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F
(vervolg)

Formuia Concordiae,
(1580), dat tot doel

had eenheid

dogmatisch geschrift
te scheppen in de leer

van de Luth. theologen; tegen de uiteenloopende meeningen van Osiander, Stankarus, Flacius Illyricus,
e.a. Heeft deze eenheid voor 2/3 der Luth. landen
bereikt. Bestaat uit twee deelen: een omvangrijke
Solida declaratio (van enkele punten der Augsburgsche
Confessie), voorafgegaan door een Epitome, een samenvatting daarvan. Ontstaan: 1° Schwab ische Konkordie
(Zwaben 1574, J. Andreae); hierop steunt: 2° Schwabisch-sachsische Konkordie (Saksen 1574, Chemnitz,
Chytraeus); hiertegen: 3° Maulbrunner Formel (Wurttemberg 1576, Osiander). Uit 1, 2 en 3 samen ontstond:
4° Torgauer Buch (Theologenconvent Torgau 1576,
Selnecker, Musculus, Andreae, e.a.). Dit werd ter goedkeuring rondgestuurd; resultaat: 5° Bergisches Buch
(klooster Berg bij Maagdenburg 1577, Chemnitz,
Musculus, Chytraeus, Andreae, e.a.), dat de definitieve
vorm is van de Solida Declaratio. Andreae gaf er een
samenvatting van: Epitome. Beide "werden gepubli-

Benedicamus Domino; Laus tibi Domine rex aeternae gloriae; Flectamus genua; Levate; Humiliate
capita vestra Deo; Procedamus in pace; In nomine
Christi, Amen, enz.; bij welke nog zijn te voegen de
af en toe in meerderen getale aan een gebed voorafgaande (meestal aan psalmen ontleende) verzen (Versicula) en responsen (Responsa): V. Salvos fac servos
tuos, R. Deus meus sperantes in te; V. Esto nobis
Domine turris fortitudinis, R. A facie inimici; V. A
7°
porta inferi, R. Erue Domine animas eorum; enz.
Litanieën, wat betreft haar samenstellende elementen,
te beginnen met: Kyrie eleison, enz.; 8° Eedsformulen
(> Eedsaflegging). De soortvormen der lit. gebeden
zijn niet onder de formulen te rangschikken (> Gebedsvormen). > Liturgie (II), en de bijz. trefwoorden.
Louwerse.
Zie ook > Formuia Concordiae.
2° Formule of formulier is in de rechts-

wetenschap

het geheel van woorden of zinnen,
worden uitgespro-

die bij bepaalde rechtshandelingen

ken of neergeschreven. De Ned. grondwet (art. 72)
geeft bijv. het formulier van afkondiging der wetten.
L i t. O. Eitschl, Dogmengesch. des Prot. (II 1912, Zie verder nog > Formuia; •> Formulierverzameling.
v. d. Kamp
R. Seeberg, Lohrb. der Dogmen- Zie ook > Formalisme (1°).
III 1926, IV 1927)
3° In de wiskunde is f. een uitdrukking voor
H. Leube, Kalvinismus und
gesch. (IV 1917, 480-550)
Luthertum (I 1928, 1-38) Zsarnack, in Die Religion in een rekenregel of stelling.
Polman.
Gesch. u. Gegenwart (III 1929, 1214-1216).
4° Chemische f. geven in chemisch „teekenFormule (Lat. formuia, dim. van forma = vorm)» schrift” de eigenschappen der levenlooze stof weer.
1 ° tekst in vasten vorm, van beperkten omvang, voor Elementen duidt men aan door de beginletter van
ambtelijk gebruik. Liturgische f. zijn kor- den Lat. of Gr. naam (bijv. F = fluoor), soms, waar
letters
te vaste teksten, waarvan de Kerk zich bedient bij verwarring zou kunnen ontstaan, door twee
haar Gods vereer ing, en die naar hun verschillenden (bijv. Fe = ferrum, ijzer). Men heeft tevens afgeaard als volgt kunnen worden gerangschikt: 1° Geloofs- sproken, dat de teekens niet alleen zullen voorstellen
een
belijdenissen (apostolische, Athanasiaansche, Niceo- het element zonder meer, maar één atoom, dus
Constantinopolitaansche, van Trente). 2° Zonden- bepaald gewicht van een element. Een stof, die in
kan, wordt
belijdenis: Confiteor. 3° Gebeden: Paternoster, Ave meerdere elementen veranderen (ontleden)
Maria. 4° Lofprijzingen: Gloria in excelsis Deo (altijd aangeduid door de teekens dier elementen (atomen),
waarin
afzonderlijk gebruikt); Te decet laus (U betaamt lof; terwijl indexcijfers de gewichtsverhouding,
> (H 2 0) x
oude, nog in den kloosterritus gebruikte lofprijzing); de stoffen reageeren, aangeven. H 2X + 0 X
geeft
Gloria Patri (veelal toegevoegd aan psalmen en can- (verhoudingsformule). Een empirische formule
grootte van het moletica); slotvers van hymnen, slotzin der gebeden: Per behalve de samenstelling ook de
Dominum nostrum enz. 5° „Vorm” der Sacramenten: cuul aan, uitgedrukt in atomen, bijv. 0 2 0 3 Na^,
Ego te baptizo enz.; zegeningen: Benedicat vos omni- C 2 H e 0 2 In een structuurformule worden bovendien
ceerd als: 6° Formuia Concordiae.
:

.

;

;

;

—
,

,

.

potensDeus enz. 6° Uitroepen en aanroepingen (accla- door de volgorde der atomen karakteristieke comuitgedrukt, bijv.
maties), smeekbeden, toeroep ingen met antwoorden, plexen van chemische eigenschappen
H H
H
H
e.d.: Alleluia; Amen; Ad multos annos (bij bisschopsen ambtswijdingen); Kyrie eleison; Christe audi nos;
en
H C C O H.
H
miserere nobis;Dominus vobiscum; Pax
Agnus Dei
.

.

—i-o_U

.

——— —

Et cum spiritu tuo; Domine exaudi orationem
H
H
H
meam; Et clamor meus ad te veniat; Oremus; Deo graVoornamelijk aan de hand van den
tias Gloria tibi Domine Laus tibi Christe Ite missa est
vobis;

;

;

;
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Formulier

—Forrer

12

teekent men ook structuurformules in de ruimte. Door Zoo schreven reeds Placentinus
(f 1192) en Odofredus
den stand der atomen of groepen daarin worden weer (f 1265) formulierboeken, welke zich echter nog nauw
andere chemische en /of physische eigenschappen bij het Corpus iuris aansloten en daardoor weinig
(> Stereochemie) of verschillen (•> Stereo Tsomer ie) geschikt waren voor de practijk. Doch spoedig vervaaruitgedrukt.
Tellegen. digde men f., welke geheel aan de eischen van het
.
1° (Recht) ander woord voor rechtsleven voldeden en die dan ook werkelijk in
Formulier,
> formule.
processen gebruikt werden. Het belangrijkste onder
2°
Standaardmodel deze werken is het Speculum iudiciale van Gulielmus
ter opname, in een gesystematiseerden vorm, van Durantis
(f 1296). Hoewel deze formulierboeken in
aanteekeningen, om te dienen als registratie-, verkeers- de eerste plaats het canonieke recht betroffen, bevatten
en instructiemiddel. Naar hun bestemming onder- zij ook zeer veel wereldlijk recht. Ook in Ned. ontstonscheidt men de formulieren in: 1° verkeersformulieren; den in de M.E. procesformulieren,
> dingtalen
2° controle- en boekhoudformulieren; 3° opname- genaamd. Zij vormen echter
sinds dezen tijd een veel
formulieren, telkaarten; 4° modelformulieren, teeke- minder belangrijke bron voor de kennis van het recht
ningen, recepten en voorschriften. Het doel van het dan te voren, daar de overige juridische lit. thans veel
formulier is: 1° het ordenen van den inhoud van aan- rijker is. Een in de Ned. practijk zeer veel gebruikte
teekeningen ter verkrijging van uniformiteit; 2° het verzameling procesformulieren uit den tegenw. tijd
vermijden van herhalingen en steeds terugkeerende, is het „Formulierboek der onderscheidene akten,
gelijkblijvende, omschrijvingen; 3° het voorkomen van behoorende tot de burgerlijke regtsvordering” van
weglatingen en onvolledigheden; 4° het vereenvou- J. van den Honert ( 7 1928); voor België: P. Belledigen en bevorderen van het onderlinge verkeer; froid: Formulierboek van Burg. rechtsvordering (1933).
5° het ordenen van aanteekeningen. Naar de verschilU i t g. Rozière, Recueil général des formules usilende vormen, waarin formulieren voorkomen, worden tées dans 1'empire des Francs (3 dln. 1859 ’71) Zeumer,
in de Mon. Germ. hist. (Leges V 1882
’86). Een
1°
ze onderscheiden in:
blad- of kaartformulieren
2° rolformulieren; 3° stapelformulieren; 4° boek- lijst der uitgegeven f. vindt men in Deutsche Gesckichtsblatter (XIII 1912).
v. d. Kamp.
formulieren.
C . Janssens.
Fornacalia (Rom. Oudheid), het feest
Formulierdiagram is een graphische voorvan de godin der bakovens, in Februari op vsch.
stelling van den weg, dien het formulier in het bedrijf
dagen gevierd door de genootschappen, die denzelfden
heeft te doorloopen, met gelijktijdige aanduiding van
oven (fomax) tot het roosteren van hun graan gebruikde handelingen, die daaraan moeten worden verricht.
Formulieren van Eenigheid, geldend in ten.
Fornaldarsaga (= zegsel of verhaal uit den
orthodoxe Prot. kerken, zijn: 1° de > Ned. Geloofsvoortijd), IJslandsche naam voor een variëteit van de
belijdenis of de 37 Art.; 2° de > Heidelbergsche
> saga, oorspronkelijk mondeling beoefend, en eigen
Catechismus; en 3° de > Dordtsche Leerregels of
aan al de Oud-Germaansche volkeren, maar als zelf5 Art. tegen de Remonstranten. De F. v. E. vormen
standig genre op Ijsland opgebloeid, en vooral in
het „accoord van kerkelijke gemeenschap”.
de 14e eeuw, sterk verletterkundigd, opgeteekend.
L i t. : A. Kuyper, De Drie F. v. E.
Lammertse.
De f. onderscheidt zich van de vroeger gefixeerde

(Handelseconomie)

—
—

:

;

:

Formulier verzameling of Formulierboek, middeleeuwsche verzameling van formulieren aettasaga

(familiesaga) en konungssaga
Formula) van oorkonden ten dienste van het onder- (koningsverhaal) door haar meer romantisch karakter:
vooreerst speelt het liefdemotief er een groote rol en
richt en van de kerkelijke en wereldlijke rechtspraktijk.
De meeste f. zijn door geestelijken en monniken ver- de helden ervan worden, half legendarisch, half
historisch, in een schitterend, meestal Oostersch,
vaardigd, en waardevol voor de kerk- en rechtsgekader afgebeeld. Voorbeelden: Hervararsaga, Volschiedenis.
sungasaga. Ze zijn een rijke bron voor de kennis van de
F. voor het recht bezit men reeds uit den FrankiGermaansche volkssage.
schen tijd. Zij waren toenmaals van groot gewicht,
U i t g. Fornaldarsögur Nordhrlanda (3 dln. Reykdaar de rechtshandelingen meestal aan strenge vormen
javik 1885 vlg.).
Lit.: F. Jonsson, Den oldnorske
gebonden waren, welke door de formulieren volkomen og oldislandske Litteraturs Historie (Kopenhagen
werden in acht genomen. Ook zijn zij belangrijk voor 2 1920 *24).
Baur.
de kennis van het toenmalige recht, daar de meeste
Fornari,
Maria Vittoria, Zalige,
oorkonden uit dien tijd verloren gegaan zijn; de juri- stichteres der Annunciaten; * 1562 te Genua, 15 Dec.
f
dische lit. der Frankische periode beweegt zich vnl. 1617. Met de hulp van Vincentina Lomellini
(f 1605)
op het gebied der f. Er zijn Frankische, Alemannische, kwam zij, toen ze weduwe geworden was en vijf van
Beiersche, Bourgondische, West- en Oost-Gotische, haar zes kinderen in het klooster getreden waren,
Angelsaksische en Longobardische f. De voornaamste in het bezit van een klein kasteeltje op een berg bij
zijn de Formulae Marculfi van den monnik Marculfus Genua. Hier legde zij in 1604 de
geloften af op de door
(ca. 700 ontstaan), de Formulae Andecavenses (in haar leidsman Bemardinus Zenon
S.J. opgestelde
het begin der 7e eeuw te Angers opgesteld) en de For- en door Clemens VIII goedgekeurde statuten. In 1828
mulae Turonenses van Tours (de jongste uit den tijd zaligverklaard. Feestdag 12 September.
Feugen
der Merovingers); ook de Variae van Cassiodorus (537)
Fornax (Lat.,
Oven), sterrenbeeld aan het
zijn voor een groot deel een f., evenals het Liber Zuidelijk hemelhalfrond, in Ned.
onzichtbaar. Het
Divinus, pauselijke f., reeds vóór Gregorius den is in de 18e eeuw door Lacaille ingevoerd en wordt
Grooten (690) begonnen. Longobardische formulieren, ook wel Apparatus Chemicus (Lat.,
welke meer in het bijzonder processueele handelingen Chemisch Laboratorium) genoemd.
betreffen, zijn verzameld in den Liber Papiensis van
Fornuis, > Kookapparaat.
ca. 1030. Daarna werd deze methode van het opstellen
Forrer, E
i 1
O., Duitsch Oriëntalist van
van procesformulieren van de Longobardische juristen wereldnaam, * 1894; prof. aan de univ. van Berlijn
overgenomen door de beoefenaars van het Rom. Recht. (van 1929 tot 1932 aan het Oriental Institute van
(•>
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Forrest

13

—Förster

Chicago), vooral bekend door zijn pionierswerk op
gebied der Hettietische taalwetenschap. De
liet
ontcijfering van het Hettietische spijkerschrift door
Hrozni] werd door hem vervolmaakt. Hij maakte ook
een bijzondere studie van het nog niet geheel ontcijferde
Hettietische hiëroglyphenschrift.
Voorn, werken: Die Provinzeinteilung des
Forschungen (Berassyrischen Reichs (Leipzig 1920)
Umschrift
lijn 1926—1927) ; Die Boghazköi-Texte in
Die
(Leipzig 1922—1926, Wiss. Veröff. der DOG)
Studies in Anc.
hettitische Bilderschrift (Chicago 1932
Simons.
Oriental civil. nr. 3).
Forrest, sir John, ontdekkingsreiziger in
;

?

;

Australië; *22 Oct. 1847 te Bunbury (W. .Austr.),
Londen. Hij bereisde o.a,.
f 3 Oct. 1918 op reis naar
met zijn broer Alexander W. Australië. Later was hij
minister.
Voorn, werken: Explorations in Australia
1885).
(1875) ; Notes on Western Australia (3 dln. 1883
Forrières, Belg. gem. in de prov. Luxemburg,
arr. Marcke, op 5 km van Nassogne. Opp. 1 126 ha,

—

14

(Leipzig 1854-’55) ; Die Miszbildungen des Menschen
Handbueh der path. Anatomie (2 dln.
(Leipzig 1861)
Leipzig 2 1862
’65) ; Lehrbuch der path. Anatomie
_
(Jena 10 1875).
, ,

—
;

_

als

eenigen tijd
secretaris

en re-

van
Kul-

dacteur
„Ethische

tur” in dezelfde

000 inw. Rivier de Lomme. Rots- en leemgrond;
kalksteengroeven; grotten; Druïdische steenen.

beweging, maar
geleidelijk
zag
in, dat een moraal zonder godsdienst op de mas-

haec olim meminissc juv&blt

sa niets vermag.

ca. 1

Forsan

et

=

misschien zullen wij ook hieraan eens met
genoegen terugdenken). Aldus troost Aeneas zijn
reisgenooten, die langs de Scylla moeten roeien.
Vergilius’ Aeneis 1. 203 (vgl. Homerus’ Odyssee
(Lat.,

12.

208—212).

Forsman,

G

>

e o r g,

Yriö-Koskinen.

Karl Erik,

Zweedsch schrijver
van anti-godsdienstige richting en folklorist; * 1872.
Begonnen met geestdriftige verheerlijkingen van zijn
gewest, Dalecarlië, vervalt F. later in een soort nieuw
Rousseau-isme, dat op volslagen heidendom uitloopt.
Storg&rden
Voorn, werken: Skog (1896)

Forsslund,

B

;

Lantlige Later (1906) Till Fjalls (1914) Till et
Kalloma till Havet
(1919) Med Dalalven
;

;

)lk

;

;

Mn

Baur.
Oostenr.-Duitsch
schrijver van Kath., toch zéér moderne denkrichting;
* 1889 te Weenen. Was ook op het gebied van de

(1919

vlg.).

Forst de Battarjlia, O

1 1 o,

genealogie in de rechtsgeschiedenis werkzaam.
Vom
Voorn, werken: Genealogie (1913)
Die französische Literatur der
Herrenstand (1915)
Gegenwart (1925) Prozesz der Diktatur (1930) Karl
May (1930) Der Kampf mit dem Drachen (1931) Das
Geheimnis des Blutes (1932).
;

;

;

;

.

2° Friedrich Wilhelm, Duitsch karakterpaedagoog; * 1869 te* Berlijn als zoon van Wilh.
Fried. Foerster, bekend astronoom en voorzitter
van den Duitschen Bond voor
CulEthische
tuur (•> Ethische
beweging). Förster Jr. werkte

Wegens een aanval

op de Bis-

F.

marek -politiek
veroordeeld, werd

W.

Förster.
#

hij in D. onmogelijk en vestigde zich
na lange studiereizen, o.a. door Amerika, te Zürich,
waar hij zijn paedagogisch werk begon; in 1899 prof.
begrepen
te Weenen, in 1914 te München; niet meer

en door velen als staatsgevaarlijk belasterd en tegengewerkt, legde hij in 1920 zijn professoraat neer en
vestigde zich opnieuw in Zwitserland, waar hij zich
sindsdien aan vredesactie wijdt, o.a. als red. van „Die
Zeit” (sedert 1930).
F. staat op Christelijke basis, voelt zich een „bruggenbouwer” voor de moderne heidenen om die tot Christus
te voeren. In zijn lange reeks veel gelezen

werken komt

het Christelijk standpunt steeds scherper uit. Hij heet
terecht „der Vielumstrittene”: door ongeloovigen,
Prot. en Kath. werd hij aangevallen. Protestanten
verwijten hem, dat hij Katholiek is, Katholieken als
in
Kiefl. Schroeteler, Fassbender, dat hij nog steeds
het Prot. subjectivisme gevangen zit en aan den
godsdienst te uitsluitend pragmatische waarde hecht.

zijn
Zijn overtuigingsmoed valt te bewonderen, en van
Eng. geschriften kan iedereen leeren.
Voorn, werken: Jugendlehre (1904) Lebensromanschrijver, * 1879, studeerde te Cambridge,
Sexualethik
kunde
(1904) Schulc und Charakter (1907)
romans
zijn
Indië;
en
Italië
in
reside veel, vooral
Sexualpadagogik (1907) Christentum und Klassenund
zij
techniek,
en
Staatsburgerwisselen voortdurend in onderwerp
Lebensführung (1909)
kampf (1908)
zijn vaak exotisch, van een bijzonder fijne psychologische liche Erziehung (1910)
Autoritat und Freiheit (1910
ontleding en in een pracht igen stijl geschreven.
Schuld und Silhne (1911) Strafe und Erziehung (1913)
Voorn, werken: Where Angels Fear to Tread Christus und das menschliche Leben (1922) JugendRehgion
(1905); The Longest Journey (1907); Howards End seele, Jugendbewegung, Jugendziel (1923)
en de verhalenbun- und Charakterbildung (1925) bijna alle zijn in het Ned.
(1908) A Passage to India (1924)
L i t. Lex. der Padagogik der Gegenwart
dels The Celestial Omnibus (1911) The Eternal Moment vertaald.
J. Panhuijsen. (I);
De Hovre, Paedag. wijsbegeerte; Rombouts,
(1928).
Rombouts.
2° John, Eng. geschiedschrijver, rechtskundig Hist. Ped. (II).
Duitsch philoloog; * 1844 te
3°
e n d e 1 i n,
raadsman en biograaf van Ch. Dickens; * 1812 te
Bonn P rof te
Newcastle, f 1876 te Londen. Studeerde te Londen Wildschütz (Bohemcn), f 1915 te
en in 1876 te Bonn
voor advocaat, werd journalist, schreef biographieën Weenen in 1874, te Praag in 1875,
de serie-uitgaven
van Goldsmith (1854), W. S. Landor (1868) en van als opvolger van Fr. Diez. F. stichtte
Bibliothek en der Romanische
Pompen.
1872—
Altfranzösische
der
’74).
dln.
Dickens
(3
Ch.
August, Duitsch anatoom; Bibliothek.
Förster, 1°
* 8 Juli 1822 te Weimar, f 10 Maart 1865 te Würzburg.
Voorn, werken: Dialogues Grégoire (1876)
Französischen (1878)
In 1852 prof. der anatomie te Göttingen, in 1856 Schicksale des latcinischen o im
Bestimmung der lat. Quantitat aus dem Rom. (1878)
te Würzburg.
van Chrétien de Troyes
mikrosk.-path. Anatomie de critische uitgaven der werken
;

;

Forster, 1°

Edward Morgan,

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

—

;

;

;

:
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Forsteriet

—Fort

CBgés

Mardijk

16

(1884), Ivain (1887), Lancelot (1889) ; Erec (1890),
Wilhelm von England (1899) ; vsch. tekstuitg van denzelfden Fr. dichter en met medewerking van Hermann
Breuer Christian von Troyes, Wörterb. zu seinen samtl.
Werken (1914).
Weerenbeck

possibile (fff), zoo sterk mogelijk; mezzoforte (mf),
half sterk; poco forte (pf), weinig sterk; piü forte (pf),
sterker; forte piano (fp), sterk en onmiddellijk daarna
zac ht.
de Klerk.

Forsteriet, een kleurloos of geel, lichtblauw of
lichtgroen mineraal van de olivijngroep. Kristalliseert rhombisch. Hardheid 7. Chemisch: Mg

* 7

:

Forteguerri,
Nov. 1674

N

i

c c o

1

o,

Ital.

dichter;

te Pistoia,

f 17 Febr. 1735 te Rome.
Studeerde in de rechten te Pisa, leefde daarna te Rome,
2 Si0 4
Vrij zeldzaam, o.a. aan den Vevusius.
in hooge kerkelijke ambten. Zijn voornaamste werk is
forsythia, ->• Ohineesche klokjes.
Ricciardetto (1725), een parodie op de helden van Pulci
Fort, versterkte plaats met slechts militaire Boiardo en Ariosto, met satirische zinspelingen op het
bezetting. Hoewel ook het Hom. castellum een f. is, hof van Rome en de monniken. Onder deknaam van
hecht men den naam eerst aan de gedetacheerde forten Niccolö Carter ömaco werd het pas in 1738 uitgegeven.
van De Montalembert en de nadien gebouwde werken F. schreef ook satirische Capitoli en vertaalde uit
zonder inwonende burgers. Omstreeks 1890 begint Terentius en Euripides.
ülrix.
de verwijdering van zwaardere artillerie (voor groote
Lit.: F. Camici, Notizie della vita e delle opere di
afstanden en geschutstrijd) uit het f. naar afzonderlijke N. F. (Siena 1895) Procacci (1877) Bernini (1900).
batterijen. Het f. wordt infanterie-steunpunt, > stormForteman, > Magnus Forteman.
vrij door geënfileerde hindernissen, met
bewapening
Fortepiano, •> Forte; Piano.
van mitrailleurs en licht geschut voor groot en klein
Fortescue, A d r i a n, Eng. priester (bekeerflankement. De plattegronden zijn afhankelijk van
ling); * 1874,
f1923; veelzijdig geleerde, vooral
situatie en bestemming. Moderne f. zijn meestal zgn.
Oriëntalist en liturgist, consultor der Congr. pro
>
.

;

u

ontlede forten.

Gertrud von

Fort, 1°
2°

.

Lohmeijer.
Le Fort.

Ecclesia Orientali.

>

le,

Voorn, werken: The

Paul,

Fransch dichter; *1 Febr. 1872 te
Reirns. Korten tijd in het symbolisme verzeild en
als zoodanig in Januari 1890, tegen het naturalistische
Théatre Libre, stichter van het Théatre d’Art. Symbolistisch is ook zijn prosodie: een compromis tusschen
het regelmatig vers, het vrije vers en het dichterlijk
proza van Al. Bertrand en Baudelaire. Zijn hoofdwerk,
Ballades de France (1897 1935), bedraagt vier en

Roman

reeksen.

dienstelijk

Op

tooneelgebied

werk met

zijn

gedramatiseerde legenden
(1924), Louis XI, curieux
pères du Roi Louis (1926).

leverde

hij

rite

;

The Ceremonies

Mass,
of the

a

study of the

Roman

rite

;

The

Uniate Eastern Churches (onvoltooid) uitg. van Boethius’ De consolatione Philosophiae (1925).
;

Forth, rivier in Schotland (56° 10' N., 4° 0' W.),
ontspringt op het Zuid-Oostelijk hoogland van Schotland, stroomt uit in de Firth of Forth. Door het
Forth en Clydekanaal verbonden met de Clyde.
Firth of Forth, inham in de Oostkust van Schotland
(56° N., 3° W.), met de Firth of Clyde aan de Westkust
de Zuidelijke insnoering van Schotland vormend,

—

dertig

;

ver-

Chroniques
als Isabeau

de France,
de Bavière
(1921), Les Com-

waardoor Zuid-Schotland van Noord-Schotland wordt

gescheiden. Langs de Firth of Forth vruchtbaar
wei- cn bouwland en belangrijke steenkolenmijnen.
Verdere werken: Premières Lueurs sur la Voorn, steden aan de Forth-baai: de hoofdstad EdinColline (1894) II y a la des Cris (1895) Ballades
burgh met de havenstad Leith en Grangemouth, het
(1896)
Hist. de la Poésie fr. depuis 1850 (1927, in samenwerking
beginpunt van het Firth en Clydekanaal en Queensmet Louis Mandin). Zelfkeur: Anthologie des
ferry, waar de bijna 3 km lange brug ligt en de baai
Ballades fr. (1897—1920) (1921).
Lit
G. Masson, voor
groote schepen bevaarbaar wordt (zie afbeelding
P. F., son oeuvre (1923)
Raymond Clauzel, P. F. ou
rechts onder op de plaat tegenover kolom 352 in
Parbre a poèmes (1925).
Willemyns.
Fort de Cock, nederzetting, gelegen in de deel VI). .
G. de Vries.
Fortificatie, verzamelnaam voor duurzame verPadangsche Bovenlanden in de res. Sumatra’s Westkust op het plateau van Agam nabij het Karbouwengat; sterkingen.

homme

;

;

—

:

;

14 704 inw. (1930), waarvan 620 Eur., 13 012 Inl.,
789 Chin. en 283 andere Vreemde Oosterlingen. De
plaats ligt 921 937
boven zee en heeft een heerlijk
klimaat. De gemiddelde temp. bedraagt 21° C, de
neerslag 2 360 mm. De nachten zijn bijzonder koel.
Om zijn klimaat en natuurschoon zeer gezocht als
vacant ie- en herstellingsoord. De nederzetting is in
het begin der 19e eeuw ontstaan uit een militaire
versterking. De Inheemschen noemen haar nog altijd
Boekit Tinggi. De passar is zeer druk. In de onmiddellijke
nabijheid liggen de
vulkanen Merapi en
Singgalang.
t>. Vroonhoven.
F. de C. behoort tot het apost. vicariaat van Padang,
verzorgd door Ned. Capucijnen. De Franciscanessen
van Bennebroek verzorgen de Chineesche school.

—

Fortin’s barometer, > Barometer.

=

m

Fort de France

of

Fort Royal,

FY>r titer in re, suaviter in modo (Lat.)
Onwankelbaar in (het bereiken van) een zaak,

zacht in de wijze (van uitvoeren). De vierde generaal
der Jezuïeten, Claudio Aquaviva (1543—1615) drukt
zich in „Industriae ad curandos animae morbos”
(Venetië 1606) in het begin en op het einde van het
2e hoofdstuk in soortgelijke bewoordingen uit. Verl.
Sap. 8. 1
Brouwer.
.

F ort-Lamy

hoofdplaats van de Fransche
,
Tsaad -kolonie, die deel uit maakt van > Fransch
Aequatoriaal Afrika; ten Z.O. van het Tsaadmeer
gelegen, aan den samenloop van Logone en Sjari.
Ca. 10 000 inw. Binnenhaven, landbouwmarkt en

handelscentrum.

Fort Mardijk,

zeehaven

gem. en kerspel in Fr. Vlaandekanton Duinkerke-West; gewijd aan O. L. V.
W.). Zeer sterke marine-basis; van het Fort. Ca. 2 000 inw.,
Franschsprekend.
ruim 43 000 inwoners.
Door Lodewijk XIV gesticht. Het geschonken gebied
Fort Dubus, > Du Bus.
behoort aan de gemeente, die 24 aren in bezit geeft
Forte (ItaL), muziekterm (afk. f) voor sterk. aan elk huwend paar, mits de man
zeeman is. De
Afleidingen: fortissimo (ff), dubbel sterk; fortissimo bevolking stamt
af van vier gezinnen, Bénard, Everard,
en hoofdstad van het

eil.

Martin ique (Fr.

W.

Wat

F

Indië;

ren,

14° 36' N., 61° 4'

niet onder
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Norman

—Forum

18

Zonnekindt en Godin, afkomstig uit Picardië, die steeds wordt gestort. Verspreid verte lselmotief. Dit volkshuwden en nog Picardisch spreken. Visscherij boek, nog uit de 16e eeuw (oudste druk uit de 17e),
schijnt op een Duitsch origineel terug te gaan; van
v. Es.
op Ijsland.
Fort Norman, handelspost in de North West ca. 1440. Druk van Augsburg 1509; herhaaldelijk
Territories van Canada op de plaats, waar de Groote- herdrukt. Dramatisch behandeld door H. Sachs,
0
berenrivier in de Mackenzie uitmondt *(6ö N., 130° W.); en nog door Tieck.
L i t. P. Harms, Die Deutschen F. dramen (1892)
aardoliebronnen.
in de omgeving rijke
Fortschrilt-partij, een liberale partij in Fr. Gundelfinger, Über das F. Marchen (1897). V Mierlo.
onderling

*

:

.

—

Fort van der Capellen,

hoofdplaats van de
onderafd. Tanah-Datar,res. Sumatra’s Westkust. Werd
na den Padri-oorlog gebouwd. Ca. 800 inwoners.
Fort Wayne, stad in den staat Indiana (Ver.
partij ontstaan.
Fort Scott, stad in den staat Kansas, ten Z. Staten) aan de vereeniging van de St. Joseph en de
van Kansas city (37° 55' N., 94° 43' W.); ong. 12 000 St. Mary tot de Maumee-rivier en aan het Wabashvan
inw.; in de nabijheid steenkool, lood, zink, aardolie kanaal, verbinding met het Eriemeer. Ten Z.O.
Chicago; ong. 120 000 inw.; zetel Kath. bisschop;
en natuurgas; vandaar mijnbouw en industrie.
Fort Smith, stad in den staat Arkansas (Ver. machine- en wagonbouw, houtindustrie, slagerijen.
Fort Wllliam , stad in de prov. Ontario (Canada)
Staten) aan de Arkansas -rivier, die vanaf F. S. bevaar12' N.,
baar is (35° 24' N., 94° 25' W.); ong. 32 000 inw. Hout, aan den N. oever van het Bovenmeer (48°
5' W.); ong. 25 000 inw.; drukke verscheephaven
89°
Natuurgasbronnen
en
katoenhandel.
en
steenkool
van graan en steenkool; scheepsbouw en ijzer industrie.
kolenvelden in de omgeving.
Fort Worth, stad in den staat Texas (Ver. Staten)
Fortuna (R o m.
y t h.), de godin van geluk
aan de Trinity River (32° 45' N., 97° 20' W.); ong.
en ongeluk, werd bo170 000 inw. hoofdzetel van den vee- en graanhandel
venal te Rome verin Texas; middelpunt van rijke aardolievelden en
eerd onder allerlei bijuitgestrekte katoenaanplantingen; vlieghaven; druk
namen. Zij is de lot-

Duitschland, 1861
’84, tijdens den Kulturkampf
de getrouwste steun van Bismarck’s anti-clericale
politiek. Uit de F.-p. is in 1866 de nationaal-liberale

m

;

spoorwegcentrum; universiteit.

beschikster der wereld,

onbestendig en
Dezen haren
grillig.
aard trachtte men voor
stellen door haar
te
af te beelden met den
horen des overvloeds,
een roer, een bal, een
rad of een blinddoek.
Weijermans.

doch

Fortuna tac
sulae

(Lat.,

=

Forum

markt

=

in-

=

=

= geluk-

zalige eilanden),

Fort Yukon, een oude, bekende handelspost,
gelegen in het breede Yukondal (Alaska), precies ten
N. van den Noordpoolcirkel; er is een gouvernementsschool voor de inheemsche bevolking.
marktplaats). Zie de pl. (ver(Lat.,
gelijk hiervoor den index in kolom 831/832).
1° Oudheidk. a) In het alg.de
inde
Rom. steden. In Rome en ook elders in grootere steden
ontstonden verschillende fora, te Rome o.a. het f.
groenterundermarkt, f. holitorium
boarium
vischmarkt.
markt, f. piscatorium
b) Het gerecht bij de Rom., een beteekenis,
die samenhangt met het oorspr. gebruik om op de
marktplaats recht te spreken.
met zelfstandigen bestuursc)
vorm, marktplaatsen aan de groote wegen, gewoonlijk
genoemd naar hun stichter, bijv. F. Julii (tegenw.
Fréjus), F. Aureli (bij het tegenw. Cometo) e.a.
d) Speciale bekendheid genieten het

naam

de Rom. Oudheid
van een paar eilanden
in den Atlantischen Oceaan, waar men de Elyseesche velden en het verblijf der afgestorvenen
dacht te zijn. Deze localisatie geldt niet voor wat de
Grieksche schrijvers onder het begrip van Elyseesche
velden voorstelden. Enkele oudere Rom. berichten
laten toe als F. i. de Madeira-groep te beschouwen,
hoewel men ze terecht gewoonlijk met de Canarische
E. De Waele.
Eilanden identificeert.
in

Fortuna tianus, A t
Fortunatow, P h

Gemeenten

Forum

Roman um

keizerfora

Rome.
Het F. Romanum, gelegen in een kom ten N. van den
Palatinus, werd nog in de 7e eeuw v. Chr. gebruikt
als begraafplaats; o.a. zou hier het graf van Romulus

cnde

te

u s > Atilius.
gelegen hebben, onder den zgn. > Lapis Niger.
p p u s, Russ. linguist;
eeuw v. Chr. het middelpunt
Wologda, f 1914 te Petrosawodsk stu- Het werd sinds de 5e
leven voor de volksvergaderingen,
Rush, Duitschl., Fr. en Engeland. Prof. van het Rom.
i 1 i

i 1 i

*

1848

te

deerde in

;

en als marktplaats. Men richtte er tempels
Moskou. Junggrammatiker. Hij schreef o.a. over rechtspraak
op, o.a. voor de godheid Janus, voor Vesta, in 498
vocalisme en intonatie in het Baltisch-Slavisch.
Langs N. en Z.
L i t. Torzezinskij, Einleitung in die Sprach wissen- dien van Satumus, in 496 van Castor.
Chr. voor de
schaft (1910) ; F. Solm8kij schreef een necrologie over zijde bevonden zich winkels, sinds 338 v.
geldwisselaars. Bij het ontstaan van vsch. markthem in de Deutsche Literaturzeitung (1003, 2016).
Fortunatus,l° een Christen uit Corinthe, een van plaatsen voor afzonderlijke takken van den handel
degenen, die den in 1 Cor. 7. 1 vermelden brief der bleef op het F. Romanum de rechtspraak in de vsch.
Corinthiërs naar Paulus in Ephese overbrachten basilieken, waarvan de eerste was de Basilica Porcia,
gebouwd in 185 v. Chr. Steeds meer werd het F. Roma(1 Cor. 16. 15, 17).
2° F. Venantius, > Venantius.
num middelpunt van het politieke leven, alsook
te

:

Fortuna tus Borsc (Historie van Fortunatus verzamelplaats van allerlei monumenten, o.a. Basilica
Borse ende van sijnen wenschhoet), volksboek, met Julia (54 v. Chr.), Bas. Aemilia (herbouwd 22 v. Chr.),
n.
de lotgevallen van een jongeling van Cyprus, die een tempels van Caesar (42 v. Chr.), Vespasianus (81
hoedje heeft, dat hem naar wensch verplaatst, en een Chr.), Faustina en Antoninus Pius (141 n. Chr.), eereonuitputtelijke beurs, doch ten slotte in het verderf boog van Titus (81 n. Chr.), van Septimius Severus
Wat

niet onder

F

te

vinden

is,

zoeke

men

onder Ph

-
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(203 n. Chr.); het laatste monument was de eerezuil
voor Focas (608 n. Chr.). Sinds Caesar begon men
ten N. en N.O. de zgn. keizerfora aan te leggen: het
F. Iulium, van Caesar zelf, het F. Augusti met den
tempel van Mars Ultor, het door Domitianus begonnen
en door Nerva voltooide F. transitorium en het rijk
gebouwde f. van Traianus met de naar hem genoemde
Basilica Ulpia, bibliotheek en Traianus-zuil.
In de M.E. was het F. Romanum tot een weide
geworden, de resten der Rom. bouwwerken wT erden
benut voor versterkingen en woningen. Sinds het begin
van de 19e eeuw begon men met opgravingen; in 1899
kwam het F. Romanum geheel vrij de ruïnes behooren
tot de merkwaardigste overblijfselen uit den Romeinschen tijd. De reeds begonnen werkzaamheden aan
de keizerfora worden sinds 1924 ijverig voortgezet,
terwijl verdere onderzoekingen op het Romeinscho f.
o.a. een begraafplaats van ca. 900 v. Chr. aan het licht
brachten.
Op de gekleurde plaat (vgl. index kolom 831)
staan de volgende gebouwen afgebeeld op den voorgrond deel van het Forum Romanum, met drie
zuilen van een ouden tempel van Castor en Pollux
(de Dioscuren) en den triomfboog van Septimius
Severus. Op hooger plan, op den Mons Capitolinus:
links het paleis der Senatoren (met toren), rechts de
kerk van S. Giuseppe de’ Falegnami. Daarachter een
zijstuk van het Monument Vittorio Emmanuele.
Ook andere grootere Rom. steden bezaten hun fora;
onder de bekendste worden hier vermeld de fora van
;

:

:

Pompeii, Ostia, Timgad.
Pauly-Wissowa, Real-Encycl. des
R. Cagnat et V. Chapot, Manuel
d’archéol. rom. (I 1916, 111 vlg.); Thédenat, Le forum
romain et les forums impériaux H. Marucchi, Le forum
romain et le Palatin (1934).
W. Vermeulen
2° Kerkelijk Recht, a)
b) be-

L i t. : Ihm, in
klass. Altert. (s.v.)

;

;

.

Rechtbank;

voegdheid
zien

van een bepaalde rechtbank ten aanvan een bep. proces; c) macht s- of rechts-

gebied der kerkelijke jurisdictie (rechts- en bestuursmacht) in het algemeen, of van een bepaalden
bezitter van jurisdictie; f. in deze beteekenis wordt
verdeeld in: 1° het
gewetensgebied (f. intemum, of f. conscientiae), het gebied
der inwendige verhouding van den mensch tot God,
wederom te onderscheiden in: sacramenteel f. (f. sacramentale of poenitentiale), wanneer het toedienen
en ontvangen van sacramenten, met name de biecht,
betreft; buiten-sacramentaal f. (f. extrasacramentale
of extrapoenitentiale), wanneer het geen eigenlijke sacramenten betreft; 2° het
rechtsgebied (f. extemum), het gebied der uitwendige
kerkelijke verhoudingen.
Schweigman.

—Foscolo
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ten en een gelijk gezag uitoefenende inheemsche
hoofden („gezaghebbers”) op het eiland Amboina,
Oeliassers en Bandagroep, regenten met gouden rotanknop in de overige deelen van de res. Amboina, onder
collecteurs, hoofdpriesters, hoofddjaksa’s (> Rechtspraak in Ned.-Indië), djaksa’s, fiscaal-griffiers,
inheemsche griffiers, leden van inh. rechtbanken door
Eur. ambtenaar voorgezeten, inheemsche leden van de
Weeskamer te Batavia of van een Wees- en Boedelkamer in N.I., door regeering aangestelde (ook titulaire) hoofden van Vreemde Oosterlingen, Chin. leden
van een Wees- en Boedelkamer, niet-Europ. leden van
gewestelijke en plaatselijke raden. Zij staan terecht
voor den rechter der Europeanen. Aldus ook in burgerlijke zaken. Inheemsche Volksraadleden staan ingevolge
Stbl. 1919 nr. 545 terzake van misdrijven voor het
Hooggerechtshof, voor overtredingen van locale verordeningen, reglementen en keuren van politie voor
landgerecht en residentiegerecht.
B. Damen
Forville, gem. in de prov. Namen, ten N.O. van
Namen; opp. 1 209 ha, ca. 1 100 inw., grootendeels
Kath.; landbouw.
Forza (Ital.), muziekterm voor kracht.
.

Forzato, >
Foscarini,

Sforzato.

Paolo Antonio,

Montalto (Calabrië), f 10 Juni 1616; prof. theol.
in Napels, Messina en Florence; 1607 provinciaal der
orde. Hij is vooral bekend uit den strijd om Galileï,
wiens inzichten in de omwenteling der aarde hij
deelde en in een nog bewaarde briefwisseling met kard.
Bellarminus verdedigde. Hij trad echter voorzichtiger
en gematigder op. Zijn verdediging heeft veel bijgedragen om het oordeel over Galileï te matigen. Feugen
Foseo, koude chocoladedrank, een mengsel van
water, suiker, cacao en vanille. Ong. 20 minuten in te
koken. Gebruikt verdund met melk, water of spuit.

water.

Foscolo,
het Ionisch

U g o,
eiland

Italiaansch dichter; * 1778 op

Zante uit een

inwendige

Hadriani, Rom.

vesting, niet ver

privilegiatum

van en
in

van

hem

Lon-

hij

van

streed tot

1808

onder

in Italië en

in Frankrijk. Hij

strafvervolging niet mogelijk tegen:
inheemsche vorsten,
rijksbestuurders, regenten, in functie zijnde gezaguitoefenende laras- en koeriahoofden terSumatra-kust,
districtshoofden in res.Menado en Z.O. afd. van Bomeo,
Inheemschen met recht op vorstentitel, met nog levende inheemsche vorsten, rijksbestuurders, regenten gehuwde vrouwen en dezer bloed- en aanverwanten
(wettig en onwettig tot den 4en graad incl.), patihs,
districts- en andere gezaguitoefenende hoofden, regen-

U. Foscolo.

is

niet onder

bij

Bonaparte den
bewerker daar-

in Ned.-Indië.

in functie zijnde en reeds ontslagen

Wat

Turnham

Green

een Ital. wedergeboorte, zag in

Zonder
verlof van den gouvemeur-generaal op Java enMadoera,
en in de Buitengewesten van den hoogsten gewestelijken
gezaghebber,

te

droomde

den Z. Rijnmond, vermoedelijk Veur.

Forum

vader en
Grieksche
een
moeder, f 1827

jjtal.

den. Als soldaat
in de legers der
Revolutie
Fr.

uitwendige

Forum

Carmeliet;

* te

F

weigerde onderwerp ingaan Oostenrijk en leefde
in ballingschap,

Engeland. Overladen met
ongeregeld leven, moest hij er van

eerst in Zwitserland, later in

schulden door zijn
zijn pen en van Ital. privaatlessen leven. Zijn werk
is niet zeer uitgebreid, ten minste datgene, wat nog
gelezen wordt. Toch wordt hij onder de voornaamste
schrijvers van het moderne Italië gerekend. In 1802
zond hij aan Goethe zijn Ultime lettere di Jacopo
Ortis, beïnvloed door Werther, en toch een werk van
zeer bijzonderen aard: niet alleen dat het milieu Zuide-

te vinden

is,

zoeke

men onder Ph

;

:
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—Fossiel

lijker, de toon geestdriftiger en de kleur heller is, maar
Jacopo Ortis’ ongelukkige liefde gaat gepaard met
onbedwongen nationalisme en de tweè onbeheerschte
passies drijven den wanhopige tot zelfmoord: „Zelfs
indien Teresa de moeder mijner kinderen kon worden,!’
klaagt Ortis, „dan zouden mijn kinderen geen vaderland hebben”. Die vaderlandsche ondertoon wordt
gedragen door een proza vol wondere beelden en
klanken, vol melancholie en innige ontroering: een
nieuw lyrisch element in de Ital. Romantiek, verwant
met Rousseau en met de „Weltschmerz” van Chateau-

briand ’s René.
Sepolcri (1807), een naar den vorm nog streng
klassiek gedicht, is geheel verschillend van het vorige;
het bezingt, wellicht door Legouvé’s Sépulture geïnspireerd, de levenskracht der dooden, aan wier graf de
vonk van den patriottischen mannenmoed ontbrandt.
Zoo werd de antieke vorm in Italië en in Frankrijk
tegelijk vernieuwd door twee groote dichters, die
I

22

eeuw opnieuw vermeld als „abbatia” of abdij. Waarschijnlijk werd het klooster in een kapittel veranderd
ten tijde van bisschop Notger (f 1008). In 1796 schafte
de Fr. Revolutie het kapittel af en seculariseerde de
goederen. De collegiale kerk en enkele huizen van
kanunniken zijn bewaard gebleven. De kerk dagteekent
van de 18e eeuw, maar toren en crypte zijn Romaansch.
Lit.: E. Michel, Abbayes et Monastères de Belgique
(Brussel 1923); Ch. Kairis, Notice hist. sur la ville de F.
Luik 1858); L. v. d. Essen, Etudes sur les Vitae des
Saints mérovingiens (Leuven 1907). De Schaepdrijver.
Fossiel. 1° F., ook versteeningen of petrefacten ge(

zijn resten of sporen van organismen, die
vóór het tegenw. geologische tijdvak (Holoceen of
Alluvium) geleefd hebben. De naam werd in dezen
zin het eerst in 1802 door Lamarck gebruikt. De
conserveering van organismen, de fossilisatie, heeft
slechts onder speciale omstandigheden plaats. Daarbij
hebben organismen met harde deelen (geraamten,

naamd,

schalen) de beste kansen. Dat ook zachte deelen
zonen waren van een Grieksche moeder, U. Foscolo
bewaard blijven gebeurt bijv. door invriezing in
en A. Chénier.
landijs, zooals de Mammoeth- en Rhinoceroscadavers
drie
o.a.:
behooren
Tot de andere werken van F.
den Ijstijd in Siberië, of door omhulling met
uit
klassiek
tragediën (Tieste, Ajace, Ricciarda), naar het

geschreven, Ipercalisse, een
venijnige satire in bijbelsch Latijn tegen zijn vijanden,
en verder nog eenige oden en sonnetten, alsook letterkundige studiën over Petrarca, Dante, Boccaccio.

systeem

van

Alfieri

de collectie Scrittori d’Italia (Florence
Winckels, Vita di U. F. (Verona
E. Donadoni, U. F., pensatore, critico, poeta
1892)
2
M. Fubini, U. F., saggio critico
(Milaan 1910, 1927)
G. Citanna, La Poesia di U. F.
(Turijn 1928, 2 1931)
2
(Bari 1932) Arm. Caraccio, U. F., 1’homme et le poète.
Ulrix.
1778—1827 (Parijs 1934).

U

1912

i t

g.

:

vlg.).

in

—

Lit.

;

;

;

;

Fossa, Romeinsche

kanaalaanleg. Zoo in Ned.

Drusianaeof

Drususgracht,
de zgn. Fossae
gegraven in 12 en 11 v. Chr., waardoor men volgens
Tacitus uit den Rijn in de Zuiderzee en zoo in den
Oceaan kon komen. Vgl. > Drususgracht.
De Fossa Corbulonis was een kanaal
achter de duinen tusschen Maas- en Rijnmond, tegenw.
de Vliet. > Corbulo.
Fossa macjna (= groote inzinking), slenk op
het Jap. eiland Hondo. In het landschap ten Westen
van Tokio is deze slenk niet meer zichtbaar, want de
vulkanen hebben haar volgegooid met eruptiemateriaal.
Maar de geologische en magnetische waarnemingen
wijzen op het bestaan van deze geweldige Noord-Zuid
Heere.
gerichte dwarsslenk.
Lit.: J. Sion, Le Japon 1928 (in Géogr. univ.)
Francis Rulan, Le Relief et la structure du Japon du
Sud-Ouest (in Ann. de Géogr., 1932 met vele bronnen).
;

der Cisterciënzers
Fossanuova, eertijds
in de prov. Rome (bisdom Terracina); als vroeg-Gotisch
bouwwerk door den staat beschermd; bezit van de
Kartuizers; hier stierf de H. Thomas van Aquino,
wiens dood er door Bemini in reliëf is uitgebeeld.
abdij

Fosses,

1°

gemeente

onveranderd bewaard.
dikwijls
blijven
Beenderen van werveldieren verliezen hun vet en
lijmgehalte, de tallooze holten worden meestal door
in water opgeloste stoffen, als kalk of kiezelzuur,

koralen),

Soms verdringen deze geleidelijk de
oorspronkelijke substantie geheel, zooals bij verkiezeld
hout het geval is. Bij inkoling, een oxydatieproces
met beperkte toetreding van lucht, worden planten
tot turf, bruinkool en steenkool gefossiliseerd.
De studie der f., de palaeontologie, verschaft niet
alleen een inzicht omtrent de ontwikkeling van het

opgevuld.

leven op aarde en het ontstaan van de tegenwoordige
verspreiding der organismen, maar zij verschaft
om
als hulpwetenschap van de geologie het middel
den relatieven ouderdom der aardlagen vast te stellen.
Hebben organismen een beperkten tijd geleefd en

hebben zij zich in dien tijd over een groote uitgestrektheid kunnen verspreiden, dan zijn hun overblijfselen
karakteristiek voor dit tijdvak en spreekt men van
gidsfossielen. Ook geven de f. de omstandigheden weer, waarin een bepaalde afzetting ontstond.
Zoo bewijzen zoet-, brakwater- of zeeschelpen, dat
in den tijd van de vorming der afzetting ter plaatse
een rivier of meer, een kustzone of een zee geweest
zijn faciesis. De voor elk milieu kenmerkende f.
fossielen. Koralen bewijzen een ondiepe zee met warm
klimaat, diepzee-organismen in gesteenten toonen
een vroegere diepe zee aan, enz. Met fossiele planten

kan men vroegere klimaatgordels reconstrueeren.

2° Fossiel noemt men resten of sporen van uit
Namen,
dingen.
ruim 3500 inw., een vroeger geologisch tijdvak dateerende

in de prov.

ten Z.W. van Namen; opp. 2 081 ha,
grootendeels Kath.; landbouw; hard- en kalksteen.
Merkwaardigheden: kerk met toren uit 10e eeuw, doopvont (12e eeuw), koorstoelen (16e eeuw).
2 ° Voormalig Benedictijner klooster in de
Belg. prov. Namen, gesticht door den H. Foillanus,
waarschijnlijk met de hulp van de II. H. Itta en
Gertrudis, in de tweede helft der 7e eeuw op 18 km
ten Z.W. van Namen. Waarschijnlijk werd er de regel
van den H. Benedictus gevolgd. Het werd door de
Noormannen verwoest, maar wordt later in de 10e

Wat

natuurlijk asphalt (Galicië). In alle details zijn kleine
organismen, insecten, bewaard in barnsteen. De
harde deelen, welke uit kalk bestaan (schalen van
weekdieren, stekelhuidigen en de skeletten van

niet onder

F

te

Fossiele regendroppels of windgolvingen in een
gesteente zijn sporen van regen en wind uit een vroegeren tijd. Fossiel zeewater vindt men dikwijls in petroleumgebieden, waar in zandige lagen niet alleen
petroleum, doch ook zoutwater aanwezig is, als restant

van de zee, waarin zich de afzettingen vormden, en
ook de olieleverende diertjes geleefd hebben. Fossiele
dalen zijn door een vroegere rivier of gletsjer gevormd
en later dikwijls verlaten of door een kleinere rivier
v Tuijn .
in gebruik genomen.
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Fossielhoudende lagen

—Foucault

24

Fossielhoudende lagen

bevatten fossielen of bekeerd, deed hij een bedevaart naar het H. Land en
de inschakelingen in een pakket, die bijzonder werd in 1890 Trappist te Notre-Dame-des-Neiges
rijk aan fossielen zijn.
(Ceyennes), kwam daarna in de abdij Sjakla (Syrië)
Fossilifieatie, Fossilisatie, > Fossiel (2°). en in 1896 in Staouëli (Algiers). In 1897 verliet hij de
Fossores (Lat.,
gravers) waren onder de Orde, die hem nog niet streng genoeg was, en ging als
eerste Christenen diegenen, die met den aanleg der kluizenaar en als kloosterknecht van de
Clarissen in
begraafplaatsen en het begraven der dooden belast Nazareth en Jerusalem wonen. Na zijn priesterwijding
waren. Zij vormden een college, dat tijdelijk in de in 1901 vertrok hij spoedig naar de oase Beni Abbès in
lagere geestelijke orden werd opgenomen.
Zuid-Algiers, in 1905 naar nog verlatener plaatsen.
Fostedina’s kroon. De oorsprong van het oor- Directe bekeeringen heeft hij niet tot stand gebracht.
ijzer als modedracht der vrouwen wordt in verband Hij werd door de Toearegs gedood. In 1929
werd zijn
gebracht met een verhaal, door E. Gerdes overgeleverd hart bijgezet in het graf van zijn vriend, generaal
in „Het Gouden Oorijzer der West-Friezen”. Fostedina, Laperrine, en werd het nog ongeschonden lijk naar de
dochter van Theodebald, den opperpriester van Helgo- oase El-Golea overgebracht. Zijn leven na zijn bekeeland, zou Deensche jongelingen, door den H. Willibrord ring is bewonderenswaardig en heldhaftig. Het werd
gekerstend maar door de heidenen gekerkerd, hebben in vele talen beschreven en is het voorwerp van steeds
laten ontvluchten. Als straf moest zij veertien dagen een grooter belangstelling en vereering. Het proces ter
doomenkrans op het hoofd dragen. Bij haar huwelijk zaligverklaring is aanhangig gemaakt.
met Adgil zetten haar vriendinnen haar een gouden
L i t. R. Bazin, Ch. d. F. explorateur du Maroc,
kroon op, die voorhoofd en slapen bedekte, om de ennite au Sahara (Parijs 1921; Ned. vert. 1927); Molitteekenen aan het oog van anderen te onttrekken. Het nier-Vinard, La prière du P. de F. (in Rev. Asc. Myst.
verhaal is te vinden bij F. W. Drijver, Mozaïek (1930,37-62).
Feugen.
4
75 78). Een bezoek aan het Friesch Museum
Foucault, Jean
Léon, Fransch
( 1925,
*
te Leeuwarden overtuigt, dat het „oorijzer” een physicus;
1819 te Parijs,
1868
aldaar.
f
anderen oorsprong heeft en een product is van zeer Reeds jong toonde hij belangstelling voor de nageleidelijke ontwikkeling.
Knippenberg. tuur- en scheikunde. In 1845 werd hij wetenFouard, C., Kath. exegeet; * 1837, f 1903; prof. schappelijk redacteur van het Journal des Débats, in
der H. Schrift, lid der Bijbelcommissie. Hij schreef 1855 physicus aan de Parijsche sterrenwacht. Van
tegen Renan over den oorsprong der Kerk vsch. 1851 dateert zijn bekende slingerproef (zie onder),
in 1854 mat hij naar aanwijzingen van Arago het vermonographieën.
Foucart, 1° Gcorgcs, Fr. godsdiensthistori- schil van de lichtsnelheid in lucht en water, waardoor
cus; * 1866 te Parijs; schreef La méthode comparative de golf theorie zegevierde. Naar hem zijn genoemd de
dans Phistoire des religions (1909), heruitgegeven onder in geleiders optredende electrische wervelstroomen
zijn

=

:

—

den

Bernard

(zie onder).

Histoire des religions et méthode comparaDe waarde der bijzondere door Foucart
verdedigde methode wordt uitvoerig besproken bij
Pinard de la Boullaye, L’étude comparée des religions
(II Ses Méthodes).
titel:

Li

tive (1912).

2°

Paul Franpois;

*

1836 te

Parijs,

—

Les mystères d’Eleusis (1914). Hij overdrijft den invloed van Egypte op de Eleusinische mysteriën.
Belton.

Foucaukl,

Charles

de,

Fr.

officier
kluizenaar; *

en
16

Sept.
1858 te
Straatsburg, f 1
Dec. 1916. Reeds
spoedig na zijn
le H. Communie vervreemdde
hij van den godsdienst en gaf zich

aan ongebondenheid

over.
Als
luitenant der cavalerie werd hij

voor

straf

naar

Algiers gezonden.

In

1882

verliet

het leger. In
1883 ’84 doorkruiste hij het
Atlasgebied. De
hij

Gh. de Foucauld.

—

vrucht van zijn tocht is opgeteekend in zijn werk
„Reconnaissance au Maroc”. In 1887 door abbé Huvelin
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:

Lissajous, Notice hist. sur la vie et les travaux

J. v. Santen.
Slingerproef van Foucault, een der meest bekende
bewijzen voor de draaiing der aarde om haar as. Deze
proef werd voor het eerst uitgevoerd door Foucault in

f 1926

sedert 1874 prof. in de Oude Gesch. aan het Collége de
France, tegelijk directeur van L’Ecole Fran$aise
d’Athènes (1878 1890). Vooral bekend om zijn werk:

t.

de F. (Parijs 1875).

1851,

in het

Pan-

théon te Parijs. Een
lange slinger, voorzien van een zwaar
gewicht, werd boven in de nok van
het gebouw opgehangen. Het bleek,
dat het vlak, waarin de slinger zich
bewoog, langzaam
draaide ten opzichte
van de omgeving.
Men kan dit het gemakkelijkst verklaren door zich een
slinger voor te stellen,
geplaatst op
de Noordpool. Het
vlak, waarin de slinger zich beweegt,
wordt bepaald door
de
oorspronkelijk
gegeven uitwijking
Slingerproef van Foucault.
(PB) en de richting
van de zwaartekracht (PA). Aangezien beide richtingen
vast

De aarde

het slingervlak onveranderlijk van stand.
echter draait onder dit vlak door en een aard-

bewoner
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dus het vlak van stand veranderen ten
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Fouché—Fouquet

25

opzichte van de omgeving. Op een andere plaats op
aarde gebeurt iets dergelijks, maar met des te geringere
snelheid, naarmate men den aequator dichter nadert
(evenredig met den sinus van de breedte van de plaats
van waarneming). Aan den aequator zelf treedt het
de
effect niet op. Voor nadere beschrijving van

Lyciorum communi (1898) Album de la vie privée des
Grecs et des Romains ( 2 1900) Selinonte (1910) Athènes
2
W. Vermeulen .
1925).
(
Fouhren, gem. in het N.O. van het groothertogdom Luxemburg; ten Z. van Vianden; opp. 1 728 ha;
ca. 600 inw. Zeer bergachtige omgeving. Rom. over-

instrumenten, waarmede de slingerproef vervolmaakt
G. Mulders.
is, > Gyroscoop.
Foucaiiltstroomen zijn electr. wervelstroomen, welke
in electrisch geleidende stoffen (in sterkere mate in
uitgebreide stukken, bijv. metalen platen) ontstaan
door een veranderende magnetische inductie (deze
verandering kan ontstaan door veranderlijke electr.
stroomen in de buurt of door beweging van magneten).
Deze electr. stroomen verwarmen het materiaal (bijv.
een transformator of een dynamo), zoodat energie
verloren gaat. Men tracht daarom de F. zooveel mogelijk te beperken door materiaal met grooten electrischen weerstand te kiezen en dit materiaal uit geïsoleerde laagjes op te bouwen (lamelleeren). De F. zijn
steeds zoodanig, dat ze de oorzaak der F. steeds tegenwerken (Wet van > Lenz). Te zamen met de hystereseElenbaas.
ver liezen vormen de F. de ijzerverliezen.

blijfselen.

;

;

;

Alfred,

Fouillée,

Fr.

* 1838,

wijsgeer;

idealisme van Plato
f 1912 te Lyon. F. trachtte het
met het Eng. evolutionisme te verbinden door zijn
theorie van de idées-forces, die tusschen het feitelijk
determinisme van het natuurgebeuren en het ideaal
van vrijheid bemiddelen en de drijvende krachten
zijn tot alle natuurlijke en zedelijke ontwikkeling.
Werken: La liberté et le déterminisme L’évo;

La psychologie des idéeslutionisme des idées-forces
Lit.: J. Benrubi,
forces ; La morale des idées-forces .
Les sources et les courants de la phil. contemporaine
F. Sassen.
en France (Parijs 1933).
Foulard, verf- en appretmachine, bestaande uit
;

—

een bak met lcidwalsen, waarboven zich twee of
drie, al dan niet met gummi bekleede perswalsen
bevinden.
Foulcng , gem. in het N. van de prov. Henegouwen
ten N. van Bergen; opp. 264 ha, ca. 200 inw.; land-

Fouché, J o s e p h, Fr. revolutionnair en
geniaal intrigant en hierdoor voor Napoleon bijna bouw, bosschen; oude heerlijkheid.
onmisbaar als minister van Politie; * 1753 te Pellerin
Fountains, voormalige Cisterciënser abdij bij
bij Nantes; f 1820 te Triest. F. was tot 1791 leeraar bij
Ripon in het
de Orator ianen, maar is nooit geestelijke of klooster- Eng. graafschap
ling geweest. In de Conventie trok F. de aandacht door en bisdom York;
zijn heftigheid in het proces tegen Lodewijk XVI en de grootste abdij
door zijn voorstel tot verleeking van het onderwijs. van N. EngeHij misbruikte zijn zending in de dept. Aube en Nièvre land;
gesticht
om zich te verrijken, atheïsme en communisme te 1132; door toepreeken, niet uit overtuiging, maar om als echt revo- doen van den
lutionnair beschouwd te worden. Met Co llot d’Herbois
vestigde hij in Lyon de Terreur door zijn mitraillades.
De val van Eobespierre is werk van F., al hield hij
zich op den achtergrond.
Als minister van Politie (1799 1802 en 1804 1810)
kreeg hij den titel van hertog van Otranto en liet zich
uitsluitend leiden door zijn egoïsme. Toen de positie
van Napoleon begon te verzwakken, intrigeerde F.
dan ook (met Talleyrand) bij Mettemich, om zijn toe-

—

—

werd daarom, en ook om zijn
zelfstandig optreden, verbannen als gouverneur naar
Illyrië. In 1814 sluit F. zich bij Bourbon aan; intrigeert tegelijkertijd om Napoleon den terugkeer mogelijk
te maken, maar drijft na Waterloo, als voorzitter naar
de Kamer, diens tweede afzetting en de tweede restauratie van Bourbon door. Lodewijk XVIII benoemde
hem tot gezant in Dresden, maar de wet tegen de >
V. Claassen.
régicides ontnam F. dezen post.
16 1932).
Lit. Madelin, Fouché (2 dln. Parijs
Fouchier, Bertram de, schilder te Bergen
op Zoom; * 1609, f 1673. Leerling van A. van Dyck,
schilderde in den trant van Adr. Brouwer. Er zijn geen
i 1 1 e m
werken van hem bekend. Zijn kleinzoon
(* na 1674, f vóór 1739 te Amsterdam) schilderde vooral

komst

veilig te stellen;

W

groote jachtstukken, veelal voor behangsels.

H. Bemardus

in

1135 opgenomen
in de Orde van
Citeaux; het telde acht dochterFountains Abbey. Dormitorium.
kloosters. Van de
abdij zijn grootsche ruïnes over, in prachtige omgeving.

Fouqué

,

Friedrich Heinrich Karl,

baron de

la Motte, Duitsch dichter uit de
laat-romantische beweging; * 1777 te Brandenburg,
f 1843 te Berlijn. De romantische stemming is alleen
waar te nemen in het ether isch-zuivere sprookje
Undine (1811). Zijn overig werk, dramatisch (Der
Held des Nordens, 1810) zoowel als episch (Der
Zauberring, 1813), ijvert voor een opgeschroefde, niet
Baur.
inner lijk-geziene ridder-romantiek.
U i t g. Werke. d. Zicsemer, in de Goldene Klassiker
:

—

Lit.: W. Pfeiffer, Über F.’s Undine
Bibliothek.
(1903) ; E. Hagemeister, F. als Dramatiker (1905)
O. E. Schmidt, F. (1908) ; L. Jeuthe, F. als Erzahler
(1910) ; J. Ilaupt, Elementargeister bei F. (1923).
1° J e a n, Fransch schilder en mini1420 te Tours, f ca. 1480 aldaar. Hij was
de grootste meester van zijn tijd in Fr., stond hoog in

Fouquet,

aturist, * ca.

en was vooral
Wurzbach, Niederl. Künstlerlex. Schretlen. aanzien, was o.a. „peintre du roi”,
zijn miniaturen. Zijn hoofdwerken op dit
om
beroemd
Fransch
Fr.,
Ad.
ave
Gust
Fougères,
zijn de illustraties der Antiquités Judaïques
archaeoloog; * 1863 te Beaume-les-Dames, f 1927 gebied
(in de Bibl. Nat. te Parijs), waarvan zijn auteurschap
te Parijs; stond van 1913 tot 1919 aan het hoofd van
vast staat. Uitgaande van deze worden hem nog vele
de Ecole d’Athènes, doceerde archaeologie aan de
toegeschreven, o.a. de 40 losse bladen in Musée
Sorbonne te Parijs; verrichtte archaeol. onderzoe- andere
te Chantilly. Zij hooren tot het schoonste, wat
kingen in Klein -Azië, Thessalië, den Peloponnesus; Condé
de miniatuurkunst der late M. E. heeft opgeleverd;
sinds 1922 lid van de Académie des Inscriptions.
Werken: Mantinée et 1’Arcadie Oriëntale, De er zijn op gelukkige wijze Ned. en Ital. elementen
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F o uquiera —Fourier
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(Fra Angelico) in verwerkt. Men kent ook eenige
schilderijen van hem, o.a. de beroemde Madonna in
Museum te Antwerpen en eenige portretten. Hij
schijnt ook als emailschilder gewerkt te hebben.
P. Durrieu, Les Antiq. Judaïq. (Parijs 1908);
Lit.

28

landbouw; kerk gedeeltelijk uit de 12e eeuw; ermitage
St. Pierre.

Fourcroya (Furcraea), een plantengeslacht van
de fam. der narcisachtigen,
ook wel schijnagave genoemd, telt 15 tropische soorten
G. Lafenêstre, J. F. (Parijs 1905).
Schretlen. in Azië en Z. Amerika. De meest voorkomende soort,
2° N i c o 1 a s, Fransch minister van Finan- F. gigantea, is veel
grooter dan de agave, met doornige
ciën; * 1615 te Parijs, f 1680 te Pignerol (Pine- bladeren, wordt als sierplant gekweekt. De 2
lange
rolo); werd in 1653 opper-intendant der financiën en
2Va kg zware bladeren van F. foetida dienen voor
en verschafte aan Mazarin het benoodigde geld voor het winnen van vezels, doch worden om hunne onhanden strijd tegen de Fronde. Hij bevoordeelde waar- delbaarheid vaak verdrongen door andere vezelplanten.
schijnlijk op groote schaal zichzelf en zijn vrienden In Venezuela wordt F. cubensis en in Costa Rica
en werd na Mazarin ’s dood gevangen genomen; een F. cabuja integra op plantages aangeplant voor het
langdurig proces werd tegen hem gevoerd, waarin men verschaffen van garen voor matten en koffiezakken.
trachtte ook de euveldaden van anderen op zijn rug
Bouman.
te laden; in 1664 werd hij tot levenslange gevangenisFoureau, F e r n a n d, Fransch ingenieur en
v. Gorkom
straf veroordeeld.
Afrika-onderzoeker; * 1850 te St. Barban (HauteLit.: Chéruel, Mém. sur la vie publ. et privée de F. Vienne),
1914 te
Parijs;
voor
bevloeiingsf
2 dln. 1864) Bonnaffé, Le surint. F. (1882) Lair, N. F.
werken verbleef Foureau in 1876— ’77 in Wed Rirh;
E.
Martin,
dln.
Chatelain,
surint.
F.
2
Le
1890)
(1905)
later deed hij veel ontdekkingsreizen in dc MiddcnLa surint. de F. et les opérations de crédit public (1913).
Sahara. Van 1883
’86 trok hij het duinengebied van
Fouquiera, een plantengeslacht uit Califomië
de Algerijnsche Sahara door, in 1890 de Tademait,
en Mexico, dat tot de fam. der
in 1892 de Groote Erg, in 1893 en weer in 1894
’95
behoort, doch vroeger tot de Tamaricaceae werd
verbleef hij onder de Toearegs, bezocht 1895
’96
gerekend. De zeven soorten hebben roode trosvormige
de Tunisische Erg en in 1897 het Tasili-plateau;
bloemen en doornige takken en zijn bladverliezende
van 1898 tot 1900 trok hij met Lamy de Sahara door
hooge, rijkb loeiende,
gewassen. F. splendens, een 7
van Biskra over Wargla, Agades en Sinder tot de
in
Amerika,
van den grond af vertakte struik, wordt
Sjari. In 1906 werd hij gouverneur van de Comoren,
vanwege het zweepachtig voorkomen der twijgen,
in 1908 van Martinique.
koetsierszweep genoemd. Deze plant is zeer geschikt
Werken: Une mission au Tademayt (1891)
voor haagbeplanting en de takken voor omheiningen. Rapport sur ma mission
au Sahara et chez les Toeareg
In Algiers wordt zij als sierplant gekweekt. De schors Azdijer (1894) Mission chez les Toeareg (1895) Dans le
levert gom en was (octillawas). Fouquiera purpusi Grand Erg (1896)
Au Sahara (1897) Mon neuvième
heeft een zeer dikken stam, die als waterreservoir voyage au Sahara (1898) D’Alger au Congo par le Tchad
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Fouquieraceae
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;
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;
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Bouman.

dienst doet.

A

Fouquier Tlnville,
n t o i n e, Fr. revolutionnair; * 1746 te Hérouel (Aisne), geguillotineerd

(1902)
1905).

;

Docum.

scient. de la mission saharienne (2 dln.
v.

Fourest,

G

Velthoven.

Fransch dichter, wiens
poëzie, vaak buitensporig van vorm, naar den inhoud
6 Mei 1795 te Parijs: Vooral berucht als officier van
tot de groep der > fantaisisten is te rekenen. * 1867
justitie bij het tribunal révolutionnair om zijn ongemotiveerde massa-doodvonnissen, ofschoon hij hier te Limoges.
e o r

g

e s,

Voorn, werken: La négresse blonde
meer werktuig was van
Contes pour les satyres.
lastgevers dan moordenaar uit overtuiging. Na
Fourier, u

als echt bureaucraat misschien
zijn

het Schrikbewind verantwoordelijk gesteld voor zijn
vonnissen en geguillotineerd.
V. Claassen.

Fourage (<( Fr. fourrage), veevoeder, vnl. hooi
en stroo; vooral als militaire term in gebruik, evenals
fourageeren, welke uitdrukking langzamerhand in het
leger een ruimere beteekenis kreeg en thans niet alleen
doelt op het verzamelen van voeder voor de paarden,
maar evenzeer op dat van levensmiddelen voor de
v. Leeuwen.
ook vangsnoeren of halssnoeren,
van kwasten voorziene koorden, welke bij uniformen,
vooral in het leger, als versiering van de kleeding
gedragen worden. In het Ned. leger dragen de officieren
in do ceremonieele tenue de f. vervaardigd van goudof zilverdraad. Het aantal kwasten van bouillons of
torsades houdt verband met den rang. Bij het korps
artillerie worden de f. ook bij de dagelijksche tenue
gedragen. Zij vormen bij dit wapen, behalve bij de
veldkleeding, omdat op den kraag geen sterren voorkomen, tevens het onderscheidingsteeken voor de
rangen.
v. Leeuwen.
Fouragestrik, dik touw, waarvan de manschappen bij bereden wapens worden voorzien, om > fourage
(hooi en stroo) samen te binden.
Fourbeekies, gem. in het Z. der pro v. Henegouwen; opp. 540 ha, ca. 200 inw.; rivier: de Hautes;

troepen.

Fouragères,

Wat

niet onder
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te

Franco

Maria

6

(

1921);

l
is
Charles,
utopisch socialist, voorstander van een
gedecentraliseerd of groepssocialisme door middel der
zgn. associatie; * 1772 te Besan<jon, f 1837 te Parijs.
Fourier stamde uit een welgesteld koopmansgezin,
werd handelsreiziger voor een handelshuis te Lyon;
zijn haat tegen den handel nam toe, vooral door
het feit, dat een lading rijst in de zee werd gestort ter
bereiking van een prijsverhooging; zijn vrijen tijd
benutte hij voor de studie ter hervorming der maatschappij hij „ontdekt”, dat een appel te Parijs 100 maal
meer kost dan in Normandië; dit deed hem nog
duidelijker inzien, dat er heel veel verkeerds is in
de maatschappij van ruilverkeer; zijn hoofdbezwaar
tegen den econ. toestand is gebrek aan associatie;
de bron van alle ellende is de geïsoleerde voortbrenging; daardoor ontstaat de strijd tusschen de vsch.
lagen der bevolking, daardoor wordt de verfoeilijke
handel in het leven geroepen; i.p.v. verbrokkeling
in huizen, tuinen, schuren enz. wil hij door concentratie van talent, kapitaal en arbeid éénheid en harmonie in leven en bedrijf; de afzonderlijke bedrijven
wil hij tot een „serie” verbinden, met een zelfstandige
ontplooiing van leven en beweegkracht. Een vast
aantal series, stel 12 dozijn, moet een „phalanx”
vormen, die door samen wonen en samen werken als
een waarachtige associatie optreedt; evenals volgens

Fransch

vinden

;

is,

zoeke

men onder Ph

.

;

Fourmarier
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30
Vue

(Luik 1926);
ook mations paléoz. de la Belgique etc.
de wet der attractie in de natuur geschiedt, moet
geologie de la Belgique etc. Omik
wet wordt d’ensemble sur la
Lejevre.
in het tijdperk der „beschaving”, waarin deze
1934).
onderdrukt, door de attractie een nieuwe harmonie
storten van geld op aandeelen. Niet
en,
Fourneer
ontstaan; de „phalanges”, vereenigingen van families, volgefoumeerde aandeelen zijn aandeelen, waarop
kleinere groezijn inrichtingen der toekomst; allerlei
gestort is.
slechts een gedeelte, bijv. 10%,
peeringen zullen daarin ontstaan en de menschen
> Voeren-in-Wepe
Fournes-en-Wcppes,
en
phalanstères
zullen gemeenschappelijk wonen in
(Fr.-Vl. gem.).
daar gemeenschappelijk arbeiden. De leerlingen van F.
Heilige, * 6 Dec.
(Fourieristen) gaven veel

Fournet,

van Fourier’s phantastische

André Hubert,

13 Mei 1834 te Poitiers. Hij was
en hebben de ontwikkeling der coöpe- 1752 te Maillé, f
bisschop vluchtte
te Maillé; op bevel van zijn
pastoor
gewerkt.
hand
de
raties in
(Lyon
zijn weina
mouvements
hij,
quatre
des
Théorie
Werken:
Traité de 1’association domestique et agricole gering om den
1808)
(Besan$on en Parijs); Le nouveau monde industnel et eed op de Con-

plannen

prijs

;

(Parijs 1829) ; La fausse industrie morcelee
L i t. : H. Bourgin, F. contribution è. 1’etude
(1835).
du socialisme francais (1905) ; C. Gide, Introd. aux
oeuvres choisies de F. ; Friedberg, L’influence de Ch. F.
sur le mouvement social contemporain en Franco (1926)
2
Greulich, Carl F., ein Vielverkanter ( 1919) ; H. P. G.
sociétaire

—

stitutie af te leg-

1792
in
naar Spanje,
doch nam sinds
1797 weer met
H.
M. Verhoeven levensgevaar de
Quack, Socialisten.
2° Jean
Baptiste Joseph, Fransch zorg voor zijn
wiskundige; * 1768 te Auxerre, f 1830 te Parijs. parochie op zich.
samenwerWas eerst docent aan de Ecole Normale en de In
Ecole Polytechnique, vergezelde in 1798 Napoleon king met Elis.
Bonaparte naar Egypte, waar hij op politiek, admini- Bichier stichtte
1801 hij de congregastratief en wetensch. gebied werkzaam was. In
keerde hij naar Europa terug, was van 1802 tot 1815 tie der Kruisden
prefect van het dept. Isère, werd in 1817 lid, in 1822 dochters van
secrétaire perpétuel van de Acad. des Sciences, in H.Andreas, stelH. Fournet.
1826 lid van de Acad. Fran<jaise. Hij schreef o.a. een de haar ordesPréface Historique van een ontworpen werk over regel samen
’32 haar geestelijke leidsman te
Egypte. Door zijn Théorie analytique de la chaleur was van 1820 tot
Zijn
lijk werd in het moederhuis aldaar
ontwikkeling
La
Puy.
de
tot
bijgedragen
hij
heeft
(Panjs 1822)
1933. Feestdag 13 Mei.
der mathematische physica; de daarin gebruikte bijgezet. Heiligverklaard in
L i t. Acta Apostol. Sedis (1926 en 1933). Feugen.
methoden op het gebied van trigonometrische reeksen
Fournicr, 1° Alain, > Alain-Foumier.
en integralen zijn van groote beteekenis voor de wis2° A 1 f r e d, Fr. medicus; * 1832 te Panjs, f 1915;
kunde gebleken.
U i t g. Oeuvres de F. (2 dln. Parijs, G. Darboux, vnl. bekend geworden door zijn belangrijke onderDijksterhuis. zoekingen op het gebied van de syphilis; werd hoog1888— ’90).
verReeksen van Fourier. Een reeks van de gedaante leeraar aan de medische faculteit in Parijs, en
4- a fl cos nx 4- b n sin nx bonden aan meerdere ziekenhuizen.
ao+a! cos x -f bj sin x+
3° Pierre Simon, Parijsch graveur, letterheet een trigonometrische reeks. Hangen
-f
in 1737 een tabel uit
de coëfficiënten a 0 a x b lt ... van deze reeks op een gieter en boekdrukker. Hij gaf
der vsch. letterbepaalde manier af van een gegeven > functie f (x), betreffende de onderlinge grootten
handboek (2 dln.).
dan noemen we bovenstaande reeks de Fourierreeks van soorten. Hij schreef een typografisch
ontwierp, was
Vgl. > Harmonische analyse. De Fourier- Het typografisch puntenstelsel, dat ï.
f (x).
maat 1 voet =
Fransche
toenmalige
mathematische
op
de
gebaseerd
de
in
nut
veel
van
zijn
reeksen
12 strepen; 2 dezer duimen = 24
J Ridder. 12 duim, 1 duim
gen,

.

:

:

.

.

.

.

.

.

,

,

:

physica.

3°

=

•

Heilige, * 1565 te Mirecourt (Lothate Chauf1640; was regulier kanunnik
en ijverig werkzaam om het religieuze leven

Petrus,

ringen),

monsey

der koorheeren te verbeteren. Uit zijn hervormend
streven ontstond de Congreg. der reguliere kanunniken
van Onzen Heiland (1623) en de Congreg. der reguliere
kanunnikesscn van O. L. Vrouw (1589). Deze stellen
der
zich tot bijzonder doel: onderricht en opvoeding
jeugd. F. werd door Leo XIII heilig verklaard; feest-

strepen vormen zijn normaalmaat; elk dezer strepen
verdeelde hij in 6 deelen, welke hij dan punt noemde.
Zijn maatstaf bevatte alzoo 144 eenheden, waaruit
hij het corpus van een letterstaafje vormde (> Letter

Ronner.

corpus).

Fouron-le-Comtc, > Gravenvoeren (’s).
Fout, 1° (Recht) > Schuld.
2° Fout van een meting van een groot-

het verschil tusschen de waargewerkelijke waarde van die
dag
grootheid. Men onderscheidt constante, regelmatige
*
te
1877
Fourmarier, Paul, Belg. geoloog;
of> systematische fouten en onregelmatige
La Hulpe; hoogleeraar aan de universiteit te Luik. of > toevallige fouten. Persoonfijke f. zijn
Leerling van Max Lohest; doceert de physische geohun oorzaak hebben in de eigenschappen
f., die
graphie als bijvak van de geologie. Schreef weinig
waarnemer, bijv. zijn gezichtsvermogen.
den
van
geogr. werken, maar leverde talrijke morphologische
Voor gemiddelde f., middelbare f., waarschijnlijke
van
tectoniek
de
met
verband
in
beschouwingen
E. Bongacrts.
zie > Foutentheorie.
uit- f.,
België. Volgens hem hebben bodembewegingen
Foutberekeniug (b i o 1.), > Proeffoutbereontstaan.
doen
sluitend de Maasterrassen
Werken: o.a. Les grands traits de la géologie du kening.
Foutentheorie. Wordt een of andere grootheid
Congo Beige (Luik 1923) La tectonique gén. des for-

Heijman.

7 Juli.

heid noemt men

nomen waarde en de

;
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van een ster tusschen andere sterren)
door waarnemingen bepaald, en zijn deze waarnemingen reeds voor de > systematische fouten gecorrigeerd, dan bevatten ze nog altijd > toevallige
fouten. Met behulp van de f. worden de waarnemingen nu zoo gecombineerd, dat de invloed van
deze toevallige fouten zoo gering mogelijk wordt.
* Vierkanten (kleinste). Er zijn in de f. drie methoden in gebruik om de grootte der toevallige fouten
van een reeks metingen aan te geven
men kan
aangeven: a)de gemiddelde fout, d.i. de som
van de absolute waarden der fouten gedeeld door
het aantal, b) de middelbare fout, d.i. de
wortel uit het gemiddelde van de vierkanten der
fouten, c) de waarschijnlijke fout is dezer, dan
is er bij een meting even veel kans dat de fout grooter,
als dat de fout kleiner is dan r. E. BongaertsjJ. Ridder.
Foutvracht is niet vracht, maar de schadevergoeding, waarop de vervoerder recht heeft, indien de
eigenlijke vracht minder wordt, doordat de bevrachter
niet de geheele overeengekomen lading verschaft.
Zie art. 518a, 518t, 618x, Ned. W.v.K.
Fovea centralis is de groefvormige verdieping
in het midden van de gele vlek, waarop het punt van
het gezichtsveld, dat gefixeerd wordt, wordt afgebeeld. De f.c. bezit de grootste gezichtsscherpte en de
grootste gevoeligheid voor kleurverschillen; daarentegen is de donkeradaptatie geringer dan die van de
periphere deelen. > Purkinje (Verschijnsel van).
(bijv. de plaats

tingham 1647

in contact met Baptisme van Samuel
Oates; sticht daar de Childem of Light (ook Friends
of Truth), door Bennet Quakers genaamd, omdat zij
moesten sidderen (to quake) voor Gods Woord. Huwt
te

L i t. A. G., in Dict. Nat. Biogr. (VII 1921-1922,
557-562) Sippel, in Die Religion in Gesch. u. Gegenw.
(II 1928, 646-647).
Polman.
:

;

Foxe, John, schrijver van het Prot. Eng.
„martelaarsboek”; * 1516, f 1587. Studeerde te Oxford, waar hij magister artium werd in 1543. Om zijn
Luth. neigingen verliet hij Oxford in 1545, en werd
huisleeraar bij de grafelijke familie der Howards
te Reigate. Bij de troonsbestijging van Maria de
Katholieke vluchtte hij naar het vasteland. De eerste
uitg. van het Martelaarsboek (hoofdzakelijk over Wycliffe en Huss) is gedrukt te Straatsburg in 1554. In
Frankfort en Bazel werd F. meer Calvinistisch. In
Bazel verscheen de tweede uitg. (in primis de horrenda
sub Maria nuper regina persecutione) in 1559. In hetzelfde jaar keerde F. naar Eng. terug en werd kort
daarop „priester” gewijd door den Puriteinschen bisschop Grindal. In 1563 verscheen het Martelaarsboek
voor het eerst in het Eng.; drie jaar later als misleidend gebrandmerkt in de Dialogi Sex van N i c h olas Harpsfield. Maar de Puriteinen bezorgden
een tweede Eng. uitg. in 1570. In 1571 gaf F. op last
van aartsbisschop Parker de Angelsaksische vert. der
Evangeliën uit. Schreef nog eenige werkjes over de
rechtvaardigmaking, en tegen de Jezuïeten, en beleefde
nog twee uitg. van zijn groot werk.
De hist. waarde van het Martelaarsboek is zeer
ongelijk. Een klein gedeelte berust op authentieke
bronnen; het meerendeel op geruchten in een kring
van fanatieke vluchtelingen, gretig verwerkt door een

Chamuleau

Fovvey, haven- en marktstadje

in het Eng. graafschap Cornwall (5 0° 19' N., 4° 39' W.); ca. 2 500
inw.; sardinevisscherij; uitvoer van porsele inaarde.

m
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F

te

Swarthmore met Margaretha Feil; 1670-1673 proN.Amerika, 1677 door Ned. en

pagandareis door
Duitschland.

;

Fowler, 1° Henry W. Eng. lexicograaf; * 1857,
f 1933. Vooral bekend om zijn Modem English Usage,
een soort syntaxis van het hedendaagsche Eng., in
den vorm van een dictionnaire, die o.m. de taalkundige ongerechtigheden van kranten en schrijvers
aan de kaak stelt en een zeer geslaagde poging wordt
geacht om de schrijftaal „zuiver” te helpen houden.
Met zijn broer Francis een soortgelijk werk: The King’s
English, en een vert. van Lucianus.
F. Visser,
hit.: G. G. Couton, H. W. F. (S. P. E. Tract, 1935).
2° Thomas, Eng. arts, *1736,
f1801, bekend door
de naar hem genoemde Fowler’s vloeistof, een oplossing
van 1% arsenigzuur, die bereid wordt door arsenigzuur
met behulp van kaliumcarbonaat in water op te lossen
en de zoo verkregen opl. met zoutzuur te neutraliseeren
en met lavendelspiritus te vermengen. In de geneesk.
gebruikt als tonicum.
Rillen.
Fox, stam der -> Indianen van N. Amerika, N.O.
gebied, in den huidigen staat Wisconsin (Ver. Staten).
Zij zijn zoo eng verwant met den Saukstam, dat de
twee gewoonlijk samen vermeld worden als de Sauken Fox-Indianen.
Fox, 1° Charles J a e s, Eng. staatsman
en redenaar; * 1749 te Londen, f 1806 aldaar. Sinds
1768 was F. lid van het Lagerhuis en werd er leider
van de Whigs en bestrijder van Pitt. Den oorlog tegen
den Amer. opstand keurde hij af; bestreed den slavenhandel; sympathiseerde met de Fr. Revolutie; 1806
minister van Buitenl. Zaken. Ondanks zijn sympathie
voor Frankrijk dreef F., om Napoleon ’s overheersching,
toch tot doorzetting van den derden coalitie-oorlog.
Bijgezet in Westminster Abbey.
V. Claassen.
2° George, stichter der Quakers; * 1624 te
Dreyton. f 1691. Breekt 1643 met de Puriteinen; zwerversleven; Piëtisme: het inwendige Licht. Te Not-

32

fantasie, die zich verlustigde in tafereelen

van bloederige wreedheid. Het boek heeft zijn uitwerking
niet gemist op de eenvoudigen van geest. Het heeft
eeuwen lang de atmosfeer vergiftigd in alle Puritein
sche (en vele niet-Puriteinsche) gezinnen en heeft

om de Rome-vrces levendig
Engeland. In de 16e en 17e eeuw
verschenen er vsch. uitgaven; uit de 18e eeuw zijn
er geen uitg. bekend, maar in de 19e eeuw, misschien
uit angst voor de uitwerking der Oxford-Beweging,
is het werk weer herhaalde malen in zijn geheel of
verkort herdrukt. In wetensch. kringen, ook onder
Prot., heeft het echter alle crediet verloren sedert de
gedetailleerde critiek van den Prot. historicus S.R.
Maitland in de jaren 1837 en 1841.
LH.: Sidney Lee, in Dict. Nat. Biogr. (1889)
J. Gairdner, Lollardy and the Reformation in England
(I 1908, 333-365)
C. Whibley in Cambr. Hist. of Engl.
krachtig meegeholpen

te

houden

in

:

;

Lit. (III 1908).

Pompen.

Foxhol, > Hoogezand (gem. in Gron.).
Foxhols termeer, een uitgeveende plas,

later

door de winden vergroot, gelegen in de prov. Groningen
ten N. van het Zuidlaarder Meer. Vroeger wellicht door
zijriviertjes van de Hunze doorstroomd.

Foxkanaal (aard r.), zeearm in het Amer.Arctisch gebied (66° N., 80° W.), voortzetting naar het
N. van de Hudsonbaai, tusschen Baffinsland, Southampton-eiland en het Melville-schiereiland. Passage
van den kouden stroom. Ontdekt door Bylot en Baffin
in 1615, herkend door L. Fox in 1631.
p. Cyrillus.

vinden
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binnenkanaal in Corn-

FOSSIEL

Mosasaurus

uit

den

St.

Pietersberg.

Museum voor

Nat.

I

lguanodons,zooals ze gevonden zijn in het onderkrijt van
Museum voor Nat. Historie, Brussel.

Bernissart.

Historie, Brussel.

Brontosaurus-skelet. Ter vergelijking er naast een menschengeraamte.
New York.

Museum

voor Nat. Historie,

Microdon elegans, fossiele visch

Ichthyosaurus, fossiel

uit

de

Lias

van Solen-

Cerithium funatum, fossiele slakkenhuizen
Tertiair

hofen (Beieren).

uit

de

Lias

Voetspoor van Chirotherium
het Perm van Hessberg.

van Holzmaden (Württemberg).

uit

uit

het oud-

van Epernay.

Fossiele

ammoniet

van Solenhofen.

uit

de

Lias

FOSSIEL

Prolebias
Tertiair

cephalotes,

fossiele

visschen

uit

het

oud-

Fossiele

de

Sigillaria

ammonieten

uit

de Jura van Saint Laon.

van Aix-en-Provence.

Drijvend hout met vastgegroeide zeelelies, fossiel
Lias

II

van Holzmaden.

uit

het

syringodendron, fossiele stam ''met wortels

Carboon van Bessèges.

uit

-;

F oxterrier
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—Fractuurschrift

wall- en Lancashire-stoomketel, dat door zijn gegolfden
bij temperatuurswisselingen de uitzettingen en
inkrimpingen van den ketel in zich opneemt, daardoor
zijn lengte regelt naar die van den ketelromp, zoodat
lekkage aan de ketellronten vermeden wordt.

vorm

Foxterrier, hondenras, behoorend tot de zgn.
aardhonden en tot de groote groep der terriërs; reeds
van oudsher gefokt en gehouden in Eng. en vandaar
ook in Ned. geïmporteerd; oorspr. vooralen
nu nog gebruikt voor
de jacht, vooral voor

Foy-I\otrc~Dame, gem. in de prov. Namen,
ten Z.O. van Dinant; opp. 403 ha, ca. 150 inw.,
grootendeels
Kath.; landbouw. Bedevaartsplaats.
Merkwaardigheid: kerk. Zie ook: Foya (O. L. Vr. van).
F. p. a., afk. voor free from particular average
(Eng.)
wij van beschadigdheid; een conditie in de
zeeverzekering, waarbij de verzekeraar in het algemeen
niet gehouden is tot vergoeding wegens bederf of
beschadiging.
F° r°, afkorting van fólio recto (Lat.)
op de
rechterbladzijde. Bij de nummering van de oudste
boekdrukken stonden de oneven getallen op de rechter-

=

=

> F° v°.
Fra Angelico, •> Angelico.
Fra Barlolommeo, > Bartolommeo

het uitgraven van vosthans
sen en dassen
meer gebruikt als luxeen huishond. De kleur
is veel wit, met weinig
zwarte, gele of bruine
vlekken, vooral aan den
kop en den staart; zij
zijn glad - of draadharig.

bladzijde.

;

della

Porta.

m

Het haar moet hard en
In grootte verschillen ze nog al aanmermoet de schofthoogte ca. 35 cm zijn; het
gewicht 7 8 kg; de schedel vlak en vrij smal, smaller
naar de oogen; de kaken sterk; de ooren klein en Vvormig, iets naar voren hangend; oogen vrij diep liggend; borst diep; rug kort; lendenen sterk; beenen
recht; laag spronggewricht; kleine katten voeten. De
staart wordt ingekort. De dieren zijn erg levendig,
aanhankelijk, waakzaam, soms valsch.
Verheij.
vossenpas), moderne societyFoxtrott (Eng.,
dans, in 1912 in Amerika met talrijke figuren ontstaan.
Het eigenlijk tempo is zeer snel, een langzame variant
de slow-fox. Behoorend tot de ragtimes, wordt
is
de dans in 4/4 maat gesyncopeerd (accent op den 3en
tel) gedanst. Momenteel is de f., van al haar figuren
ontdaan, de eenvoudigste society-dans met enkelvouTerlingen-Lücker.
dige looppassen.
Foy,
Duitsch ethnoloog; * 27 Nov. 1873
i 1 1 i,
te Leipzig, f 1 Maart 1929 te Keulen. Was assistent
aan het museum voor volkenkunde in Dresden en vanaf
1901 de eerste directeur en organisator van het Rau-

dik
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zijn.

kelijk; liefst

—

=

W

Fracastoro,
G i r o 1 a o,
beroemd als
natuurkundige, astronoom en dichter; * 1478 te
Verona, f 1553; vooral bekend door zijn gedicht over
de syphilis (hij gaf dezen naam), en door zijn belangrijk
werk over epidemische ziekten.
Fractie (w i s k.), synoniem voor > breuk.
Fractio pan is (Lat.,
> broodbreking) was als
liturg, term onder de eerste Christenen vertrouwd.
Van de vele maaltijden in catacomben en op sarcophagen voorgesteld, zijn enkele eucharistisch-symbolisch te verklaren, w.o. de f. p. in de Capella Greca

=

(Catacombe

v. Priscilla, 2e e.).
proëstoos, de voorzitter-bisschop,
de tafel gezeten, breekt het brood.

De

van
van twee visschen en

toevoeging
brooden, benevens de zeven
broodkorven, herinneringen aan de wonderbare broodvermenigvuldiging, wijst op een euchar. maal, eveneens
het Offer van Abraham, dat ernaast is afgebeeld en dat
een symb. voorst, van het kruisoffer is. Terlingen-Lücker.
L i t. Jos. Wilpert, Fractio Panis (Freiburg 1895).
Fraeto duidt vóór den naam van een wolkensoort aan, dat de wolken in flarden gescheurd zijn.
Komt vooral in hevigen bovenwind voor. Fraeto cumulus, fractostratus beteekent resp.
flardencumulus, flardenstratus.
(door Eng. zeelieden scud genoemd) is fractostratus
of fractocumulus onder nimbostratus en cumulovijf

:

Fractonimbus
V

tenstrauch-Joest-Volkenkundemuseum in Keulen; hij nimbus.
Fractocumulus,
vertegenwoordigde in de ethnologie de cultuurhistori-

>

sche richting.

aan het hoofd

De

1

;

Broeck .

d.

enz.,

Fraeto.

Fractuur, > Beenbreuk.
Fractuurschrift (p a a

Voorn, werken: Die königliche Gewalt nach
den altindischen Rechtsbüchern (1895) Bronzepauken
Schwerter von Celebes (1899)
in Südost-asien (1897)
Zur
Tanzobjekte aus dem Bismarckarchipel (1900)

.

Fractonimbus,
e o

g

r

a p h

i

e),

ook

;

-óm? jbartgü tamtulüpnrii

;

I

Geschichte der Eisentechnik, besonders des Geblases
(1903); Fadenkreuz und Hakenkreuz (1913). F. was de
tschr.
uitgever van
Kulturgeschichtlicher Bibliothek
Führer
Rautenstrauch-Joest-Museums’ Ethnologica
3
durch das Rautenstrauch-Joest-Museum ( 1910). Andres.
van, een in de H. Drie
Foya, O. L.
vuldigheidskerk te Innsbruck sedert 1639 zeer vereerd
:

Jpf^ïtunrumiotera*
1

;

M^drafopljhnmoteipljraim:

;

Vrouw

|ttnomfri?l|£ltba*

genadebeeld der „Moeder van Barmhartigheid”, een
der vele reproducties van het te

> Foy-Notre-Dame

(bisdom Namen) gevonden bedevaartsbeeld.
Foyaïet, vrijwel synoniem met nefeliensyeniet,
een dieptegesteente, dat overwegend uit alkaliveldspathen en nefelien bestaat, arm aan donkere bestand deelen. Treedt lcuciet in de plaats van nefelien, dan:
leuciet-foyaïet; neemt het gehalte aan plagioklaas
(maar niet albiet, dit is een alkaliveldspaath) toe,
dan: plagi-foyaïet. De bijbehoorende uitvloeiingsgesteenten zijn: fonolieten, leucietfono lieten en tefrie-
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Voorbeeld van fractuurschrift uit den Bijbel,
Gutenberg gedrukt (ca. 1455).
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Gotisch schrift of monnikenschrift genaamd, was
vooral in gebruik van de 12e tot 15e eeuw en thans nog
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nog bestuurslid van het Musée Nationale en van de
„Jury des Arts”, maar als kunstenaar komt F. niet meer
dat de anders ronde deelen van sommige letters, op den voorgrond.
Naast talrijke schilderijen, waarvan het Louvre
zooals o, 1, e, m, n, meer hoekig, rechtlijnig, gevormd
worden. Dit noemt men het „breken” (fractura) der en de Wallace coll. o.a. goede voorbeelden bezitten
Lampen. (La bascule, Le colin-maillard enz.), heeft F. geestige
letters. Zie voorbeeld.
De grondvormen der fractuur heeft Albrecht Dürer, etsen nagelaten (Bacchanal, 1763; l’Armoire, 1778).
in zijn derde boek betreffende „Unterweisung der Groote, meer decoratieve werken, als de decoraties
Messung mit dem Cirkel”, met behulp van kwadraten uit het slot Louveciennes voor Mme Dubarry, zijn
vastgelegd en Hieronymus Hölzel heeft hiernaar de gedeeltelijk in musea en particuliere collecties verKorevaar-Hesseling
letterstempels gesneden. Het prototype daarvan kan spreid.
L i t. Grappe, H. F. (2 dln. Parijs 1913).
men vinden in zijn Apokalypse. De voltooiing van
Fragor (Lat., = geraas), liturgische naam voor
den vorm van dit lettertype is te danken aan Johann
Donkere Metten, oorspr.
Neudörfer den Ouden te Neurenberg. > Schwa- het geraas bij het eind der
Ronner wel het teeken van vertrek, gegeven door den overste
bacher.
Fra Diavolo (Ital., = Broeder Duivel), bijnaam in het koor, daarbuiten herhaald; zinnebeeldig: de
van Michele Pezza, een berucht Ital. roover- natuurverschijnselen bij den Dood des Heeren.
Frailty, thy name is woman! (Eng.) =
hoofdman; * 1771 te Itri, f 1806 te Napels; was van
uw naam is vrouw. Shakespeare,
oorsprong kousenwever en werd aanvoerder van een Zwakheid,
rooverbende, welke in Calabrië met mecdoogenlooze Hamlet 1. 2.
Fraipont, gem. in de prov. Luik, ten W. van
wreedheid woedde. In 1799 werd hij aanvoerder der
benden Sanfedisten, die onder kardinaal Ruffo tegen Verviers, in het Vesdre-dal; opp. 888 ha, ruim 1 500
de Franschen streden. Het bestuur van Joseph Bona- inw. Bergachtige en beboschte omgeving; steengroeven,
parte maakte hem ten slotte onschadelijk; hij werd kalkovens, metaalnijverheid; tunnel. Kerk uit de
gesplitst
in het openbaar opgehangen. De opera van Auber (1830) 19e eeuw; kasteel Colonheid. F. was steeds

Het onderscheidt zich van de Karolingische en Humanistische schriften bijzonder hierin,
in Duitschland.

.

:

.

met tekst van Eugène Scribe deed zijn naam voortleven.
Li t. Amante, Fra Diavolo ed il suo tempo (1904)

in Basse-Fraipont en Haute-Fraipont.

Fraire, gem.

:

Luzio, Profili e bozzetti storici (1906).

v.

Gorkom.

Fraet, Frans, Antwerpsch rederijker,

factor (?)
der Violiere; * 1505, in 1558 onthoofd op de groote
markt; dichter van Tpalays der gheleerder ingienen .
.

inhoudende hondert morale figueren, met emblemata;
herhaaldelijk gedrukt (1554, ’66, ’64). Van hem is
voorts nog een zinnespel: Een present van Godt loondt,
V. Mierlo.
Grammerchijs (1553).
Fraga, kleine stad in Spanje, 39 km ten Z.W. van
Lerida. Hier behaalden de Moraviden in 1133 hun
laatste overwinning op de Aragoneezen, versterkt door
onder
landen,
verschillende
uit
kruisvaarders
Alfonso I (1104
’33), die kort daarop stierf.

—

Fragaria, >

Aardbei.

Fragonard,

Jean

Honoré,

Fransch

schilder en etser; * 5 April 1732 te Grasse, f 22 Aug.
1806 te Parijs. Zeer begaafd kunstenaar en laatste

groote Fr. schilder uit de periode van de Barok.
Leerling van Chardin en Boucher, voor wie hij spoedig
copieën en cartons voor gobelins maakt in Klassicistischen vorm. Krijgt den Prix de Rome en is gedurende
1756
’61 in Italië, waar hij hist. en religieuze onderwerpen schildert in Klassicistischen zin. Zijn zuiver
picturalen aanleg openbaart F. in zijn prachtige, vlot
geteekende natuurstudies (Villa d’Este te Tivoli),
los van alle conventies geobserveerd. Hij had een
groote bewondering voor Rembrandt, naar wien we
copieën door F. bezitten. Teruggekeerd in Parijs
(1761), begint F. pas de pikante en frivole onderwerpen
te schilderen, die hem tot een der meest befaamde
schilders van het Rococo hebben gemaakt. Zuiver
aesthetisch gesproken, zijn deze werken evenals de
vlotte teekeningen belangrijker dan F.’s Klassicistische stukken, omdat F. zich hier een impressionistische techniek heeft geschapen, waarmee hij een uiterste van beweeglijkheid en schilderachtigheid weet te
bereiken. Hij komt hierbij vaak echter tot zulk een
verwaar loozing van den vorm, dat men begrijpt, dat
in het begin van de 19e eeuw een reactie noodig zal
blijken. De Revolutie maakt plotseling een eind aan
F.’s werkzaamheid. Door protectie van David werd F.
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Namen, ten N.O. van

Walcourt; opp. 788 ha. ca. 1 000 inw., grootendeels
Kath.; landbouw; steengroeven.
Fraiture, gem. in het Z.W. van de prov. Luik;
ten Z.O. van Hoei; opp. 664 ha, ruim 400 inw.; bergachtige omgeving; landbouw; kasteel uit de 13e eeuw;
oude heerlijkheid, reeds vermeld in de 10e eeuw.

Fraktiu

of

Ferak-Din,

Klein-Aziatische

plaats in het gebied van den Antitaurus (NoordOostelijk van Tarsus), in welks nabijheid eens een
belangrijk Hettietisch heiligdom gelegen was. Ten
N.O. van het huidige dorp F. zijn groote Hettietische
reliëfvoorstellingen, in de rots uitgehouwen,

bewaard

gebleven. De beteekenis daarvan, waarover veel
geschreven is, schijnt in verband te staan met den
cultus der „moeder-godin”. Voor bijzonderheden, afb.
en lit. zie: J. Garstang, The Hittite Empire (Londen

Simons.

1929, 215 vlg.).

Framboesia

Eng. yaws,

benamingen: pathek, puru, boba) is een uitsluitend in
tropische landen waargenomen ziekte; vandaar dat
men ook meestal spreekt van Framboesia tropica.
Ze komt in vele van deze landen (Centr. Afrika en
Amerika, Ned.-Indië, Fidji-eil., enz.) enorm verbreid
voor. In Eng.-Indië wordt weinig f. gevonden, met
uitzondering van Ceylon, waar f. onder den naam
pharanghi veel voorkomt. De ziekte wordt
veroorzaakt door een het eerst door Castellani op
Ceylon in 1905 ontdekte spirochaete, die den naam
Treponema pertenue heeft gekregen en welke spirochaet niet te onderscheiden is van den verwekker van
de syphilis.
Na een nogal wisselende incubatieperiode (van
eenige weken tot eenige maanden) treedt op de infectieplaats, welke meestal aan de onderste extremiteiten,
of ook aan den mond, op de borst of elders, gelegen
is, een zweer of wratachtige eruptie op, het primairaffect, waarin men gemakkelijk de aanwezigheid der
spirochaeten kan aantoonen. Na eenige weken volgt
dan het tweede stadium, waaraan de ziekte haar naam
te danken heeft, een meer of minder sterke uitzaaiing
van roode framboosachtige, met gele korsten bedekte
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erupties over het geheele lichaam. Men onderscheidt
daarbij gevallen met meerendeels kleinere of meerendeels grootere erupties, terwijl ze ook herhaaldelijk
ringvormig worden gezien (ringworm-yaws). Van het
grootste belang is het eerst sedert betrekkelijk korten

goed bekend geworden derde stadium van de f.,
waarbij zeer sterk verminkende afwijkingen optreden
aan de huid, de beenderen en de gewrichten. Ook een
verminkende afwijking der neus-keelholte (gangosa)
wordt door f veroorzaakt.
Voor de behandeling komen in de eerste plaats in
aanmerking Salvarsanpraeparaten en verder ook
bismuth, kwik en joodkali.
E. Hermans
tijd

.

—France
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u m),

een klein insect, dat in bosschen en tuinen
is. Het lichaam is olijfbruin, behaard, en de
waarvan het
vier vleugels,
voorste paar leerachtig is, worden in rust beschermd door
een schildvormige chitineplaat
aan het borststuk. Men vindt
deze soort meest op vrucht-

r

algemeen

boomen,
e.d.

De

frambozen,
eieren

bramen

worden

afgezet

aan de onderzijde der bladeren
en komen nog denzelfden zomer

f. overwintert dus als
volwassen insect. De aangesoort van de fam. der roosachtigcn, Rosaceae, richte schade is gering, maar
welke in Ned. ook wel hunnebessen of heiningbessen het dier geeft een onaangenagenoemd wordt. Het zijn struiken, die in het wild men reuk af. De f. behoort tot
veel op open plaatsen in bosschen of in kreupelhout de orde der Rhynchota, ondergroeien. Ze hebben een losse, witte bloeiwijze, takken orde der Hemiptera of wantM. Bruna.
van onder bezet met zwakke stekels en roode, soms sen.
.

Framboos (Rubus

i

d a

e

u

s),

Bonman

geelachtige vruchten.

.

De framboos kenmerkt zich door een bij rijping der
vrucht loslatenden bloembodem. Het hout leeft slechts
één of twee zomers, zoodat een voortdurende vernieuwing vanuit den grond noodig is. De Europ. f. maakt
bovendien uit het wortelstelsel veel uitloopers, die
mettertijd zelfstandige planten worden. De vrucht,
eigenlijk een groep vergroeide steen vruchtjes, heeft
niet bij alle soorten het bekende frambozenaroma.
Op vele plaatsen in Ned. en omringende landen
vindt men het gewas in cultuur, doch slechts Breda
en een gedeelte van Schotland zijn belangrijke centra.
Naast versch gebruik heeft in het groot industrieele
verwerking tot jam, sap en limonade plaats. De cultuur
vraagt weinig bedrijfskapitaal, doch veel arbeid en
ondervindt veel last van de talrijke ziekten en vijanden
(> Frambozenkevertje; Mozaïekziekte), die plant
en vrucht teisteren. Weersinvloeden geven eveneens
vaak

teleurstelling.

L i t.
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E. Macherauch, Illustr.
1919).
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het onderstel eener machine,
waarop haar verschillende deelen gemonteerd worden.
Het f. zorgt dus voor het onderlinge verband der
machinedeelen en oefent daardoor een overwegenden
invloed uit op de soliditeit van het geheel.
Frameries, gem. in de prov. Henegouwen,
ten Z. van Bergen, in de > Borinagc -streek (IV 432
B2). Opp. 668 ha, ruim 13 000 inwoners. Heuvelachtige omgeving; belangrijke steenkoolontginning;
kalksteengroeven en kalkovens; landbouw; brouwerijen,
vsch. nijverheidsinrichtingen. Verbouwde kerk met
gedeelte uit de 15e eeuw. Oude heerlijkheid; steenkoolmijnen reeds vermeld in de 13e eeuw.
F. Asbroeck .
Framont, Belg. gem. in de prov. Luxemburg,
arr. Neufchateau, 3 km van Paliseul, aan de Lesse.
Opp. 1 018 ha, ca. 300 inw. Zand- en rotsgrond;
bosschen.
Frana is de naam van bergstortingen in de Apennijnen (in Italië). Dikwijls is het een afglijden van
puin- en aardlagen over een vochtigen ondergrond
van leem.
(Eng.),

Rieisema.
(Byturus fumatus), langFranc, > Frank.
Fran^aise, 19e-eeuwsche gezelschapsdans in
werpig gebouwd kevertje; sprieten met 11 leden; het
tweede en derde voetlid met lapvormige aanhangsels, rustige 6/8 maat. Oorspr. een Eng. contre-danse,
het vierde zeer klein. Bovenkant roodgeel, soms met werd deze als Anglaise in Frankrijk ingevoerd en
donkerder halsschild, dicht bezet met lange dooiergele verspreidde zich als Fran<jaise weer verder.
France, A n a t o 1 e, pseud. voor Fran<;ois-Anahaartjes; onderkant geelgrijs behaard; pooten roodgeel.
Lengte 4-6 mm. Men vindt ze op bloeiende boterbloe- tole Thibault, Fransch romanschrijver; met P. Bourget
Bernink. en M. Barrès een der voornaamste vertegenwoordigers
men, bramen en frambozen.
Deze kevertjes vreten de stuifmeeldraden en van den 19e-eeuwschen analytischen roman. * 1844
stampers weg, zoowel in bloemknoppen als in reeds te Parijs, f 1924 bij Tours. Als zoon van een boekhandegeopende bloemen; hun larven (frambozenwormpjes) laar groeide F. op in een belezenheid, die zijn later
vernielen den vruchtbodem der vruchten. Zoowel de werk duidelijk zou verraden. Middelmatige studies
kevers als de larven brengen daardoor zeer ernstige brachten hem tot het ambt van bibliothecaris, tot hij
schade toe aan de frambozencultuur. Bestrijding: zich geheel aan de letterkunde kon wijden. Pamasbespuiting of bestuiving met Rotenon-houdende siaansch zijn de twee dichtbundels: Les poèmes dorés
middelen (gefabriceerd uit wortels van Derris (1873) en Les Noces corinthiennes (1876). De roman
J. Goossens. Le crime de Sylvestre Bonnard, membre de Flnstitut
elliptica).
Frambozenstroop , helder-roode stroop, die (1881) bracht hem den roem. Hierop volgden beurtebereid wordt door 62 deelen suiker in 38 deelen uit- lings: Les désirs de Jean Sirvien (1882); Le Livre de
gegist frambozensap op te lossen. In de geneesk. mon ami (1885); Marguérite (1886); Thaïs (1890);
La rötisserie de la reine Pédauque; Les opinions de
gebruikt als smaakcorrigent.
Jéröme Coignard (1893) Le Lys rouge (1894) Le jardin
L i t. Ned. Pharm. Ed. V.
Frambozenstruik, > Framboos.
d’Epicure (1895). Naar aanleiding van de Dreyfusdonkerroode tong met affaire wierp A. F., die tot dan toe, uit scepticisme,
Frambozentong ,
gezwollen papillen bij roodvonk, ook aardbeientong van het openbaar leven afzijdig was gebleven, zich
volledig in de politiek. Daaruit ontstond zijn viergenoemd.
bacca- deelige Histoire Contemporaine: I. L’Orme du Mail
Frambozenvvants
kultur
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—Franche

(2 dln. 1908) ;
1906) ; Sur la

—

;

;

;

;

Francesca, Piero della,

>

Piero della

Francesca.

Chat maigre

F ranccschini

(1879); Balthasar(1889);L’étui

,

Marco Antonio,

Ital.

schilder; * 1648 te Bologna, f 1729 aldaar. Leerling
van C. Cignani en laatste groote figuur der School
van Albani. Zijn werk heeft op de eerste plaats

de Nacre (1892);
de
Le
puits

grootsche decoratieve kwaliteiten; hij schilderde meest
uitvoerige fresco’s (o.a. in de Corpus Domini-kerk te
Bologna), die met virtuositeit gecomponeerd zijn;
in levendige kleuren (vooral rood en blauw) en vol
beweging zijn de talrijke figuren gegroepeerd. Hij
hoorde tot de meest gevierde Ital. schilders van zijn
tijd en werd met opdrachten o ver laden, o.a. van den
paus en van vele vorsten. Talrijke kerken, vooral te

sainte-Claire
(1895); Lescon-

Jacques

Toumebroche
(1908); Les sept

femmes dc BarAnatole France.

—

;

In zijn
novellen en verhalen treft men
van het beste
aan, dat hij geschreven heeft:
le
Jocaste et

de

Vers

;

vie en fleurs

(1922).
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les temps meilleurs (3 dln. 1897voie glorieuse (1916) ; Dernières pages
U i t g. : Oeuvres compl. ill.
inédites d’A. F. (1925).
L i t. : G. Mi(22 dln., Calmann-Lévy, 1925 vlg.).
chaut, A. F. ( 5 1922) ; Maurice Gaffiot, Les théories
Gonzague Truc, A. F.
sociales d’A. F. (Algiers 1923)
René
(1924) Nicolas Ségur, Conversations avec A. F.
Johannet, A. F. est-il un grand écrivain ? (1925) ; G.
A. Béde en J. Le
Girard, La jeunesse d’A. F. (1925)
Bail, A. F. vu par la critique d’aujourd’hui (1925)
Michel Corday, A. F. d’après ses conüdences et ses
souvenirs (1928) ; A. Thomas, Les conceptions sociales
d’A. F. L. Carias, A. F. (1931) H. Chevalier, The Ironie
Temper. A. F. and his time (Oxford 1932). Willemyns.

Le mannequin d’osier (1897); III. L’anneau
d’Améthyste (1899); IV. M. Bergeret k Paris (1901).
Werken van zeer verscheiden strekking sluiten de reeks:
Histoire comique (1903); Sur la guerre blanche (1905);
L’ile des Pingouins (1908); Les Dieux ont soif (1912);
La révolte des anges (1914); Le petit Pierre (1918);

(1896); II.

La

Comté

be-Bleue (1909).

Misleid door zijn onbetwistbare vormvolmaaktheid,
hebben de tijdgenooten A. F. als een zeer groot schrijver
aangezien. Thans begint men dat te betwijfelen. Een
origineel denker was hij in geen geval. Zijn denkleven
vertoont twee momenten: eerst doet hij zich voor als
een zuiver dilettant, een ironisch scepticus, die na

Genua en Bologna,

Li
1912)

t.
;

heeft hij versierd.

(Bologna
Foratti, II pittore della „Santa’
C. Ricci, in Guida de Bologna (1914). Schretlen.
:

Franccsco

di

Giorglo

Martini,

Ital.

beeldhouwer en architect; * 1429 te Siena,
Een der voorn, en veelzijdigste figuren
1502
aldaar.
f
der Sieneesche School, maakte zich los van den tradischilder,

levensproblemen onderzocht te hebben,
dan pessimisme en zware twijfels heeft meege- tioneelen, lyrischen schilderstijl. Hij bracht meer
bracht. Het geloof is bedrog. In de wetenschap schuilt gevoel voor ruimte, meer leven en beweging, terwijl
de waarheid; maar ze bewijst ons, dat wij niets weten. zijn kleurenpalet rijker was en veel nieuws vertoonde.
Agnosticisme is de opperste zekerheid, die voor den Het beroemde bronzen reliëf van een Piëta in de
modernen mensch bereikbaar is. Later evolueert hij, S. Maria del Carmine te Venetië beschouwt men als
ongeveer gelijk Renan, naar een cerebraal socialisme: zijn schoonste sculpturale werk; het is machtig diep
het geluk moet niet noodzakelijk uit de wereld geban- van expressie. Bovendien schrijft men hem vele cassoninen blijven, indien men den weerstand van de geld- schilderingen toe. F. was ook beroemd in zijn tijd als
machten weet te breken. In dit alles blijkt A. F. een vestingbouwkundige; hij voerde op dit gebied gewichtweedehandsdenker te zijn, die Renan en verder tige opdrachten uit voor Federigo d’Urbino. Schretlen
Montaigne en Voltaire napraat, onder handige verwerL i t. v. Marle, Hist. of Ital. Painting O. Stein, Die
king van recenter materiaal, hem door de uitvindingen Architekturtheoretiker d. Ital. Renaiss. (1914).
Franche Comté, het oude gebied der Gallische
van de 19e eeuw bezorgd. Ook als ontleder van zieleleven en als zedenschilder, heeft hij, hoewel handig, Sequani in Caesar ’s tijd, de Saltus Sequanus, waar de
zich evenmin geopenbaard als schepper van nieuwe Civitas Vesontio de hoofdplaats werd der Rom.
vormen. Hij bereikte een soort volmaaktheid in het vestiging, het latere Besan^on; werd in den tijd der
woekeren met beperkte persoonlijke middelen, gevoegd groote volksverhuizing door de Germaansche Bourbij wat hij aan anderen ontleende. Toe te geven is zijn gondiërs ingenomen en in 534 bij het rijk der Meromeesterschap over dc ironie, over het passende beeld, vingische Franken ingelijfd; ging in 843 door het
verdrag van Verdun tot het Midden-Frankische Rijk
over het geëischte woord.
kwam in 1032 met het koninkrijk
Zijn Voltairiaansche ongodsdienstigheid veroordeelt behooren;
Duitsche
zijn werk „in globo” als ongezond en terneerdrukkend: Bourgondië onder de leenheerschappij van het
kiemen van desperaten twijfel, een zich insinueerende Rijk, waaraan het door het huwelijk van Beatrix,
agnostiek schuilen er overal. Bemard Faij, professor gravin van Bourgondië, met Frederik Barbarossa nog
aan het Collége de France, zegt: „II est bien que nauwer werd verbonden. In 1361 werd het door huweM. A. France n’ait aucune influence sur les lettres lijk met Vlaanderen verbonden en kwam aldus in 1384
Ook de hardnekkigste bewonderaars door het huwelijk van Philips den Stouten met de
fran^aises”.
bekennen, dat zijn productie zeer ongelijk is. Klassiek erfdochter Margaretha van Vlaanderen in het zich
blijft in zijn werk een gedeelte van Histoire Contem- vormende rijk der Bourgondische hertogen en aan
oraine en kortere verhalen, als Crainquebille, Riquet. dezer Habsburgsche erfgenamen. Margaretha van
Êlisschien heeft ook Sylvestre Bonnard eenige kans te Savoye bestuurde het als landvoogdes voor keizer
overleven. Al zijn werken staan op den Index (deer. Maximiliaan en voor Karei V, van wien Philips II
het erfde als deel der Bourgondische landen. Door den
van 1922).
Verdere werken: La vie littéraire (4 dln. Devolutie-oorlog kwam het aan Frankrijk; werd in
Le génie latin (1913) Vie de Jeanne d’Arc 1674 opnieuw door de Franschen veroverd en door den
1888-1892)
alle
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van Nijmegen (1678) voorgoed aan Frankrijk
gelaten, thans verdeeld in een vijftal departementen,
maar nog altijd een land met een eigen karakter.
L i t. : Clerc, Hist. des Etats-Généraux et des libertés
Bouchot, La F. C.
publiques en F. C. (2 dln. 1882)
La
(1889) Fèvre, Philippe II et la F. C. (1911) Garier,
F.C. (1915); Fèvre, Histoire de F. C. (1922). v. Gorkom.

vrede

;

;

;

Louis

Franchet d’Espery,

F

e

1 i

x,

1856 te Mostagenem
(Algiers). In het begin van den Wereldoorlog commandeerde hij het le legerkorps, dat deel uitmaakte van
het 6e leger onder Lanrezac. Einde Aug. 1914 volgde
hij dezen als commandant van dat leger op. Op last
van Joffre ging hij op 7 Sept. tot den aanval over
tegen het 2e Duitsche leger (von Bülow), waardoor in
samenwerking met den aanval van het 6e leger van
Maunoury de overwinning in den eersten Mameslag
werd bevochten. Nadat hij op het Westfront een legergroep had gecommandeerd, werd hij in 1918 commandant van de geallieerde troepen op den Balkan. Hij
. van
doorbrak midden Sept. de Buig. stellingen ten
den Vardar, dwong de Bulgaren op 29 Sept. tot capitulatie en rukte eind Oct. Belgrado binnen, waardoor
de weg naar Weenen open lag. van Voorst tot Voorst.

maarschalk van

Frankrijk;

*
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Het K.B. van 30 April 1934 betreffende de contróle
over de verzekering van de autobus- en autocardiensten
bevat eene beschikking aangaande de franchise. Mits
machtiging door den minister van Verkeerswezen,
mag in de polis worden bepaald, dat de verzekerde
persoonlijk tot de schaderegeling zal bijdragen. Bedoeld
wordt hier eene clausule „vrij van x%”, waarbij in
elk geval een percentage in het verlies door den verzekerde gedragen wordt.
Voor het overige is de f. aan de vnje overeenkomst
van verzekeraar en verzekerde overgelaten. V . Eeckhout .

Franchoys

,

naam

van

schildersfamilie

te

Mechelen. Van Lucas (* 1674, f 1643) is slechts
weinig bekend. Zijn zoon Lucas (* 1616, f 1681),
een leerling van Rubens, werkte vnl. voor kerken
(groote altaarstukken), waarvan er nog vele te Mechelen
bewaard zijn. Peeter (* 1606, f 1654), eveneens
een zoon van eerstgenoemde, schilderde meest portretten, maar ook religieuze werken voor kerken. Schretlen
.

Franeia, 1°

Francesco Raibolini,

Ital. schilder; * ca.

1450

te

Bologna, f 1517 aldaar.

bedrijf hij zijn leven
lang heeft uitgeoefend. Hij schijnt pas na zijn 30e jaar
te zijn gaan schilderen, waarsch. onder invloed van
de, Fr. reliFrancheville,
Lorenzo Costa, wiens stijl men (naast dien van Ercole
gieuze; * 21 Sept. 1620 op het slot Truscat (dept. Roberti) in zijn gansche werk bespeuren kan. Hij
Morbihan), f 23 Maart 1689 te Vannes. In 1674 opende vervaardigde bijna uitsluitend religieuze werken
de
zij in Vannes een retraite-huis voor vrouwen. Met
(Madonna’s), w.o. vele altaarstukken (die veelal
leidsters daarvan vereenigde zij zich tot een religieus gesigneerd zijn). In de Bologneesche School op het eind
Genootschap der Zusters van Inkeer, dochters van de der 16e eeuw neemt hij de voorn, plaats in; hij is een
H. Maagd. Het proces tot zaligverklaring is in 1906 bekwaam en zorgvuldig teekenaar; zijn meeste werken
Feugen. kenmerken zich door een zekere liefelijkheid, die vooringeleid.
Franchimont, gem. in de prov. Namen, ten O. al het groote publiek streelt, maar de expressie zijner
van Philippeville; opp. 753 ha, ca. 300 inw., grooten- figuren gaat niet zeer diep.

Hij

was edelsmid van beroep, welk

Catharina

deels Kath.; landbouw;

marmer.

L i t. ; G. Lipparini, Fr. F. (1911)
sur Fr. F. (Bologna 1914).

Franchinus, > Gavrius.
Franchise is een bepaald

percentage van de
waarde van een verzekerd voorwerp. Indien het bedrag
van de aan dat voorwerp opgekomen schade onder dat
percentage blijft, dan is de verzekeraar tot geen schadevergoeding verplicht. Het Ned. W. v. K. bepaalt de
algemeene f., behoudens afwijkend beding, op 1%;
bij lichtelijk aan bederf of vermindering onderhevige
waren bedraagt zij echter 3% (art. 645). In de practijk

;

A. Foratti, Note
Schretlen .

Rodriguez
2° José Gaspar
d a, gewoonlijk doctor F. genoemd, dictator van
Paraguay; * 1766 te Asunción, f 1840 aldaar. Rechts-

Tomds

geleerde; alcade van zijn geboortestad (1808). Toén
Paraguay zich in 1811 van de Sp. heerschappij losrukte,

hij achtereenvolgens secretaris der door het
Congres benoemde Junta (1811), mede met Fulgentio
Yegros consul en voor twee jaar met het hoogste
pleegt dit laatste percentage voor alle goederen te gezag bekleed (1813), dictator voor drie jaar (1814)
worden overeengekomen.
en dictator voor het leven (1817). Tot dusver onderVan deze clausule „vrij onder x%” is^ wel te scheidde hij zich door een onberispelijke levenswijze,
onderscheiden de clausule „vrij van x%,” welke maar nauwelijks was hij voor onafzetbaar verklaard,
beteekent, dat bij iedere schade het overeengekomen of hij gaf zich aan de grootste dwingelandij over.
percentage van de waarde niet vergoed wordt. Ariëns. Als aanhanger van de denkbeelden van de Fr. Revolutie
is voor de zeeverzekering
openbaarde hij zijn strengheid vooral jegens de SpanIn het Belg.
het f ranch iserecht geregeld door de zeepolis van jaarden, de geestelijkheid en de kloosters. Door zijn
Antwerpen van 1 Juni 1859 met bijvoeging van de optreden in zake de economie legde hij den handel en
de scheepvaart stil, maar bevorderde in hooge mate
clausules van 1900 en 1931.
De koopwaren zijn vrij van bijzondere averij onder den landbouw, de voornaamste bron van ’s lands
lijst ter griffie
rijkdom. Hierdoor was het mogelijk, dat hij zijn stelsel
3, 5 of 1Ó%, zooals aangeduid op een
der Rechtbank van Koophandel van Antwerpen neer- tot aan zijn dood handhaafde.
L i t. W. S. Robertson, History of the Latin- Amerigelegd (art. 8); het geldt eene clausule „vrij onder x%’\
(Londen 2 1932) Carlyle, F., dictator of Par.
Is het percentage bereikt, dan is de verzekeraar het can nations
(Critical and miscellan. essays, IV 1924) ; Opisso, Los
verschuldigd.
volle bedrag
fantasmas de la historia. El doctor F. (1916). Lousse.
Overeenkomstig art. 10 derzelfde zeepolis zijn vrij
di
Franciabigio (eigenlijk
beding,
strijdig
behoudens
van bijzondere averij
* 1482 waarsch. te
sommige koopwaren die op dezelfde lijst vermeld C r i s t o f a n o), Ital. schilder;
aldaar. In zijn jeugd sterk onder
staan, behalve ingeval van schipbreuk, brand, stran- Florence, f 1525
van Andr. del Sarto en Piero di Cosimo, op
ding, aanvaring of lossing met medehulp van anderen invloed
leeftijd van Michelangelo, Leonardo en Raffaël.
ten gevolge van het inloopen in een noodhaven; lateren
religieuze werken, maar ook enkele
dan wordt de schade vergoed zonder inachtneming Hij schilderde meest
portretten, die tot het beste van zijn kunst behooren.

werd

Recht

:

;

Francesco

van eenige
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Franciade
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In het algemeen is hij een kunstenaar, die zijn bestaan
grootendeels te danken heeft aan de groote figuren rond-

om hem, aan
L

i t.

:

wie

hij

op handige wijze wist te ontleenen.

v. Marle, Hist. of Ital. Painting.

Schretlen.
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Voorn, werken: Sur le sentier (1900) La halte
(1902); Fleurs de route (1903); Gerbes grises (1908);
Sur le vieux clavier (1911). Romans Le coeur nu (1909);
L 'enfant rebelle (1919).
;

:

Franeisea
Ambosia,
Zalige,
Carmelietsde vierjarige periode tusschen twee
* 28 Sept. 1427 waarschijnlijk te
Thouars, f 4 Nov. 1485
schrikkeljaren in de tijdrekening der eerste Fr. Rep.
bij
Nantes. Zij was de dochter van Lodewijk van
Het woord is gevormd naar analogie van Olympiade.
Francië (Fr.: France; Lat.: Francia), een hertog- Amboise, vicomte van Thouars, en Maria van Rieux
dom in Frankrijk met een zeer bijzonderen oorsprong; en trouwde in 1442 hertog Peter van Bretagne (f 1457).
omvattend het gebied van de latere prov. Ile de Na bespreking met den generaal der Carmelieten, den
France. Niet alleen hebben de graafschappen, welke er Z. Joannes Soreth, stichtte zij in 1463 het eerste Carme,
toe behoorden, zich volledig verschoven, maar boven- litessenconvent in Bretagne, het klooster „Der Drie
dien heeft de hertogelijke titel hier oorspronkelijk niet Maria ’s” te Vannes. Daar mocht zij uit de handen van
de beteekenis van bestuurder van een gewest, doch van den zalige het kleed der Orde ontvangen, 25 Maart
een soort stadhouderschap over het geheele koninkrijk. 1469. Paus Sixtus IV legde haar op de bediening te
De grootheid van het huis berustte niet op Francië, aanvaarden van het klooster Couets bij Nantes, waar
doch op Neustrië (het land tusschen Seine, Loire en zij den dood der zaligen stierf. Paus Pius IX bekrachtigMayenne). Stamvader van het geslacht was R o b e r t de hare vereer ing in 1863. Haar feestdag viert de
de Dappere, zoon van den Saks Witichis, oor- Carmel op 4 November.
L i t. Carmels Heiligen (XI).
C. Speet
spronkelijk graaf van Tours en bekleed met bestuursFraneisea van Chantal, > Chantal.
macht in Anjou, Touraine, Maine enz. (853). Later
Franeisea Rornana, Heilige, * 1384 te Rome,
kreeg hij ook de graafschappen Anjou en Blois. Odo,
de oudste zoon van Robert, werd in 883 graaf van f 9 Maart 1440 aldaar. Zij stamde uit het adellijk
huwde in 1395 met Lorenzo de
Parijs, verkreeg het ducatus regni en in 888 zelfs de geslacht de Bussi
West-Frankische koningskroon (f 898). Zijn zoon Ponziani, aan wien zij zes kinderen schonk. Zij was
Robert voerde den titel dux Franciao; onder dezen een voorbeeld van een Christelijke huisvrouw en moeder.
zich in 1436, na den dood van haar echttitel werd al spoedig uitsluitend het geheel van leen- Trok
gebieden, dat hij bestuurde, verstaan. In 922 werd hij genoot, terug in Tor de’ Specchi in Rome en nam daar
tot koning gekozen. Robert ’s zoon, Hugo de Witte of de leiding over van de door haar in 1425 gestichte
de Groote (een bijnaam, die in de 10e eeuw steeds in kloosterlijke vereeniging van Oblaten van Sint Benedeze familie terugkomt), wist zijn gebied aanzienlijk dictus. Zij wijdde haar leven aan werken van naastente vergrooten. Zijn oudste zoon, Hugo > Capet, erfde liefde en werd met hooge mystieke gaven begenadigd.
alleen het hertogdom F. (956-996); doch nadat hij Bijzonder stond zij in levendig verkeer met haar Engelde koningskroon in 987 voorgoed aan zijn huis gebracht bewaarder. Paulus V sprak in 1608 haar heiligverhad, moest hij afzien van de leenrechten, welke zijn ge- klaring uit (feestdag 9 Maart). Pius XI stelde haar
slacht vanouds op Anjou en Tours enz. had gehad. Zijn naast St. Christophorus en Elias aan tot patrones van
Haar graf
opvolgers, de koningen uit het Capetingische huis, heb- de automobilisten (Engelbewaarder I).
ben echter het kroonbezit steeds verder uitgebreid. bevindt zich in Santa Maria Nuova op het Forum
L i t.
R. Holtzmann, Französ. Verfassungsgesch. Romanum te Rome.
L i t.
(München 1910).
Berhem-Bontoux, Ste. Franpoise Romaine
Slootmans.
Francis, sir Philip, waarschijnlijk de schrijver (2 dln. Parijs 1931-*32).
Franeisea Romana -Liefdewerk werkt mede als
van de anonieme Letters of Junius; * 1740, f 1818.
Van Jan. 1769 tot eind 1771 verschenen er in de onderdeel van het vrouwelijk jeugdwerk aan de opvoePublic Advertiser brieven, geteekend Junius (of ook ding en verheffing van de geestelijk en maatschappelijk
wel Philo-Junius, Lucius, Brutus enz.), die één ver- verwaarloosde vrouwelijke jeugd en strekt zijn zorg
woede, hartstochtelijke, niets-ontziende aanval zijn ook uit over de gezinnen, waaruit de meisjes voortop instellingen en, meer nog, personen van dien tijd. komen. De afd. zijn federatief verbonden en een tweeIngegeven door een streven naar een bewuste imitatie maandelijksch blad „Onze Band” onderhoudt het convan het politieke idealisme der Romeinen, stellen ze tact tusschen de leidsters.
B. de Groot.
het republikanisme van een Brutus als voorbeeld en
Franciscanen, Franciscaanschc kunst,
gaan zoover in het verheerlijken der souvereiniteit > Minderbroeders.
van het volk, dat koning George zelfs het lot van
Protestantscke Franciscanen. Op 20 April 1923
Karei I voor oogen gesteld wordt. De oprechtheid werd te Parijs door Wilfred Monod
een „Tiers-orde
van den schrijver wordt door sommigen betwijfeld: protestant des Veilleurs” opgericht.
De Acht Zaliger zijn talrijke direct-beleedigende aanvallen (getuigend heden der Bergrede zijn
hun ordesregel, de Bergrede
van persoonlijken wrok) op het privé leven van bekende hun brevier. Voorgeschreven zijn het
dagelijksch
persoonlijkheden. Er is genoeg smaad in, zegt Macaulay gebed, lezing der H. Schrift, bijwonen
der godsdienstvoor „a verdict in a civil, nay, in a criminal trial”. oefeningen op Zondag, een leven
van blijdschap, eenDe brieven zijn geschreven in een briljanten stijl en voud en barmhartigheid. Naar Monod ’s voorbeeld
behooren, in dit opzicht, tot het beste in de Eng. stichtte Fred. Heiler in
Duitschland, in nauwere
polemische literatuur. Het auteurschap werd o.a. ook aansluiting aan den eersten regel
van denH. Franciscus,
toegeschreven aan Burke, lord Shelbume, Wilkes, een Prot. Derde Orde van
Franciscus. Een poging
Home Tooke, Barré en Gibbon.
daartoe in 1922 door den predikant G. Sauer gedaan,
L i t. Smith, Junius Unveiled (1909).
F. Visser had schipbreuk geleden. De opname der eerste leden
Francis-Boeuf, pseud. voor
vond plaats op het feest van de H. Elisabeth (19 Nov.
<?ois Boeuf, Fransch journalist en dichter van 1927) te Marburg. Tot deze broederschap
van Prot.
sierlijk gevormde, intimistische poëzie
* 1873 te Derde-Ordelingen
behooren Lutherschen, GereforArgelès-de-Bigorre.
meerden, Grieksch-Orthodoxen, Anglicanen en OudFranciade,
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Franciscanessen
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Katholieken. Ook in Engeland is een soortgelijke
vereeniging opgericht, welke haar hoofdzetel heeft in
de St. Martin Church te Chelsea.
L i t. W. Monod, Les veilleurs, Tiers-ordre protestant
Fr. Parpert, Das Wiederaufleben des
(Parijs 1923)
Feugen
Mönchtums im Protestantismus (1931).
:

;

.

de alg. benaming voor
van vrouwelijke
congregaties

Franciscanessen.

Dit

is

20 leden

telde.

28 huizen, 620 zusters. Missie op

Bomeo

(1924).

Zusters van den H. Franciscus van Assisi van
gesticht te Calais 1854. Totaal 74 huizen,
900 leden. In Ned. te Breust-Eysden (8 zusters), in
België te W'illaupuis en Meersel (35 z.).
Franciscanessen van de Allerheiligste Maagd Maria

Calais,

der Engelen, gesticht 1863 te St. Marienhaus (WaldDerde Orde van breitbach, bisd. Trier). 1 600 leden, 90 huizen. In
Grave), 35 zusters.
St. Franciscus behooren. Zoo goed als alle hebben tot Ned. 2 huizen (te
L i t. Acta Ordinis, Fratr. Minor. ( XLIII 1924).
doel onderwijs, en verpleging van zieken en hulpPenitenten van het Huis van Bethlehem, gesticht
behoevenden, zoowel in moederland als in de missiën.
Megen. Ca. 50 zusters.
De in Nederland werkzame Franciscanessen zijn ca. 1500 te Haren bij

een

groot

aantal

religieuzen,

die tot

de

>

:

Bossche Bijdr. (I, 268).
L i t.
Kleine Zusters van den H. Joseph, gesticht 1872
uitgegeven
werk
te Heerlen door mgr. Savelberg. In Ned. 43 huizen,
door pastoor Nolet, in dl. II en III. Zie ook Francis1 324 leden; in België 7 huizen (hoofdvestiging
caansch Leven (16e jrg. vlg. 1932 vlg.). Men heeft
Lanaken), 110 leden; totaal 56 huizen met 1 600 leden.
A) In Nederland (geordend vlg. de plaats, waar het
Zusters van Boetvaardigheid en van Christelijke
moederhuis of het voorn. Ned. huis is gevestigd):
Liefde, gesticht 1833 te Heythuizcn door Cath.
Franciscanessen Dochteren van de H.H. Harten
Daemen. 153 huizen, waarvan 34 in Ned., 1 in België,
van Jezus en Maria, gesticht 1869 te Paderbom door
12 in Ned.-Oost-Indië (sinds 1870).
mgr. Martin en Ther. Pfander. Sinds 1876 in Ned., sinds
1835-1935.

bijna alle uitvoerig beschreven in het groote driedeeligc

:

Katholiek Nederland,

provincie, moederhuis
van Salzkotten”).
(„Franciscanessen

1920 een

Ned.

Acrdenhout

22 huizen,
615 leden. Missie in Ned.-Oost-Indië (1930).
Franciscanessen Missionarissen van Maria, gesticht
1877 door Hélène de Chappotin de Neuville te St.
Brieux. Moederhuis te Rome. Sinds 1903 te Amsterdam, Maastricht en Amsterdamsche Veld. In het geheel
271 huizen en 7 000 (in Ned. 81) leden. Missie op Java
(1933, 2 huizen). Zie België onderSt. Pieters-Woluwe.
Ziekenzusters van den Derden Regel van den
H. Franciscus, gesticht te Munster in 1850. Totaal
180 huizen met 3 332 leden. In Ned. te Arnhem,
Leeuwarden, Lichtenvoorde, Rijs-Bakhuizen; 155 leden.
L i t. Acta Ordinis Fratr. Minor. (XLIII 1924).
Missiezusters Franciscanessen van den H. Antonius
van Padua, gesticht 1913 door pastoor Van Schijndel
te Boerdonk-Erp. Doel: Hulp in het missiewerk. In
1921 naar Asten. Nog 2 huizen in Noorwegen, 1 in
Belgisch-Kongo, 2 op Bomeo.
Penitenten der Derde Orde van den H. Vader
Franciscus, 1847 te Rotterdam afgescheiden van de
Gasthuiszusters van Breda. Sinds 1919 te Benncbroek.
31 huizen, ca. 700 leden. Missie op Sumatra (1925).
Gasthuiszusters van de Derde Orde van den
H. Franciscus, gesticht 1838 te Bergen op Zoom,
afgescheiden van de Gasthuiszusters van den Haagdijk
te Breda, 8 huizen, 250 leden. Sinds 1933 huis in
Ned. -Oost Indië (Soekaboemi).
Penitenten Recollectinen Gasthuiszusters te Breda,
gesticht 1826 door Barbara en Anna Saelmaeckers.
17 huizen, 532 zusters. Missie op Cura^ao (1855).
Zusters van de H. Elisabeth, gesticht 1880 te Breda.
11 huizen, 300 zusters. In N.O.I. 2 huizen, 15 zusters.
Franciscanessen van den II. Martelaar Georgius,
gesticht 1869 te Thuine (dioc. Osnabrück), sinds 1875
te Denekamp. In Ned. 20 huizen, 345 leden. Missie
:

in Ned.-Oost-Indië (1932).

Penitenten Recollectinen van den H. Franciscus,
gevestigd te Dongen, gesticht 1798 door drie Witte
Vrouwen en twee Penitenten uit gesupprimeerde
kloosters te Leuven. 20 huizen

met

ca.

400 zusters;

2 huizen op Sumatra.
Penitenten Recollectinen van den H. Franciscus,
gevestigd te Etten, gesticht 1820 door afscheiding
van het klooster te Dongen, dat in strijd met het
regeeringsbesluit

van Willem

Wat

I

(1819)

niet onder

meer

F

te

L i t.

:

Deus providebit, Gedenkboek

Gasthuiszusters van de H. Elisabeth, gesticht 1622
te Aken. In Ned. huis te Kerkrade en 2 andere plaatsen.
Lit. Acta Ordinis Fratr. Minor. (XLIII 1924).
Franciscanessen Missionarissen van St. Joseph,
gesticht 1882 te MUI Hill door Alice Ingham. Sinds
:

1891 in Ned. 4 huizen.
Schoolzusters van de Derde Orde van den H. Franciscus van 3Iilwaukee (Erlenbad), gesticht Milwaukee
1874. Bedienen in Ned. sinds 1927 de huishouding

van eenige geestelijke instituten.
Lit.: Acta Ordinis Fratr. Minor. (XXXVII 1918,
XLIII 1924).
A
Franciscanessen van de H. Familie, gesticht 1857
Nijmegen
te
1884
Sinds
Eupen.
door Josephine Koch te
.

.

en 8 andere plaatsen in Nederland. In het geheel
42 kloosters, 800 leden.
Penitenten Recollectinen, gevestigd in 1797 te
Oirschot, na suppressie van het klooster te Weert,
dat in 1663 gesticht was. 29 huizen, ca. 700 leden.
Missie in Brazilië.
Penitenten Recollectinen van Oudcnbosch, afgescheiden in 1838 van die van Roosendaal. Sinds 1894
missie op Suriname. 24 huizen met 600 zusters.
Penitenten Recollectinen van Roosendaal (Vincentiusstraat 7), afgescheiden in 1832 van die van Etten.
48 huizen, ca. 1 150 zusters. Missie op Cura^ao (sinds

1842) en in Suriname (sinds 1856).
Lit.: Gedenkboek ter gelegenheid v. h. 100-jang
bestaan der Congregatie, 1932).
Recollectinen Penitenten van den H. Franciscus
(onder de zinspreuk Charitas), gesticht 1834 te Oosterhout, 1853 naar Steenbergen, 1905 naar Roosendaal
(Kalsdonkstr. 89). 306 leden, 12 huizen, 2 op Sumatra.
Barmhartige Zusters van den H. Franciscus, gesticht
1868 te Schweich bij Trier. In Nederland 11 huizen.

Moederhuis: Schin-op-Geul.
Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis
Miert
te Veghel, 1844 gesticht door pastoor B. J. van
en Jacoba van Miert. 47 huizen, 837 leden. Missie op
Nolet/ Timmers.
Bomeo (1906).

B)

In België.
Grauwzusters van Aarschot [vgl. Acta Ordin. fratr.
Minor. (XXXIX 1920) en G. Joosten O.F.M., De
H. Elisabeth van Hongarije, stichteres der Grauwzusters (1884)]
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Franciscus

De gcsck. v.d. Grauwzusters te Antw. (1932)].
Capucinessen-Tertiarissen, > Capucinessen. Huizen
te Antw., Brugge en Gent. Daarbij de Capucinessen Fl. Prins.

Penitenten van Burburg te Zulte.
Franciscanessen van Arendonk,
Agnietendal [vgl. Fl. Prims, St.

Arendonk

48

Franciscanessen van de Voortplanting des Geloofs.
Moederhuis Lyon-Monplaisir (Frankrijk). Hoofdhuis
in België te Vorst-Brussel* Missie in Britsch-Indië.

Zusters

moederhuis St.
Agnietendal te

Maricolen-Franciscanessen,

munster. 30 huizen; 315 zusters.
Franciscanessen
van
aver

W

te

Waas-

r

(Acta,

als

bij

Campania Sacra (1 1932)].
Etterbeek).
Penitenten-Recollectinen van Assesse.
Recollectinen van het H. Hart van Welkenraadt.
Penitenten-Recollectinen
van
Brainc-le-Comte
Grauwe Zusters van Wervik, gesticht aldaar in de
(vgl. Ducarme, Notice sur lc convent des Soeurs de 15e eeuw.
Braine-le-Comte, 1890).
Grauwe Gasthuiszusters v. Zoutleeuw bij St. Truiden
Grauwzusters van Diest (lit. als bij Aarschot).
(lit. Joosten, zie onder Aarschot).
Allossery / Timmers
Franciscanessen der H. Familie van Eupen, te
Franciscus van Assisi, Heilige, genoemd de
Dolhain (zie onder Nederland, waar ze gevestigd zijn „Serafijnsche Heilige” en „Poverello”, kleine Arme;
te Nijmegen).
stichter van drie Orden: de Eerste Orde (mannen in
Grauwzusters van Etterbeek [lit.: Acta Ordinis het klooster) der > Minderbroeders; de Tweede Orde
in

.

Fratr. Minor.

(XL

1921)].

(vrouwen in het klooster) der > Clarissen de > Derde
Orde (mannen en vrouwen in de wereld). * 1181 of
1182 te Assisi in Umbrië (midden-Italië), 1226 aldaar.
f
F. was de zoon van Pietro Bemardone, een rijk lakenkoopman, en Pica, die volgens latere verhalen van
adellijke Fransche afkomst zou zijn. F. bleef na een
matig onderricht te hebben genoten werkzaam in den
;

Recollectinen van Eupen (Cornet, Les Pénitentes
Récollectines de Limbourg, 1869).
Franciscanessen van Evergom.
Franciscanessen, genaamd Crombeen. Moederhuis
te Gent, missie in Argentinië (lit. als bij Etterbeek).
Franciscanessen van O. L. Vr. v. Lourdes, moederhuis te Grootenberge, 5 huizen, 67 leden.
Grauwzusters van Hasselt (lit.: Joosten, zie bij
Aarschot).
Franciscanessen van Herentals, missie in BelgischKongo (lit. als bij Etterbeek).
Gasthuiszusters van Herne.

lakenwinkel,

maar het

bedrijf ging

hem

niet ter harte.

van karakter, was hij de gewaardeerde
kameraad, die met de jongens van zijn leeftijd allerlei
feestelijkheden organiseerde. Door zijn poëtischen
Vroolijk

aanleg en zijn liefde voor de zangen der troubadours,
zag hij het leven als een schoone toekomst. Steeds

Grauwzusters van Loo (vgl. St. Schoutens O.F.M., was hij echter vol medelijden voor armen en ongeluk klooster der Grauwzusters van Loo, 1906).
kigen.
Franciscanessen van Jezus te Luingne.
Na de gevangenschap in Perugia, de groote concurZusters van de H. Elisabeth te Luxemburg, met vsch. rent van Assisi, werd F. ernstig ziek, wat hem bracht
huizen in Luxemburg en België (Acta Ord. Fratr. tot een dieper levensinzicht. Maar de verandering
Minor., XL 1921).
bleek slechts voorbijgaand te zijn. In een krijgstocht
Penitenten of Hospitaliere Zusters v. d. H. Francis- naar Apulië dacht hij door dapperheid den ridderslag
cus te Opbrakel; missie in Belg. -Kongo (Acta als te verkrijgen. Onderweg echter werd hij door
een droomvoren).
beeld, waarin hij de stem van Christus hoorde, tot
Franciscanessen Missionarissen van Maria (zie nadenken gebracht. Hij keerde naar Assisi terug en
Nederland onder Amsterdam). Centraal huis voor leefde voortaan nog slechts voor het geestelijke. Zijn
België te St Picters-Woluwe. In België 6 huizen, vader trachtte tevergeefs hem tot andere gedachten
264 leden. Missie in Belg.-Kongo, 11 huizen.
te brengen. Toen deze ten slotte hem gerechtelijk verPenitenten van St. Franciscus te Poperinge [Acta, stiet als onwaard igen zoon, schonk F. hem gaarne in
als bij Etterbeek; J. Opdedrinck, Het klooster der het bijzijn van den bisschop
zelfs zijn kleed en riep
zz. Penit. Poperinge 1413-1913 [1914)].
verheugd, dat hij voortaan met nog meer waarheid
Franciscanessen Penitenten van Rethy.
tot God als Vader mocht bidden.
Grauwzusters van Roeselare, gesticht in 1680 door
F. leefde nu twee jaren als kluizenaar, terwijl hij
de nu verdwenen zusters van dien naam van Izegem. op het woord, dat hij vanaf het kruisbeeld
vernam,
[P. Hildebrand, Le Couvent des soeurs grises a begon met verschillende kerkjes
te herstellen. Toen hij
Iseghem, d’avant 1486 jusqu’en 1796 (1919)].
onder de H. Mis, die hij diende, de Evangeliewoorden
Franciscanessen van Scailmont (Acta, als bij der uitzending van de Apostelen hoorde,
erkende hij
Etterbeek).
daarin zijn nieuw levensprogram. Hij begon nu boetFranciscanessen van O. L. Vr. Onbevl. Ontvangen. vaardigheid en vredesgezindheid te prediken
en weldra
Moederhuis te Lons-le-Saunier (Frankrijk); hoofdhuis sloten zich enkele volgelingen bij hem aan.
Toen ze
in België te Schilde. Missie in Syrië en Liban.
een kleine groep vormden, begaven ze zich in 1209
Franciscanessen van Sleidinge (Acta, als bij Etter- naar Rome om de goedkeuring te vragen van den
paus,
beek).
welke hun door paus Innocentius III mondeling werd
Zusters van de Reguliere Derde Orde van Barm- geschonken.
hartigheid te Soignies.
Als Fratres Minores (Mindere Broeders) zond F.
Grauwzusters van Tienen (klooster Mariendal
zijn volgelingen naar de omliggende plaatsen en na
vgl. Joosten, als bij Aarschot; Acta, als bij Etterbeek). enkele jaren naar het
buitenland; zelfs naar het verre
Grauwzusters van Tongeren.
Oosten, waar F. zelf preekte voor den sultan van
Grauwzusters van Velzeke-Ruddershove (M. Goyens Egypte. Intusschen begon zich de
moeilijkheid te doen
O.F.M., Lotgevallen v. h. Grauwzusterklooster te gevoelen zoo velen te besturen zonder
dat een voldoende
Velsicke).
organisatie was geschapen. Tegelijkertijd werd het
Franciscanessen van Veume (N. Cornet, Notices duidelijk, dat de heel korte leefregel
van vroeger moest
histor. sur 1’ancienne congrégation des Pénitentes- worden uitgebreid. Ofschoon
F. de redelijkheid van dit
Recollectines de Limbourg, 1869).
alles moeilijk kon ontkennen, was voor hem de over-
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gang uit het idyllische begin tot de volgroeiing zijner
stichting een tijd van bange zorgen voor zijn heilige
idealen. Bij het tasten en zoeken was hem echter
kardinaal Hugolinus (de latere paus Gregorius IX) een
trouwe, behulpzame vriend. En zoo ontstond langzamerhand de definitieve regel voor de Minderbroedersorde van 1223, die plechtig door paus Honorius III
werd goedgekeurd.
Terwijl de Minderbroeders zich over heel Europa en
nog verder verbreidden, werd het Franc iscus-ideaal
ook door de H. Clara en haar vele volgelingen geestdriftig beleefd. Langzamerhand hadden zich ook onder
hen, die in de wereld een volmaakter leven wilden
leiden, groepen van boetvaardigen (collegia poenitentium) gevormd, die van F. enkele Evangelie-teksten
als levensprogram hadden verkregen. Later gaf F. hun
een eenigszins meer uitgewerkten leefregel en ten
slotte stichtte hij met kard. Hugolinus in 1221 officieel
de „Orde der Boetvaardigheid” of wereldlijke Derde
Orde. Weldra ontwikkelde zich hieruit de zgn. reguliere
of kloosterlijke Derde Orde, bestaande uit personen,

Imle (Paderborn 1914; vooral de beteekenis voor
rijk
V. Facchinetti (Milaan 1921
tijd)
vooral naar Cherancé)
P. Jesualdus (1924
geïll.)
G. K. Chesterton (Londen 1923 diepe ideeën) M. BeauA. Fortini
zeer oorspronkelijk)
freton (Parijs 1925
archivalische gegevens uit Assisi) ; L.
(Milaan 1926
D.
psychologisch)
vooral
1926
Salvatorelli (Bari
L. de Sarasola (Madrid 1929
Sparaccio (Assisi 1928)
S. Attal (Livorno 1930).
uitmuntende documentatie)
F.

modernen

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Een

biogr. als

roman

goed slaagde R.

gaf F.

Hammer

Timmermans

(1932)

;

minder

(Ned. vert. 1932).

Samenvattende werken:

F. v. d. Borne,
F. v. A. en de Minderbroedersorde (1926) ; H.
3
Felder, Die Ideale des hl. F. v. A. (Paderborn 1927 ;
Ned. vert. 1929) ; P. Gratiën, Hist. de la fondation et
de 1’évolution de POrdre d. Fr. Min. XlIIe siècle (Parijs

De H.

2
A. Gemelli, II Francescanesimo (Milaan 1932)
1928)
M. Heimbucher, Die Orden und Kongregationen (I
Paderborn 3 1933, 663 vlg.). Overzicht van de voorn,
werken der F.-studie (met waarde-oordeel) in De Boekv.d. Borne.
zaal (1926, 221-230).
;

:

in de kunst. Zie plaat
index in kol. 831). St. Franciscus wordt
afgebeeld in het kleed zijner Orde. Dit kleed is verdie in een klooster leefden; de vrouwelijke in het bijzon- schillend, naargelang hij wordt voorgesteld als de vader
der kwam tot hoogen bloei (vsch. Congregaties van > der Minderbroeders, der Capucijnen of der ConventuFranciscanessen).
eelen. Behalve op de afbeelding in Sacro Speco te
Sinds 1220 had F., die zich, vooral ook door zieke- Subiaco, draagt hij de wondteekenen des Heeren in
lijkheid (oogziekte, later malaria), niet meer in staat handen, voeten en zijde. Zijn meest voorkomende
voelde de Orde te besturen, de leiding overgegeven attributen zijn: het regelboek, het patriarchale kruis,
aan Petrus Cathanii; deze werd opgevolgd door broeder een crucifix, een doodshoofd, een lam en een glas met
> Elias. De laatste jaren van zijn leven waren voor F. helder water (deze beide laatste attributen om zijn
vooral een leven van gebed en strenge boete, onder- liefde tot het H. Sacrament aan te geven). Merkwaarbroken door preeken en het schrijven van brieven, dig is een schilderij in het Aartsbisschoppelijk Museum
waarin hij alle geloovigen zoo nadrukkelijk mogelijk te Utrecht (nr. 682), waarop F. is afgebeeld in bruin
wees op Christus in het H. Sacrament. In 1224 (het- habijt, achter een tafel, waarop een doodshoofd en de
zelfde jaar, waarin hij het beteekenisvolle Kerstfeest nagels van het kruis; in de gestigmatiseerde handen
van Greccio vierde) werd zijn vurige liefde tot Christus’ houdt hij een klein kruis, de speer en de edikspons, in de
Lijden op geheel bijzondere wijze begenadigd door het armen den geesel en de roede. Minder bekend is de
wonder van de Heilige Wondteekenen, die hij ontving afbeelding van F. in Grecchio: F., die met een doek
in een visioen op den Alvema-berg. Als dankzegging zijn betraande oogen wrijft. Het meest authentieke
zong F. een danklied (bewaard; met het geschreven „portret” van F. is dat van Cimabue. Meermalen wordt
getuigenis van br. Leo) en waarschijnlijk kort daarna hij ook aangeduid door een banderol, waarop zijn
zijn Zonnelied. In 1226 stierf F. te Assisi in Portiun- geliefde groet: Pax huic domui (Lat.,
vrede zij dit
cula. Hij werd reeds in 1228 heiligverklaard door paus huis).
Gregorius IX. Feest 4 October; feest der Heilige
Beroemd zijn de fresco’s in de boven- en onderkerk
Wondteekenen 17 September.
van Assisi, waarop heel het leven van F. is uitgebeeld.
De aantrekkelijke persoonlijkheid van F. met haar Begonnen door den „meester van Franciscus”, werden
opvallende natuurlijkheid in het bovennatuurlijke, ze voortgezet door Giotto en voltooid door Cimabue.
waarvan hij geheel was doordrongen, werd ook door Men kan in deze series van voorstellingen uit F.’s
vele niet-Katholieken ten hoogste gewaardeerd. Er leven onderscheiden: de voorstellingen, die op zijn
ontstond een buitengewoon rijke, internationale F.- jeugd betrekking hebben; de voorstellingen als monnik,
literatuur, zoowel streng-wetenschappelijke als popu- ordestichter en boetprediker; de wonderen van den
laire.
heilige; zijn visioenen, vooral de verschijning van den

Voorstelling

(vergelijk

=

Bronnen:

Geschriften

Quaracchi 1904

y.

F.

Lemmens,

(uitg.

Boehmer, Leipzig 1904

;

;

Ned.

vert.,

de belangrijkste is
1921). Oude levensbeschrijvingen
die van Thomas v. Celano (1228-’29) met Aanvullingen
Ned. vert.
(1245-’47)
in de zgn. Tweede Levensbeschr.
;
v. d. Eerste L. door v. Dijk (1919). Bronnenstudies en
een system. bibliogr. vooral in : Archivum Franciscanum
Historicum (Quaracchi 1908 vlg.) cn Collectanea Fran:

ciscana (Assisi 1931 vlg.).

Biographieën. De voorn, nieuwere, ieder met
eigen richting, zijn (van de vele uitg. worden alleen de
van de vertal. alleen de Ned.) : Paul
eerste genoemd
Sabatier (Parijs 1894; de éd. défin. v. 1931 verschilt
zakelijk weinig ofschoon van groot belang geweest, nu
verouderd ; Ned. vert. 1927); G. Schnürer (München
1905 zeer goed) ; Lemonnier (Parijs 1906) ; J. Jörgensen
(oorspr. Deensch poëtisch en aantrekkelijk ; Vlaamsche
vert. Tongeren 1909, Ned. vert. 1918) ; P. Cuthbert
(Londen 1912 zeer concreet VI. vert. Herentals 1926);
;

;

;

;

;

hem de wondteekenen indrukt; zijn dood
en canonisatie; de allegorieën met betrekking tot de
geloften en den triomf van den heilige. Uit de voorstellingen van F. met andere heiligen is de meest
bekende zijn ontmoeting met den H. Dominicus.
L i t. H. Thode, F. v. A. und die Anfange der Kunst
Serafijn, die

:

der Renaissance in Italien (Berlijn 1904) ; Beda Kleingchmidt, St. F. v. A. in Kunst und Legende (München
Heijer.
1911).
Sint Franeiscus-Lieïdewerk houdt zich bezig met
de godsdienstige en maatschappelijke verheffing van

de achterlijke en geestelijk onverzorgde mannelijke
jeugd. Ofschoon godsdienstige verzorging op den voorgrond staat, wordt ook de maatschappelijke en cultureele verheffing niet verwaarloosd. Het werk richt zich
ook tot de gezinnen, waartoe de jongens behooren.
Oudersavonden en huisbezoek onderhouden met dezen
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het contact. Het werk beschikt over leiders en vrouwelijke assistenten, welke laatst en de zorg hebben voor
de jongere jongens. Een tijdschrift „De Schakel”
zorgt voor voorlichting van leiders en assistenten.
Het werk, dat zich vooral in de grootere bevolkingscentra in het bisdom Haarlem heeft ontwikkeld, bestaat
uit plaatselijke afdeelingen, die in een diocesaan
verband samenkomen. Met de afdeelingen buiten
het bisdom Haarlem bestaat een informatief contact, terwijl naar oen landelijk verband wordt gestreefd.
B. de Groot.
Van Sinte Franeiscus’ leven door den H. Bonaventura leverde Jacob van Maerlant een bijna letterlijke
vertaling in 10 540 w., opgedragen aan broeder
Alaerd, misschien gardiaan van het Franciscanenklooster te Utrecht. Beroemd is de proloog om zijn
pessimistische levensbeschouwing; aan het auteurschap van Van Maerlant werd wel eens getwijfeld,
ondanks het voorkomen van zijn naam in v. 74.
U i t g. J. lideman (Leiden 1848).
V. Mierlo.
Franciscus Bonae Spei (C r e s p i n), Carme:

geschiedschrijver zijner Orde en theol.
20 Juni 1617 te Rijsel, f 5 Jan. 1677 te
Brussel. Hoogleeraar in phil. en theol. te Leuven en
provinciaal der Belg. provincie. Meest bekend door
zijn: Historico-theologicum Carmeli Armamentarium,
ter verdediging van de oude geschiedenis der Orde tegen
de Bollandisten.
Feugen.
Franciscus Borgia, Heilige, Jezuïet; * 28 Oct.
1510 te Gandia (Sp.), f 30 Sept. 1572 te Rome. Hertog
van Gandia; onderkoning van Catalonië. Na den dood
zijner gemalin, Eleonora de Castro, trad hij in 1551
in de Sociëteit van Jesus en werd in 1565 tot generaal
der Orde gekozen. Man van groote nederigheid en innig
gebedsleven. In 1624 zaligverklaard door Urbanus
VIII; in 1671 heiligverklaard door Clemens X. Feestdag 10 October.
L i t. Sommervogel, Bibl. de la Comp. de Jésus (I);
Brieven en documenten in Monumenta Hist. S.J. (5 dln.
Madrid 1894 vlg.).
v. Hoeck.
Voorst, in de kunst. F. wordt gewoonlijk
afgebeeld met drie boeken; op ieder van deze drie
boeken ligt een kroon: een vorstelijke kroon, een van
rozen en een van doornen. Zijn portret in de kapel van
liet (1635),
schrijver; *

te

Gandia

is

Amsterdam en omstreken werkzaam, en gedurende

drie jaren apost. profeet dezer Capucijnenmissie.

Franciscus ab Infante Jesu, Eerbiedwaardige,
ongeschoeide Carmeliet; * 1544 te Villa Palacios
(Toledo), f 26 Dec. 1604 te Madrid. Onvermoeid voor
de armen en voor de bekeering van zondaars, begiftigd
met bovennatuurlijke gaven. Het proces tot zaligverklaring is aanhangig gemaakt.
Franciscus de Osuna, Sp. Minderbroeder, f ca.
1541. Vooral bekend door zijn veel verbreide ascetische
geschriften; ijverig gelezen door de H. Theresia.
L i t. : Encicl. Univ. Eur.-Americ. (XI, 991 vlg.)
Etudes Francisc. (XXII, 607 vlg. ; XXIII, 293 vlg.)
Collect. Franc. Neerl. (1,2210 vlg.).

Franciscus van Paula;

Heilige; * waarsch. 1416
Paola (Calabrië), f 2 April 1507 te Plessis-les-Tours.
Stichter der Minimi (1454). Stond bij Lodewijk XI
en Karei VIII van Frankrijk hoog aangeschreven.
Feestdag 2 April.
Voorst, in de kunst. Gekleed in het
Ordeskleed dedMinimi, houdt hij een kruis en het model
te

van een kapelletje

in de

hand (Wierix).

L i t. Acta SS. Apr. (1 1737).
Franciscus Regis, Heilige,
:

Jezuïet; * 31 Jan.
1597 te Fontcouverte (Fr.), f 31 Dec. 1640 te Louvesc.
Heeft vooral als volksmissionaris gewerkt in Vivarais
en Velay. Trok zich bijzonder het lot aan van ongeregelde huisgezinnen. Daarom tot patroon gekozen der
in 1826 door Gossin, raadsheer van het Hof van Parijs,
gestichte „Société charitable de Saint Régis” om ongeregelde huwelijken in orde te brengen. Die ver. heeft
zich over vsch. landen verbreid; ook in enkele parochies
van Ned. gevestigd, meestal als sectie der Vincentius
Vereeniging (Franciscus Regis Liefdewerk). Regis werd
8 Mei 1737 door Clemens XII heiligverklaard.
L i t.
Cros, St. F. R. (Toulouse 1894) ; Vianey,
St. F. R. (Parijs 1914).
v. Hoeck
:

.
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te

Sales,

Thorens (Savoye), f 28 Dec. 1622 te Lyon. Studeerde
en Padua; 18 Dec. 1593 priester; werkt vanaf
1594 in Chablais
en omgeving en
brengt vele afgevallenen weer tot

te Parijs

de Kerk terug. In
1599
coadjutor
van den bisschop
van Genève; 1602
diens opvolger.
Komt 1614 in
aanraking
met
Joh. Franc, van
Chantal,
wordt

niet authentiek.

Franciscus Maria van

Brussel (familienaam
Andreas Caesens), Belg. Capucijn en theoloog; * ca.
1665 te Brussel, f 1713 te Gent. Als commissarius
generalis stond hij aan het hoofd der VI. Capucijnen,
doch vooral als lector in de theologie wist hij zich verdienstelijk te maken. Hij schreef o.a. een Cursus Theologiae Capucino-seraphicae tripartitus, en een Theologia scholastica et moralis, die beide herdrukt werden.
Die handboeken werden vooral gewaardeerd om hun
beknoptheid en hun practischen geest. De schrijver
behoorde tot geen enkele theol. school in het bijzonder,
maar Augustinus en Bonaventura zocht hij met Thomas
van Aquino overeen te brengen.
L i t.
Franciscaansch Leven (XVII 1934, 292-295),
waar voorn, bibliogr. en titels der vsch. uitg. uitvoerig
gegeven worden.
Hildebrand.
Franciscus van Camporosso, Zalige, broeder
Capucijn; * 27 Dec. 1804 te Camporosso, f 17 Sept.
1866 te Genua. Hij stierf aldaar bij de verpleging der
choleralijders. Feestdag 16 September.
Franciscus van Gouda (familienaam: Jan van
Arckel), Capucijn en missionaris in de Holl. Missie;
* ca. 1588 te Gouda,
f 1662 te Gent; 1628-1645
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Wat

Heilige, * 21 Aug. 1567

(>

Reli-

gieuzen van Onze
Lieve Vrouw Visitatie) (in Nederland sinds 1885,
moederhuis te Tilburg). Uit sympathie met het
Humanisme stichtte hij met zijn vriend Favre in Annécy de Academia Florimontana. Ondanks schitterende
aanbiedingen van paus en koning, bleef hij zijn arm
diocees trouw. Hij stierf op een reis te Lyon. Zijn lijk
werd in de kerk der Visitatie te Annécy bijgezet. In
1661 zalig-, 1665 heiligverklaard, in 1877 kerkleeraar,
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van den H. Franciscus Xaverius.

1923 patroon der Kath. pers en der schrijvers. Feestdag
29 Januari. F. was een zeer sympathiek persoon. Hij
was een sterke ziel, een evenwichtig karakter, en uiterst

werd.

nature driftig, werd hij door zclfbeheersching en oefening de zachtmoedigheid in persoon. Hij was een opvoeder, hij wist te bevelen omdat
hij zijn plicht kende. Op een verstandige manier ging
hij mee met zijn tijd en paste zich er bij aan. Dat was
de mensch. De heilige was naar dit beeld gevormd. Zijn
geloof was hem alles. Hij kende slechts één eerzucht,
nl. zijn ziel in God te verliezen en voortgang te maken
in de liefde. Daarom was hij zoo nederig, daarom vergaf
hij zoo gemakkelijk de beieedigingen hem aangedaan
en hield hij zoo weinig rekening met zich zelf. Hij was
alles voor allen.
F. was een gevierd predikant en behoort in literair
opzicht tot de uitstekende Fransche prozaïsten, doch
bijzonder als geestelijk schrijver is hij van de allergrootste beteekenis. Beroemd zijn vooral zijn zeer
veel gelezen Introduction k la vie dévote (gewoonlijk
bekend als Philotea), een onderrichting voor een
heilig Christelijk leven in de wereld; en Traité de
1’amour de Dicu (of Theotimus), vooral geschreven
voor de H. Chantal. Ook zijn meer dan 2 000 bewaarde
en uitgegeven brieven vormen een waren schat van

*

fijngevoelig.

Van

In 1879

is

het proces zijner zaligverklaring

ingeleid.

Franciscus Solanus, Heilige, Sp. Minderbroeder;
1549 in Andalusië, f 1610 te Lima. Een der grootste
missionarissen, „Apostel van Middel-Amerika” genoemd. Verschillende steden kozen hem als patroon.
Wat de vele aan hem toegeschreven wonderen betreft,
staat het geschiedkundig onderzoek nog voor vsch.
moeilijkheden. Feestdag in de Orde der Minderbroeders:
13 Juli.
A. Wuyts, De Apostel v. W. Indië (Thielt
L i t.
1926 populair geeft echter de lit. aan) Encicl. Univ.
Eur.-Americ. (XXIV, 1058 vlg.) ; Lex. f. Theol. u Kirche
v. d. Borne.
(IV, 120).
:

:

;

;

a Sancto Thoma, ongeschoeide
mystiek schrijver; * te Pastrana (OudCastilië), f 1707. Was achtereenvolgens hoofd van
het klooster Bolarque, Alcala (College) en Madrid en
provinciaal der Orde. Schreef o.a. Via scientiarum.

Franciscus

Carmeliet,

Franciscus
Franciscus

de Victoria,

>

Vittoria.

Xaverius, Heilige, Jezuïet, apostel
* 1506 op het slot Javier
van Indië en Japan
Sangüesa in Navarra, f 1552 op het eiland Sancian
bij Kanton in China. De vurige, opgewekte aard van
den Navarrees, de takt van den edelman, de wetenonderrichtingen in het geestelijk leven.
schap van den Parijschen magister en de taaie moed
Ui tg.: Oeuvres complètes (Annécy, begonnen 1892, der Basken zijn bij dezen tweeden St. Paulus in één
biographieën van De MarL i t.
thans 25 dln.).
persoon vereenigd. Zijn heldhaftige energie, zijn pergerie (Parijs 1905), Hamon (Parijs 1909) en Julien (1930);
soonlijke innemendheid, zijn grootlijnig organisatorisch
(Parijs
d.
1931);
S.
Julien, Les plus belles pages de S. Fr.
talent en bovenal de aantrekkingskracht van zijn
Daniels
S.J.,
(Parijs
Fr.
d.
1641);
S.
Oamus, Esprit de S.
maakten hem bijzonder
Les rapports entre S. Fr. d. S. et les Pays-Bas (1932). apostolischen zielenijver
Voorst, in de kunst. Wordt volgens por- geschikt voor het missiewerk. Sinds 1525 studeert hij
Ignatius van Loyola geheel voor
tret afgebeeld, doch zonder mijter en staf. Als attribuut te Parijs, waar hij door
gewonnen; in 1533 sluit hij
heeft hij een hart, met doornenkroon omwonden (Marat- den dienst van God wordt
Feugen . zich bij dezen aan, en behoort zoo tot de eerste gezellen,
ta).
Franciscus van Sicna, Eerbiedwaardige, Carme- die in 1534 in de kerk van Montmartre de geloften
jaar later wordt hij priester gewijd te
liet; predikte ca. 1375 te Cremona tegen het kwaad aflegden. Drie
waarop hij door het volk gesteenigd Venetië in 1541 reist hij als pauselijk legaat in opdracht
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;

:

godslastering,

;
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Franck

opdracht van koning Johan III van Portugal naar
Oost-Indië af, en komt op 6 Mei 1542 te Goa aan.
Eerst werkt hij daar eenige maanden onder de bandelooze kolonisten en de zeer oppervlakkig bekeerde
inboorlingen, daarna drie jaar lang onder de Paravers
aan de Visscherskust, en in het naburige Travancore,
met veel vrucht, doch niet zonder groote moeilijkheden.
In 1645 vertrok hij over Madras en Malaka naar de
Molukken, het eerst naar Ambon, waar hij het geloof
der pasbekeerden opnieuw bezielde, daarna naar de
omliggende eilanden ter stichting van nieuwe Christengemeenten, en bijzonder naar de vesting Temate,
waar hij een centraal pimt voor de missioneering
trachtte te vestigen. Na twee jaren keert hij naar
Voor-Indië terug, waar hem bittere teleurstelling
wachtte door de vervolgingen in Travancore, de ergerlijke levenswijze der Portugeezen en niet het minst
door de verdeeldheid onder de priesters te Goa. Van
Malaka uit vertrekt hij in 1549 naar het pas-ontdekte
Japan, waar hij ondanks het Boeddhisme, onder
eindelooze opofferingen en ontberingen toch een kern
wT eet te vormen voor een later bloeiende Christenheid.
Provinciaal geworden van de pas opgerichte Indische
provincie der Sociëteit, keert hij in 1551 naar Goa
terug en regelt er de geheele missie, om dan naar
China te vertrekken. Onmiddellijk voor den overtocht
vanuit Sancian sterft hij (1552). In 1619 zalig- en in
1622 heiligverklaard (feestdag 3 Dec.), werd hij in
1748 verheven tot Patroon van de missies in het
Oosten.
Veel bediscussieerd zijn vnl. drie punten uit het
leven van dezen grondlegger der missie in de cultuurlanden van het Verre Oosten. Vooreerst de vraag naar
de door hem verrichte wonderen (doodenopwekkingen,
gave der talen); van sommige bestaan intusschen
betrouwbare getuigen. Vervolgens is het getal der door
F. X. bekeerden sterk overdreven: volgens Brou zou
hij aan de Visscherskust, in Comorin en Travancore
30 000 Christenen achtergelaten hebben, van wie
velen reeds vroeger gedoopt waren, op de Molukken
60 000, in Japan 1 600 k 2 000; verdere gegevens ontbreken. Voor de beoordeeling zijner apostelaatsmethode houde men in het oog het kenmerkend karakter van Xaverius’ missiearbeid, dat hier in gelegen is,
dat hij pionierswerk verricht heeft: pioniers brengen
de zaken, die door hen ondernomen worden, niet tot
volmaaktheid, maar hun verdienste is, dat zij de
eersten zijn die iets doen. Daarbij waren Xaverius’
reizen en verplaatsingen gevolg van het feit, dat hij
apost. nuntius was en van den koning van Portugal
de opdracht ontvangen had een onderzoek in te stellen
naar den toestand der kerken in de landen van overzee.

L i t.

Cros S.J., S. Fran^ois de Xavier, sa vie et ses
Toulouse 1900)
van Nieuwenhoff S.J.,
Leven en Brieven van den H. F. X. (1895) Brou S.J.,
S. Fran^ois Xavier (2 dln. Parijs 2 1932) ; Brou S.J.,
S. Fran^ois Xav. Conditions et méthodes de son apostolat
(Brugge 1925) Schurhammer S.J., Der hl. Franz. Xaver.
der Apostel von Indien und Japan (Freiburg 1925)
Schurhammer, Zur Kritik der Missionserfolge des hl.
:

lettres (2 dln.

;

Franz Xav.

(St. d. Z. 125, 1933, 324-331).

respondentie
Monumenta

hist.

v.d.

S.J.,

H. F. X.

nl.

de

is

cor-

De

gepubl.

in

de

Monumenta Xaveriana

Madrid 1899 en 1913).

A. Mulders.

Voorst, in de kunst.

F. bezit geen eigen
Vsch. groote kunstenaars kozen hem tot
onderwerp van hun werken. Do lei stelde hem voor als
pelgrim (Pal. Pitti, Florence). Rubens beeldt hem
predikend af, op een verhoog, voor een groote volksattribuut.
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menigte, met op den achtergrond een Renaiss. tempel
(Hofmuseum, Weenen) (ziepl.; vgl. index kol. 832).
Poussin schilderde F. tweemaal, terwijl hij de dooden
opwekt (Louvre).
Franck, 1° Bruno, Duitsch schrijver van
burgerlijk-liberale

gedichten,
Stuttgart.

denkrichting

vooral

en,

*

vormkunst;

gedisciplineerde

in

zijn

1887

te

Voorn, werken: Lyriek Die Kelter (1920).
Tooneel Die treue Magd (1922) die Trösterin (1925)
Zwölftausend (1927) Ein Sturm im Wasserglas (1930).
Epiek Trenck (roman, 1926) Politische Novelle (1928);
Cervantes (1934).
2° C é s a r,
Waalsch componist en organist;
* 1822 te Luik, als zoon van Duitsche ouders,
f 9 Nov.
1890 te Parijs, waar hij sedert 1843 als kerkorganist
:

:

;

;

:

;

(St. Clotilde

1860

van

en leeaan
het

af)

raar
Conservatoire
had geleefd. In
de muziek van
F. is Bach’s polyphonie
met
Wagner’s chromatiek tot een
zeer

persoonlijk

en

ook

sterk

Romaansch

ge-

tint geheel ver-

smolten, dat op
de geheele nieu-

were muziek na
1880 een tijdlang zijn stem-

César Franck.

heeft
gepel
drukt, vooral op de kimst van F.’s leerlingen, o.a.
Vincent d’Indy en Gabriël Piemé, in zekeren zin
ook op Debussy (strijkkwartet in cyclischen vorm).

Werken:

oratoria

Ruth

:

(1846)

Rédemption

;

Les Béatitudes (1879) Rebecca (1881). Eenige
opera’s,
kerkmuziek en liederen. Symphonische gedichten
Les Eolidcs (1876)
Le chasseur maudit
les
Djinns (met piano, 1884). Variations sympho(1882)
niques (idem, 1885); Psyche (met koor, 1888). Symphonie
in d (1889); vioolsonate (1886); pianokwintet (1879);
strijkkwartet (1889) ; Prélude, choral et fugue (1884)
Prélude, aria et final (1887) (beide laatste voor piano)
orgelwerken, o.a. Trois chorals (1890).
o.a.
Lit.
V. d’Indy, C. F. (1906, 16 1930), M. Emmanuel,
C. F. (1930).
Reeser.
3° Hans, Duitsch schrijver van drama’s, gedichten en verhalen, waarin het realistisch en het metaphysisch standpunt worden verzoend; * 1879 te
(1872)

:

;

:

;

;

—

Wittenberg.

Voorn,

;

;

(2 dln.

;;

:

werken:

Liebe (novellen, 1919)

;

Epiek: Pentagramm der
Meta Koggenpoord (roman, 1925);
1926) Der Regenbogen (novellen,

Septakkord (novellen,
1927); Recht ist Unrecht (novellen,
;

1928). Lyriek:
Siderische Sonette (1920)
Tellurische Sonette (1931).
Drama Godiva (1919) ; Klaus Michel (1926) Reise
in die Ewigkeit (1934).
4°
Duitsch natuurkundige; * 1882 te
;

:

;

James,

Hamburg. In 1911 privaatdocent
te Berlijn,

in de
in 1920 prof. te Göttingen.

Hertz bewees

langs

natuurkunde

Samen met

experimenteelen weg, dat
atomen slechts bepaalde hoeveelheden energie kunnen
opnemen. Deze schitterende bevestiging van de
quantumtheorie bezorgde hen samen in 1925 den
Nobelprijs voor natuurkunde. In 1926 vond F. een
methode om uit molecuulspectra de dissociatiewarmte
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:
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Ook deed hij onderzoekingen op photo- die hooger onderwijs wenschte te volgen, een grondig
moedertaal en een tweede
chemisch gebied. Bij de verandering van regeerings- examen af te leggen over de
verplichtend, wanneer
vorm in 1933 legde hij zijn hoogleraarsambt neer. taal. Dit examen was echter niet
waarWerk (samen met P. Jordan) Anregung von Quan- men houder was van een humaniora-certificaat,Duitsch
L i t. V. Junk, Die Nobel- door bevestigd werd, dat buiten het Ned., het
tensprünge durch Stösse.
J. v. Santen. of het Eng. nog twee verplichte vakken in het Ned.
preistrager (Leipzig 1930).
5° J o h a n n, taalkundige; * 1854, f 1914; prof. waren onderwezen. Door deze wet werd voor de W aalin de Vlaamsche scholen een bijzondere
te Bonn, oefende critiek op Mnl. teksten, vooral ge- sche leerlingen
voorzien, waar een paar uren
dichten, en bevorderde in hooge mate de Ned. taal- Franschtalige afdeeling
U ytterhoeven.
wetenschap door de uitg. van de nog altijd gewaar- Ned. per week meer gegeven werden.
7° M e 1 c h i o r,
een der beroemdste Duitsche
deerde Mittel-niederlandische Grammatik (1910), de
* ca. 1573 te
en het Etymologisch componisten uit het begin der 17e eeuw;
Grammatik

te bepalen.

—

:

:

(1909)
2
( 1912).

Altfrankische

Jacobs.

Woordenboek der Ned. Taal

Louis,

V.laamschgezind politicus
en financier; * 1868 te Antwerpen; studeerde aan de
Vrije Universiteit te Brussel achtereenvolgens de

6°

liberaal,

rechten, de geschiedenis en de
sociologie; advo-

Knap

ju-

werkte mede
aan de Pandectes
Beiges, organiseerde mede het
eerste internatio-

.

rede in de Kamer van "Volksverwerkte hij door
tegenwoordigers den val van het democratisch ministerie
Poullet - Van der Velde; een weinig later werd hij
benoemd tot gouverneur der Nationale Bank van
op
België; hij voerde de stabilisatie van den frank
fijn goud door en voerde verder een
basis 0,209211
zijn

g
welbewuste goudpolitiek. Zijn werken op juridisch
en koloniaal gebied zijn zeer talrijk. F. is een sierlijk,
ietwat gemaniëreerd redenaar en schrijver.
Redevoeringen, studiën en schetsen
Belg. Kongo
land en volk (1927)
Congo
L i t. Arth. Buysse, L. F., in Taal en Kuituur
Antwerpen 1913); M. Gauchez, L. F.
(II

Werken:
;

uit VI.
(1927).

—

;

1°

Francke,

naal advocatencongres, doceerde
aan de universiBrussel
teit te
het internationaal zeerecht. Tot
L. Franck.
volksvertegenhij het op voor de
nam
in
1906,
woordiger gekozen
VI. liberale democratie; hij verdedigde o.m.: de Wet
Segers-Franck (zie onder), de Kongo -naasting, alg.
dienstplicht, uitbreiding der Antwerpsche zeehaven,
de vervlaamsching der Gentsche hoogeschool. Onder
de bezetting was hij voorzitter van de intercommunale
commissie van Groot Antwerpen en waakte hij over
de belangen der Antwerpsche bevolking; hij bestreed
hardnekkig het activisme. In Maart 1918 werd hij door
de Duitschers geïnterneerd. Onmiddellijk na den
oorlog werd hij minister van Koloniën en voerde groote
hervormingen op financieel, economisch en rechterlijk
gebied in; onder zijn ministerschap ontstond de
Koloniale Hoogeschool te Antwerpen. In 1926 be-

(1914)
(1930).

met
Monatshefte für Musikgesch. (XVII
van al zijn werken, die zich in bibl. bevinden);
Piscaer
Al. Obrist, M. F. (diss., Berlijn 1892).
8° Sebastiaan, Duitsch schrijver uit den
eersten Hervormingstijd; * 1499 te Donauwörth,
priester, een tijdje lang
f 1542 te Bazel. Afgevallen
Lutheraan; zwerft door heel Duitschland (Straatsburg,
Ulm, Bazel); behoort tot geen enkel kerkgenootschap;
verkondigt eigen ideeën: individueel Christendom,
mystiek, rationalisme, pantheïsme; populaire geschriften, ook op historisch gebied. Erg in de mode.
Lit.: H. Hermelink-W. Maurer, Ref. u. Gegenref.
Polman
(Tübingen 1931, vooral 214-215).
Lit.

.

rist,

:

zijn wereldlijke composities.
voll. beschr.

caat te Antwerpen, verwierf er
naam op handelsen financieel gebied.

Zittau, f 1639 te Koburg. Leefde hoofdzakelijk te
Neurenberg en werd in 1603 tot kapelmeester benoemd,
te Koburg bij hertog Joh. Casimir. Vooral bekend om

•

;

:

U ytternoeven.

Segers-Franck, wet op de gedeeltelijke yernederlandsching van het vrij middelbaar onderwijs in
der zg,
België, aangenomen na de lijdensgeschiedenis

Wet

Coremanswet in Mei 1910. Deze wet verplichtte ieder

Wat

niet onder

F

te

August Herman n,

Duitsch

paedagoog, Piëtist; * 1663 te Lübeck, f 1727 als prof.
te Halle. Hij stichtte achtereenvolgens: een armenschool, een burgerschool, een Paedagogium, een

Seminarium Praeceptorum (studenten van Halle, die
hem als surveillanten en leeraars hielpen), een gymnasium, een meisjesschool (die slechts kort bestond) en
een weeshuis; daarnaast een boekhandel, drukkerij,
apotheek enz., te zamen aangeduid als „Franckesche
Stiftungen”, die later overgingen aan den staat. Als
paedagoog behoort F. tot de realisten: de moedertaal
voorop, zaakvakken op het programma, enz.; dagelijks
werden niet minder dan drie uur aan godsdienstonderwijs besteed; de tucht was Jansenistisch streng

Port Royal.
Kurzer und einfaltiger Unterricht, wie die
Kinder zur wahren Gottseligkeit und christlichen Klugbedoeld als handleiding
heit anzuführen sind (1702
Lit.: Vogelhuber, Gevoor zijn medewerkers).
Stephan-Leube, Die
schichte der neueren Padagogik
Neuzeit (1931 vooral blz. 46-58) Rombouts, Hist. Ped.

als te

Werk:

—

;

;

;

;

“

Rombouts .

K u n o,

Duitsch Germanist en cultuurbemiddelaar tusschen Duitschland en Amerika, waar hij
professor aan de Harvard-University was en inrichter
van het Germanic Museum; * 1855 te Kiel, f 1930 te

2°

Cambridge (Amer.). Hij leidde een uitgebreide reeks
vertalingen van Duitsche dichters van Goethe tot
Nietzsche. Zijn Kulturwerte der deutschen Literatur
synthese. Baur.
(3 dln. 1910— ’28) is een waardevolle
Autobiogr. Deutsche Arbeit in Amerika (1930).
begin der
8°
e i s t e r, schilder te Hamburg

m

M

15e eeuw. Van zijn persoon is niets bekend; uit de
weinige hem met zekerheid toe te schrijven werken
van
blijkt echter, dat hij een der grootste meesters
geheel
zijn tijd is geweest, wiens invloed zich over

N.

Duitschland

uitstrekte.

Zijn

hoofdwerk

wordt

(fragmentarisch) in de Kunsthalle te Hamburg bewaard. Slechts in de verte vertoont zijn kunst verwantmet de Keulsche School en zijn kunst staat
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Francken

vrijwel geïsoleerd

;

zij

is

—Franco

zeer realistisch en bezit rijke

Men des

60

bekendheid als dichter van verzen vol humor en
fantasie, en gedragen op een hem persoonlijk rhythme,

kleuren werking.

L i t. : Fr. Burger,
(Berlijn 1913).

in Handb. d. Kunstwissensch. dat oversprongen en assonanties grillig
gebruikt,
Schretlen. wat o.m. Jules Lcmaitre deed spreken van
„poèmes
1°
Francken,
naam van eenige Zned. schilders, amorphes”.
a) Ambrosius, * 1544 te Herenthals, f 1618 te
Voorn, werken: poëzie: Flütes (1898) Les
Antwerpen. Leerling van Frans Flor is. Maakte vooral Chansons des Trains et des Gares (1899) Le dimanche
religieuze werken, die sterken invloed van M. de Vos en familie (1903) Fables (1921) La Kiosque è, Musique
Le Jardin des bêtes et des plantes (1923)
verraden; teekende veel voor graveurs (Wierix, (1922)
L’Orphéon (1925). Proza: Le Pays de L'Instar
Collaert e.a.).
Jaboune (1910, ’19, ’23)
(1901)
Le Journal de
b) Frans, broeder van Ambrosius; * 1542 te Jaboune
(1914); Le Gardien des Muses (roman, 1913).
Herenthals, f 1616 te Antwerpen. Leerling van Frans Tooneel: La Grenouiile et le
Capucin Vingt mille
Floris, schilderde eveneens meest (groote) religieuze &mes (1901)
L’Heure Espagnole (1904)
La Marche
werken voor kerken.
indienne (1927) Le chapeau chinois (1930). Essay:
c) Frans, zoon van voorgaande; * 1581, f 1642; La Vie amoureuse de Jean de La Fontainc (1928)
L i t.
A. Berge, Un humoriste poète
Franc-Nohain
de bekendste der familie. Leerling van zijn vader,
;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

.

:

(Le Correspondant, vol. 294, blz. 636-656). Wülemyns.
Franco, vrachtvrij; dikwijls met een toevoeging
als: huis, wal, spoor, station, wagon, boot.

schilderde historische, mythologische, bijbelsche en
genrevoorstellingen, meest in kleine formaten, die
in grooten getale bewaard zijn. Zijn kleuren, vooral
in zijn late werken, zijn zeer warm. Typeerend voor hem
zijn een aantal stukken met het interieur van een
schilderijenverzameling (hij bezat zelf een collectie).

d)

:

Franco, Joh., > Franke

(2°).

Franco

van Keulen, beroemd muziektheoreticus
uit het midden der 13e eeuw; waarschijnlijk is hij, en
niet Franco van Parijs, de schrijver van Ars cantus

Frans,

zoon van voorgaande; * 1607, f 1667;
zwak navolger van zijn vader. Hij mensurabilis (afgedrukt bij Gerbert, Scriptores, III,
en Coussemaker, Scriptores, I). Dit traktaat maakte
stoffeerde ook werken van anderen (Neefs) met figuren.
e)
broeder van Frans Sr.; een einde aan de willekeur en dubbelzinnigheid, waarmede de notenwaarden werden behandeld. Zijn Com* 1540 te Herenthals,
f 1610 te Parijs. Leerling en
medewerker van Frans Floris. Later naar Parijs, alwaar pendium discantus, met den aanhef „Ego Franco de
Colonia”, gaat wat intervalsleer betreft verder dan de
hij „peintre du roi” werd. Hij was een der eersten, die
Ars cantus mensurabilis en geeft de definitie van de
in het Noorden gezclschapsstukken in klein formaat
kwart als toevallige dissonant.
schilderde.
L i t. Riemann, Gesch. der Musiktheorie O. Koller,
L i t. v. Wurzbach, Niederl. Künstlerlex. Schretlen.
Versuch einer Rekonstruktion der Notenbeispiele zum
2° F r i t z, pseud. van F r e d. C 1 ij
a n s, 11. Kap. von
Francos Ars cantus Mensurabilis (Viertelj.
leerling en een

Hieronymus,

:

;

:

m

Vlaamsch letterkundige; *1892 te Lier, hulp-bibliothecaris te Antwerpen. Als frontsoldaat schreef hij
vlotte, schetterende oorlogspoëzie: De vijf glorierijke

Wonden, Het

heilig Schrijn, en losse, vluchtige schet-

sen uit het soldatenleven: De blijde Kruisvaart, Uit
den Helm. Na den oorlog journalist: prettig vertelde,
maar oppervlakkige kleinkunst, humoristische verhalen en gewaagde avontuurtjes: De laatste Nacht

an

Mata-Hari, Kupido, Legenden.

Franckenbercj
van, kardinaal; *

A. Boon.

Jan Hendrik, graaf

schr. für Musikwiss., VI).

Francois,

1°

Piscaer.

Hermann

von,

Pruis,
generaal; * 1856. Hij is vooral bekend als commandant
van het le legerkorps in den slag bij Tannenberg
(25 Aug. 1914).

2° L u i se von, Duitsch romanschrijfster van
de dichter lijk-realistische school en van geloovigProtestantsche strekking; * 1817 te Herzberg,
f 1893
te Weissenfels.

Voorn, werken: Die letzte Reckenburgerin
1726 te Gross-Glogau (Silezië), (1871) ;
Frau Erdmuthens Zwillingssöhne (1872)
1 1804. F. werd in 1759 aartsbisschop van Mechelen, Stufenjahre eines Glücklichen (1878); Der Katzenjunker
(1879).
Ui tg.
Gesamm. Werke (5 dln.,
in 1778 kardinaal. Hij verzette zich krachtig tegen de
Inselverlag, 1919).
L i t. E. Schröter, L. v. F. (1917
anti-kerkelijke maatrogelen van keizer Jozef II door
H. Enz, L. v. F. (1918).
een beroep te doen op den eed der Blijde Inkomste.
Francois- vaas, aldus genaamd naar den vinder,
F. werd naar Weenen geroepen en wist aanvankelijk
Attische vaas met
den keizer tot eenige toegeeflijkheid te brengen, maar
zwarte figuren in
weldra ging deze weer op den ouden voet voort. Dit
friesbanden, uit
leidde tot de Brabantsche Revolutie [Zie -> België
de 6e eeuw v.
(B. Kerkel. Gesch., sub 4°)]. Ook tegen de Franschen,
Chr., vervaardigd
die 1792 onder Dumouriez België binnenvielen, verdoor den Attidedigde de kardinaal manmoedig de rechten der
schen pottenbakKerk; in 1797 werd hij naar Emmerich verbannen,
ker Ergotimus en
in 1801 moest hij verder uitwijken naar Munsterland.
den schilder CliNa het > Concordaat van 1801 moest F. aftreden hij
tias in 1844 gevestigde zich te Breda, overleed 1804 en werd te
vonden te Chiusi,
Rijsbergen begraven. In 1923 werd zijn gebeente
thans in het arovergebracht naar Mechelen.
Valvekens.
chaeo logisch muL i t. A. Verhaegen, Le Cardinal F. (1889) Laencn,
seum te Florence.
La tombe du card. de F., in Yie diocésaine (XI 1921).
L i t.: Pfuhl, Maranc-Nohain , pseud. voor
lerei und Zeichn.
Legrand, Fransch schrijver van de richting der
der Gr. (I 1923)
Franpois-vaas.
> fantaisistes * 1873 te Corbigny, f 1934 te Parijs.
Hoppin,
HandVeelzijdig begaafd (hij schreef ook romans, critiek book of Gr. blackfigurod vases (1924). W. Vermeulen.
en enkele loslippige blijspelen), verwierf F. toch vooral
Franco Mendes, Hans, Ned. pianist en
,

—

—

:

:

;

;

;

:

;

F

Maurice

;
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componist;

*

1890 te

Amsterdam.

Schreef

vrijwel

Regen

Francon, bisschop van Luik en beroemd mathematicus; f ca. 903. Bisschop benoemd ca. 856; streed
met groote dapperheid tegen de Noormannen en was
tevens een van de meest bekende leermeesters aan de
kathedrale school van Luik.
Dummler, Gesch. des Ostfrank. Reiches
L i t.
:

2

1887).

(verlatijnschte vorm
zich de vertaler in het Dietsch

Franconis
noemt

Ludus Scaccorum,

Cessolis’

;

—Franeker

uitsluitend pianomuziek, o.a. Uit mijn dagboek (tot
op heden 6 bundels), eenige sonatines en études, van
gematigd-moderne allure, deels onder invloed van

(Leipzig

—

;

^
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het afsterven van den bevelvoerder wordt de tocht
door F. geleid. In 1894 is hij districts-commissaris
van Oeelle, door de > Mahdisten bedreigd.
In 1896 vertrekt F. naar China als consul te Hankou
nadien consul-generaal te Sjanghai. In 1901 bestuurder
der Comp. Int. d’Orient; later gouverneur van de
Soc. Gén. de Belgique. F. was tijdens de D. bezetting
een der medestichters van het Hulp- en Voedingscomité. Energiek werker op wetensch. gebied, zooais
blijkt uit zijn stichting van het Fonds voor Wetensch.
Opzoekingen.
Tijdens de stabilisatie van 1926 werd hij min. der
Schatkist, in 1928 staatsminister, einde 1934 minister
zonder portefeuille in het ministerie Theunis, dat in

Na

van Francken?)
van Jacobus de
een allegorie van het Maart 1935

maatschappelijk leven als een schaakspel. De bewerking, tamelijk vrij, met 71 verhalen, dateert nog uit
de 14e eeuw. De geestelijkheid, die merkwaardigerwijze niet als afzonderlijke stand voorkomt, wordt er
met minder eerbied in behandeld dan in het oorspron-

Monheim.

aftrad.

Kongo,
op den rechteroever van de Kasai-rivier (354 m hoog);
eindpunt van den spoorweg Leopoldstad Katanga
Dilolo (Leokadi), op 800 km van Leopoldstad en
1 123 km van Boekama. Rivier- en luchthaven. Station
kelijke.
voor draadlooze telegraphie. Aldus genaamd naar den
Lit: welbekenden Belg. grootfinancier en staatsminister
U i t g G. H. Van Schaick Avelingh (1912).
A. Van der Linde, Geschichte u. Lit. des Schachspiels
Vanneste
> Francqui.
;V. Mierlo.
(Berlijn 1874).
Franc- tircurs (vrijschutters) noemde men in
Franco- Prov en ^aalsch is de verzamelnaam,
den Fransch-Duitschen oorlog de troepjes krijgers,
door G. J. Ascoli gegeven aan de dialecten, die gesprogeen deel uitmaakten van het keizerlijk leger en
ken worden in de Fr. dept. Haute-Saöne, Doubs, die

Francqui-liaven

(Ilebo), plaats in Belg.

—

—

.

.

Jura, Ain, Isère, in Savoye, in de Westelijke kantons
van Fr. Zwitserland, de Aosta-vallei, en de Val Soana.
Het Franco - Pro ven ^aalsch waarvan de grenzen nog
niet met juistheid zijn bepaald, wordt door Ascoli
en andere geleerden beschouwd als een Romaansche
taal, die het midden houdt tusschen het Noordelijke
Fr. en het Proven (jaalsch. H. Suchier spreekt van
Mittel-Rhonisch; W. Meyer-Lübke meent, dat de
,

bedoelde dialecten eenvoudig beschouwd moeten worWeereribeck.
den als Zuid-Oostelijk Fransch.
Fraiieorchamps, gem. in het O. van de prov.
Luik, tusschen Spa en Malmédy gelegen; opp. 2 584 ha,
ruim 1 000 inw. rotsachtige en wilde omgeving met
uitgestrekte bosschen; moerasachtige landbouwgrond;
veeteelt. Vsch. stortbeken; sportgelegenheid gehucht
hoogte, in de nabijheid van de
Hockai, op 555
Hooge Venen. Francorchamps behoorde vroeger aan
de abdij van Stavelot. F. werd erg geteisterd in
V . Asbroeck.
1914
;

;

m

.

H

die door hun plotsen uitval een soort guerilla-oorlog
tegen de D. voerden. Zij stonden bekend om hun haat
tegen den vijand. Daar zij geen deel uitmaakten van
het geregeld vijandelijk leger, stonden zij buiten het
volkenrecht en werden dan ook gewoonweg neergeschoten als opstandelingen.
In den Wereldoorlog hebben de Duitschers het zgn.
optreden van f. als voorwendsel gebruikt ter verontschuldiging van hun bloedig optreden in Dinant,
Andenne, Aarschot, Leuven e.a. Het werd echter herhaaldelijk vastgesteld, dat er in België geen f. geweest
zijn.

Lit.: Chanoine Schmitz, Don Norbert Nieuwland,
Documents pour servir é. 1’histoire de l’invasion allemande dans les provinces de Namur et de Luxembourg
F. van Langenhove, Commcnt nait un
(Brussel 1922)
;

cycle de légendes (Parijs 1917).

Franculus, > neum,

U ytterhoeven.
samengesteld

virga

uit

of staartnoot en

>

oriscus,

een

n r i, Belg. geleerde; * 1856 te (gewoonlijk hooLuik, f 1918 te Dalhem; sinds 1887 prof. te Luik, gere)siemoot;bij
Gregoriwaar hij de Rom. Antiquiteiten, de Oude gesch., de het

Francotte,

e

geGr. epigraphie en zelfs de gesch. der Fr. letterkunde aansch in
bruik.
doceerde.
Buiten menige kleine studie verschenen
Francvan zijn hand Les Populations primitives de la Grèce re t, gem. in de
L’Antidosis en Droit Athénien (1895) L’Indu- prov. Namen, ten
(1891)
(1900-1901) ; La Polis
strie dans la Grèce ancienne
N.O. van NaGrecque (1907) Les Finances des Cités grecques (1909)
572
Mélanges de Droit Public grec (1910) ; Hist. polit. de la men; opp.
V. Pottelbergh. ha, ca. 300 inGrèce (posthuum, 1923).
woners, grootenFrancquart (ook Francart),
Kath. ;
architect en schilder te Brussel; * 1582, f 1651. Hij deels
ging op jeugdigen leeftijd naar Rome. Bouwde vsch. landbouw; kalksteengroeven.
kerken in rijken Barokstijl, o.a. Jezuïetenkerk te
Kasteel.
Brussel (afgebroken).

Wa-

Werken:

:

;

;

:

Jacques,

Franeker
Wurzbach, Niederl. Künstlerlex.
Franeker.
Belg. staatsman; * 1863 (Friesch: Freni 1 e,
Planetarium van Eise Eieinga.
een der
te Brussel. Als Belg. officier naar den Kongo vertrok- tsjer),
ken in 1885; tijdens zijn derde verblijf aldaar neemt hij elf Friesche steden, tevens gem., gelegen in Friesland’s
de
deel aan de expeditie onder Bia, welke opdracht had kleigebied; opp. 1 723 ha, omvattende de stad en
de betwiste mijngebieden van Katanga te bezetten. zgn. uitburen (buitenbuurten) Arkens, Rie, Langhuis,
Lit.:

v.

Francqui , E

m

#
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Franekeradeel—Frank

Lankum, Lutkelollum, Miedum,

Frangipani,

Vijf- en Zevenhuizen.
Ca. 8 350 inw. (1 Jan. 1934), waarvan 13% Kath. De
parochie F. omvat behalve de geheele gem. ook de
gem. Franekeradeel (Achlum gedeeltelijk) en de dorpen

—

strie

(hout,

1° adellijke

=

—

M

,

ressorteerde

onder
Keulen sinds de oprichting van de eer-

steen,

suikerbieten, carrosserie). F. bezit een

ziekenhuis

bekend

ste
vaste nuntiatuur aldaar (1584).

en een
krankzin-

Toen echter in 1596
kard.
aartshertog
Albertus
zich
te
Brussel kwam vestigen, werd de Keulsche nuntiatuur niet
meer voldoende geacht, om de gods-

nigengesticht,

gevestigd in de voormalige hoogeschool.
De stad is een centrum voor de kaatssport.

Bezienswaardigheden: Stad-

dienstige en politieke belangen van den
Heiligen Stoel bij
den landvoogd te
vertegenwoordigen
en kreeg Brussel in

met museum,
Korend ragershuisj e
Martinikerk,
Martenahuis (zetel gem.
huis

Franekeradeel), Professorenhuizen, Pla-

F. zijn eigen eersten vasten nuntius
(20 April). Hij heeft

netarium vanEise>
Eisinga. v. d. Meer.
Het voornaamste

aan het bestuur der
Kath. Kerk in N.
Nederland, waarop

geslacht te Franeker was dat der
Sjaerda’s, die hun
slot bij de stad hadden. Sikke Sjaerda
was in het begin
der 15e eeuw het
hoofd der Schieringers. In 1685 werd
te

door hem het naaste
toezicht werd uitgeoefend,
den vorm

doen geven, waaronder het gedurende
de Republiek heeft
bestaan.

Franckcr een uni-

versiteit

gevestigd,

bergh doceerde. In
den Franschen tijd
werd zij tot den rang
van athenaeum verlaagd, maar ook dit
athenaeum werd in
1843 opgeheven. In den

bijna

zij

geheel verlo-

ren

terrein weder-

om

vasten voet te

krijgen en begon de

Franeker. Stadhuis.

wederopluiking.

Patriottentijd scheidde het
patriottisch deel der Friesche Staten zich af door
het drijven van > Beyma en vergaderde afzonderlijk
te Franeker.
L i t. : W. B. S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en
het Athenaeum te Franeker.
Ydema.

Franekeradeel, gem. om
’s

Dank

de vooral van F.
ontvangen organisatie en steun wist
de Kath. Kerk in
N. Nederland op het

waaraan o.a. Everwinus > Wassen -

Friesland

Romeinsche familie,

aldus genaamd wegens haar milddadigheid tijdens
een hongersnood (Lat. frangere panem
brood breken); speelt sinds de 12e eeuw een belangrijke rol
in de geschiedenis van Rome. Zij stond soms aan
de zijde der keizers, maar steunde gewoonlijk krachtig het pausdom.
Gorris
2° 0 1 1 a v i o
ir t o
nuntius te Keulen (1587- ’96)
en te Brussel (1596-1606). * ca. 1543,
f 1612. Brussel

Tjummarum,
Spannum,
Sint
Jacobiparochie,
Minnertsga, Firdgum en Oosterbierum. F. is gunstig
gelegen aan wateren landwegen (spoor: o.a.
Leeuwarden Harlingen; tram: Leeuwarden Franeker Sneek). Er is landbouw, veeteelt, winkel- en
marktwezen, indu-

—
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de stad Franeker in

Lit.

L. v. d. Essen, Correspondance d’O. M. F.
1924) Louant, id. (II 1932)
Cornelissen, Romeinsche bronnen (1932).
J. D. M. Cornelissen.
(1

Wat

niet onder

F

te

;

;

Frangula, >

Vuilboom.

Franière, gem. in de prov. Namen, ten Z.W.
van Namen; opp. 731 ha, ruim 1200 inw., grootendeels Kath.; landbouw.

Franjjerü,

kleigebied; opp. 5 885 ha, omvattende de

dorpen Tzum, Hitzum, Achlum, Midlum, Herbaijum,
Dongjum, Boer, Ried, Peins, Zweinsen Schalsum. Ca.
4 900 inw. (1 Jan. 1934), waarvan 60% Ned. Herv.,
18% Geref., 4% Kath. (behoorend tot de parochie
Franeker) en 14% onkerkelijk. Er is landbouw, veeteelt (2 modelboerderijen) en industrie (zuivel, leer,
kalk, steen). De gem. profiteert van de goede verbindingen der stad Franeker, waar ook het gemeentehuis staat (Martenahuis).
van der Meer.

:

>

Franjezwam

Koraalvorming.
(Thelephora terrestris), een

zwam van

steel-

de fam. der korstzwammen; komt het geheele jaar tamelijk algemeen in groepjes op boomstammen en op den grond voor. De paddenstoel
heeft een fluweeligen, donkerbruinen hoed, die aan
de onderzijde grauw is; aan den rand zitten eerst
witte, later zwarte franjeachtige vezels.
Bouman.
Frank is de rekeneenheid in België, Frankrijk en
Zwitserland. De eerste frank werd in goud geslagen
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40.

Morbihan

62.

L oire-ln férie ure
Maine-et-Loire
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41.
42,
43.

64.
65.
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door Jan II van Frankrijk in 1360. De Latijnsche
Franken, 1° volksnaam. De naam F.
Munt-Unie van 1865 maakte de waarde der Belgische, wordt voor het eerst ca. 240 genoemd. Het is de
Fransche en Zwitsersche franks gelijk, welke gelijkheid verzamelnaam voor de strijdlustige bevolking, wonende
in de oorlogsjaren 1914-1918 echter verloren ging. tusschen Beneden-Rijn en Wezer, waar de Romeinen
De verhouding tusschen de genoemde eenheden is veel mee te stellen hadden, alsmede van Bataven,
thans afgerond 5, 9,75 en 48 Ned. cents.
Vorstman. Kaninefaten, Chamaven, Bructeren, Sigambren en
De pariteit van de Belg. munt met de andere munten Chatten. De band tusschen al die stammen was aanwordt niet meer aangeduid in fr., maar in > belga’s. vankelijk zeer los; naast den eerenaam Frank (= vrij)
Door K. B. van 31 Maart 1935 (Muntwet van 30 Mrt. hielden genoemde afzonderlijke stamnamen nog lang
1935) is de pariteit thans te bepalen naar rato van stand. De F. vallen in twee groepen uiteen: Salische en
0,150632 g fijn goud per belga. Daarvan is de fr. een Ripuarische F. De Salische F., die vroeger werden
vijfde, wat ongeveer overeenkomt met vijf Neder - geacht voort te komen uit de Sigambren, doch wier
landsche cents.
V. Dievoet. oorsprong thans vermeend wordt bij de Bataven te
Frank (Frans) van Borselen, aanvankelijk liggen, hebben hun naam óf van de rivier Isala (IJsel),
tegenstander van Jacoba van Beieren, werd in 1432 óf van de daar gelegen gouw Salon (Salland), óf van
door Philips den Goeden als gouverneur van Holland Sal (= zoutwater, dus zee-Franken). Zij woonden
en Zeeland afgezet, waarschijnlijk wegens zijn geheim aan de Rijnmondingen en drongen van daar het
huwelijk met Jacoba, en te Rupelmonde gevangen huidige België binnen. De Ripuariërs zijn „de bewoners
gezet. Jacoba werd tot afstand van hare graaf- van den oever” (nl. van den Rijn; Lat. ripa = oever),
schappen aan Philips genoopt (1433) en kreeg zij woonden in de buurt van Keulen. Daarom werden
de Ubiërs (Keulen = Oppidum Ubiorum) als hun
verlof met den inmiddels vrijgelaten Frank te huwen
die als graaf van Oostervant tot aan Jacoba ’s dood met hoofdstam aangezien. Zij breidden zich tot de Maas
haar samenwoonde en ook daarna (1436) een trouw uit. In geschiedkundige beteekenis kunnen ze met de
onderdaan der Bourgondiërs bleef. W. Mulder S.J. Salische F. niet in vergelijking komen. Een afzonder-

Frank, 1° Albert Bernhard, Duitsch
plantkundige; * 1839 te Dresden, f 1900 te Berlijn,
waar hij vanaf 1881 hoogleeraar was aan de landbouwkundige hoogeschool. F. was eerst plantenphysioloog,
later phytopatholoog.
Voorn, werken: Die Krankheiten der Pflanzen
2
1894-’96)
Pilzsymbiose der Leguminosen
(3 dln.
Pflanzenphysiologie ( 2 1896)
(1890)
Lehrbuch der
Botanik (2 dln. 1892-’93). Vanaf 1894 gaf hij samen
met Luerssen de Bibliotheca botanica uit.
Melsen.
2° Leonhard, Duitsch romanschrijver van
revolutionnair-pacifistische richting en expressionistisch vormgevoel; * 1882 te Würzburg. Zijn latere
romans, door het Freudisme beïnvloed, verwerken
dikwijls gewaagde thema’s, maar getuigen, al blijkt
F. volslagen ongeloovig, van een waardige opvatting
van den mensch.
Voorn, werken: Die Rauberbande (1914) Der
Mensch ist gut (1918) lm letzten Wagen (1926) Das
Ochsenfurter Mannerquartet (1928) Von drei Milüoncn

onder de F. nemen de Chatten (Hessen)
als derde hoofdgroep naast beide
genoemde plaatst. Uit hen zijn de latere Opper-Franken voortgekomen. De F. stichtten, spoedig nadat Odoacer een eind had gemaakt aan het W. Rom. rijk (476),
het rijk, dat alle andere Germanenrijken zou overleven, de erfenis van het keizerrijk zou ovememen
en de eigen krachten der M.E. binnen zijn grenzen
tot ontwikkeling bracht. De F. vervielen eerst in een
aantal kleine staatjes of gouwen, waar men uit de
voornaamste geslachten een eigen koning koos. Onder
die vorsten namen de > Mero vingers de eerste plaats in.
Met deze historische voorstelling betreffende de F.
lijke plaats
in,

;

;

;

;

;

;

;

Baur

drei (1931).

3°

P

zoodat

men hen

kan

prof. Holwerda zich niet vereenigen. Hij neemt het
bestaan van een onbeschaafden stam der F. aan den
rechter-Rijnoever aan, maar daarnaast een beschaafd
Frankisch rijk tusschen de Loire en de taalgrens in
België. Van daaruit zijn de F. naar het N. doorgedrongen. Zijn opvatting vindt steun in de opgravingen
door hem gedaan. Zie verder > Frankisch; Frankrijk;

Mero vingers.

* 1745,
Duitsch
geneeskundige;
L i t. Lavisse en Ramband, Hist. Générale (I 3 1922,
f 1821. Voorlooper der moderne gezondheidsleer en 158 vlg.)
Lavisse, Hist. de France (II, ie ged.)
bevorderaar der eubiotiek. Schreef een lijvig boek J. H. Holwerda, Ned.’s vroegste
gesch. ( 2 1925, 234 vlg.).
over medische politie (1766-1802). Hij drong aan op
2° Hertogdom. Franken is ook de naam van
een goede schoolhygiëne, op lichaamsoefening en
het stamhertogdom in Duitschland, waar de > Babensport. Ook vraagstukken over huwelijk en kinderbergers door de Konradijnen werden verdreven (906).
voeding hadden zijn aandacht.
Botman. De hertogen van dit gewest kwamen meerdere malen
1°
Franke,
Ilse, Duitsche dichteres en roman- in conflict met de Duitsche keizers.
Slootmans
schrijfster van Kath. denkrichting; * 1881 te Göttingen
Franken, 1° Joannes, aartspriester-coadZij huwde met den Freiburgschen Germanist Oehl.
jutor van Holland, Zeeland en W. Friesland; * 1740
Vooral hare oorlogslyriek en hare novellen trokken
te Rotterdam, f 1785 te Amsterdam; sinds 1764
de aandacht.
priester, 1771-1783 pastoor te Diemen, daarna tot zijn
Voorn, werken: Iris (1904) Von beiden Ufern
dood te Amsterdam („het Hert”); werd 29 October
Das heilige Geheimnis (1915) ; Heimat (1916)
(1911)
1781 coadjutor van den aartspriester A. van de Capelle,
Am Marchenquell (1926).
2° (Ook:
Franco) Johannes, Duitsch voerde op last van den vice -superior der Ho 11. Zending
Dominicaan, lector, mysticus der 14e eeuw. Waar- jaarlijksche kapelaansexamens in en overleed, na
sinds Jan. 1784 ziek te zijn geweest.
schijnlijk een leerling van Eckehart.
L i t.
V. d. Loos, in Nw. Ned. Biogr. Wbk. (IV,
Frankel, Jonas, Zwitsersch-Duitsch Germa-

e t e r,

:

;

;

;

:

nist, gespecialiseerd in de studie van Goethe en Gottfr.
Keiler. * 1879; hoogleeraar te Bern.

618)

;

id„ in Bijdr. bisd. Haarl. (49, 250-259).

Rogier.

2° Joannes P. J., Ned. houtsnijder en schilder;
Voorn, werken: Goethes Briefwechsel mit * 1896 te Den Haag. Studeerde aan de Haagsche
academie, verwierf de Kon. Subsidie en in 1925 den prijs
einem Kinde (1906) Briefe an Frau von Stein (1908)
„Willink van Co llen”. Begon in 1922 met houtsnijden.
critische uitg. van Keller’s Werke (1921 vlg.).
;
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Als schilder is hij langzamerhand tot erkenning van
de psychische waarden der kleur en haar belang voor
een synthetische uitbeelding gekomen, wat een verfijning van den toon heeft meegebracht. F. interesseert
zich als schilder en xylograaf vooral voor de menschelijke figuur, in het bijzonder voor maatschappelijk
getroffenen (zwervers, bedelaars enz.). Hij schildert
echter ook bloemstukken. Uit sommige teekeningen
en prenten spreekt zin voor humor en ironie. Koomen.
3°
H. K., Ned. filmer, Met Joris Ivens
de eerste, die in Ned. de film als zelfstandigen uitingsvorm gebruikte. Zijn voorn, films zijn: Jardin du

—Frankfort
van den Taunus, verkeersgeographisch

68
uiterst gunstig,

daar de Boven-Rijnsche Laagvlakte hier Noordwaarts
haar voortzetting vindt in het Wetterau en het Maindal
vanzelf Oostwaarts voert. Vandaar dat F. een van de
belangrijkste Duitsche handelssteden werd, centrum
vooral van den geldhandel met druk vreemdelingenverkeer, dat door de geregeld gehouden jaarbeurzen
(tweemaal per jaar) nog sterk wordt bevorderd; neemt
ook sinds de Main-kanalisatie toe in beteekenis als
handels- en overlaadhaven. Luchthaven. De stad is
eveneens een middelpunt van Duitsch cultureel
leven, zetel van een universiteit. De Altstadt aan
den rechteroever
Luxembourg, Regen (in samenwerking met Ivens),
heeft met haar
beide documentaire films, Branding (proeve tot een
nauwe straatjes
speelfilm), Schip in nood, eveneens een documentaire,
karakterisen
en enkele kleinere experimenten. In den zomer van
tieke huizen, on1934 vertrok F. naar Indië voor het vervaardigen van
danks de moderne
v. Domburg.
een Javaansche speelfilm.

Mannus

Frankenberg, >
Frankendaalder

verkeerseischcn,

Herodium.

middelhaar
Frankendaler is de naam
eeuwsch karakter
van een der beste tafeldruiven, die door zoeten smaak,
bewaard.
zachte schil en vroege rijpheid uitblinkt. Voor verAan gene zijde
zending over grooten afstand minder geschikt. Deze
van de haar omdruif is zeer oud en de herkomst is onzeker.
sluitende promeFrankrnliausen , stadje en badplaats in
naden heeft de
Thüringen (district Sondershausen; IX 676 D 3) aan
moderne grootden Z. voet van het Kyffhausergebergte. Ca. 7 000 inw.
stad zich uitUit het gips van het Zechstein ontspringen twee
Hier
gebreid.
radioactieve, zouthoudende bronnen, die dienen voor
werden talrijke
bad- en drinkkuren bij scrofulose, rheumatiek, huidgevoorsteden
en vrouwenziekten. Ten N.W. van de stad ligt het in
als
annexeerd,
bips.
1866 ontdekte Barbarossahol.
Franken ia, een 60 soorten tellend plantenge- Frankfort a/d Main. Leinwandhaus, Bockenheim in t
N.W. en Bomslacht van de fam. der Frankeniaceae, komt een der oudste gebouwen der stad.
heim in het N.O.
hoofdzakelijk in het Middellandsche-Zeegebicd voor.
Het zijn eenjarige planten met kleine, bijna naald- Met de vroegere stad Sachsenhausen is de stad door
vormige bladeren, die zich niet alleen leenen voor droge een aantal bruggen verbonden. Westwaarts omgronden, doch ook op zoute gronden gedijen. Tot in vat het stadsgebied de vroegere gemeenten Griesheim
Eng. treft men F. laevis en F. pulverulenta aan, welke en de om haar kleurstofindustrie belangrijke stad
Hoewel economisch met F. verbonden,
laatste ook aan de Kaap groeit en in Ned. een enkele Höchst.
maal wordt aangetroffen. F. grandiflora in N. Amer. vormt Offenbach 6 km stroomopwaarts nog een
en F. Berteroana in Chili leveren zout, dat door de zelfstandige stad.
Bouman.
De industrie vervaardigt metaalwaren, electrotechn.
bewoners verzameld wordt.
Franken-Slerstorpff , Petrus José- apparaten, chemicaliën (I.G. Farbenindustrie A.G.),
h u s de, 11e bisschop van Antwerpen; * 1667 te bouwmaterialen, auto’s, schrijfmachines, fietsen (Ad
onn uit een adellijke familie, f 1727 te Antwerpen. ler). De handel omvat metaalwaren, kleurstoffen,
Frankenstein , stad in Silezië, regeeringsdistrict graan, meel, hout, huiden, textiel, voedings- en
Lips.
Breslau (IX 576 G 3), aan den O. voet van het genotmiddelen, leerwaren.
Kunst. Het middelpunt van de Altstadt vormt
Eulengebergte, 286 m;ca. 10 000 inw., overwegend
Kath. Laat-Gotische Kath. kerk (16e en 16e eeuw) de Platz des Römerbergs, waar in de M.E. volksspelen
met losstaan den schee ven toren; resten van de oude werden gehouden. Aan de Z. zijde de in 1270 als tweeLips. schepige hallenkerk gebouwde Nikolaikirche, in de
ommuring, bergruïne uit 16e eeuw.
Frankemvoutl , Duitsch middelgebergte tusschen 2e helft van de 15e e. in laat-Gotischen stijl omgeFichtelgebergte en Thüringer Woud (IX 512 D 3); bouwd. Aan den N.W. kant het oude raadhuis, bekend
opgebouwd uit Cambrische, Silurische, Devoonsche als „Romer”, een mooi voorbeeld van middeleeuwsche
en oud-Carboonsche leigesteenten. Het landschaps- bouwkunst, met Keizerzaal. Aan de Paulsplatz de in
beeld, dat zich hier voordoet, is een golvende, woud- 1833 voltooide Prot. Paulskirche. Ten O. van Römerrijke hoogvlakte, die slechts secundair wordt beïnvloed berg, op het Domplein, de in 1239 gebouwde Gotische
door diepe, dikwijls canonachtige dalen. Hoogste dom (Kath.) met talrijke kunstschatten. Onmiddellijk
toppen Döbraberg, 794 m; Kulm bij Lichtenberg, aan den Main de Kath. Leonhardskirche (1219). In het
737 m; Wetzstein bij Lehesten, 785 m. De hier voor- N.W. deel van de oude stad, aan de Hirschgraben,
Lips. het in 1592 gebouwde Goethehaus. Ten N.O. hiervan
komende leigesteenten worden ontgonnen. ^
Frankfort, 1° stad aan den Main, in de de Liebfrauenkirche van 1318. In het Stedelijk KunstPruis. prov. Hessen -Nassau, regeeringsdistrict Wies- instituut schilderijengalerij. De Stadtische Galerie
baden (IX 676 C 3); ca. 640 000 inw., overwegend (Liebighaus) bezit een verzameling beeldhouwwerken
Prot. F. ligt aan beide zijden van den Main, 21,5 km en het Kunstgewerbe-Museum gebruiksvoorwerpen
boven zijn monding in den Rijn aan den N. rand van van M.E. tot heden.
L i t. : C. Wolff en Jung, Die Baudenkmaler in F.
de Boven-Rijnsche Laagvlakte en aan den Zuidvoet
of
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—Frankfurter Zeitung
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aan haar handelsverkeer met Polen en aan haar ligging
aan den overgang van den ouden handelsweg MaagdenKnooppunt der spoorlijnen
Parlement te Frankfort (D.: Frankfurter Parlament, burg— Posen over de rivier.
Küstrin
Stettin
arschau)
(
Frankfurter Nationalversammlung), de naam van Berlijn Breslau
Eberswalde. Luchthaven. Het grootste
de Duitsche constitueerende vergadering, die na de Dresden, en F.—
typische, ten deele door parkaanleg
revolutie van 1848 in de St. Paulskerk te Frank- stadsdeel met de
vestingwerken) omgeven Altstadt ligt op den
fort a. M., 18 Mei 1848, samenkwam. De werkzaam- (oude
vlakke rechteroever door
heden van deze vergadering werden voorbereid door linker-Oderoever, terwijl de
De industrie
ingenomen.
wordt
Damm-Vorstadt
de
Maart
van
31
dat
het zgn. Voor-parlement,
machines, aardappelmeel, schoenen, meubels,
tot 4 April 1848 insgelijks te Frankfort vergaderde. levert
en moutkoffieDe 568 afgevaardigden, met algemeen stemrecht papier, orgels. Er zijn nog mout
Lips.
gekozen, behoorden meestal tot de liberaalgezinde fabrieken.
Kunst. In de karakteristieke Altstadt staat de
opinie en wcnschten den > Duitschen Bond te herde torenlooze
Mariakirche,
vormen. Er ontstond echter een hevige strijd tusschen 1253-1522 gebouwde
van
1301, het laat-Gotische
Unterkirche
of
Nikolainopens
partij
Klein-Duitsche
en
de
de Groot-Duitsche
en het gebouw van de voormalige
de vraag of Oostenrijk al of niet zou worden uitgesloten. Raadhuis (ca. 1400)
Mus. voor Kunst en
De beraadslagingen eindigden met de verkiezing van univ. (1500). Kleist-museum en
(Lenauhaus).
den koning van Pruisen, Frederik Willem IV, tot Natuurwetenschappen
Kunstdenkmaler der Prov. Brandenburg
L i t.
erfelijk Duitsch keizer (28 Maart 1849). Doch alleen
Terlingen-Lücker
F. a. O. (1912).
de kleine staten namen de ontworpen grondwet aan.
3° Hoofdstad van den staat Kentucky (Ver. Staten
Oostenrijk riep zijn afgevaardigden terug en de Pruisiv. Amer., 38° 13' N., 84° 50' W.); ca. 12 000 inwoners.
sche koning weigerde den keizerlijken titel. Op 6 Juni
Handelscentrum voor de producten van een rijke
Stuttgart
naar
parlament)
moest de vergadering (Rumpf
landstreek: paarden, tabak, granen, hennep. Industrie:
door
de
verhuizen, alwaar zij 18 Juni daaropvolgende
hout, meubels, schoenen. Staatsbibliotheek.
Wurttembergsche regeer ing ontbonden werd. Eerst bij
4° Stad in Indiana (Ver. Staten v. Amer. 40° 18' N.
de grondwet van 1919 keerde Duitschland naar de in
86°33'W.);ca. 14 000 inw. Handelscentrura van een
1849 gevestigde liberale denkbeelden terug.
vruchtbaar landbouwgebied. Industrie. Natuurgas9. dln.
Stenogr. Berichte (uitg. d. Wigard
L i t.
P- Cyrillus.
Appens, Die Nationalversammlung zu bronnen.
1848 vlg.)
Frankfort, H e n r i, Ned. Oriëntalist; * 1897
B. Balentin, Gesch.
Frankfurt a. M., 1848-’49 (1920)
Lousse. te Amsterdam; verbonden aan het Oriental Institute
der deutschen Revolution (2 dln. 1930-’32).
sterke van Chicago en sinds 1933 ook aan de gem. univ. van
onder
F.
had
te
794
In
Frankfort.
van
Synode
(sinds
bemoeiing van Karei den Grooten een belangrijke Amsterdam. Als leider van de Irak-expeditie
hij opgrasynode van het Frankische rijk plaats, waarbij ook 1929) van het Or. Inst. van Chicago voerde
(Teil Asmar, Chafadzje,
pauselijke vertegenwoordigers en Ital. en Eng. bis- vingen uit in vsch. plaatsen
publiceerde.
schoppen aanwezig waren. Zij veroordeelde het Adop- Chorsabad), waarover hij rapporten
(1895-1914); Weizf&cher-Dessoff,
F. (1907-’09).

Kunst und Künstler

in

Terlinger-Lücker.

W

—

—

;

:

:

.

,

;

:

;

;

tianisme (zie onder > Christologie) en, verkeerdelijk
voorgelicht, ook de beeldenvereering, gelijk zij meende,
dat die door het 2e concilie van Nicea (787) was erkend.
> Beeldenstrijd (2°). Paus Hadrianus I verdedigde
tegenover keizer en synode het concilie van Nicea.
L i t. Hefele-Leclercq, Hist. des Conc. (III, 2). Gorris.
Voor het Voorparlemcnt te Frankfort (D.: Frankzie onder Parlement te F.,
furter Vorparlament),
:

in dit artikel.

Vorstendag van Frankfort (D.: Frankfurter Fürstennoemt men de in Aug. 1863 te Frankfort a. M.,
op voorstel van Oostenrijk, gehouden bijeenkomst der

tag),

Duitsche vorsten ten einde te beraadslagen over een
herziening van den > Duitschen Bond. De onderhandel ingen liepen op een mislukking uit, daar
Pruisen op aanraden van Bismarck niet wilde medewerken om het overwicht van Oostenrijk in de Duitsche
volksgemeenschap te verstevigen.
Lousse
L i t. > Duitsche Bond.
Vrede van Frankfort, 10 Mei 1871 door Bismarck
en Favre als gevolmachtigden van Duitschland en
:

Frankrijk gesloten, en 20 Mei daarop geratificeerd. Hij
maakte een einde aan den Fr.-D. oorlog (18f0-’7l)
en bevestigde in het algemeen den voorloopigen vrede

van

>

Versailles.

R. Holtzmann, Gebhardts Handb. der d. Gesch.
7
1931); H. Goldschmidt, Bismarck und die Friedensunterh&ndler 1871 (1929). Lousse.
2° Stad aan de Odcr, hoofdstad van het regeeringsaan
district F. van de Pruisische prov. Brandenburg,
beide zijden van de Oder (IX 576 F2). Ca. 76 000 inw.,
Kath. Haar beteekenis dankt de stad
Prot.,

Li

t

*

(II Stuttgart-Berlijn-Leipzig

87%
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Voorn, worken:

Studies in Early Pottcry of
Mesopotamia, Syria and Egypt and
Londen 1924, Royal Antheir earliest Interrelations
throp. Inst.) The Cenotaph of Seti I at Abydos (2 dln.
Londen 1933 Eg. Explor. Soc.) Opgravingsrapporten,

the Near East

(I,

;

;

;

;

in Oriental Inst.

Comm.

nr. 13 (1932), nr. 16 (1933), nr. 17

Archacology and the Sumerian Problem (Chicago 1932; Studies in Anc. Oriental Civil.
Simons.
nr. 4).
Frankfortsch zwart, een zwarte verfstof,
welke bereid wordt uit de restanten van de wijnplant,
nadat die voor wijnbereiding is gebruikt, en ontstaat
door verkoling van de plantenresten. Het F. z. wordt
met olie tot een taaie, zeer dikke massa gewreven en
dient vooral tot het afdrukken van etsen en gravures.
F. z. wordt ook wel Reben-Schwarz genoemd. Voor
diepdruktechnieken, als ets en gravure, is een ver(1934) (Chicago)

;

koling door verhitting in retorten zeer geschikt
als bereidingstechniek; de organische bestanddeelen
worden door gloeien verwijderd, zoodat slechts
onbrandbare minerale stoffen en koolstof overblijven;
door de toetreding van lucht of zuurstof te reguleeren
voorkomt men een totale verbranding.
Voor boekdrukinkt wordt gewoonlijk roet, gewonnen uit verbranding van gassen of vloeistoffen, als
Poortenaar.
verfstof genomen.
Frankfurter Zeitung. Deze was vóór de
vestiging van het nationaal-solialistisch regime een
der invloedrijkste Duitsche dagbladen. Op financieel
gebied genoot zij meer prestige dan eenig Berlijnsch
orgaan. Haar richting was liberaal. Sinds 1933 heeft
zij eenige malen met meer vrijmoedigheid meenmgen
Boas .
geuit dan bijna elk ander Duitsch blad.
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Frankipalen komen overeen met heipalen van
beton, doch onderscheiden zich van de gewone beton palen, welke eerst vervaardigd en dan ingeheid worden,
doordat voor het maken der f. gaten in den bodem

Frankisch,

Chrast, f 1894 te Weenen. Hoewel ijverig Jood, werd
door keizer Frans Josef tot den adelstand verheven
(Ritter von Hochwart). F. beoefende ook de letterkundige critiek: zijn wr erk op dat gebied is echter
voorzichtig te gebruiken. Zijn lange epische gedichten
(Christoforo Colombo, 1836; Rachel, 1842) zijn thans
vrijwel vergeten; van zijn lyrisch werk zijn de balladen
nog het best te genieten.
U i t g. : Gesamm. poëtische Werke (3 dln. 1880)
autobiogr. Erinnerungen (1910).
L i t. Wolbe, L. A. F.

P. Bongaerts.
onderafd. der Duitsche en dus der

—

West-Germaansche

dialecten,
oorspr.
gesproken
door de Franken, die geographisch zeer verbreid woonden, waardoor de eenheid aan het dialect ontbrak. Men
onderscheidt: A) Nederfrankisch, benoorden de > Benratherlinie, dus niet getroffen door de Hoogduitsche
klankverschuiving, onder te verdeelen in West-Nederfrankisch en Oost-Nederfrankisch, wier scheidingslijn de > Merdingerlinie is. B) Opperfrankisch (met
de Duitsche klankverschuivingen) en C) Middelfrankisch (een overgang tusschen Opper- en Nederfrankisch). Het Middelfrankisck valt uiteen in Ripuarisch
in het N. (ook in het Z. O. deel van het Nederfrankisch
zit er Ripuarisch) en Moezelfrankisch in het Zuiden;
het Opperfrankisch in Oost-Frankisch, Rijnfrankisch
in Zuid-Frankisch. In Ned. waren de Franken vooral
Salische Franken. Het Nederlandsch Frankisch valt
uiteen in 1° Hollandsch-Frankisch: a) Oud-Hollandsch,
b) Zuid-Hollandsch, c) Utrechtsch, d) Veluwsch,
e)
Zeeuwsch, f) West-Vlaamsch. 2° BrabantschFrankisch:
a)
West-Brabantsch, b) AntwerpschKempisch, c) Leuvensch, d) Aalstersch, e) OostVlaamsch (al deze dialecten zijn Salisch -Frankisch).
3° Limburgsch-Frankisch (deels Salisch, deels Ripuarisch): a) Zuid-Limburgsch,
b) West-Limburgsch,
c) Oost-Limburgsch,
d) Noord-Limburgsch, e) OostBrabantsch, f) Geldersch-Limburgsch. Het GelderschLimburgsch heeft, volgens sommigen Saksische en heel
het Hollandsch-Frankisch Friesche elementen. Ook de
rest van Noord-Holland is misschien als HollandschFrankisch
te
beschouwen
Friesch.
Van deze
West-Nederfrankische dialecten is vóór de 12e eeuw
bijna niets bekend. Uit de 10e eeuw heeft men de
Wachtendoncksche psalmen in het Oost-Nederfrankisch. Rond 1200 heeft zich het West-Nederfrankisch
tot een letterkundige taal ontwikkeld, waaruit, met
Saksische en Friesche bijmengsels, het Ned. is ontstaan.
e n_m erken van het Ned. F.: 1° diphthongeering
van i y ij en ïï y ou en ü )> ui; 2° vocaliseering van
alt en olt ^ aut en out; 3° ft wordt cht (vgl. D. Kraft,

K

sanft,

Nea. kracht, zacht); 4° spirantiseering van inter-

vocalische d ) j ; 6° verwijding van ie
) i: Ned.
kind, Saks. kiend.
L i t. : H. Reis, Die d. Mundarten (Berlijn 1920)
H. Paul, Grundrisz der Germ. Philologie (Straatsburg
2
1897 vlg.)
J. v. Ginneken, Handb. der Ned. Taal
;

2

Weijnen.
(Frankische Alb), gebergte
tusschen de Wörnitz en den Main (IX 512 D4); N.O.
deel van het vnl. uit Jurakalk opgebouwde Z. Duitsche
trappenlandschap. Kale hoogvlakte met armelijken
landbouw, diep ingesneden rivierdalen en eigenaardige rotsvormingen in het N. deel (Frankische
Schweiz). Ook holen met druipsteenvorming, bijv. in
het Altmühldal. Beroemd is de lithographensteen van
Solnhofen. Gemiddelde hoogte 600 m; Hesselberg
tusschen Wörnitz en Altmühl 689 m.
Lips.
Frankische romans, > Heldenepos.
Frank] ,
August, Oostenr.Duitsch dichter uit de romantische periode; * 1810 te
(I

1928).

Frankische Jura

Ludwig
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hij

gemaakt worden, welke daarna met beton gevuld
worden; men verkrijgt die gaten door middel van boren
of door het in den grond brengen
van ijzeren
buizen.

—Franklin

:

Baur.

(1910).

Franklin, 1°
man en schrijver;

Benjamin,
*

N. Amer.

staats-

1706 te Boston, f 17 April 1790
kind van een zeepzieder en kaarsenmaker, leerde
het
boekdrukkersvak en ontwikkelde zichzelf
veelzijdig
door
eigen werkkracht,
ook door een ver-

te Philadelphia; het zeventiende

blijf

te

Londen

(1724-1726).
Richtte te Philadelphia een eigen
drukkerij op met
een papierfabriek
en ging deelnemen in het openbare leven met
eigen
geschriften; gaf een dagblad uit en een
zeer bekend maakte. Hij deed ook aan

almanak, die hem
natuurkundige studies, vooral op gebied der electriciteit, en kwam aldus tot de uitvinding van den bliksemafleider; werd te Philadelphia een machtig man,
sedert 1736 secretaris van het parlement van Pennsylvanië, postmeester en zelfs postmeester-generaal.
Van 1764 tot 1775 vertegenwoordigde hij NieuwEngeland bij de regeering te Londen, werd na het
uitbreken van het groote conflict teruggezonden. Hij
behoorde tot de onderteekenaars der Declaration of
Independencc van 4 Juli 1776, ging in dat zelfde jaar
opnieuw naar Europa, als gezant te Parijs, waar hij
Frankrijk tot bondgenoot maakte in den strijd tegen
Engeland (1778) en ook aan het hof te Versailles als
een wereldwonder werd geëerd. Eerst in 1785 keerde
Franklin naar het onafhankelijk geworden Amerika
terug, werd president van den Raad van Pennsylvanië
en werkte krachtdadig mede aan de totstandkoming
der Constitutie (1787). Franklin was een man van
oprecht, edel karakter, voorbeeld van een sober leven,
vertegenwoordiger der Europ. verlichting in Amerika;
door zijn populariseeren van de wetenschap verdienstelijk. D Alembert begroette hem als lid der Fransche
Académie met het befaamde: „Eripuit caelo fulmen
sceptrumque tyrannis”. Zijn gezamenlijke geschriften
zijn uitgegeven in 10 dln. door Bigelow (1887-’89).
L i t.
Parton, Life and times of Franklin (2 dln.
1887) Hale, F. in France (2 dln. 1887) Fisher, The true
’

:

;

;

B. F. (1899)
Bruce, B. F. self-revealed (2 dln. 1917)
Russell, B. F., the first civilized American (1926)
;

Eiselen, F.’s political theories (1928).

v.

Gorkom.

Plaat van Franklin, de eenvoudigste vorm van
condensator in de electriciteitsleer; bestaat uit een
glazen plaat, aan beide zijden met bladtin beplakt.
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2° Sir
John, Eng. zeeman en poolreiziger; Art o is en de Vogezen). De veilige randligging tusschen
1786 te Spilsby (Lincolnshire), f 1847 in Amer. druk bevaren zeeën is van groote beteekenis.
B) Opbouw, reliëf. Het oudste Fr. omvat vier
Arctica. In 1800 kwam hij bij de Eng. marine en
streed mee voor Kopenhagen, bij het beleg van Vlissin- massieven (Armorigen en bij Trafalgar. In 1819 en 1825 leidde hij expedi- caansch en Centraal
ties in Britsch N. Amerika; de rivieren afvarend, Massief, Vogezen en
verkende hij een groot gedeelte van de N. kust van Ardennen), die de
Amerika, van de Kopermijn-rivier tot de door F. afgesleten schollen
aldus genoemde kaap Beechy. F. werd in den adelstand zijn van het in den
opgeverheven en was zeven jaar lang gouverneur van Carboontijd
Tasmanië. In Eng. terug, kreeg hij het commando plooide Variskische
over een expeditie met de schepen Erebus en Terror gebergte. De lage
ter ontdekking van de N.W. doorvaart. Den 9en Mei ruggen van Bretaghoog,
1845 staken cïe schepen, met 129 man aan boord en ne, tot 400
leeftocht voor vijf jaar, in zee. In de Melvillebaai zijn meest samengetreffen ze twee walvischvaarders, aan wie zij post steld uit leisteen en
meegeven voor het vaderland daarna werd niets meer oud- vulkanische gevan hen gehoord. De eerste twee jaar was nog niemand steenten. Hun W.N.
ongerust, maar daarna zijn tot 40 hulp-expedities W.-O.Z.O. richting
uitgezonden om F. op te sporen. Deze tochten hebben stoot in het Centraal
vaak groote waarde gehad op aardrijkskundig gebied; Massief op deW.Z.
zoo vond M. Clure in 1850 de N.W. doorvaart. Op W.-O.N.O. richting
aansporing van lady F. ondernam M’Clintock in 1857 der Vogezen, meest
Wapen van Frankrijk,
een tocht en vond in 1859 bij kaap Victoria overblijf- bestaande uit grain het N. overdekt door Triasselen van de expeditie en een bericht, waaruit bleek, niet en leien,
dat F. 11 Juni 1847 gestorven was. In 1930 vond een zandsteen. Door het wegzinken van de BovenCanadeesch vliegenier, majoor Burwash, op King Rijnsche laagvlakte werd de Oostzijde der Vohoogte. Het
Williamsland nog resten van de expeditie, de Visser. gezen omhooggedrukt tot 1 400
politicus; Centraal Massief ondervond ditzelfde in den TerFransch
Franklin-Bouillon,,
* 1870 te Jersey. Sedert 1910 radicaal-socialistisch tiairen tijd, toen de Alpen -opplooiing plaats vond
Kamerafgevaardigde. Tijdens den Wereldoorlog presi- de Oostkant staat ook hier steil in de Rhöne-Saönedent van de commissie van Buitenl. Zaken en leider vlakte. Slenken zakten weg en vulkanen rezen op
hoogte; de oude graniet-, porfier- en
der Fr. propaganda in het buitenland. In 1919 stemde tot 1 900
hij tegen het aannemen van het verdrag van Versailles; leigesteenten werden op talrijke plaatsen met eruptieve
sedertdien helde hij meer en meer over tot het natio- gesteenten overdekt (Cantal, Aubrac, Velay-geb. enz.).
Tot de Tertiaire opplooiing hooren de jongere,
nalisme, en verliet de rad. -soc. partij in 1927. Cosemans.
Frankliniet, zwart, meestal in octaëders kristal- hoogere ketengebergten, de Pyreneeën de West-Alpen
liseerend mineraal. Is een mengsel van magnetiet, en de Jura. De Ijstijd bracht groote veranderingen in
Fe 3 0 4 met ZnOFe 2 O s en MnOFe 2 0 ? Vormt ontginbare het uiterlijk der bergen; geweldige puinkegels werden
afzettingen bij Franklin en Stirling in New Yersey. aan den voet opgebouwd. In de Alpen, waar de Montreikt, zijn nu nog vele gletsjers.
Franklinisatic, behandeling van patiënten Blanc tot 4 810
met statische electriciteit. Deze wordt verkregen Tusschen de bergen in liggen de bekkens: het bekken
door de zgn. influentie-machine van > Whimshurst van Parijs, van de Garonne en van de Rhöne-Saöne.
of van > Töpler-IIolz, later verbeterd door Wehrsen In deze zeeën werden sedimenten afgezet: Trias, Jura,
Krijt en Tertiair. Als schotels liggen de lagen op elkaar,
en Wommelsdorf.
Bij de algemeene f. zit de patiënt op een geïsoleerd de oudere zijn het grootste en steken aan den buitenbankje, dat met de positieve pool der electrisccr- kant uit met steile randen. Door poorten zijn de bekkens
machine verbonden is, de negatieve pool blijft onver- onderling verbonden (Poort van Poitou en van Aqui-

*

m

;

m

m

,

.

m

bonden of wordt geaard. Een andere aanwending is
die met den electrostatischen wind, waarbij boven
het hoofd van den patiënt een metalen plaat zich
bevindt, die aan de negatieve pool van het toestel is
verbonden; de van deze plaat afstroomende geladen
lucht (anionen), geven het gevoel van een lichten wind.
Ook worden bij sommige neuralgieën pluim- of vonk-

Mom.
ontladingen toegepast. > Electrotherapie.
Frankrijk (la France) is de rep., diehetZ.W. deel
van het Eur. schiereiland inneemt.
I. Aardrijkskunde. Zie pl. en krt.(vgl. index kol. 831).
A) Grootte, ligging. Na den Wereldoorlog nam Fr.
met een opp. van 551 000 km 2 de tweede plaats in
onder de staten van Europa; naar het aantal inwoners
(42 millioen) kwam het op de vijfde plaats. Fr. is
8' O.
gelegen tusschen 42° en 51° N. en tusschen 5° W. en
Het heeft 5 000 km grens, waarvan 2 / s zeegrenzen en
de rest in het algemeen mooie natuurlijke grenzen
(Pyreneeën, Alpen, Jura). Alleen in het N. en O. wies
Fr. over de natuurlijke grenzen heen (heuvels van
Wat

niet onder

F

te

tanië).

De kusten van Fr. zijn even verscheiden van
vorm. Wanneer men in het N.W. begint, krijgt men de
duinenkust tot Calais, gevolgd door de steile klipkust
der Falaises en de steile met baaien doorsneden riaskust van Bretagne. Daarop volgen de Nederlandschuitziende kust der Vendée en de strandmerenkust in
het Z.W. De Middell. -Zeekust is in de Westhelft een
steeds verder aanslibbende strandmerenkust (Languedoc); in de Oosthelft de steile rotskust der Provence
met goede havens.
Delfstoffen heeft Fr. niet veel, behalve
steenkool en ijzer. De voorn, stecnkoolgebieden liggen
in het N. (Vlaanderen) en N.O. (Lotharingen). Verder
rondom het Centraal Plateau en in de Alpen. IJzer
wordt vooral gewonnen in Lotharingen (minette), in
Normandië en in het O. der Pyreneeën. Van beteekenis
is

nog de kali in de Elzas.

rivieren zullen van de bergen naar de
bekkens stroomen, ieder bekken omvat dus een stroom-
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landsche-Zeegebied

Alleen de Loire maakt een uitzondering, daar
hoofdzaak het bekken van Parijs doorloopt.
De Seine heeft de regelmatigste waterhoe veelheid;
zij komt niet van een hooggebergte, maar de krijtbodem
doet dienst als reservoir voor drogere tijden. De Loire
is feitelijk een bergbeek met groote verschillen in de
watervoering en ook de Garonne is slecht bevaarbaar.
Hetzelfde kan gezegd worden van de Rhöne, terwijl
de Saöne een kalme laaglandrivier is. Een dergelijk
groot verschil bestaat tusschen de Maas en den Rijn.
heeft Fr. niet veel. De meeste meren
Groote
zijn óf kratermeren, óf veroorzaakt door een ondoordringbaren leembodem (Sologne, Dombes), ofwel
strandmeren, van de zee afgesnoerd door zand- en
slibbanken (étangs).
C) Klimaat Het klimaat van Fr. is eveneens zeer
verscheiden, maar de ligging nabij de zeeën maakt
vooral in den winter de temperatuur veel hooger dan
de breedte zou doen verwachten. De Westenwinden
brengen de warmte van den Golfstroom ver het land
in, tot zelfs in de Elzas, waar ze de „bise”, den kouden
Oostenwind, bestrijden. Met die winden komt ook
de regen in voldoende hoeveelheid mede. Bretagne
zeeen Normandië vertoonen een uitgesproken
klimaat, zachte winters met weinig vorst en
sneeuw en koele zomers (6°-17° C; jaartemp. 11° C).
De fijne motregen valt wel 200 dagen per jaar (ca.
90 cm) en dikke mist onderschept het zonlicht. Ten Z.
van de Loire wordt het warmer, vooral in den zomer en
helderder (5° tot 22° C.) Tegen de hellingen der Pyreneeën valt 180 cm regen. In het bekken van Parijs
overgangsklimaat: de
heerscht een
winters worden kouder, de zomers warmer (Parijs
2,6°-18,5° C), de vorst neemt toe, de dagelijksche
verschillen worden grooter, de regenval neemt af,
behalve tegen de bergen, de regen valt meer in den
zomer (Parijs 52 cm). De zomer geeft hier vele zonnige,
heldere dagen. Het O. van Fr. nadert het landklimaat. Vooral Rijndal en Saónedal hebben
grooter verschil tusschen zomer en winter en tusschen
dag en nacht (0°-20° C); de regen valt in den zomer
en is aan de loefzijde der bergen overvloedig, aan
de lijzijde gering (Elzas 55 cm). Tegen de bergen omhoog
gaande, neemt de regenval toe, de warmte af, maar de
zijden, aan de zon blootgesteld, zijn natuurlijk het
warmst. De Languedoc en de Provence vormen een
klimaatprovincie op zich zelf met het MiddellandscheZeeklimaat. De Zuidelijke ligging en de nabijheid der
warme Middellandsche Zee zorgen voor winters, die
kort en warm zijn (5°-9° C) en voor lange, heete zomers
(23° -24° C). De regen valt in weinig dagen (Marseille
55), meestal in den winter; de hoeveelheid is niet groot
(50-85 cm). De hemel is helderblauw met geringe
bewolking. In den winter vooral kan de koude

heeft
een subtropische flora met altijdgroene boomen (myrthe,
oleander en cypres), die op allerlei wijze zich wapenen
tegen de zomerdroogte. Waar voldoende water is,
groeit het maquis, een overvloedige weelde van hoog,
welriekend struikgewas, met veel brem en stekelige
acacia. Vijg en amandel, palm en olijfboom zijn hier
karakteristiek, zelfs sinaasappels en citroenen willen
rijpen achter de beschermende bergmuren. De rest
van Fr. behoort tot de plantenprovincie van het
gematigde zeeklimaat. De loofwouden, beuk en eik,
kastanje en populier, zijn vrijwel uitgeroeid; slechts
hier en daar is een aangelegd bosch over (Fontainebleau, Argonnenwoud enz.). Kreupelhout en heide

>

omdat de bevolking

stelsel.
zij

in

meren

Mistral, die van het Centraal Massief omlaag valt,
groote temperatuursverschillen opleveren.
D) Planten en dieren. De
der bergen dragen naaldwouden, evenals de streken
op hooger breedte gelegen. Dennen en sparren gaan in
de Alpen tot 2 000 m, in de Pyreneeën tot 2 500
hoogte. De onderste grens ligt bij ca. 600 a 1 000 m.
Daar verschijnen de loofboomen, eik en edelkastanje,

hoogere deelen

m

die het dichte kreupelbosch beschermen, de rhododendrons en frambozenstruiken. Wellicht 20% van Fr.
is thans nog bosch, de rest is weggehakt, dikwijls tot
groot nadeel der bevolking, daar de vruchtbare landbouwaarde omlaag spoelt en de rivieren plotselinge
hooge waterstanden vertoonen. Het

Middel-

Wat

niet onder

F

te

hebben de plaats ingenomen, voor zoover het landbouwgebied plaats overlaat (tarwe in het N., maïs in het
Z.W.). Het warme winterklimaat van Bretagne laat
ook hier subtropische gewassen toe, maar de koele
zomer laat de wijndruif niet rijpen (Noordgrens van
de druif: Nantes, Parijs, Reims).
De fauna vertoont Midden-Eur. en subtropische
trekken. Bevers vindt men nog in de Rhóne, de wolf is
nog niet uitgeroeid en in de Pyreneeën zwerft de bruine
beer.

E) Bevolking. Fr. telt ca. 42 millioen inw. (1934),
die voor het overgroote deel tot de Franschen behooren.
Het aantal vreemdelingen steeg van 2,5 millioen in
1926 tot 2,9 millioen in 1931. Zeer talrijk zijn de
vreemdelingen, uit alle mogelijke landen, in Parijs
en omgeving; verder in N. en O. Frankrijk (Nord,
Pas-de-Calais, Moselle enz.) en in den benedenloop
van de Rhöne (Bouches-du-Rhöne, Alpes-Maritimes).
Het zijn vooral Italianen, Belgen, Spanjaarden,
Zwitsers en Duitschers. Ruim 90% der bevolking
zijn Franschen, d.w.z. op school leeren de kinderen
Fransch, in het leger wordt in het Fransch gecommandeerd enz. Zoodoende worden volksgroepen geassimileerd, die als moedertaal niet het Fransch gebruiken,
bijv. de Vlamingen in het N.W., de Bretons in het W.,
de Basken in de Pyreneeën, de Italianen op Corsica;
voor de Duitschers in de Elzas schijnt men niet zoo
ver te willen gaan. Maar ook de Franschen zelf zijn
in vele ondergroepen verdeeld met aparte dialecten.
De belangrijkste scheidingslijn, tusschen 1 a n g u e
d’oil en langue d’ c, loopt van Bordeaux
om het Centraal Massief heen naar Lyon en Genève.
Opvallend is, ondanks al deze verschillen, het groote
nationalisme en eenheidsgevoel, gevoed door een sterk
centraal gezag, een stelselmatige propaganda en een
eeuwenoude geschiedenis. Toch merkt men in de
laatste jaren een opleving van het regionalisme, bijv.
in de Languedoc en in Bretagne, al uit zich dat niet
in politiek opzicht.

Fr.

trekt veel

vreemdelingen
niet aanwast en er dus

aan:

1°

vreemde

werkkrachten noodig zijn bij den landbouw, de indusen den mijnbouw; sommige mijnwerkersdorpen
schijnen uit Polen of Italië overgeplaatst. 2° Zeer vele
politieke vluchtelingen, bijv. uit Rusland en den
Balkan. 3° Veel studenten aan de Fr. universiteiten.
4°
Veel bewonderaars der Fr. beschaving uit
Z. Amerika, de Ver. Staten, Engeland. 5° Veel welgestelden, die door het goedkoope leven en het mooie
klimaat van de Middell. -Zeekust worden aangelokt.
6° De industrie en de Wereldoorlog hebben ook veel
kleurlingen uit de koloniën naar Fr. overgebracht.
De vraag is of het Fr. volkskarakter door deze groote
aantallen op den duur niet gewijzigd zal worden.
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godsdienst

De

bevolking

Roomsch-Katholiek,

is

precieze

cijfers

geven; maar een schatting van 90% Kath.
omvat velen, die hun godsdienstplichten niet meer
nakomen. Ca. 2 miliioen Prot. wonen vooral in Parijs^
Ca. 150 000
in Elzas-Lotkaringen en in de Cevennes.
wonen
Israëlieten, evenals ca. 150 000 Islamieten
zijn niet te

overwegend in

Parijs.

zelfs éénkinderis zeer gering, het tweekindersysteem,
systeem overhecrsckt, slechts enkele streken maken
hierop een uitzondering.
van
Fr. is het land van den kleinen middenstand,
rustig
de burgerij, die als eindideaal voor zich ziet een
,
groot gezin niet
bleef van het renteniersbestaan, en daartoe is een
,

Ethnographie.
ijs,

Daar Fr.

vrij

tijdens de ijstijden, is er haast geen streek te

noemen, geschikt.

praehistorische vondsten gedaan zijn.
der Palaeolithische tijdvakken wijzen daar

meer

waar

De namen

vult veel aan.
is niet groot; de immigratie
800 000 Italianen naast 500 000 Belgen, 300 000 Polen
en 150 000 Zwitsers. De natuurlijke vermeerdering

van het overgroote deel der emigratie

op (Chelléen, Acheuléen, Moustérien enz.). De
leefden
groote, dolichocephale menschen uit dezen tijd
van jacht en visscherij en zochten hun schuilplaatsen
vaardigheid
in de vele holen, die zij met artistieke
en
volteekenden. Een brachycephaal volk, bruin
gedrongen, volgde hen op en bracht met zich mee het
bijv.

.

Sociaal -economische ontwikkeling. Fr. is nog
bevolking
steeds een agrarisch land; de meerderheid der
wel vnl. in kleine
is in den landbouw werkzaam en
10 ha,
bedrijven: 85% der bedrijven blijft onder
alleen
zelfs onder 1 ha; het grootgrondbezit is

F)

40%

verder op
in het W. ontwikkeld, vooral in Bretagne,
der geheele opp.).
het Centraal Plateau (ca.
a

7%

is in handen van eigenaars,
de rest wordt door pachters (fermiers) en dcelpachters
in
(métayers) bebouwd. Hieruit is te verklaren, dat
zijn:
geheel Fr. zooveel zelfstandige ondernemers
Vooral de
ca. 45%, waartegenover 53% in loondienst.
werkt met het gezin, zonder knecht, op het

Wel 80% van den bodem

begin van landbouw en veeteelt. Deze Neolithischc
menschen bewerkten den vuursteen en bouwden de
menhirs en cromlechs en dolmen. Zij dreven reeds
handel in barnsteen en zout en leerden ook het brons
landbouw
bewerken. Ca. 600 v. Chr. leest men de namen Ligubevolking
Marseille en kleine eigendom. In het geheel is 55% der
riërs en Iberiërs. De Grieken stichtten
waarvan
tijd bij arbeid in een of anderen vorm betrokken,
Nice en brachten nieuwe beschaving. In dezen
verkeer.
ver- 42% bij den landbouw en 35% bij industrie en
en
binnendringen
N.
het
uit
Kelten
komen de
geboorte-overschot, de trek naar de steden
geringe
Het
terug
hen
jagen
of
bevolking
oude
mengen zich met de
veroorzaakten een
ras noemden en de verliezen in den Wereldoorlog
(Iberiërs, nu nog Basken?). Dit gemengde
het platteland, zoodat,
van
ontvolking
schrikbarende
welbespraakt
eerlijk,
de Romeinen Galliërs, moedig en
19-8
en ondanks de aanwinst van Elzas-Lotharingen, in
en kunstzinnig. Rom. invloed deed zich voelen
2
minder bebouwd waren dan in 1913. Maar
Rom. bloed mengde zich ermee. Reeds ca. 200 na Chr. 12 000 km
opbrengst per ha is in het algemeen sterk toegevangt het binnendringen der Germanen aan (Alaman- de
langzaam,
Franken), nomen, omdat ook de Fr. boer, al is het
Goten,
W.
Vandalen,
Burgundiërs,
nen;
begrijpt van betere landbouwmethoden,
nut
nu
het
komt
Frankrijk
naam
De
Slaven.
wellicht ook van
vruchtheerscher nieuwe werktuigen, gebruik van kunstmest,
in gebruik, daar de Frank Clovis ca. 500
coöperatieve ondernemingen beginDe
enz.
wisseling
nog
nu
we
Noemen
over het geheele gebied wordt.
ook hier een rol te spelen; credietinstellmgen en
Hunnen, Arabieren, Berbers, Noormannen, Joden, nen
ings instituten krijgen een grooter aantal
verzeker
verEngelschen enz. enz., dan ziet men de groote
wat blijkt uit
geheel werd leden. De welvaart der boeren nam toe,
groote
waaruit het
scheidenheid,
in het
godsdienst, betere kleeding en voeding, meer ontspanning,
taal,
door
één
volk,
Fr.
het
opgebouwd,
hoogere levenseischen.
algemeen
zeden, cultuur.
w
G) Bronnen \an bestaan. De landbouw brengt
De dichtheid
tarwe voort, het voorn, broodkoren,
vooral
900
ca.
tot
komt
verschillend: Parijs met omgeving
op de betere gronden, zooals op de groote
speciaal
met
Havre
per km 2 eveneens Marseille, Lyon en Le
de
2
in het bekken van Parijs, de Elzas,
boerderijen
olomgeving. Zeer dicht (ca. 200 per km ) is ook de be\
bij den
rivierdalen, enz. De opbrengst per ha is groot;
is
king in het uiterste N. en in de Elzas. Zeer gering
gebruik
Champagne wereldoogst staat Fr. op de vijfde plaats. liet
de bevolking in de arme gebieden als de
noodig is, vooral
is echter nog grooter, zoodat invoer
Cevennes
Pyreneeën,
Alpen,
en in de gebergten:
miliioen ha
per omdat de bebouwde opp. achteruitgaat (7
2
(12-30 per km ). Gemiddeld wonen 76 menschen
in 1929). De haver handhaaft
ha
mill.
5
ca.
in
1893,
zamen
te
inw.
2
000
km Fr. telt 18 steden boven 100
woont zich beter en voorziet in de binnenlandsche behoefte.
16% van de bevolking. De helft der bevolking ver- Lotharingen, het N. en het bekken van Parijs zijn de
inw de betere

vanbevolking

,

,

.

in gemeenten beneden 2 000
en den
keers-toestanden bevorderen het buitenwonen
trek van het centrum naar de voorsteden.

nog

?P
voorn, havergebieden. De rogge groeit
Massief
de minder goede gronden: Bretagne, Centraal
is het
en de bergachtige streken. Als broodkoren
is in Fr. zeer
De
steeds minder
in trek. Ook de gerst wordt
minder
is
hooger
sterftecijfer
het
gering; er zijn jaren, dat
Centrum). Wat
staat verbouwd (Elzas-Lotharingen en
dan het geboortecijfer. Vgl. den vergelijkenden
te kort komen, wordt. uit
veestal
en
brouwerijen
Franken
Rijk
der bevolkingstoename in het Duitsche
thuis in
N. Afrika aangevoerd. Gierst is vooral
rijk (dl. IX, kol. 509).
het graan
maar
Westen,
het
van
streken
vochtige
de
wordt geleverd
is meest kippenvoer geworden.
1851 1861 1871 1881 1891 1901 1913 1930 door de warmere gebieden, zooals het Garonnebekken,
volksvoedsel
daarnaast in de Limagne en de Elzas. Als
18,0
het vee.
S* o
26,2 26,1 25,4 23,9 22,1 20,7 18,8
go
beteekent ze niet veel, wel als groenvoer voor
§ir
o
23,9 23,6 23,7 22,1 21,5 19,4 17,8 15,6
hoeveelheid komt voor de helft uit het
. ;

bevolkingstoename

Maïs

1

!

s

S
-

De benoodigde

buitenland.

meer inw.
Slechts 38 dept. van 87 hadden in 1911
de
dan in 1872. De oorlog bracht groote verliezen;
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F
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„

_

,

,

2
gebruikt 7 000 km van den bodem;
daarnaast
vooral in den omtrek van de groote steden,
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aan de Riviera, in Garonne- en Loiredal, de kust van
Bretagne. Beroemd zijn de appelboomgaarden in
Bretagne en Normandië (cider), de tamme kastanjes
van Corsica en de Cevennes, de perziken uit Roussillon,
de vroege groenten van Roscoff. Maar de aanvoer uit
het buitenland is zeer groot (sinaasappels, amandelen,
vijgen, bananen, dadels enz.). De aardappelen
groeien
op de lichtere, vochtige gronden (Bretagne, Limousin,
Bresse). Fr. staat op de vierde plaats bij den
wereldoogst, al is de opbrengst per ha niet groot. De truffels
van Périgord en de vele andere soorten paddenstoelen

80

opbrengst loopt steeds meer terug; 95% der cocons
komen nu uit Italië, China en Japan.
Het bosch beslaat ca. 20% van den Fr. bodem;
de ontwouding, die vaak groot nadeel meebracht,
bijv. in de Alpen, wordt tegengegaan. Vooral
het O.
heeft echter nog wouden, meest loofwoud (beuk en

eik). Beroemd zijn de bosschen op de
„koninklijke
domeinen”, de tamme kastanjes rondom het Centraal
Plateau, de terpentijngevende dennenbosschen van de
Landes en het maquis van de sub-tropen.
De vischvangst in zoet water beteekent niet zoo veel,
zijn geliefkoosde gerechten. De w ij n
s t o k
zoekt al zijn er vele meren in de Dombes, Sologne en Brenne.
de lichte, zonnige streken; het N.W. kan hieraan niet De
zecvisscherij geeft 70 000 menschen werk. De
\oldoen; ca. 15 000 km 2 zijn er mee bezet, ca.
3% van techniek zorgde voor betere schepen, beter vischtuig,
de totale opp. De hoedanigheid en de soort loopen
koelcellen, vlugger vervoer, conservenfabrieken. De
zeer uiteen; iedere streek heeft haar eigen soorten.
Middell. Zee geeft weinig visch (sardines en tonijn),
De voorn, gebieden zijn: de Languedoc, de omgeving des te rijker de
Atl. Oceaan. Aan de kust zelf vangt
van Bordeaux, Bourgogne en Champagne; daarnaast men krabben
en garnalen en kweekt mossels en oesters
de Elzas, en het Loiregebied. Wijn is de gewone volks(Arcachon). De kustvaart levert kreeft, sardines en bot.
drank; de betere soorten worden veel uitgevoerd, maar De
hoogzeevisscherij trekt uit tot

Ijsland en Newen brengt haring mee, schelvisch en kabelvoorn, havens zijn Boulogne, Dieppe,
Fécamp, Douamenez, Lorient, La Rochelle en Arcachon. Ca. 25 000 schepen met ca. 300 000 ton inhoud
gaven in 1929 een waarde van 1 167 millioen frs.
De aanvoer uit Engeland, Skandinavië en Portugal

de invoer is zeer groot. Fr. is de eerste wijnproducent
aarde. Daarnaast moeten genoemd cognac en
brandewijn. In het N.O. vooral bier, waarvoor veel hop
gekweekt wordt in deze gewesten.
De beet w o r t e 1 groeit op de zware gronden
van Parijs tot Vlaanderen, maar de opbrengst per ha
neemt af, al staat Fr. op de derde plaats. De o 1 ij f
vergt te veel zorg en de concurrentie van Spanje en
Italië is zoo groot, dat de opbrengst voortdurend
terugloopt. Ook de
levert slechts een klein
deel van wat noodig is voor de binnenl. markt (Dordogne, Beneden-Rijn). De hennep heeft een grooten
concurrent in Italië, maar het vlas is in het N. en

F oundland
jauw. De

op

is

mijnbouw. Het is vooral het werk
van Colbert en zijn navolgers geweest, dat Fr. geworden
is een land van fijnere producten,
luxewaren op velerlei
gebied. Bij den invoer overwegen de grondstoffen
(linnen, katoen, zijde, metalen, steenkool, hout enz.)
met 60%, bij den uitvoer de fabrikaten, met wellicht

tabak

W.

sterk toegenomen.
veeteelt vergezelt meestal den landbouw en
breidt zich meer uit dan deze. De wetenschappelijke

70%. Steenkool is er niet voldoende, maar de witte
steenkool kan het ontbrekende aanvullen. Voor ijzer
is Fr. de tweede producent. Bauxiet,
kali, porseleinaardc zijn als grondstof aanwezig, evenals de producten

De

cultuur

doet de opbrengst sterk toenemen. Vele
e r r a s s e n zijn in Fr. te onderscheiden,
dikwijls gekruist met buitenl. vee; sommige soorten
worden gehouden als trekdier, om daarna vetgemest te

r

un d

worden (Limousin), elders fokt men terwille van het
vleesch of van de melk. De groote boerderijen houden
het vee terwille van de mest (Beauce); de Morvan
verkoopt

de

dieren

zeer

jong naar vruchtbaarder
Het
is van oudsher een voorwerp
van groote zorg; vele rassen, soms gekruist met
Arabische paarden, worden opgefokt, hetzij als trekstreken.

paard

Muildieren

dier (Perche) of als rijdier (Tarbes).

vindt men meer in het Z.W. en
Middell. -Zeekust. Het

varken

ezels
is

nu

aan de
meest

gekruist met Eng. fokdieren; het is niet zoo gehard
als het oude ras, dat buiten grootgebracht
werd.

Tegenwoordig wordt op huisvesting en voeding meer
acht geslagen (vooral Bretagne en Midden-Frankrijk).
worden steeds minder gefokt, het meest
in de onvruchtbare streken (Cevennes,
Languedoc,
Crau, Champagne). Dikwijls trekken de dieren van de
lagere naar de hoogere streken en omgekeerd. Maar
ook
in het bekken van Parijs fokt men dieren
op de groote
boerderijen. De wolopbrengst is geheel onvoldoende
vnor het verbruik (ca. 15%).
zijn vooral
thuis in de bergen en op Corsica.
vindt men overal, om de eieren of om het vleesch,
vooral in Bresse, het Loiredal en Ckarente. De aan voer
uit het buitenland is nog zeer groot. De z i d
e -

Schapen

Geiten

Hoenders

worm

j

w^ordt sinds de 16e eeuw in het Rhönedal
gekweekt, waar ook de moerbeiboom groeien wil.
Maar de handen ontbreken voor het vele werk en de

Wat

niet onder

F

te

zeer groot.
industrie en de

De

van landbouw en vischvangst. Kapitaal is voldoende
aanwezig, werkkrachten komen van buiten. Door den
oorlog werd Fr. ook een producent van massa-artikelen, chemische, electrische en mechanische.
Nieuwe
wetensch. methodes deden ook hier haar intrede.
De voorn,
liggen in
Artois, Lotharingen, rondom het Centraal Massief
en
de Alpen. De opbrengst in 1930 was 54 millioen
ton (bovendien 13 millioen ton uit het Saargebied).
Het verbruik was 96 millioen ton. Vooral cokes voor
het hoogovenbedrijf moet ingevoerd worden;
in
verband met de ligging der hoogovens komt hier dus
een verkeersprobleem bij. De steenkool wordt vaak
ter
plaatse gebruikt als grondstof voor gas (op
grooter
afstand) en chemische producten.
levert Pechelbronn, ca. 75 000 ton; het verbruik
vraagt
ca. 2 millioen ton. Daarom zijn overal
(Le Havre,
Cherbourg, Rouen enz.) groote reservevoorraden
aangelegd voor oorlogstijd. De opwekking der elect r i c i t e i t
geschiedt thans voor 50% door de
waterkracht van Alpen, Pyreneeën en Cevennes (ca.
15 millioen kWu in 1930). Naast de gletsjers kunnen
de rivieren en de getijden nog veel meer
uitgebuit
worden.
komt in groote hoeveelheden uit de Provence (Baux); hiervan is zelfs uitvoer
mogelijk, evenals k a 1 i z o u t uit de Elzas
(Mulhouse). Ijzer is het belangrijkste
product (ca. 50
millioen ton, evenveel als de rest van Europa).
Belangrijke vindplaatsen: Lotharingen,
Bretagne en de
Pyreneeën. Zout wordt geleverd door de zee, maar
evenzeer door de mijnen, vooral in
Lotharingen.

vinden

steenkoolgebieden

m

Petroleum

Aluminium
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Bagnoles de l’Orne

Kust

bij

in

Normandië (Orne).

Camaret-sur-Mer

in

Bretagne

(Finistère).

Gemeensch.

Bur. der Fransche

Heemskinderen”

Spoorwegen.

in

de Ardennen (Ardennes).

Het kasteel te Chantilly (Oise).

De Erieux

Chambon (Puy-de-Döme).

Photo’s

vier

De Col de

Chartres (Eure-et-Loir).

Lac

„De

I

la

bij

Schlucht

in

de Vogezen (Vosges).

Les Ollières (Ardèche).
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Spoorwegen.
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Minerale bronnen

(Vichy, Vittel) zijn in
geheel Fr. aanwezig. Ten slotte moeten de steengenoemd worden: marmer, kalksteen,
krijt, koraalkalk, leisteen, graniet en porfier (60 millioen ton per jaar).
De
bevinden zich vooral in Lotharingen (80% van de totale opbrengst aan gietijzer
en staal), in het N. en in het W. In de Alpendalen
komen meer en meer electrische installaties (aluminium,
zink, mangaan). De havensteden hebben groote
scheepswerven (Brest, St. Nazaire); kanonnengieterij
in Le Creusot; horlogerie in de Jura (Besan<;on);
weeldeartikelen in Parijs, auto’s, vliegmachines
industrie is
eveneens. De
vooral door den Wereldoorlog sterk gegroeid. Fr. staat
thans op de derde plaats (kleurstoffen, kunstmest,
photo -artikelen, parfumerieën). Een derde van alle
arbeiders, vooral vrouwelijke, wordt beziggehouden
in de
textielindustrie. De grondstoffen
komen meest uit het buitenland, maar de textielsteden liggen nog op die plaatsen, waar vroeger huisindustrie" was. De
is thuis
in het N. (Rijsel, Amiens, Kamerijk); de
industrie eveneens (Roubaix-Tourcoing), maar
ook bij Reims, Elbeuf en de Vienne. Jute wordt
in Angcrs cn
verwerkt in Duinkerke, en
z ij d e
kent sinds 1500 als voorn,
Marseille. De
centrum Lyon met omgeving; 200 000 werklieden zijn
er in werkzaam; de fabrikanten hebben belangen in
Italië, Spanje, tot zelfs in China. De cocons komen
komt Fr. op
meest van buiten. Voor de
de vierde plaats; meer dan 200 000 werklieden zijn
er bij betrokken en ruim 10 millioen spindels. De
voorn, districten zijn: Elzas-Lotharingen (Mulhouse,
Nancy, Belfort enz.), het N. (Rijsel, Roubaix, Amiens
enz.), het W. (Rouen), het centrum (Roanne). De
uitvoer omvat vooral luxe-artikelen: tulle, kant,
mousseline, fluweel enz. Meer dan 2 millioen arbeiden
in
de kledingbedrijven, vooral in Parijs. De
houden vele
industrieën van
handen bezig: chocolade, boter, kaas, geconfijte
vruchten, wijn, likeuren; bietsuiker (in het N.);
bier (in het N.). Ten slotte noemen we nog aardewerk
(Rouen, Sèvres, Limoges), glas (Lotharingen), leerwerk
(Limoges), handschoenen (Grenoble, Millan), meubels,
muziekinstrumenten, boeken, rubberartikelen, kunstvoorwerpen, speelgoed.
De handel vraagt goede verkeerswegen; ong. 1 1 /2
millioen auto’s plaatsen Fr. op de derde plaats. In
1929 exploiteerden de spoorwegen 43 391 km, waarnaast 20 000 km locaalspoor. Vooral in het Z. gaat
men over tot electrische drijfkracht. Naast de rivieren
beschikt Fr. thans over 5 250 km kanalen, maar de
7 000 km bevaarbare rivier, en evenzoo de kanalen,
zijn soms slechts voor zeer kleine schepen geschikt.
De luchtvaart verheugt zich in een grooten bloei.
Wat zeekabels betreft komt Fr. op de tweede plaats
(75 000 km). Met een tonnement van 3,5 millioen ton
(1930) staat Fr. op de zesde plaats. Als passagiershavens zijn te noemen Galais, Boulogne, Dieppe, Port
Vendres; Cherbourg is de grootste aanloophaven.

groeven

hoogovens

chemische

linnenindustrie

wol-

hennep

katoen

voedingsstoffen (koren, wijn, koloniale waren, vleesch,
ten slotte voor 18% fabrikaten (machines,
chemische artikelen, huiden, papier). De
geeft voor 62% fabrikaten te zien (textiel, metaalwaren, parfumerieën, papier, boeken, glaswerk, enz.);
daarnaast 28% grondstoffen en 10% voedingsartikelen.
De handel met de koloniën is levendig, maar als
leverancier van grondstoffen beteekenen zij nog niet

fruit);

uitvoer

De voorn, invoerlanden zijn Duitschland, de
Ver. Staten, Engeland, België; de voorn, klanten:
Engeland, België, Duitschland, Zwitserland, de Ver.
Heere.
Staten.
veel.

H) Financiën. Hoewel de grootindustrie in F. minder
overheerschend is dan in andere landen; hoewel de
welvarendheid van breede bevolkingslagen nog steeds
kan worden geconstateerd en het land niet de zorg
kent voor het stoffelijk onderhoud van een bevolkingsaanwas, is de financieele toestand van F. zeer ongunstig.
Op de rekening van 1934 was een tekort van
5 milliard francs; voor 1935 wordt een nog grooter
deficit verwacht. Over 1933 was de opbrengst: directe
belastingen 8 milliard, indirecte belastingen 30 milliard, registratie en domeinen 5 milliard, terwijl de
uitg. 50 milliard beliepen en het tekort dus 7 milliard
bedroeg.
De staatsschuld was op 30 Sept. 1932, 1933 en
31 Aug. 1934 resp. 275, 299 en 311 milliard. De samenstelling op 31 Aug. 1934 was:
52 milliard
Geconsolideerde schuld
179
Aflosbare
„
„
22
„
Schuld op korten termijn
54
Vlottende schuld
„
4
„
Overige schulden

.

I) Statistisch overzicht.

Bevolking

voedingswaren

:

Handelshavens

zijn

(steenkool), Duinkerke
(phosphaat, wijn, koren),

Rouen

311 milliard
v Pelt.

Totaal

Jaar

Franschen

Vreemdelingen

1800
1850
1901
1931

27.349.000
35.782.000
38.962.000
41.834.900

1.037.778
2.890.923

Vreemdelingen
Dept.
Seine

Nord
Pas de Calais

(1931)

Aantal vr.

Dept.

Aantal vr.

459.500

Alpes Maritimes
Moselle

140.450
130.000

Bouches-du-

Rhöne

Fr.

in

248.800
222.250
173.525

Seine-et-

Oise

122.450

buitenin het
bedroeg in 1930: 523 900, waarvan in Ver.
Staten 151 000, Argentinië 89 500, Zwitserland 58 000,
België 52 000.
Het aantal

Franschen

land

Nantes
linnen),
Bordeaux (cacao, rubber, petroleum, koren, wijn),
(schatting 1921): Kath.
Godsdiensten
Sète (wijn). De gemengde havens vervullen alle
voorgaande functies te zamen: Le Havre, Marseille. 36 000 000, Prot. 2 000 000, Gr. Kath. 200 000,
De invoer omvat voor 60% grondstoffen (textiel, Joodsch 100 000, Islam 110 000, zonder kerkgenoot(wol,

brandstoffen, metalen, zaden); daarnaast voor
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schap 800 000.
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Mijnbouw

Grootste steden (1931)

Aantal inw.
in 1 000

Aantal inw.
in 1 000

Ijzererts

met

202
195
191
187
181
165

Rijsel

voorsteden

Toulouse
St. Etienne
Nantes
Straatsburg

5.105
801

Marseille

Lyon

580
263
220

Bordeaux
Nice

Le Havre

L

410

Kalizout
Bruinkool
Petroleum

53.890
48.816
3.140

Steenkool

Zout
Parijs

(1930) in 1 000 ton

1.145
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i t.
A) F. Maurette, Toute la Fr. (Parijs, Hachette,
E. Granger, La Fr. (Parijs, Fayard, 1932)
Brunhes, Géogr. humaine de la Fr. (2 dln. Parijs, Pion,
1920-’27); V. Cambon e.a., La Fr. au travail (7 dln.
P. Joannes, Dict. géogr. de la
Parijs, Roger, 1920-’26)
E. de Martonne, Les
Fr. (Parijs, Hachette, 1890-’95)
régions géogr. de la Fr. (Parijs, Colin, 1927) P. Vidal de
R. Schuiling,
la Blache, La Fr. (Parijs, Hachette, 1908)
Frankrijk ( 3 1933). Tijdschriften: Les Annales de
Air et Mer.
Terre,
(Parijs,
Colin,
sinds
Géogr.
1891)
B) L. de Launay, La Géol. de la Fr. (Parijs, Colin,
1921) Geolog. kaart (schaal 1 80 000, in 277 bladen)
M. Perrin en P. Mathieu, Les eaux minérales (Parijs,
:

1933)

;

J.

;

;

;

Voor

geboortebevolkingstoename,

statistische gegevens

overschot

omtrent

en
Duitschland (dl. IX, kol. 509).
Koloniën.
Totale opp. 11 952 000 km 2 ;
65 800 000 inw. (1934), waarvan in Azië: 942 000 km2
met 25 200 000 inw., in Afrika: 10 894 000 km2
met 39 350 000 inw.
zie

ook

»

,

,

;

;

:

;

Flammarion, 1923).
C) Bigourdan, Le Climat de
D) Rouy, Flore de Fr. (14

la Fr. (1916).
dln. 1893-1913); Acloquo,

Faune de Fr. (4 dln. 1895-’99).
E) J. Bertillon, La dépopulation de la Fr. (Parijs,
Fayard, 1911); J. Bruuhes en C. Vallaux, La géogr. de

Handel en verkeer
In- en uitvoer in millioen frs.

Alcan, 1921) H. Harmsen, Die BevölkeEnquête van L.
rungsprobleme Fr. (Berlijn 1927)
Naudeau, in lTllustration (1929).
F en G) Publicaties v. d. Offices régionaux agricoles ;
A. Lorbert, La Fr. monogr. économique (1927 vlg.) P. de
Rousiero, Les grandes industries modernes (Parijs, Colin,

l’hist. (Parijs,

;

;

Jaar

Import

Export

1922
1925
1928
1931
1933

24.437
44.702
60.005
42.199
29.826

21.456
46.734
51.764
30.421
19.693

Saldo

— 2.981
+ 2.032
—
8.241
—11.778
—10.133

;

1925)

;

L 'industrie du fer
Pawlowski, L 'industrie

J. Levainville,

textile fran$.
Colin, 1922) ; A.
(Parijs 1925) ; Comité central des armateurs de Fr.,
Les ports maritimes fran$. (Parijs 1924) ; M. Richard, La
navigation intérieure (Parijs 1917).
Heere.

II. Weermacht. In Fr.

Handelsbeweging in 1929 in millioen

Import

Export

13.178.000
35.159.792
9.946.000

6.086.000
12.564.000
31.439.000

Goederen
Voedingsartikelen
Grondstoffen
Fabrikaten

Havenbeweging

Le Havre
Boulogne

V

in 1929 in 1

30.089
22.902
18.561
11.799

Marseille

Cherbourg

frs.

000 ton

Duinkerke

11.601
8.762
7.357

Rouen
Bordeaux

auto’s:
1 292 287
aantal
k e er
(1930):
34 inw.); motorrijwielen: 379 293; km spoorweg
43 391; reizigers: 772 millioen; koopvaardijvloot: 3 321000 ton; zeilschepen: 126 000; waterwegen: 12 030 km (waarvan kanalen: 5 250 km);
luchtverkeer: 5 207 000 gevlogen km.
e r

(1 per
(’29):

Gebruik van den bodem (1930)
Product

Tarwe
Haver
Aardappel
Wijn

km2
53.430
34.740
14.700
14.020

km2

Product

7.280
7.600
3.450

Gerst

Rogge
Maïs
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te vinden

en Fr. (Parijs,

la défense nationale belast

is

de Conseil supérieur de

met het onderzoek van

alle

aangelegenheden, die de nationale verdediging in haar
vollen omvang betreffen en die de samenwerking van
vsch. departementen vereischen. In beginsel treedt
de president van den ministerraad als voorzitter op;
de president van de republiek kan echter ook het voorzitterschap op zich nemen, als hij dat noodig of wenschelijk acht. Daarnaast is het Haut Comité Militaire
belast met het bestudeeren van de aangelegenheden,
die de organisatie, de bewapening enz. van land-,
lucht- en zeestrijdkrachten betreffen.
Leger. De Conseil supérieur de la guerre, in beginsel
onder voorzitterschap van den minister van Oorlog,
is belast met het geven van advies in landmachtaangelegenheden. De aangewezen opperbevelhebber
in tijd van oorlog treedt op als vice-president van den
Conseil en als inspecteur van het leger. Het land is
verdeeld in 18 militaire districten, aan het hoofd
waarvan een generaal staat, die in vredestijd de troepen
van het district commandeert, hun mobilisatie enz.
regelt en in oorlogstijd met het bevel over een legerkorps kan worden belast. In beginsel levert elk district
1 divisie, tot een maximum aantal van 20. Sterkte
der wapens in het moederland: 75 reg. en 21 zelfstandige bataljons infanterie; 10 reg. vechtwagens; 29 reg.,
11 eskadrons (automitrailleurs) en 5 bataljons (auto)
cavalerie; 68 reg. en 2 zelfstandige afdeelingen
artillerie; 11 reg. genie benevens de hulpdiensten.
Met behulp van deze troepen worden gevormd: 20 divisiën infanterie (in beginsel a 3 reg.); 1 koloniale divisie;
2 N. Afr. divisiën; 2 Senegaleesche divisiën; 5 brigaden
vechtwagens; 5 cavaleriedivisiën; 4 brigaden artillerie;
2 brigaden genie. Deze troepen worden in oorlogstijd
tot hoogere verbanden gevormd (legerkorpsen en
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Overzichtkaartje van de versterkingen aan de
Fransch- en Belgisch-Duitsche grens.
legers)

van verschillende

sterkte, afhankelijk

van

de te vervullen opdracht. Zij kunnen óf alleen uit
Fransche óf alleen uit koloniale troepen, ofwel uit
beide categorieën bestaan. Neemt men in aanmerking, dat tot heden de gemiddelde sterkte
der lichtingen 240 000 man was, die echter ten
gevolge van den Wereldoorlog in de jaren
1935-1939 tot gemiddeld 140 000 man zal teragloopen en dat daarvan 65% voor den militairen
dienst geschikt is, dan volgt daaruit, dat in geval

van oorlog Fr. met zijn 28 lichtingen belangrijk
meer troepen op de been kan brengen (naar schatting 3y2 a 4 millioen) dan voor het vormen van
der zgn. ,, classes creuses” (d.w.z.
de bovengenoemde eenheden noodig is. Daarmede de moeilijkheid
in de oorlogsjaren, en daarworden dan nieuwe legerkorpsen en legere ge- de lichtingen, geboren
sterk), voor de lichtingen van
voldoende
niet
om
worden
leger
het
tot
mede
kunnen
Fr.
In
vormd.
werd

voorloopig met een jaar
gerekend de uit oud-militairen samengestelde „gen- Oct. 1935 t/m 1939
#
darmerie” en „garde républicaine mobile” (1 255 verlengd.
Er bestaat ook voor jonge lieden een militaire
41430 onderoff. en minderen). De
officieren en
vrijwillig is.
geheel
echter
die
leiding,
vóórop
en
2
930
„garde républicaine” te Parijs (70 off.
staat onder den min. van Luchtonderoff. en minderen) is in beginsel niet bestemd

Luchtvaart

voor den dienst te velde. Bovendien zijn er in
vrijwilligers.
het Fransche leger circa 100 000
De dienstplicht is algemeen; duur 20e tot. 48e
verdeeld als volgt: actieve dienst 1 jaar,
disponibilité 3 jaar, le reserve 16 jaar, 2e reserve
ploegen op: 1
8 jaar. De recruten komen in 2

jaar,

vaart. Zij heeft alleen in het moederland een sterkte
3 inhoud en 1 850 landvan 3 luchtschepen a 10 500

m

benevens 90 watervliegtuigen met een bemanning
van 31 252 off., onderoff. en minderen.

tegen
is
Fr.
Grensversterkingen.
Spanje en Italië resp. door de Pyreneeën en de Alpen,
het natuurlijk verdedigingsvermogen nog
April en 1 October. In „disponibilité” kunnen de waarvan
zeer is verhoogd, op soliede wijze
manschappen zoo noodig onder de wapenen worden door pasversterkingen
inval van die beide zijden beschermd. Minder
geroepen, terwijl zij gedurende 3 weken voor her- tegen een
bestaat er aan de nieuwe Duitsche grens.
halingsoefeningen moeten opkomen; in le reserve veiligheid
zich twee belangrijke invalspoorten:
bevinden
Daar
resp.
doorloopen,
herhalingsoefeningen
2
worden cr
(Thionville) en de Rijnvallei (StraatsMoezelvallei
van
de
herhalingsoefening
een
reserve
3 en 2 weken; in 2e

max.

Op

7

dae:en.

16

Maart 1935 werd een besluit van het

ministerie Flandin afgekondigd en goedgekeurd,
waarbij de actieve dienstplicht, ter oplossing van

Wat
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F

te

burg). Zie schets.
Deze twee invalspoorten zijn op zeer moderne wijze
versterkt door gebetonneerde opstellingen voor geschut
en mitrailleurs, die zorgvuldig aan het terrein zijn
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aangepast, door onderaardsche gangen zijn verbonden
en met elkaar een aaneengesloten vuurlinie kunnen
Huis der Capetingers
vormen (zie schets). Overal elders is het terrein van
dien aard, dat met tijdelijke versterkingen, bij mobili- Hugo Capet
987-996
Lodewijk VTII 1223-1226
satie aan te leggen, kan worden volstaan. Bovenbe- Robert
Lodewijk IX
de Vrome
doelde versterkingen zijn in vredestijd van veiligheids996-1031
de Heilige 1226-1270
bezettingen voorzien, die worden geleverd door de op Hendrik I
1031-1060
Philips III
1270-1285
versterkten vredesvoet gebrachte garnizoenen in de Philips I
1060-1108
Philips IV
buurt, die op hun beurt in het tijdperk van spanning Lodewijk VI
1108-1137
de Schoone 1285-1314
weer in een minimum van tijd kunnen worden versterkt LodewijkVII 1137-1180
Lodewijk
1314-1316
door een voorbereide opkomst van reservisten uit de Philips II
Philips V
1316-1322
Auguste
omgeving. De aanleg van de versterkingen zal in 1935
1180-1223
Karei IV
1322-1328
zijn voltooid. Daarna komt een soortgelijke versterking
van de Belg. grens van Longwy naar Duinkerke aan
Doordat Lodewijk VII scheidde van zijn echtgenoote
de beurt, terwijl de oude (thans in 2e linie gelegen) > Eleonore van Poitou (1152) en deze hertrouwde
Fransche forten, voor een deel geheel intact, als 2e met Hendrik II van Engeland, kwam meer dan de
verdedigingslijn in aanmerking komen.
helft van F. in Eng. handen. Philips II Auguste
Vloot. Sterkte: 10 slagschepen, 1 vliegtuigmoeder- herwon een groot deel hiervan. Philips IV de Schoone
schip, 24 kruisers, 77 torpcdobooten en jagers, 108 verbrak de traditie der Capetingers en voerde een
duikbooten. Bemanning: 52 650, waarvan 4 500 off. heftigen strijd met paus > Bonifatius VIII. (Zie over
Zeemiliciens dienen 2 jaar actief, 3 jaar in dispon ibilité, de voornaamste Capetingers, alsook over de voornaamste leden der volgende vorstenhuizen, de afzonderlijke
15 jaar in le en 8 jaar in 2e reserve.
Lit.
Annuaire militaire
Revuo des deux trefwoorden.)

X

(1934);

mondes
1934)
1934)

;

;

Revue de Paris (15 Juni
Deutsche Wehr (31 Mei 1934) The Sphere (6 Jan.
LTllustration (14 April 1934).
v. Munnekrede.
(Sept.,

Dec. 1934)

;

;

Huis van Valois (gesproten uit Karei van Valois,
broer van Philips den Schoonen)

III. Geschiedenis.

Het Frankische Rijk. Koning Clovis, uit het
huis der
was door zijn verovering van het rijk van Syagrius (486), van dat der
Alemannen (502) en der West-Goten (507) de stichter
van het Frankische rijk. Zijn overgang tot het Katholicisme was van groote beteekenis voor de geschiedenis

Philips

Merovingers,

(vgl. > Clovis). Zijn rijk werd onder
zonen verdeeld: Neustrië, Austrasië, Bourgondië
en Aquitanië, welke landen sinds 567 ook weer in
deelen gesplitst werden, zoodat de grootgrondbezitters
bijna souverein waren. Deze verbrokkeling bleef zich
onder de Merovingers voortzetten. De zwakheid der
laatste koningen, waardoor de invloed van den hofmeier steeg, bracht een verwarring, waaraan Pepijn
de Korte, onder goedkeuring van paus Stephanus II,
een einde maakte door den laatsten koning af te zetten
en zelf het bewind te aanvaarden (751). Onder > Karei
den Grooten (758-814), naar wien de leden van dit

Jan

Karei V
Karei VI

van West-Europa

Karolingers

1328-1350
1350-1364
1364-1380
1380-1422

Karei VII
Lodewijk XI
Karei VIII

jarige Oorlog

aanvang. De eerste periode (1338-1360) bracht den
Engelschen uitsluitend successen. Zij wonnen den
slag van Crécy (1346), veroverden Calais (1347) en
namen in den slag van Maupertuis (1356) koning Jan II
gevangen. Bij den vrede van Bretigny (1360) verloor
F. wal het onder Philips II herwonnen had en bovendien Calais en het graafschap Ponthieu.
Karei V slaagde er in, met behulp van den beroemden
veldheer -> Duguesclin, aan de Engelschen een groot
deel van hun Fr. bezit te ontnemen. Maar onder
Karei VI (1380-1422) gingen alle gewonnen voordeelen weer verloren. Omdat deze krankzinnig werd,
ontstond een strijd over het regentschap tusschen de
Bourguignons en de Armagnacs [> Bourgondië
(geschiedk.)]. Na de overwinning der Engelschen bij
Azincourt (1415) leek het nationale koningshuis
verloren, en Karei VII zou den moed verloren hebben,
als niet > J e a n n e d
Are, door haar stemmen
tot deze taak geroepen, hem nieuwe hoop had gegeven.
Zij veroverde in 1429 Orleans, bevrijdde het Loiregebied en voerde den dauphin naar Éeims om er als
koning gezalfd en gekroond te worden. Sinds was de
overmacht der Engelschen gebroken; Parijs werd in
1436 genomen. Na den laatsten slag van Chatillon
(1453) gaven de Engelschen den strijd op en behielden
alleen Calais. Karei VII vaardigde in 1438 de zgn.
Pragmatieke Sanctie uit, waardoor hij de koninklijke
oppermacht in de Kerk wilde vastleggen, en richtte
een staand leger op, de „benden van ordonnantie”.
Zijn zoon, Lodewijk XI, bestreed den door den langdurigen oorlog weer zelfstandig geworden adel en zette
’

Frankrijk. Karei de Kale en zijn opvolgers hadden
te strijden tegen de Noormannen, die in 911 Normandië
in leen kregen, en tegen de dynastie der graven van
Parijs. Deze, de Capetingers,
slaagden erin,
in den persoon van Hugo > Capet (987), de monarchale
eenheid te herstellen, al bleef hun koninklijke macht
tusschen 987-1180 nog zwak. Zij werden daarbij begunstigd door de middelpuntige ligging van hun hertogdom
> Francië; zij wisten hun dynastie erfelijk te maken,
vergrootten hun gebied door opengevallen leenen aan
de kroon te houden, steunden op de Kerk en op de
kleine burgerij om orde en vrede te brengen en onthielden zich van buitenlandsche ondernemingen.
de centralisatie van het rijk krachtig voort.
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te

1422-1461
1461-1483
1483-1498

Onder Philips VI nam de zgn. Honderd(1338-1453) met Engeland een

zijn

vorstenhuis de
heeten, verwierf
het rijk een groote uitgestrektheid en tijdelijke eenheid,
die onder zijn opvolgers weer verloren ging (zie kaart
bij > Karei den Grooten). Want de graven wisten zich
zelf steeds onafhankelijker, en hun waardigheid erfelijk
te maken, zoodat ook de Karolingers niet de ontbinding
konden keeren. Met Karei den Kalen, die door het
verdrag van Verdun (843) West-Francië verkreeg,
begint de geschiedenis van het eigenlijke Frankrijk.
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Ravaillac. Zijn weduwe, Maria de Medici, voerde
het regentschap over haar minderjarigen zoon, Lodewijk XIII, maar zij liet zich beheerschen door het
A) Valois-Orleans (uit den eersten zoon echtpaar Concini (markies d’Ancre). De stijgende
van Lodewijk van Orleans, broer van Karei VI) ontevredenheid trachtte zij te voorkomen door de
in 1614.
bijeenroeping der
Lodewijk XII 1498-1515
(uit den derden Maar aan de daar uitgesproken wenschen werd geen
B) O r 1 e a n s-A
gevolg gegeven. Lodewijk liet nu Concini vermoorden
zoon van Lodewijk van Orleans)
1560-1574 en na eenigen tijd wist kardinaal >
Karei IX
1515-1547
Frans I
Hendrik III 1574-1589 (1624- ’42) de leidende man te worden; deze bracht
1547-1559
Hendrik II
de eenheid van het land en het absolutisme van den
1559-1560
Frans II
koning tot stand. Hij ontnam aan de Hugenoten allen
politieken invloed (verovering van La Rochelle 1628),
Frans I veroverde door de overwinning van Marig- doch liet hun de godsdienstvrijheid. Den adel wist hij
nano (1515) Milaan en sloot in 1516 een
door bloedige maatregelen in te toornen; de koningin daat met den paus, waarbij de Pragmatieke Sanctie moeder verbande hij uit het land (joumée des dupes,

Zijtakken der Yalois

Staten-Generaal

ngoulême

Richelieu

concor-

werd afgeschaft.
vier oorlogen om Vlaanderen,
Bourgondië, Milaan en Napels. Ondanks de nederlaag
van Pavia (1525) en den afgedwongen vrede van

Met Karei V voerde hij

Madrid (1526) hernieuwde hij telkens den strijd, tot
in 1544 de vrede van Crépy tot stand kwam, waarbij
hij althans het volledig bezit van Bourgondië behield.
Intusschen had zich in F. het Calvinisme
beïnvloed door zijn zuster Margareta
van Angoulême, had de dwaalleer niet standvastig
bestreden; veel krachtiger trad zijn zoon Hendrik II
daar tegen op, doch onder het zwakke bestuur van diens
drie zonen en opvolgers maakten de > Hugenoten,
gelijk de Calvinisten in F. heetten, steeds meer aan-

gevestigd. Frans

I,

spraak op rechtsgelijkheid. De weduwe van Hendrik II,
> C a t h a r i n a de Medici, die haar zoons
overheerschte, trachtte te rcgeeren door beide partijen,
Katholieken en Hugenoten, tegen elkaar uit te spelen.
Onder Karei IX brak de godsdienststrijd openlijk uit.
Met tusschenpoozen duurden de acht Hugenotenoorlogen na het zgn. bloedbad van Vassy (1561)
van 1562 tot 1593. De Hugenoten stonden onder de
leiding van > Antonie van Bourbon, koning van
Navarra, Gaspard de > Coligny, vervolgens van
Hendrik van Navarra (later > Hendrik IV); de
Kath. onder de leiding der de > Guises, eerst van
Frans, daarna van zijn zoon Hendrik (> Bartholomaeusnacht).
In Parijs vormde zich het centrum der Kath. Ligue,
waarvoor Hendrik III zich bevreesd toonde. In 1588
liet hij Hendrik de Guise en zijn broer, den kardinaal,
vermoorden en verbond zich met Hendrik van Navarra.
Zij sloegen het beleg voor Parijs, maar Hendrik III
werd er door Jacques Clément vermoord.

9 Nov. 1630), aan de parlementen ontnam hij allen
politieken invloed. Hij ondersteunde Zweden en de
Ned. Republiek met subsidies in hun strijd tegen
Habsburg, kreeg zelfs, door den behendigen „Père
> Joseph”, een Capucijn, Duitsche vorsten op zijn
hand, en verklaarde ten slotte in 1635 rechtstreeks
aan Duitschland den oorlog. Zijn opvolger was de
(1642-’61), die tegen de
z ar in
Italiaan >
> F r o n d e (1648- ’53) te strijden had, een opstand
van adellijken en van het parlement, welken hij, na
tweemaal gevlucht te zijn, eindelijk bedwong.
Na zijn dood regeerde L o d e w ij k XIV zelf.
Zijn ministers waren zijn dienaren. > Colbert
bevorderde door het Colbertisme industrie en handel.
> L o u v o is hervormde het leger, dat door bekwame
generaals, als Condé, Turenne en Luxembourg, werd
aangevoerd. Lod. streefde naar de hegemonie in
Europa. De vredes van Munster (1648) en van de
Pyreneeën (1659), de Devolutie-oorlog (1666), de
oorlog tegen de Ned. Republiek (vrede van Nijmegen
de eigenmachtig ingestelde Chambres de
1678),
Réunion (1680) brachten aan zijn rijk steeds verdere
uitbreiding ten koste van Spanje en Duitschland.
De Negenjarige Oorlog (1688- ’97) tegen de G r o o t e
Alliantie van Oostenrijk, Spanje, Zweden,
Brandenburg, de Nederlanden en Engeland eindigde
met den vrede van Rijswijk, die eigenlijk niet meer
dan een wapenstilstand was; de Spaansche Successieoorlog (1701-H3) verliep voor F. allerongelukkigst,
ofschoon de vrede van Utrecht er nog een dragelijk
einde aan maakte en Lodewijk ’s kleinzoon Philips van
Anjou als koning van Spanje erkend bleef. Ook binnenslands trad Lod. XIV zeer autoritair op. De gewelddadige „bekeering” der Hugenoten door de dragonnades

Ma

Edict van

Opheffing van

Huis der Bourbons
1589-1610
Hendrik IV
Lodewijk XIII 1610-1643
LodewijkXIV 1643-1715

Lodewijk

XV

1715-1774

Lodewijk

XVI

1774-1793

caansche

(onthoofd)

XVII

1793-1795
(gestorven in den

Lodewijk

Temple)
Wettig opvolger werd nu Hendrik IV van Navarra.
begreep spoedig, dat de Kath. bevolking hem
nooit zou erkennen, zoolang hij Prot. bleef, en liet zich
in 1593 (voor de tweede maal) in de Kath. Kerk
opnemen. Nu onderwierp zich Parijs; Hendrik werd
algemeen erkend. In 1598 sloot hij vrede met Spanje
(Vervins) en vaardigde het Edict van > Na n t e s
uit; hij herstelde met behulp van zijn minister Sully
de orde in het land, doch viel onder den dolk van
Hij

Wat

niet onder

het
en de
N a n t e s, in 1685, kwamen F. op het verlies van
duizenden „réfugiés” te staan.
Tegenover den paus handhaafde hij de G a 1 1 i artikelen (1682, > Gallicanisme)
en verdedigde het misbruikte asylrecht te Rome.
De invloed van Madame de Maintenon, met wie hij,
na een zedeloos leven, in 1684 een tweede (geheim)
huwelijk aanging, bracht hem langzamerhand tot
betere gevoelens. Het Jansenisme vond in hem een

F

te

heftigen bestrijder.

Lod. XIV werd opgevolgd door zijn zesjarigen
achterkleinzoon L o d e w ij k XV, onder regentschap van > Philips van Orleans, wiens eerste
minister en raadsman was kardinaal > D u b o i s.

Law

zijn financieele
Onder hen trachtte John >
plannen te verwezenlijken, die tot zulk een fiasco
werden. Van 1726 tot ’43 voerde kard. > F 1 e u r y
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op uitstekende wijze het bewind; ondanks zijn vrede- F. een constitutie te geven. Sedert heetten de Statenlievendheid liet hij F. deelnemen aan den Poolschen Generaal wel Constituante (afk. C.), 1789-1791, en
(1733-’35) en den Oostenrijkschen Successieoorlog beheerschte zij de regeering. Door den Bast ille -storm
(1740- ’48). In den Zevenjarigen Oorlog (1756- ’63) begon in Parijs de straatrevolutie, want ondanks de
was F. verbonden met Oostenrijk (Le renversement des oprichting van een nationale garde onder Lafayette
Albanees) tegen En*. en Pruisen. Bij den vrede van kon de regeering de rust niet handhaven: het leger
Parijs moest het bijna geheel zijn koloniaal bezit was onbetrouwbaar. In de provincies volgt dan de
afstaan. Van 1758 tot ’70 was de hertog van C h o i - Jacquerie, een boerenopstand tegen de feodale lasten,

seul-Stainville

(>

die eerst eindigde, toen de C. in de nachtzitting

Stainville) de leidende

van

hoewel niet onbekwaam, 4-5 > Augustus toegaf. Het oproer van 5-6 Oct. dwong
leefde in ontzenuwende genotzucht, beheerscht door koning en C. zich in Parijs te vestigen, waar zij onder
intimidatie van het gepeupel kwamen.
zijn maitressen, mad. de > Pompadour, aan wie hij blijvende
ook grooten invloed op de politiek liet, en later Du Duizenden edelen weken uit. Velen van deze > emi> Barry. Het absolutisme had zich overleefd. Onder grés trachtten de Duitsche vorsten tot gewapende
alle standen heerschte ontevredenheid, vooral onder interventie over te halen en waren daarom in Frankrijk
den derden stand, die leed onder de nadeelige gevolgen gehaat.
De C. bracht o.a. het einde van de feodale maatvan het „ancien régime”.
L o d e w ij k XVI trachtte verbeteringen aan te
brengen, doch was niet opgewassen tegen zijn moeilijke
taak. Hij belastte achtereenvolgens Turgot, Necker
en Colonne met de opdracht hervormingen door te
voeren, doch zij slaagden niet. In 1788 keerde Necker
terug, op voorwaarde dat hij de Algemeene Staten
mocht bijeenroepen. Hiermede begon de Revolutie.
staatsman. Lodewijk

zelf,
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1792-1804
1792-1795
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1804-1814
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X
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Huis Orleans (uit Philips v. Orleans,
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Derks.

De Fransche Revolutie. De oorzaken dezer wereldbeheerschendc revol. liggen in de 18e-eeuwsche verlichting en in de soc. verwording van F. De burgerij
wilde een einde aan de bevoorrechting van adel en
geestelijkheid; door haar afgevaardigden heeft zij de
nieuwe ideeën in wetgeving en bestuur overgebracht,
al werd het ideaal niet bereikt, door het ingrijpen
van de straatrevolutie.
De Revolutie verving den bevoorrechte-standenstaat
door den nationalen van (in theorie) gelijkberechtigde
burgers; de volkssouvereiniteit verving het absolutisme; de Revolutie richtte zich tot alle volken en alle
tijden en blijft dan ook tot lieden doorwerken.
De bijeenroeping van de Staten-Generaal te
Versailles (5 Mei 1789), om redding te brengen uit het
dreigend staatsbankroet, werd aanleiding tot de
omwenteling. De parlementaire revolutie begon door
het besluit van den derden stand om zich Nationale
Vergadering te noemen (17 Juli; ook zonder adel en
geestelijkheid beschouwde hij zich als vertegenwoordiger van heel de natie). Kort daarna matigde hij zich
door den Eed in de Kaatsbaan (20 Juni) het recht aan,
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Déclaration des droits de

En

Phomme

et

hiermee was aan den wensch van de
bevolking voldaan, maar de drijvers in de C. wilden
geheel met het „ancien régime” breken en voerden
daarom een grondwet door, die de macht aan de
burgerij bracht en als reactie op het absolutisme zeer
sterk decentraliseerde. Zij verzwakte de staatsidee
ten voordeele van gemeente
en departement en
werd oorzaak van aanhoudenden strijd tusschen wetgevende en uitvoerende macht. Op kerkelijk gebied
bracht de C. de secularisatie van het kerkelijk bezit,
dat tot onderpand zou strekken van de > assignaten;
maatregelen, die de kloosters het voortbestaan ónmogelijk maakten (in 1792 werden zij alle opgeheven) en
vooral de schismatieke > Constitution civile du clergé,
de zwaarste misslag van de C., want zij stiet de Katholieken af. De Revolutie werd nu partijwerk van een
minderheid. Om dat schisma brak ook Lodewijk XVI
voorgoed met de Revolutie, maar zijn vlucht uit
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Juni 1791) eindigde met zijn arrestatie
te Varennes en tijdelijke schorsing. De Cordeliers
trachtten nu op Champ de Mars de republiek uit te
roepen (17 Juli), wat echter door Lafayette verhinderd
werd. De C. handhaafde de monarchie, ook uit vrees,
dat in een rep. de burgerij haar macht aan de democratie verliezen zou. Zij herstelde dus den koning en
14 Sept. 1791 teekende Lod. de grondwet, ook op advies
van zijn zwager, keizer Leopold II, die daarvan herstel
Parijs
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(21

die Toulon
oorlog; Chouans; opstand van royalisten,
in
de Eng. uitleverden; Girondijnen-opstand
centraliseerden
dertig departementen; coalitie-oorlog)
de salut
de Jacobijnen hun macht in een > Comité
(m Juli)
public, waaruit Danton, als te „gematigd’

aan

,

en
door het driemanschap Robespierre, Couthon
17 JdSaint Just werd verdrongen. De Terreur (Juni
hief de
Juli 1794) moordde allen tegenstand weg,
maakte een
burgerlijke vrijheden en rechten op en
van de „bourgeoisie” ten gunste
van de rust in F. en het einde van de revolutionnaire einde aan de macht
In buitengewone activiteit
proletariaat.
het
van
zeer
propaganda verwachtte, die den vorsten al
heeft het Comité gereongelegen kwam, omdat
geerd; bracht door > Cohun aandacht werd gemité de sureté générale
eischt door de Poolsche
en > TribunalrévolutionBalkanen
deelingen
nair duizenden „suspects”
kwestie.
onder de guillotine; voerToch keerde de rust
de, sinds de legerorganiniet terug, want in de

Législative

satie

(afk.

monarchale

Een

conflict

en herstel van de financiën door requisities
in de veroverde landen.
In den zomer van 1794
waren de gevaren overwonnen en werd het exbewind dus
ceptioneel

met het ko-

ningschap ontstond, toen
Lodewijk zijn veto uitsprak tegen het besluit
van de L., dat de Kath.
priesters buiten F. verbande en de emigranten
vogelvrij verklaarde. Dit

overbodig. De stemming
keerde zich tegen de Terreur, die onschuldigen,
„défaitisten”(Danton c.s.)
en extremisten (Enragés
en Hébertisten) onder de
guillotine bracht ; door
heidenschen kalender en
eeredienst van de > Rede
de bevolking krenkte en
door Robespierre misbruikt werd, om de leiding te behouden. Ook de
ergsten voelden zich door

werd nog verscherpt en leidde tot den
val van de monarchie
(10 Aug. 1792) toen de
Girondijnen den eersten
> coalitieoorlog uitlokten en de koning van verconflict

met

den

vijand werd beschuldigd.
Na 10 Aug. benoemde de
L. een Voorloopig Bewind, waarin Danton de
leiding kreeg, en schreef
de verkiezingen uit
zij
voor een Nationale Conventie, die over Lodewijk

en den toekomst igen rebeslissen
geeringsvorm
zou. Tijdens die verkiezin-

bedreigd. Fouché
hen tot samenwerking te brengen 9 Ther(27 Juli 1794)
midor

hem

wist

:

brachten

Spotprent op de Terreur. Robespierre guillotineert den
grafbeul, den laatsten levenden Franschman. Op het
monument staat: Hier ligt heel Frankrijk.

de > Septemuv
bermoorden plaats en oefenden zoo’n pressie uit, dat de

hadden
geil
gen 11UUUV11

Conventie

Camot, met

gië)

Feuillants.

standhouding

van

succes den coalitie-oorlog
met als doel: revolutionnaire propaganda; bezetting van de „natuurlijke”
grenzen (Rijn, Alpen, Bel-

1791-1792, die op
de C. volgde, hadden de
republikeinsche Girondijnen en Jacobijnen de
meerderheid tegenover de
L.),

#

vrees

keinen telde met naast Girondijnen en Jacobijnen een
gematigde middenpartij, La Plaine, die zich uit vrees
C. doorloopend
bij de laatsten aansloot, zoodat de

onder Jacobijnsche leiding heeft gestaan.
Het koningschap werd afgeschaft: Eerste Republiek
Girondijnen
(1792-1804), en tegen den wenschvan de
dreven de Jacobijnen de onthoofding van Lodewijk
door (21 Jan. 1793). Hierdoor en door het „verraad
van Dumouriez”, werd de strijd tusschen beide partijen
nog verscherpt en eindigde 2 Juni met de vestiging van
in de
de Jacobijnendictatuur, die haar steunpunt vond
keel r
Parijsche Commune en de 1 200 clubs, door
(Vendeeverspreid. Tegenover de talrijke gevaren
.
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te

voor

het

—

gaven

volk

to

Robespierre

zij

0

—

toe.

bracht dus eenige
matiging; de vrede van Bazel (met Pruisen en Spanje)
en het Haagsche Verdrag (met de Ned. Rep.) waren
een voordeel voor Frankrijk. In 1795 ontwierp de C.
door het
eindelijk een grondwet en werd opgevolgd
Directoire (afk. D.), 1795-1799. Tegenover het
buitenland bleef de strijd tegen Oostenrijk en Engeland
hoofdzaak. Een vlootaanval op Eng. was ónmogelijk;
daarom richtte het D. alle krachten tegen Oostenrijk
Napoleon,
in den Ital. veldtocht (1796- ’97) onder
(Lodi,
die na een reeks schitterende overwinningen
Arcole, Rivoli) Oostenrijk tot den nadeeligen vrede

De Thermidoriaansche

(afk. C.), 1792-1795, uitsluitend republi-

zij

ten val. Het einde van
de Terreur lag niet in
hun bedoeling, maar uit

reactie

van Campo Formio dwong.
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armoede, staatsbankroet, communisme (> Babeuf),
godsdienstvervolging en omdat het D. door geweld
(> Fructidor) de Jacobijnenpolitiek handhaafde.

Daardoor vond Napoleon bijna algemeene instemming,
hij, na terugkeer uit Egypte, door den staatsgreep
van Brumaire het D. verving door het>Consulaat
(1799-1804), waarin hij, als eerste consul, onbeperkte
toen

96

het sein tot nationaal verzet in Oostenrijk, Tirol en

N. Duitschland. Oostenrijk werd wel verslagen en
moest bij den vrede van Schönbrunn (1809) Illyrië
afstaan,

maar de

tsaar weigerde het continentaalstelsel

nog langer toe te passen. De mislukte tocht naar
Rusland (1812) wordt het sein voor den volksopstand
in

Duitschland.

Oostenrijk sluit zich bij

Rusland,

macht bezat.
Pruisen en Zweden aan: in den Volkenslag bij Leipzig
Napoleon (afk. N.) eindigde de Revolutie in dezen (1813) lijdt N. de definitieve nederlaag. Op 6 April
zin, dat hij de rust herstelde en een einde maakte aan 1814 doet hij afstand en wordt naar Elba verbannen.
het partijbewind. Maar de Revolutie -ideeën heeft hij,
in verzoenenden geest, gestabiliseerd in bestuur en
wetgeving: standenstaat, politieke en sociale macht
van de Kerk bleven opgeheven; gelijkheid van allen
voor de wet, burgerlijke stand en toezicht van den
Staat op het (verleekte) onderwijs gehandhaafd
(> Université). Door de vredes van Luneville en
Amiens eindigde ook de tweede coalitie-oorlog in
Frankrijks voordeel: de > Helvetische republiek
bleef onder Fr. invloed; F. behield België en linkerRijnoever en in Italië de > Ligurische en > CisAlpijnsche republieken. Maar in Amerika maakte
Haïti zich onafhankelijk en werd Louisiana aan de
Ver. Staten verkocht (1803).
De opbloei van F. maakte N. tijdelijk populair,
zoodat zijn dictatuur, het erfelijk consulaat (1802)
en ten slotte de instelling van het (Eerste) Keizerrijk
(1804- ’14) weinig tegenstand ondervonden. Grondslag
van zijn macht was het prestige. Om dit te behouden
moest N. de veroveringen (België, linker-Rijnoever,
N.- en Midden-Italië, Helv. rep.) en het Fr. overwicht
op Europa handhaven. Maar dit werd door Eng.,
Oostenrijk en Rusland niet geduld en daardoor (en
sinds 1805 ook door N.’s heerschzucht) verloopt zijn
regeering in een permanenten oorlog. Economische
naijver brengt in 1803 nieuwen oorlog met Engeland;
Oostenrijk en Rusland sluiten zich aan (derde coalitieoorlog). Wel vestigt de overwinning bij Austerlitz
N.’s hegemonie over Midden-Europa; vormt de vrede
van Tilsit het hoogtepunt in N.’s macht (1807: Pruisen
verslagen; Rusland zijn bondgenoot) en beheerschte
hij door > Rijnbond en groot-

hertogdom
>
Warschau Centraal-Europa,

maar

bij

Trafal-

gar had Nelson
de Fr. vloot vernield (1805).

Een

aanval op Eng.

was niet
mogelijk,
Napoleon en Engeland verdeden
de wereld.

>

nam

N

vlucht

meer
dus

zijn toe-

tot

het

Dat beheerscht voortaan zijn
kunnen doorvoeren, moest hij
macht hebben. Daarom werden

continentaalstelsel.
politiek.
het te

Om

de kusten in zijn
Holland, Westfalen, Napels, Etrurië, Parma, Spanje,
Portugal, Kerkelijke Staat,
Illyrië,
Hamburg en
Lübeck ingelijfd of onder familie-koningen gesteld.
Toch komt na 1807 de daling: in F. groeit de af keer
tegen N.’s despotisme; Eng. bleef machtig, blokkeerde
de kusten, dreef een reusachtigen smokkelhandel,
steunde de coalities met subsidie. De Russ. alliantie
bleek onbetrouwbaar, ondanks N.’s concessies aan
den tsaar te > Erfurt. Het onverwinnelijk volksverzet
in Spanje desorganiseert zijn beste legers en wordt

Wat

niet onder

F

te

Spotprent op Napoleon’s nederlaag bij Leipzig.
Teekening van Th. Rowlandson.
Bij den eersten vrede van Parijs (1814) wordt F.
teruggebracht tot de grenzen van 1792.
Het herstel van de Bourbons en vooral het drijven
van de teruggekeerde emigranten wekten in F. onrust
bij de oud-revolutionnairen en Bonapart isten. Fouché
stelde zich in verbinding met Napoleon: 1 Maart 1815
landde deze bij Cannes en begon na de vlucht van
Lodewijk XVÏII zijn tweede keizerschap van de
„Honderd dagen”, die echter al op 18 Juni bij Waterloo
tegen Wellington en Blücher him einde vonden.
Voor den tweeden keer deed N. afstand en werd nu
naar St. Helena verbannen. Lod. XVIII werd hersteld
en bij den tweeden vrede van Parijs (1815) moest F.
enkele vestingen af staan aan Pruisen en Ned., een
zware oorlogsschatting betalen en de tijdelijke bezetting van het N.O. aanvaarden.
V. Claassen.
Restauratie. L o d e w ij k XVIII gaf een Charte.
De uitvoerende macht berust bij den koning; de
wetgevende bij twee Kamers, die der erfelijke
pairs en die der afgevaardigden, door directe verkiezingen gekozen. De royalisten waren verdeeld in
gematigden en in ultra’s. De uitslag der verkiezingen
was zoo gunstig voor de ultra’s, dat men sprak van de
„Chambre introuvable”. De onderdrukking van Bonapartisten en Prot. in het Zuiden („witte terreur”),
de terechtstelling van Ney en van La Bédoyère, de
verbanning der „régicides” zetten kwaad bloed bij de
liberalen, die steeds feller oppositie tegen de regeering
voerden. Dit nam nog toe, toen in 1822 de hertog van
Angoulême, op last van het Congres van Verona,
Ferdinand VII van Spanje op zijn troon herstelde
tegen een liberalen opstand.
Nog feller werd de tegenstand onder
X,
die als ultra bekend stond. Ofschoon zijn minister
de Polignac den grondslag legde voor een nieuw
Fr. koloniaal rijk: Algiers, bleef de oppositie voortduren.
dit verzet te breken, had Karei de Kamer
ontbonden. Toen de nieuw gekozen Kamer een nog
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oppositie telde, maakte de koning gebruik
14 der Charte (caoutchouc-artikel) en vaardiguit: schorsing
de de volgende
der drukpersvrijheid, ontbinding der Kamer en
nieuwe verkiezing volgens beperkt kiesrecht.
Dit gaf aanleiding tot de Juli-revolutie
(27 Juli 1830), waardoor Karei verdreven werd en
L o u i s - P h i 1 i p p e uit het huis van O r 1 e a n s
eerst tot algemeen stadhouder van het rijk benoemd en
daarna tot koning uitgeroepen werd. Louis-Philippe
wijzigde de Charte in meer liberalen geest, zocht zijn
steun bij de bourgeoisie („Burgerkoning”) en trachtte,
buiten de minsters om zich invloed op de regeering
te verzekeren, hetgeen Thiers de bekende formule
uitlokte: „Le roi règne, mais ne gouvcmc pas”. Met
Engeland bestond een „Entente cordiale”. G u i z o t,
die van 1840 tot ’48 de leiding had, regeerde in het
binnenland conservatief en wist zich door een systeem
van omkooping en beïnvloeding van de verkiezingen
staande te houden. Sinds de Kerk door de meer liberale
grondwet meer vrijheid genoot, ontstond er een Kath.
La Menna is, Lacordaire en
herleving, waarvan
Montalembert de leiders waren. Hun beweging echter
steunde te veel op liberale beginselen en werd in 1832
door den paus, Gregorius XVI, in zijn breve „Mirari
Vos”, veroordeeld. Alleen La Mennais weigerde zich te
onderwerpen; de overigen, vereenigd met Ozanam,
Ravignan, Louis Veuillot en anderen waren verdienstelijke ijveraars voor den opbloei der Kerk in Frankrijk.
De oppositie eischte kiesrechthervorming, waartegen
zich Guizot bleef verzetten. Toen begon men met het

grootere

van

98
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art.

ordonnanties

toen den steun der liberalen (1860). De bevoegdheden
der vertegenwoordigende lichamen werden uitgebreid.
Ongelukkig was hij in zijn Mexicaansch avontuur.
Een Fr. expeditie was naar Mexico gezonden en had
er keizer •> Maximiliaan doen uitroepen. Maar de
Ver. Staten namen wegens hun > Monroeleer een dreigende houding aan, zoodat Nap. den Mexicaanschen
keizer in den steek moest laten, die daarop gefusilleerd
werd door de tegenpartij onder Juarez. In zijn Eur.
politiek had Nap. na 1860 niets dan tegenslagen.
In 1865 liet hij toe, dat Pruisen en Italië zich tegen
Oostenrijk verbonden, in de geheime hoop, te zijner
tijd beslissend tusschenbeide te kunnen komen. Maar
de slag van Sadowa (1866) verijdelde deze bedoeling.
Sindsdien was de verhouding tot Pruisen gespannen.
Pogingen tot verbetering van het leger en tot een
verbond met Italië en Oostenrijk tegen Pruisen bereikten geen tijdig resultaat. In het binnenland steeg de
ontevredenheid, zoodat, om meer tegemoet te komen
aan de liberale wenschen, minister Rouher vervangen
werd door Ollivier (2 Jan. 1870), die van het keizerrijk een constitutioneele monarchie maakte. Nog voor
deze maatregelen voldoende w aren uitgewerkt, brak de
> Fransch-Duitsche oorlog uit. Op 2 Sept. 1870 werd
r

Napoleon te Sédan gevangen en naar Wilhelmshöhe
gevoerd en twee dagen later brak te Parijs de revolutie
uit, die de Derde Republiek uitriep.
Derde Republiek. Het voorloopig bewind onder
Gambetta, Trochu, Freycinet en Thiers. trachtte den
oorlog voort te zetten, doch moest in Mei 1871 den
vrede van Frankfort sluiten, waarbij F. afstand deed
inrichten van „Réformebanketten”. Te Parijs werd van Elzas-Lotharingen en vijf milliard schatting
De Nationale Vergadering, intusschen
dit 22 Febr. 1848 verboden en dit leidde tot de betaalde.
Februari-revolutie, die na enkele dagen gekozen, verkoos Thiers tot voorloopig president.
overwon. De koning deed afstand voor zijn kleinzoon, Hij maakte zich verdienstelijk door de onderdrukking
van den Commune-opstand te Parijs, door de snelle
den graaf van Parijs. Maar deze werd niet erkend.
Onder leiding van republikeinen (> Lamartine) afbetaling der oorlogsschatting en door reorganisatie
en socialisten (Louis -> Blanc) werd de Tweede van het leger. De meerderheid der Nat. Verg. was
Republiek uitgeroepen (1848- ’62). In Nov. werd monarchaal en deze verkoos in 1873
een nieuwe constitutie aangenomen. Bij de presidents- tot president, van wien vaststond, dat hij een monarchaal herstel niet zou tegenwerken. Maar de weigering
Lodewijk
verkiezing behaalde
Bonaparte de groote meerderheid van ö l /2 millioen van den pretendent, den graaf de Chambord, om de
stemmen. Om de gunst der Kath. te winnen, zond hij driekleur te aanvaarden, deed het plan mislukken.
Nu kon de republikeinsche partij haar staatsvorm
een leger naar Rome om den Kerkelijken Staat te
opleggen. Het presidentschap kreeg den duur van zeven
herstellen. In 1850 schonk de
vrijheid van onderwijs voor de bijz. middelbare scholen. jaar. De wetgevende macht werd uitgeoefend door een
Napoleon liet (2 Dec. 1851) zijn halfbroer, de Momy, Senaat, uit 300 leden bestaande, en een Kamer van
een staatsgreep uitvoeren. De voornaamste tegen- Afgevaardigden, gekozen bij algemeen kiesrecht.
standers werden gevangen gezet, de Kamer ontbonden, Hun gemeenschappelijke zitting, bijv. voor de keuze
een poging tot gewapend verzet werd neergeslagen van een president, heet: Congres. In 1876 behaalden de
1
(4 Dec.). Een plebisciet van 7 /* millioen stemmen republikeinen door de krachtige propaganda van
de meerderheid. Mac-Mahon trachtte
erkende hem voor tien jaar tot president en gaf hem
een bijna onbeperkte macht. Bij senaatsbesluit van hen tegen te gaan. doch trad in 1879 af en werd opgeNov. 1852 werd hem het keizerschap aangeboden, dat volgd door den republikein Jules Grévy (l879-’86).
Van dien tijd dagteekent de vervolging der Kath. Kerk,
hij 2 Dec. aanvaardde.
Het Tweede Keizerrijk (2 Dec. 1852-4 Sept. 1870). onder de leus van Gambetta: „Le cléricalisme, voila
Napleon III, spoedig door de mogendheden erkend, 1’ennemi”. De Maartdecreten van minister Ferry sloten
huwde met de Spaansche gravin > Eugénie de Montijo. in 1880 de Jezuïeten-colleges. Het lager onderwijs
Om Parijs te verfraaien en tevens om opstanden te werd verplichtend gesteld, de openbare school („1’école
bedwingen, legde de prefect Ilausmaiin zijn rechte laïque”) begunstigd, echtscheiding toegelaten, terwijl
boulevards aan. De belangen van den werkmansstand in 1889 de krijgsdienst voor de geestelijken verplichtend
werden behartigd door het bouwen van arbeiderswijken werd.
Het aantal ministeries wisselde snel. zelfs het „groote
(villes ouvrières). Ofschoon Nap. had gezegd, dat
zijn keizerrijk „la paix” zou zijn, voerde hij vsch. ministerie” van Gambetta (14 Nov. 1881 - 26 Jan. ’82)
oorlogen: den Krimoorlog (1853- ’56), en dien tegen kon zich maar kort handhaven. Ferry is de voortzetter
Oostenrijk (1858- ’59), den laatstcn om de eenheid van de koloniale politiek. In 1881 werd Tunis bezet,
van Italië te bevorderen. Hij verloor echter de sym- in 1884 begon de inbezitneming van Madagaskar,
pathie der Kath. door zijn optreden in Italië en zocht in 1885 werd Annam onder protectoraat gebracht en
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Tonkin in bezit genomen. In 1886 moest Grévy, pas dat van Poincaré (1922- ’24) op.
aftreden, omdat zijn schoonzoon, tevens
secretaris, handel dreef in ridderorden. Onder zijn
Gamot (1887-’94), bracht generaal
opvolger,
het land in beroering. Hij trachtte
>

herkozen,

>

Bou langer

hoofd van staat te worden, maar minister Constans
klaagde hem aan wegens hoogverraad en Boulanger
vluchtte naar Brussel (1889). Paus Leo XIII trachtte
in 1892 de verdeelde Kath. tot erkenning der republiek
te brengen, maar weinigen gaven daaraan gehoor
(„ralliés”). Terzelfdertijd (1891-’94) verbrak F. zijn
isolement door het sluiten van een „entente cordiale”
met Rusland, waaraan het milliarden leende. Dit succes
werd verduisterd door het Panama-schandaal (1892’93) en door den moord op president Camot. Diens
opvolger was Casimir Périer (1894- ’95), die, ontevreden over zijn beperkte macht, opgevolgd werd door
Faure (1895- ’99). Onder hem bereikte de > Dreyfuszaak haar hoogtepunt. Tevens werd verder gebouwd
aan het koloniale rijk. In 1893 was Dahomey veroverd,
in 1896 werd Madagaskar definitief een Fr. kolonie.
Na het incident van •> Fasjoda (1899) kwam F. met
Eng. tot overeenstemming over de Fr. invloedssfeer
in Afrika, die zich nl. over de Westelijke Soedan zou
uitstrekken. In hetzelfde jaar werd Loubet (1899-1906)
tot president gekozen en vormde zich de regeering van

het

„Bloc

républicain”,

onder

Waldeck-Rousseau.

Om

de Duitsche
betalingen af te dwingen, bezette hij in 1923 het
Roergebied en verkreeg daardoor wel niet de afscheiding van de Rijnprovincie („separatisten”), maar
het opstellen van het > Dawesplan (1924).
In 1921 werd het
bij het
V a t i c a a n hersteld en Pius XI erkende de „associations cultuelles”, maar onder bisschoppelijk toezicht.
In 1924 werd Millerand, die in de politiek had willen
ingrijpen, vervangen door Doumergue (1924- ’31).

gezantschap

Onder de ministers Herriot en Briand werd een toenadering tot Duitschland beproefd, die korten tijd
succes had. In 1926 was Poincaré weer minister
geworden. Hij herstelde de financiën, bleef Duitschland
wantrouwen en trad gematigd op jegens de Kerk.
In 1929 trad hij af en werd vervangen door Briand,
die deelnam aan de Haagsche Conferentie. De volgende
ministeries konden zich moeilijk staande houden,
omdat steeds meer bleek, dat zoowel de Kamerleden
als vele ministers schuldig waren aan financieele
schandalen, waarvan het meest geruchtmakende is
dat van Stawinskij.
Doumergue werd opgevolgd door Doumer (1931 -’32),
en nadat deze vermoord was, is gekozen Lebrun (1932
tot heden). In de laatste jaren volgden vsch. ministeries
snel na elkander; het parlementarisme is in F. tot
een zelfzuchtige partijzaak geworden.

Nu begon een felle anti-kerkelijke politiek. In 1901
kwam de wet op de kerkelijke religieuze orden en

Tegenwoordige godsdienstige toestand. In regeeringskringen en parlement zijn de radicalen en sociaonderwijs
waarbij
het
hun
congregaties tot
listen steeds bijzonder invloedrijk en hevig antiverboden werd cn zij verplicht werden autorisatie kerkelijk. Bij volkstellingen wordt de godsdienst niet
(1902- ’05)
aan te vragen. Minister > C o
b e s
genoteerd, zoodat statistieken hieromtrent ontbreken,
weigerde deze aan allen, zoodat hun het bestaan onmo- doch zeker is, dat een zeer groot deel der bevolking,
gelijk werd gemaakt. In 1905 hief F. eigenmachtig het hoewel in naam Kath., vrijwel los staat van de Kerk,
Concordaat op, waardoor de Kerk haar inkomsten of vijandig tegenover haar. De overtuigde Kath.
verloor, maar haar vrijheid verkreeg. Een poging zijn in hun actie tot verdediging van het geloof en tot
cul- doorvoering van hun princiepen in het maatschappelijke
deze door de zgn. >
t u e 1 1 e s aan banden te leggen, werd door Pius
en politieke leven, hopeloos verdeeld. De > Fédération
afgewezen. Tevens werd het leger door den min. Nationale
Catholique,
generaal
in
1924
door
van Oorlog, André, van Katholieken „gezuiverd” >
gesticht, vereenigt nog het grootste
en in 1905 de tweejarige dienstplicht ingevoerd.
gedeelte van hen, terwijl de > Action Fran^aise, die
Intusschen werkte Delcassé aan zijn koloniale zich ook Kath. noemt, door de Kerk om haar wijsgeerige
plannen. Met Italië sloot hij een geheim verdrag (1902), beginselen is veroordeeld. De godsdienstige onverwaarbij F. Marokko in bezit mocht nemen; in 1904 schilligheid van zoovelen is voor een deel zeker wel
met Eng. een verdrag van denzelfden inhoud, waarbij te wijten aan priestergebrek: F. telt 17 aartsbisdommen
tevens Engelands rechten op Egypte werden erkend. en 60 bisdommen, met tezamen ca. 36 000 parochies,
Ondanks het protest van Duitschland erkende de doch ongeveer een derde van deze laatste is onbezet.
Conferentie van Algeciras (1906, > Marokkaansche Van den anderen kant heeft het in F. nooit ontbroken,
Kwestie), waar F. gesteund werd door Rusland, en ontbreekt het ook thans niet, aan prachtige uitingen
Engeland en Italië, practisch de Fr. overheersching. van intens geloofsleven: in de 19e eeuw bracht het
In 1907 breidde zich de Russ.-Fr. entente uit met heiligen voort als den pastoor van Ars en Theresia
Engeland. Fallières (1906- ’13) werd opgevolgd door van Lisieux; F.’s verdiensten voor de missies in den
P o i n c a r é (1913- ’20). Onder hem herleefde het modernen tijd zijn onschatbaar; regelmatig gehouden
nationalisme. De driejarige diensttijd werd ingevoerd, Eucharistische en Mariale congressen, de Sociale
de vloot versterkt. De banden met Rusland (Delcassé weken, de vrije faculteiten voor hooger onderwijs te
werd er gezant) en met Eng. werden versterkt.
Parijs, Toulouse, L)r on, Rijsel en Angers en zooveel
Tijdens den > Wereldoorlog vereenigden zich alle andere werken meer, wijzen
er op, dat F., zeker als
partijen tot de „union sacrée”. Het ministerie -Viviani natie, niet meer
is een Kath. natie, maar dat het
moest in 1915 aftreden en werd vervangen door: geloof er nog leeft in zeer breede kringen. Derks/Gorris
>
(1915-’17). Wegens tegenslag in den
L i t. o.a. G. Dupont-Ferrier, La formation de 1’état
oorlog en muiterij in het leger moest Poincaré tegen fr. et de 1’unité fr. des origines au milieu du 16e s. (1929)
zijn zin er toe overgaan, »
tot R. Holtzmann, Französ. Verfassungsgesch. (1910) L. v.
minister te benoemen. Deze regeerde als dictator Ranke, Französ. Gesch. vomehmlich im 16en und 17en
en nam maatregelen, die hem den eeretitel schonken Jahrhdt. (5 dln. 1924) Philippson, Das Zeitalter Ludwigs
van „le père de la victoire”. In 1920 rekende hij op het XIV (1888); Funk-Brentano, L’Ancien Régime (1926);
P. de la Gorce, Louis XVIII, Charles X, Louis Pkilippe
presidentschap, maar Deschanel (1920) werd gekozen
(1926-’31)
id., Hist. de la seconde Rép. (1891)
id.
en nog in hetzelfde jaar opgcvolgd door Millerand Hist. du sccond Empire (7 dln.
1929) Hanotaux, Hist.
(1920- ’24). Na het ministerie-Briand (1921-’22) trad de la Fr. contemp. (4 dln. 1903-’08) Lavisse, Hist. de Fr.
stand,
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Hanotaux, Hist. de
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Madelin, La Révol. ( 1932) Lefebvre-Guyot-Sagnac, La
Révol. (1930) Madelin, Le Consolat et PEmpire (1933).
IV. Fransche taal wordt de > Romaansche taal genoemd, die vnl. in Frankrijk gesproken wordt, en
daarbuiten vnl. in een groot gedeelte van België en
Luxemburg, in Fr. Zwitserland en Fr. Canada, alsmede
in de N. Afr. en andere Fr. koloniën. Ongerekend het
;

;

Creoolsch, dat een verbasterd Fransch is, dat door de
Creolen en inlanders der Fr. koloniën gesproken wordt,
wordt het Fr. gesproken door ongeveer 45 millioen
personen. Bovendien wordt het Fr. over de geheele

werd daarbij de nadruk gelegd op het Germaansch of
op het Romaansch karakter van die ontbrekende
werken, maar niets was met zekerheid uit deze nasporingen te besluiten.
Het oudste letterkundig werk, La Vie de Saint
Léger, dateert niet van vroeger dan de 10e eeuw. Van
vóór dien tijd kent men slechts teksten van uitsluitend
taalkundig belang (Serment de Strasbourg, 842;
Séquence de Sainte Eulalie, 9e eeuw, enz.). Uit de
11e eeuw is een gedicht met ascetische strekking te
vermelden: Saint Alexis, het werk van een waarachtig
dichter.

Vroeg al was het gewoonte de helden van het Chriswereld door de meeste beschaafde personen als vreemde tendom te bezingen en de geheele M.E. door verschijtaal naast de hunne gebezigd.
nen er dan ook talrijke heiligenlevens, „contcs dévots”
Na de verovering van Eng. door Willem den Ver- en mirakelverhalen over de H. Maagd. Na de invoering
overaar werd het Fr. tot aan de 14e eeuw ook in Eng. van het leenstelsel geldt de ridderlijke held als het
gesproken, ten gevolge waarvan een groot aantal Fr. leekenideaal, dat men bezingt in de „chansons
woorden, zij het met gewijzigde uitspraak, in het Eng. de geste”. Rondom bep. legendarische persoonidioom zijn gebleven. Door den overwegenden invloed lijkheden ontstaan allerlei heldendichten de jongleurs
der Fr. lit. op die van het Middelhoogduitsch en van maken ze, door vrije bewerking van de in hoofdzaak
het Middelnederduitsch, alsmede door het onderling historische gegevens, tot ware romans voor mondelinge
verkeer der volkeren in vroegere en latere tijden, voordracht. La Chanson de Roland (ca. 1110) is het
werden ook een groot aantal Fr. woorden als leen- mooiste voorbeeld vaneen chanson de geste. Het genre
woorden in de Germaansche talen opgenomen. Oor- bevat drie cyclen: gedichten rond Karei den Grooten,
spronkelijk was het Fr. slechts het in Ile-de-France Willem van Oranje (of Garin de Monglane) en Doon
gesproken dialect (francien). Vooral ten gevolge van de Mayence (opstand der vazallen tegen hun leenheer).
den politieken invloed van Parijs is dat dialect ten
De Kruistochten leveren stof voor naar geest en
slotte de alg. spreek- en schrijftaal van nagenoeg
inhoud sterk op deze chansons de geste gelijkende
alle Franschen geworden, zelfs in het Zuiden. Het Fr.
gedichten. Langzamerhand echter overwoekert het
heeft meer sociale dan individueele eigenschappen fantastische het verheven element in deze letterkunde,
en wordt in het bijzonder gekarakteriseerd door buiten- de steeds nieuwe bewerkingen der stof zakken af naar
gewone helderheid, waardoor het uiterst geschikt is een minder zuiver-heroïsch peil en de voortdurend
als internationale en diplomatieke taal en tevens een
uitgedijde heldendichten naderen zoodoende tot den
hulpmiddel is voor het propageeren der Fr. beschaving. avonturenroman.
Weerenbeck.
Accent.
>
De h o o f s c h e geest, die in de lyriek van de
V. Fransche dialecten zijn, met uitsluiting van de langue d’oc zoo sterk naar voren kwam, maakte den
Proven caalsche: het Francique, het Picardisch en ridder tot een slaaf van zijn aangebedene, voor wie hij
Artesisch, het Normandisch en Anglonormandisch, zich in
allerlei gevaarlijke en fantastische avonturen
het Poitevijnsch en Saintongeais, het Champenois, stort. Dank zij een gelukkigen samenloop van omstanhet Lotharingsch; het Waalsch, het Francontois, het digheden (waaronder het huwelijk van Eleonora van
Neuchatel- Aquitanië in
Bourgondisch, het Dauphineesch, het
1154 moet genoemd worden) dringt
dialect, het Freiburgsch, het Wallisisch (kanton
deze geest door in de verhalende letterkunde van
Wallis of Valais), het Waadtlandsch (kanton Vaud), N. Frankrijk, juist op het tijdstip, dat zich daar een
het Savoysch en het Lyoneesch. Het Bretonsch, dat in soort humanistisch voorspel afwikkelt (midden der
Bretagne gesproken wordt, is een Keltische taal en 12e eeuw). Daarmee komen pseudo-antieke epische
geen Fr. dialect, maar men spreekt van Bretonsch als onderwerpen, de zgn. „matière de Rome”, naast
Weerenbeck. Keltische of pseudo -Keltische onderwerpen (Roman
dialect in Anjou en Maine.
VI. Fransche letterkunde.
de Tristan en de Romans de la Table Ronde of „matière
A) Middeleeuwen (10e-15e eeuw).
de Bretagne”) in de mode; de drang naar hoffelijkheid
De Fr. letterkunde der M.E. is niet geheel in dezelfde voert er de schrijvers tot een onderlingen wedstrijd
taal geschreven. Vooral wetenschappelijk werk geeft, in psychologische verfijning bij hun verhandelingen
zelfs tot aan de 17e eeuw, vaak de voorkeur aan het over het liefdeleven. Deze werken zijn niet meer op
Latijn, boven de daarnaast gebruikte, talrijke volks- voordracht, maar op lectuur berekend.
dialecten, die in twee groote groepen verdeeld worden:
Tot de beste hoofsche en Bretonsche romans behooren
de „langue d’oc” in het Zuiden en de „parlers d’oil” de Romans de Tristan. Van de romans, gewijd
of „d’oui” in het Noorden. Naargelang van de omstan- aan koning Arthur en zijn ridders, zijn die van Chrétien
digheden werden de letterk. werken in een dezer de Troyes (o.a. Lancelot, Yvain, 12e eeuw) wegens
verschillende talen of dialecten geschreven. Onder hun stijlkwaliteiten, hun inhoud en him zielkundige
Fr. lit. nu verstaat men in het algemeen de geheele diepte terecht de beroemdste. Van hem is ook Perceval,
letterkundige productie, geschreven in de „langue de roman van den H. Graal, door anderen voltooid,
d’oil”.
uitgewerkt en met mystieken geest bezield. De
a) Eerste tijdvak. Van den oorsprong tot het „matière de Bretagne” werd verder nog bezongen in
einde der 13e eeuw. Van den oorsprong is niets bekend. korte, sappige verhalen, de zgn. „lais”, het werk van
Bij gebrek aan positieve bewijsstukken heeft menig Marie de France (12e eeuw), die daarnaast ook fabels
Byzantijnsche en Oostersche
Grieksche,
geleerde zich beijverd, om uit de oudst bekende werken schreef.
af te leiden, waar het begin der letterkunde in de verhalen leveren de stof voor avonturenromans. Als
Gallische volkstaal te vinden zou zijn. Beurt om beurt meesterwerk in dit genre is de liefelijke idylle Aucassin
:
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noemen: Jeu d’Adam
van Jean Bodel,
Théophile van Rutebeuf, Robin et Marion van Adam

uitmuntend geslaagde werken

et Nicolette (13e eeuw) te noemen, een prozaverhaal,
afgewisseld met assoneerende strophen (cantefable).
De lyriek der „trouvères” is nu eens volksch
getint (chansons de danse, chansons de toile, d’histoire
enz.), dan weer hoofsch van karakter, onder rechtstreekschen invloed van de elegante en verfijnde

begint
goed.

de troubadours uit het Zuiden. Kunst
ontaardde hier echter tot kunstmatigheid en deze
liederen kunnen tegenwoordig dan ook nog maar zelden
bekoren. Zoowel groote dichters (Conon de Béthune,
Thibaut de Champagne) als arme rond trekken de
zangers (Colin Muset en vooral Rutebeuf, 13e eeuw)
behooren tot de trouvères.
Terwijl de ridderlijke of hoofsche helden en de
edelvrouwen met zooveel idealisme worden bezongen,
komt een geheel andere geest tot uiting in de „fabliaux”, uit korte verzen bestaande verhalen, berekend
op den lach van een burgerlijk of weinig-eischend
publiek. Deze geest, de zgn. „e s p r i t b o u r g e o i s”, is beurtelings realistisch of hekelend,
soms ook wel plat, maar zelden bitter. De 26 episoden
van den dierenroman (Roman de Renard, sinds de
13e eeuw) getuigen mede voor dien geest van spotternij
en oneerbiedigheid. Hun grooten bijval danken deze
verhalen aan levendigheid en goedgeluimdheid. De
moraal der avonturen van Reinaert komt overeen

gehad op geheel het Christelijk Europa.
b) Tweede Tijdvak. Herfsttij der middeleeuwen.
De 14e en 15e eeuw beteekenen een nieuw tijdperk
voor de M.E. De vroeger bloeiende letterkundige
genres raken in verval. Wel tracht men er enkele
door systematisch gebruik van het proza te vernieuwden,
zonder dat deze poging verdient, dat we er lang bij stil
staan. De geest is veranderd. Fabliaux zijn er niet
meer; hun vertelstof wordt nu in proza verwerkt en
kostbare verzamelingen ervan aangelegd, bijv. Les
15 joyes de mariage (16e eeuw), Les cent nouvelles
nouvelles (15e eeuw), enz. In de 15e eeuw worden de
eerste, werkelijk verdienstelijke proza-romans aangetroffen, o.a. Le petit Jehan de Saintré van Antoine
de la Sale, Le Roman de Jean de Paris.
Formalisme en conventie verdringen meer en meer
de hoofsche lyriek. Onder talrijke mededingers is
Charles d’Orléans de eenige ware dichter. Christine
de Pisan heeft oogenblikken van zeldzame frischheid.

de

die der fabliaux:het is dezelfde ietwat kortzichtige,
practische, burgerlijke moraal, die nergens de diepere
levensproblemen aanraakt, maar ook niet aanmatigend
of betweterig

is.

didactische

cn moraliseerende poëzie
De
echter streeft hooger; geheel het domein van wetenschap en geest willen deze gedichten, van soms heel
ingewikkelde structuur, brengen binnen het bereik
van het Latijn looze publiek, ook van vrouwen en
leeken: zij brengt de geheele middeleeuwsche wetenschap, apologetisch gericht, niet tot het constatecren

van feiten beperkt, maar opgaand in symbolen en
gelijkenissen, onder het volk (Image du monde, Lapidaires, Bestiaires, enz.). Het is niet alles wetenschap,
ons ook de
zeden van dien tijd, evenals dit het geval is met de
traktaten, de twistgesprekken (débats) en de „sommes”,
die leeren wat de priesters prediken en wat de klerken
(clercs) als profane moraal verkondigen. Een bijz.
plaats komt in deze didactische poëzie toe aan de
allegorische werken en dan vooral aan die,
waarin de allegorie wordt toegepast op de liefdecasuïstiek. Meesterwerk in dit genre is de Roman de
la Rosé (13e eeuw), begonnen door Guillaume de
Lorris (die zich tot de kunst van liefhebben beperkte),
voltooid door Jehan de Meung, die gebmik maakte
van de bekoorlijke, door zijn voorganger uitgedachte
intrige om met onmiskenbaar talent in lange uitweidingen symbolisch allerlei realistische en dichterlijke, luchthartige of revolutionnaire ideeën te poneeren
en eenige kettersche stellingen te verspreiden.
De geschiedschrijving in verzen komt
vaak de epische poëzie zeer nabij (Vie de St. Thomas
Becket van Gamier de Pont-Saint-Maxence. 12e eeuw).
De kronieken in proza, van Villehardouin (f 1212) en
van Joinville (f 1317) dragen een persoonlijk karakter
en beschrijven levendig en plastisch de Kruistochten
en de groote figuur van den H. Lodewijk (bij Joinville).
Het t o o n e e l is vóór de 14e eeuw nog maar in
opkomst. Toch zijn er, zoowel op godsdienstig terrein,
waar het zich langzamerhand losmaakt van een
liturg, eeredienst, als op wereldlijk gebied, eenige

wat deze werken bevatten;

ze schilderen
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(12e eeuw), Miraele de Saint Nicolas

Halle (13e eeuw), enz. Eerst in de 14e eeuw
de ontwikkeling van het tooneel voor

Fr. letterkunde der

M.E.

heeft grooten invloed

Alain Chartier is een verdienstelijk stylist. De dichters,
men de „grands rhétoriqueurs” noemt, zijn handige
verzenmakers, die de vormen verfijnen, maar vrijw el
nooit echte ontroering weten op te wekken.
Het ware dus een volkomen verval, als daartegenover
V i 1 1 o n niet stond, het populaire genie van de
15e eeuw, volmaakt in tegenstelling met de bovengenoemde conventioneele schrijvers. Hij is het type
van den dichter der diepste menschelijke gevoelens.
Zijn werk, van ongekende kracht, geeft persoonlijke
lyriek. Hij bezingt alleen zichzelf en zou daarom als
voorlooper van den hedendaagschen dichter beschouwd
kunnen worden; maar, zichzelf tot onderwerp makend,
die

T

beschrijft hij een innig met den eigen tijd verbonden
mensch en niemand heeft dan ook een bewogener en
kleuriger lyrisch beeld van het hem omringende leven
gegeven dan Villon. De groote problemen der M.E.
vinden in hem hun meest natuurlijke uitdrukking.
Met hem is de roem der 15e eeuw verzekerd.
Het tooneel
is in bijzonder hoog aanzien

gedurende deze twee eeuwen. De Miracles de Notre
Dame (14e eeuw), ontroerend door het vertrouwen in
de H. Maagd, dat eruit spreekt, zijn een eigenaardig,
aantrekkelijk mengsel van godsvrucht en realisme.
De mysteriespelen (15e eeuw) en vooral
de Passiemysteries zijn op de H. Schrift geïnspireerd.
Zij
veraanschouwelijken
op grandioze wijze het
godsdienstonderricht en geven op hun beurt weer een
onderricht, dat niet alleen door het gehalte der spelen,
maar ook door de proporties ervan grooten indruk
moest maken op het volk. Deze mysteriespelen werden
uitgevoerd op een groote stellage met vele „mansiones”
of huizekens, waar in kleurig samenspel, gedurende
verscheidene dagen een groote menigte menschen optraden; zachtheid werd er met wreedheid, scherts met
de tragiek van het heilig drama dooreengeweven. Naast
het kerkelijk tooneel zijn er verder nog de meer
w e r e 1 d 1 ij k e moraliteiten, waarin meestal
allegorische personen optreden, de zotternijen en de
kluchten. Deze vertegenwoordigen resp. de zucht van
dien tijd tot beleering en den wat platten, ruwen geest,
die in een vroegere periode in de fabliaux en den
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Petrarca. Het zijn vnl. Maurice Scève, Pernette du
Guillet, Louise Labé, opvolgers van Antoine Heroët.

geschied-

Met de P 1 é i a d e komen de nieuwe Renaissancedenkbeelden echter eerst tot volle ontplooiing. Was
Du Bellay hier de theoreticus (Défence et illustration de
la langue fran<;aise, 1649), hoofd der beweging is
ongetwijfeld Pierre de Ronsard, een krachtig letterkundig genie; tijdens een lange en vruchtbare
loopbaan levert hij in de vsch. literaire genres de na te
volgen modellen. Zijn poëzie is vaak vol herinneringen
aan de Klassieke Oudheid, indrukwekkend door de
fraaie bewoording of ontroerend door het diepe gevoel;
soms vermeit zij zich ook in de > gauloiserie. Du
Bellay, Baïf en hun vrienden zijn naast hem slechts

Roman de Renard tot uiting kwam. Pathelin (15e
is

wel het beste voorbeeld van een klucht.

14e en 15e eeuw telt beroemde
w.o. Froissart (14e eeuw), wiens
Chronique een groot fresco gelijkt, geschilderd met de
mooiste kleuren, maar waarin alleen de uiterlijke
vormen werden vastgelegd. Vervolgens Philippe de
Commynes (15e eeuw), die in zijn geschriften blijk
geeft ook belang te stellen in de les, die uit de feiten
te trekken is, zoodat zijn boek tegelijkertijd een soort
politieke verhandeling in Machiavelliaanschen trant
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medicval French lit. (Londen 1915).
Les classiques fr. du Moyen-age

(Parijs,

i

b

1 i

o g

r.

gids:

L.

Foulet,
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Champion). Handboeken: G. Paris, La litt. fr.
Ph. Becker, Grundriss der
au Moyen-dge (Parijs)
Altfranz. Lit. (Heidelberg 1907); K. Voretzsch, Ein3
führung in das Studium der Altfranz. Lit. (Jlalle 1925)
R. Bossuat, La litt. fr. au Moyen-dge (Parijs 1931
;

;

Katholiek).

R)

Renaissance (16c eeuw).
omstandigheden (w.o. de Ital.
Verschillende
oorlogen) waren oorzaak, dat er nieuw leven kwam in
het oude Humanisme. Renaissance noemt men deze
herleving. Kunst, politiek, letterkunde, alles wordt
ten gevolge van deze nieuwe strooming op meer
individueele wijze beleefd dan voorheen. In het begin
begunstigd door de Hervorming, die het vrije onderzoek predikte, komt het toch spoedig tot een scheiding
tusschen beide en het succes van den Renaissance -geest
valt in Frankrijk samen met de nederlaag van de
Hervorming. Alleen tegen de overlevering der M.E.
waren zij bondgenooten geweest.
Toch inspireert deze traditie de Grands Rhétoriqueurs nog in het begin der nieuwe eeuw en zelfs tot

op zekere hoogte ook

Clément Marot,

die

tot dusverre ongekende nauwklaarheid, zijn lichten stijl hanteert.

maar met een

speelsch,

en
nieuwe ideeën

gezetheid

zijn hem niet vreemd, maar zij worden hem niet tot grondslag voor een nieuwe kunst.
R a b e 1 a i s, de groote schrijver van de eerste helft
der 16e eeuw, is geheel doortrokken van den Humanistischen geest, maar toch is zijn kunst volkomen tegengesteld aan de Klassieke. In hem verbindt zich het
voile middeleeuwsche leven met de meest gedurfde
denkbeelden en de onverzadigbare weetgierigheid
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der Renaissance. In zijn kluchtige reuzen verhalen,
Gargantua en Pantagruel, heeft hij oude tradities en
Humanistische wetenschap, eigen ondervinding en
denkbeelden bijeengevoegd, maar zijn ongeëvenaard
rijke kunst behoort tot deM.E.door haar uitbundigheid.
Hij is de koning der vertellers in een tijd, dat men
er voor de vsch. genres toch eenige van aanzien
telde (Marguerite de Navarre, Bonaventure des Périers,

De Pléiade heeft de kunstopvatting op een hooger peil gebracht en de Fr. taal
verrijkt, zoodat deze voortaan niet meer door het
Latijn zal kunnen worden verdrongen, maar anderzijds
werd ook de letterkunde voor langen tijd aan een al te
slaafsche navolging der Oudheid gebonden. Enorm is
de invloed van de Pléiade geweest, zelfs op onafhankelijke dichters als Du Bartas en Agrippa
tweederangs-schrijvers.

d’Aubigné.
Tegen het einde der 16e eeuw wordt door vsch.

van dikwijls felle zeggingskracht, een strijdliteratuur in proza beoefend, o.m. Philippe Mamix
de Sainte-Aldegonde en vooral de ongelooflijk scherpe

schrijvers,

en nuchtere Satire Ménippée. Historici, politieke zoowel als mémoiresschrijvers, waren er vele: Brantöme,
La Nouc, Monluc, enz. Alle gebieden van het menschelijk denken werden onderwerp voor een welluidend,
helder proza (Palissy, Paré, de Serres).
Eén talentvol prozaïst blinkt boven alle andere uit:
Zijn diepe psycholode
gie maakt hem tot den eersten der moderne prozaïsten.
Uit zijn werk vol levenswijsheid, de Essais, spreekt

Michel

Montaigne.

vervluchtigd scepticisme van den Humanist.
Het had den allergrootsten invloed op de letterkunde,

het

niet alleen door de oorspronkelijkheid der uitgelezen
materie, maar ook door den bijzonder soepelen, harmo-

nieuzen stijl. Montaigne geeft het einde aan van de
Fr. Renaissance. Tegenover het enthousiasme van de
eerste Humanisten stelt hij zijn bezonnenheid. Waren
zijn voorgangers vooral belust op het verwerven van
groote kennis en kunstvaardigheid, Montaigne daarentegen oefent selectie uit en luidt hierdoor een periode
in van goeden smaak en gebondenheid, maar ook
van beredeneering en rationalisme.
Het t o o n e e 1 bleef voorloopig bij de dramatische
genres (mysteriespelen, moraliteiten, zotternijen en
kluchten) van de M.E. Het voorbeeld der Humanisten
leidt echter weldra tot een poging, de Klassieke
vormen te doen herleven. Hieruit ontstaat de in den
aanvang meer lyrische en oratorische dan werkelijk
dramatische Fransche tragedie en een in bepaalde
opzichten de middeleeuwsche klucht zoozeer nabijkomende comedie. Ingevoerd door Jodelle, Grévin
e.a., erlangt het treurspel door Robert Garnier meer
leven en beweging. Vader der tragi-comedie, schreef
deze ook een der meesterwerken op het gebied van het

Noel du Fail, Brantöme, enz.).
is de spreekbuis der HervormingsC a 1 v ij n
gedachte. Latinist wat stijl en gedachtengang betreft,
geeft hij zijn werk in hooge mate die typisch Fransche
klaarheid, die in den loop der volgende eeuw om zoo te
zeggen algemeen wordt.
Het herdersspel,
Eerst tegen de tweede helft der 16e eeuw wordt het godsdienstig tooneel, nl. Les Juives.
overgenomen, oogst veel bijval.
succes merkbaar van het Humanisme, dat onder zijn uit het buitenland
van het dramatisch
aanhangers heel wat beroemde personen als Guillaume In dezen tijd wordt de theorie
groote voorbeeld
Budé, Pierre Ramus, Joseph Scaliger en de Estienne’s genre uitgewerkt en Seneca is het
werkt aan de ontwikkeling van ter navolging. De weg is gebaand voor de eerste
telde.
eerste model van een nieuw
het Fr. proza door het vertalen van Plutarchus. Klassieke werken. Het
het bood
Een groep begaafde dichters, bekend als de Ecole blijspel wordt door Jodelle gegeven, maar
schrijvers wel dachten. De
lyonnaise, geven de voorkeur aan het Platonisme boven minder nieuws dan de
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invloed van het Ital. blijspel blijft duidelijk merkbaar
(Pierre de Larrivey).
L i t. A. Tilley, The Ut. of the French Renaissance
(Londen 1914) H. Chamard, Les origincs dc la poésie
fr. de la Renaiss. (Parijs 1920)
H. Guy, Hist. de la
poésie fr. au XVIe s. (2 dln. Parijs 1910 vlg.) H. Morf,
Gesch. der neueren fr. Lit. (Straatsburg 2 1914)
J.
Plattard, La Renaiss. des lettres en Fr. (Parijs 1925)
R. Mor$ay, La Renaissance (Parijs 1933 Kath.).

verhevene en de diepere religieuze beleving te versterken. Deze opleving tijdens den Jansen istenstrijd
werd reeds voorbereid door het godsdienstig Humanisme
en het karakteristieke, zachte proza van Franciscus

:

;

van

;

;

Académie

Fran^aise

Wat

niet onder

F

tooneelkunst

maakt zich in het begin
der 17e eeuw meer en meer los van de Renaissancistische
opvatting
der
tragedie
(Montchrestien,
A. Hardy), die nu sinds Mairet edel cn redelijk moet
zijn en aan bepaalde regels moet voldoen. Niet zonder
moeite onderwerpt P. Corneille zich aan de gestelde
wetten. Hij geeft de voorloopige formule voor het
Klassiek ideaal en schrijft eenige om hun kleur,
levendigheid, welluidendheid en hoog zedelijk peil

;

M

Sales.

De

;

C) Klassicisme (1610-1715).
Terecht wordt de 17e eeuw in* de Fr. letterkunde
de eeuw van het Klassicisme genoemd. Als begin- en
einddata gelden gewoonlijk 1610 en 1715, de dood
van Hendrik IV en die van Lodewijk XIV. Toch
heerscht het Klassicisme niet uitsluitend over geheel
die periode; in den aanvang doet de invloed van het
vorig tijdperk zich nog gelden en aan het einde neemt
het Klassicisme denkbeelden in zich op, die de 18e e.
zullen kenmerken. Zuiver doet het zich dus slechts
voor tusschen 1660 en 1685. Bovendien bloeit er
gedurende de geheele 17e eeuw een vrije en onafhankelijke lit., die duidelijk genoeg het gisten der denkbeelden en hartstochten onder de oogenschijnlijke maatschappelijke orde doet zien.
a) Eerste tijdvak. Opkomst (1610-1660). Grondlegger van het Klassicisme is Franijois
a 1 h e r b e,
in zekeren zin reeds aangekondigd door kleinere
dichters, als Desportes cn Bertaut. Taal en techniek
der dichtkunst werden door hem hervormd. Zijn
koude, oratorische gedichten, in strengen versbouw,
zijn even helder als verstandelijk, maar weinig poëtisch.
Dit voorbeeld werd gevolgd door dichters met grooter
gevoeligheid dan hij (bijv. Racan). Hartstochtelijk
wordt hij daarentegen bestreden door onafhankelijken,
als Mathurin Regnier, Théophile de Viau, SaintAmand e.a., die gloed en originaliteit op prijs stellen
en het hart raken.
L’Astrée, de roman van Honoré d’Urfé, duidt op
een wending in het sociale leven en past uitmuntend
bij de mondaine kringen, die weldra den naam „préc i e u x” zullen verdienen (Hötel de Rambouillet,
enz.). Bij d’IIrfé zoowel als bij Gomberville, la
Calpranède of Mlle de Scudéry keert de mode-roman
zich tot zedenbeschrijving en karakterontleding,
maar blijft daarbij gebruik maken van onwaarschijnlijke
avontuurlijkheid en gevoelsoverspanning. Tegenover
den mode-roman staat de realistische roman als uiting
van den onafhankelijken geest (Sorel, Scarron, Furetière). Onder invloed van de precieuze kringen wordt
de taal verfijnd. Bovendien houden de grammatici,
Vaugelas en de in 1634 gestichte
een zuiveringsactie en waken ervoor,
dat zij voortaan ongerept bewaard blijft. Maar aan
Guez de Balzac komt de eer toe, het mooie Klassieke,
ernstige, oratorische proza gevormd te hebben, zooals
Malherbe de poëzie had gevormd, door zuivering, orde
en rede. Vincent Voiture vertoont daarentegen alle
lievigheidjes en gezochtheden van de precieuzen en
van de toen overheerschende romantische verhaalkunst.
Gewichtig voor de ontwikkeling van den letterkundigen smaak is de nu ontstane aesthetica, die haar
streven naar orde en verstandelijkheid gesteund ziet
door het Cartesianisme. Descartes, het type
van een helder en zakelijk prozaïst, was inderdaad een
der twee voornaamste denkers van dezen tijd. De
andere is het wonderbaarlijk genie Blaise Pascal,
die zijn tijd tot de hoogste hoogten wist op te voeren
en het zijne ertoe bijdroeg, om de zucht naar het
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bewonderenswaardige werken. Na hem gaat men
den band der eenheden strenger toehalen en tracht
men daardoor tot een meer Klassieken vorm der
tragedie te komen. Rotrou is wel de bekendste van
Corneille ’s mededingers en tijdgenooten. Op Pierre
Corneille en zijn medestanders gaat ook de eerste
deugdelijke poging terug tot het scheppen van een
Klassiek blijspel, dat toch pas later zijn uiteinde lijken

vorm
b)

verkrijgt.

Tweede tijdvak. Het Klassieke tijdperk
1660-1685). Evenwicht, verstand en orde zegevieren.
De Christelijke geest voert den boventoon; de lossere
toon is verdwenen en komt eerst tegen het einde
dezer periode weer op. De invloed van het hof is alleen heerschend en dwingt de schrijvers door grootschopgezette werken den algemeenen zin voor het geordende te voeden. Theoretici stellen de wetten op en
omrasteren de vsch. genres. De Klassieke formule
is gevonden: de rede dient in de lit. alles te leiden,
waardoor deze tot de waarheid beperkt blijft, d.wz.
tot een weergave van de natuur, zooals deze waarschijnlijk- en behoorlijkheidshalve zijn moet. Daarom
keert men zich tot de Ouden, bij wie men de waarheid
in de schoonheid vindt.
B o i 1 e a u, moralist, hekeldichter en criticus in
verzen, wordt met zijn strengen, bondigen stijl de
(dikwijls wel vlakke en alledaagsche) tolk van datgroote,
Klassieke ideaal. Rondom hem vereenigen zich in
deze school de beroemdste namen uit de Fr. letterkunde.
R a c i n e, de dichter der hartstochtelijke liefde en
groote bewonderaar der Antieken, geeft de tragedie
haar volmaaktsten vorm, binnen de grenzen der
vastgestelde wetten en toch ook vol diepe gevoelsuiting. Afgezien van Quinault, die romantische,
sentimenteele treurspelen schrijft, blijft het verder
onder Racine’s mededingers bij ziellooze probeersels;
de tragedie is reeds in verval. Waarheid en diepzinnigheid. klaarheid en verhevenheid verleenen de gewijde
redekunst van B o s s u e t een ongeë venaarden glans.

De intensiteit van het Katholicisme blijkt uit zijn
bewonderenswaardig werk als controversist en als
theoloog. Ver beneden Bossuet blijven de moralist
Bourdaloue en de „bel esprit” Fléchier, met wie de
kanselwelsprekendheid haar hoogtepunt reeds voorbij is.
De zielsontleding is in die letterkunde zeer in zwang.
Moralisten, als La Rochefoucauld, die de
allesoverheerschende beteekenis der eigenliefde bij
het menschelijk handelen in laconische „maximes”
teekent;
-schrijvers, op de eerste plaats
kardinaal de Retz, die van leven sprankelende beelden
schept; brie f -schrijvers en vooral ook -schrijfsters,
die de wonderlijke kunst der conversatie per brief
onderhouden en ons het meest kenmerkende uit het
gezelschaps- en zedenleven dier dagen voortoo veren
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Sévigné, Madame de Maintenon); enten
-schrijvers, die den door hen
ook
gekozen vorm enger begrenzen en verfijnen. Madame
de la Fayette geeft het volmaakte voorbeeld van een
moraalpsychologischen roman, naar echt Fransch
model streng volgehouden als een diepe, teere tragedie
(La Princesse de Clèves). Maar weldra wordt dit alles
tot een, vaak middelmatige, schildering van zeden
en toestanden.
In het werk van La Fontaine vereenigen

(Madame de

roman

slotte

het Klassieke ideaal met de onafhankelijke
letterkunde. Het is een groot dichter, wiens korte
werken een schat aan originaliteit, lyriek en moraal
bevatten. Door den even kunstzinnigen
krijgt het blijspel een plaats in de hoogste letterkunde.
De zeden- en karakterstukken en de burgerlijke,
realistische of kluchtige spelen van zijn mededingers
kunnen, wat werkelijkheidszin, diepte en leven betreft,
niet vergeleken worden met de zeden-blijspelen en de
zich

Molière

karakterstukken van Molière. Rcgnard is vroolijk,
Dancourt een scherp waarnemer, maar na Molière
is het met het echte blijspel en het karakterstuk in
Klassieken stijl gedaan.
(1685-1715).
e) Derde Tijdvak. Overgangstijd
Het vrije onderzoek (libertinisme der zeden en der
Saint-Evremont
philosophie) wint meer terrein.
verbreidt het door zijn geschriften. Pierre Bayle
bevordert op krachtige wijze het godsd. scepticisme.
Fontenelle tast het vertrouwen in het kenvermogen
aan en brengt de zuivere wetenschap binnen de letterkunde. Ook op politiek en sociaal gebied steekt de
Querelle des
critiek het hoofd omhoog. De

> anciens et des modernes

levert

tiek op den heerschenden smaak, terwijl

1’

cri-

abbé du

Bos de aesthetische ontroering de plaats tracht terug
die zij voor orde en wetten had moeten
ruimen. Het tijdperk der Klassieke kunst schijnt voorgoed voorbij. Toch behoort de moralist en groote
stylist
La Bruyère nog tot het Klassicisme
maar daarnaast gaat zijn belangstelling ook uit naar
de waarneming van het uiterlijke der menschen en
van het detail, meer dan naar het groote geheel zooals
bij de Klassieken. De predicaties van M a s s i 1 1 o n
zijn reeds geheel op het gevoel gebaseerd en gericht.
F é n é 1 o n, die er in slaagt de Ouden te doen
zegevieren, werkt dieper door zijn zachtheid en behaagzieken stijl dan door zijn overredingskracht. Saintte geven,

m

o n, de meester der mémoires-schrijvers, verhaalt
S i
de geschiedenis van zijn tijd in een verbazingwekkend
woordenrijken stijl, maar zeer hartstochtelijk en
subjectief. Overal waait een nieuwe geest, die van
de 18e eeuw: niets blijft er voor onderzoek en critiek
gespaard en het gevoel zal het verstand niet meer
verwrikken.
L i t. G. Longhaye, S.J., Hist. de la litt. fr. au 17e 8.
Kath.) R. Bray, La formation
(5 dln. Parijs 1895 vlg.
de la doctrine classique en Fr. (Parijs 1927) G. Lanson,
2
Esquisse d’une hist. de la tragédie (Parijs 1927) ; H. C.
Lancaster, Hist. of Fr. dramatic lit. in the 17th century
(1929 vlg.); H. Gaillard de Champris, Les écrivains
Katholiek).
classiques (Parijs 1934
:

;

;

;

;

De nieuwe ideeën, die door de letterkunde der 18e e.
(menigmaal in navolging van de Eng. School) verspreid worden, hebben dezen tijd den naam van
> Aufklarang gegeven. Wetenschappelijke

schrijvers

zijn er vele.

De geschiedkundige en

bestudeert de maatschappij
en haar instellingen. Buffon, wdens prachtige stijl nog
tot de 18e eeuw behoort, bestudeert in een geest van
pantheïstisch naturalisme de natuur en de levende
heeft alle gebieden bestreken;
wezens.
hij is universeel, maar geniaal dichter of geniaal
tragedist was hij toch niet, zooals zijn tijdgenooten

Montesquieu

philosoof

Voltaire

meenden. Zijn gezamenlijk werk had een ongekend
grooten invloed, waarvan de oorzaak wel te zoeken is
in zijn zeldzaam talent voor critiek op misstanden en
vooroordeelen en in zijn gave, om allerlei denkbeelden
glashelder, voor iedereen verstaanbaar uiteen te
zetten. Allen nu schenen bereid, die misstanden en
vooroordeelen af te schaffen en het publiek was gaarne
geneigd zich de nieuwe denkbeelden eigen te maken.
Al is het volk in den grond wel godsdienstig en ordelievend gebleven, toch hebben de philosophen geen
groote moeite om in café ’s en salons de nieuwe
ideeën te propageeren: verdraagzaamheid; natuurgodsdienst, ja zelfs atheïsme; vooruitgang van het
menschdom, alleen door de rede; noodzakelijkheid
van nuchtere waarneming in de natuurwetenschappen,
waarin ieder belang stelde. Al deze ideeën zijn terug
te vinden in de Encyclopédie (> Encyclopedisten).
komt in opstand tegen deze
J. J.
wijsgeeren. Hij is trouw ens ook meer moralist dan
philosoof. Hij staat aan het hoofd van de beweging
tot herinvoering van het gevoel in de kunst, als reactie
op de verregaande dorheid van de voorafgaande analytische en intellectualistische periode. Geheel zijn werk
fundeert hij op de kracht van het gevoel. Hij houdt
den mensch voor van nature goed en alleen bedorven
door de samenleving. Dus predikt hij den terugkeer
tot de natuur, tot een eenvoudiger levensstaat, en

Rousseau

r

vindt gretig gehoor. Zijn gevoel sleept

hem mee,

niet

van vorm, maar ook in denkbeelden
en onderwerpen; verheerlijking van het ik, natuuralleen in kwesties

droomerij,
lyriek,
godsdienstigheid,
vergoding,
melancholie. De Eng. en Duitsche invloeden smelten
in de zijne samen en bereiden zoo het Romantisme voor.
is de 18e e.
In het zuiver litteraire

even arm als ze vruchtbaar was in nieuwe ideeën.
Als tragedie-schrijver is Voltaire niet beter dan
Crébillon père, ondanks enkele nieuwigheden in de
keuze der onderwerpen, hun verwerking en de miseen-scène. Als comedie kent men naast holle imitaties
van Molière het hekelende spel van Lesage, de gevoels-

ontledcnde comedie van Marivaux, de comédie
larmoyante van Nivelle de la Chaussée, het burgerlijk
drama, dat eruit ontstaan is (vgl. Diderot), en ten
slotte de agressieve, politieke comedie van Beaumarchais. De geheele tendenz van dezen tijd komt erin
tot uiting.
Vooral in het zoo geliefde genre der didactische
poëzie verschijnt van de hand van handige verzenmakers soms welluidend, maar steeds oppervlakkig,

koud, gezocht dichtwerk, volgestopt met sierlijke
D) De 18e eeuw (1715-1800).
De geheele 18e eeuw door blijft men de formule omschrijvingen. Doordrongen van een materialistische
verskunst der 18e eeuw, is
der Klassieke kunst volgen; maar de literatuur, thans wijsbegeerte en van de
Chénier, dank zij zijn groot gevoel voor
door de publieke meening als een nieuwe macht
dichter van dezen tijd.
gesteund, wordt in het algemeen een strijd- en actie- de Oudheid, de eenige ware
blijft zich verrijken met de bonte
De
hoofdzaak
in
eeuw
vorige
in
de
zij
terwijl
literatuur,
stroomingen der eeuw. Op het Klassicisme en den
beheerscht werd door moraal en aesthetica.
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schelmenroman van Lesage volgen de ziels-ontledende het verhevene aan het belachelijke, in verzen, die
roman van Marivaux, de hartstochtelijke roman van beurtelings eenvoudig, plat, pompeus en gloedvol
1’abbé Próvost, de gevoels- en zedenroman van
kunnen zijn. Het drama is het uitverkoren wapen van
Rousseau en Bemardin de St. Pierre, de philosophische het Romantisme („bataille d* Hernani”, 1830), maar
roman, als bijv. Candide, van Voltaire en de cynisch - telt toch, buiten de uitmuntende blijspelen van
analyseerende roman van Laclos.
Musset, zelfs bij Hugo, Vigny of Dumas père weinig
Lit.: E. Faguet, Le 18e siècle (Parijs 1890) F. BruneEtudes sur le 18e siècle (Parijs 1911) H. Hettner,
Gesch. der fr. Lit. im 18en Jrhdt. (Brunswijk 7 1913)
F. Gaiffc, Etude sur le drame en France au 18e s. (Parijs

levensvatbare werken.

;

tière,

1910)

De
Op de

;

;

au 18e

nationale letterkunde, in contact met het moderne
leven; zij maakt de Franschen bekend met de letterkunde van het Noorden; de passie geeft zij eeneereplaats.

Chateaubriand

gaat nog verder: hij verjongt de Fr. verbeelding, herstelt het Christendom
en de M.E. in eer door kunstzin en fijn gevoel; hij
spreidt na Rousseau het meest trotsche individualisme
ten toon en illustreert op grootsche wijze de Romantische geestesrichting. Zijn muzikaal, schilderachtig

werk en

betooverend proza schonken aan die
ideeën zeer grooten invloed.
Het Romantisme, waarvan Mme de Staël, Chateaubriand en Jean Jacques Rousseau de groote voorloopers zijn, is geen school met vaststaande aestlietische beginselen, maar bepaalde trekken hebben de
vsch. Romantici toch allen gemeen: ze komen in
opstand tegen de Klassieke wetten, gelooven in de
schoonheid en verhevenheid van den individueelen
hartstocht, die den schrijver zelf moet bezielen, en
in de volstrekte vrijmaking van het ik.
Groote lyrici vertolken deze levensvisie, als
Lamartine, de meest spontane en idealistische
dichter, gevoelig en teer, die zich uit in welluidende
ontboezemingen; V i g n y, diepzinnig en ernstig,
streng stoïcijn, die zijn overpeinzingen in breed
opgezette symbolen uitspreekt;
H u g o, de leider
der school, groot en vruchtbaar talent, ziener, „sonore
echo” van zijn tijd, vernieuwer van taal en verskunst,
die de poëzie door zijn verbeeldingskracht en woordenrijkdom op een hooger peil brengt; Musset, die
op vlotte wijze het lijden en den hartstocht beschrijft.
Ze worden omringd door tallooze tweederangs -dichters,
die letterkundige kringen („cénacles”) vormen en hen
steunen in hun strijd tegen de aanhangers van het
pseudo-Klassicisme.
De
van het Romantisme
offert de psychologischewaarheid op aan het pittoreske,
aan de locale kleur en mooie klankeffecten. Zij inspireert zich op het melodrama, bevrijd van de Klassieke
banden, en paart het tragische aan het comische,
zijn

tooneelkunst
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romans der voorloopers (René, Corinne
e.a.) volgen de persoonlijke analyseerende roman van
Benjamin Constant, de historische of archaeologische
roman (Vigny, Hugo, Dumas), het dichterlijke of

P. Trahard, Les maitres de la sensibilité fran^aise
8. (Parijs 1931 vlg.).

E) De 19e en de 20e eeuw (1800-1930).
Uit een letterkundig oogpunt is de 19e eeuw belangrijk wegens de groote verscheidenheid en nieuwheid
der nieuwe stroomingen, en wegens de intensiteit en de
kwaliteit der verschijnende werken.
a) Eerste tijdvak. Romantisme (1800-1848). Terwijl
het pseudo-Klassicisme zichzelf zonder overtuiging
overleeft, begint de nieuwe eeuw al dadelijk met de
overwinning van een beweging, die reeds sedert de
eerste helft der 18e e. in Fr. in voorbereiding was
en die in alle Europ. lit. op eenigerlei wijze heeft
bestaan. Gevoel en verbeelding hebben zich vrij
gemaakt. Madame de S t a ë 1 geeft de voornaamste
bronnen aan voor een vernieuwing van dichtkunst en
zeden. Zij verkondigt de noodzakelijkheid van een

roman
lyrische

fantastische vertelsel (Nodier, Nerval), de sentimenteele roman en de naar de zeden van dien tijd socialistische en idealistische roman van George Sand, de

roman van Stendhal, de

realistische en zielkundige

zedenroman
van Honoré de Balzac, de bondige, sobere, realistische
roman van Mérimée, enz.
Het Romantisme is niet slechts kunstbeweging;
het raakt ook godsdienstige en maatschappelijke denkbeelden. Verdedigers van
realistische en tegelijkertijd romantische

„troon en altaar” (Joseph de Maistre, Bonald, enz.)
staan tegenover Lamennais en zijn groep en de theoretici
van het socialisme (Saint Simon, Fourrier,
Proudhon). Om de eene of om de andere reden behooren
allen tot de Romantici, juist zooals zij, die als liedjesdichter (Béranger) en pamflettist de publieke opinie
beïnvloeden, met uitzondering alleen van P. L. Courier,
die werkelijk Klassicist is gebleven. Door contact met
het Romantisme ontwikkelt zich de geschiedschrijving
op ongekende wijze; vooral bij Michelet, lyricus
zoowel als partijman en geleerde. Ook Sainte-Beuve,
de fijne psycholoog, vaardig en doordacht criticus,
is geheel een kind van zijn tijd.

Lit.: G. Brandes, Die romantische Schule in Fr.
(Leipzig 1883)
W. Küchler, Fr. Romantik (Heidelberg
1909) H. F. Stewart en A. Tilley, The romantic movement in Fr. lit. (Cambridge 1910) P. Lasserre, Le
romantisme fr. (Parijs 1922)
M. Souriau, Hist. du
Romantisme en Fr. (Parijs 1927 vlg.) ; P. Moreau,
Le Romantisme (Parijs 1932 Katholiek).
;

;

;

;

;

b) Tweede tijdvak. Realisme (1848-1880). Tegenover
de subjectieve waarheid, waar de Romantici naar streefden, gaat men de feitelijke waarheid stellen. De vooruitgang der natuurwetenschappen bevordert den drang
naar positieve waarneming der feiten (A. Comte). De
bespiegelende en philosophische geest van R e n a n,
beïnvloed door het positivisme, maakt diens wetenschappelijk werk tevens tot een werk vol gevoel: de
vroegere beschavingen roept hij terug, maarzoo, dat de
stoffelijke waarheid, al zoekt hij die, er eigenlijk

minder in herleeft dan wel
Steunend op een absoluut

zijn

persoonlijke strijd.

determinisme, breidt
T a i n e de draagwijdte van het positivisme uit en
komt tot een pessimistische visie op den mensch.
Zelfs de
wordt meegesleurd in
dezen stroom van realisme; objectief en schilderend
bij Gautier, stelt zij zich tegenover het Romantische
subjectivisme. Het ideaal van de >
P a r n assi e n s is de vervolmaking van den vorm: hun kunst
wordt dienstbaar gemaakt aan een zeer minutieus, min
of meer onontroerd realisme (Banville, Leconte de
Lisle, Hérédia, enz.). Baudelaire is verwant met de
Pamassiens door het realisme in zijn stijl; maar zijn
oprechtheid, mysticisme, zijn gevoei en diepte kondigen de moderne lyriek aan. Het verschijnen van zijn
Fleurs du Mal (18ö7) is een der belangrijkste data in de

vinden

dichtkunst
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III

Links: Kerk te Paray-le-Monial, 12e eeuw (Romaansch). Rechts boven: St. Sernin te Toulouse, 12e
Rechts onder: H. Drievuldigheidskerk te Caen, 1066 (Romaansch).

Kathedraal te Laon, 1157 (Gotisch).

Kathedraal

te Reims,

eeuw (Romaansch).

1212 (Gotisch).

FRANKRIJK (KUNST)

Kasteel te Azay-le-Rideau, 16e

eeuw

(Renaissance).

IV

Louvre te

Parijs.

Gevel

van

Pierre

Lescot,

17e eeuw

(Renaissance).

rail
Het Luxembourg te

Parijs,

17e eeuw (Louis

XIII).

Louvre te

Parijs.

Colonnade van Claude

Perrault, 17e

(Klassicisme).

Petit

Trianon te Versailles, 1762 (Rococo).

Tentoonstellingsgebouw te
1925.

Parijs,

van A. en G. Perret,

Madeleine

Woonhuis

te Parijs,

1764

te Versailles,

(Louis XVI).

van A. Lurcat, 1925.
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;
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De ondergang van het Naturalisme is volkomen.
Tegen 1890 is vooral in de de dichtkunst de
heropleving van het idealisme merkbaar. Hierbij voegt
zich de invloed, niet zoozeer van de Duitsche philosophen alswel van de mystici, van de Eng. dichters, van
Edgar Poe en van Wagner’s muziek. De voorloopers
van het Symbolisme: de zangerige, gevoelige Veria i n e, de ziener Rimbaud en de zuivere kunstenaar
Mallarmé scheppen, ieder volgens zijn aard, een
geobserveerde alledaagschheid; het drama van Sardou vloeiende, suggestieve, muzikale poëzie, meer en meer
en ten slotte de reeds naturalistische „tranche de vie” gesteund op de diepere werkelijkheid, op de mysterievolle gelijkenissen en „correspondances”, die reeds
van Henri Becque.
Het positivistisch en realistisch karakter van dezen door Baudelaire waren ontdekt: een poëzie, die door de
tijd blijkt vooral uit de ontwikkeling van den r o- lyriek wil loskomen van het rationalisme, en die niet
m a n, reeds met Stendhal, Balzac, Mérimée e.a. naar langer een in verzen geschreven verhandeling wil zijn.
het realisme georiënteerd. Flaubert, de Pamassien van
Hun navolgers, de Symbolisten, voeren dit
het proza, slaagt erin met nauwgezetten, harden arbeid alles naar verschillende richtingen verder door, naar
de verlangde absolute objectiviteit in zijn werk te het bovenzinnelijke, het gewoon -menschelijke of het >
bereiken. Zola, de voorman van de Naturalistische decadente. Zij bevrijden de verskunst van de oude wetSchool, die het materieele gebeuren tot onderwerp ten en maken er een instrument van, dat op allerlei
van zijn werk neemt, bedoelt zijn romans als weten- wijzen te bespelen is en waarvan de fijnheid en de muzischappelijke proefnemingen en demonstraties. Alphon- kale waarde tot in het oneindige gevarieerd kunnen
se Daudèt maakt met Zuidersche gratie, ironie en worden. In naam der traditie bindt de > „é c o 1 e
virtuositeit de harde vormen soepeler. Maupassant, r o m a n e” een reactie tegen het Symbolisme aan,
de meest consequente en objectieve der Naturalisten, die tot neo-Klassicisme wordt doorgedreven.
is waarschijnlijk ook de meest pessimistische onder hen.
Steeds komen er meer scholen, zonder dat er ééne in
Veuillot, About, H. Rochefort zijn de sterke publi- slaagt, de andere geheel te overvleugelen: naast de
voorstanders van het Symbolisme (Verhaeren e.a.) staat
cisten van dezen tijd.
Lit.: M. Souriau, Hist. du Parnasse (Parijs 1929); het Naturisme (Jammes), het Unanimisme (Romains),
H. Martino, Le roman réaliste sous le second Empire het Simultaneisme, het Cubisme (Apollinaire, enz.) en
(Parijs 1913) P. Martino, Le naturalisme fr. (Parijs 1923). vele andere. De algemeene strekking is het Tradic) Derde tijdvak. Symbolisme (1880-1914). Ter- tionalisme, beurtelings Romantisch en Klaswijl de Naturalistische richting nog successen boekt siek (Anne de Noailies) en een dieper volksch neo(P. Fort, P. Claudel, Valéry).
met den roman, een vorm, bestendig vol mogelijkheden, ademt het werk van Huysmans, dat
Gedurende eenigen tijd maakte het Naturalistisch
eruit voortkomt, een anderen geest door de groote aan- tooneel
van Becque school met het „théatre
dacht, die erin aan het innerlijk leven geschonken libre”, dat niet alleen de door Fr. schrijvers geschrewordt, en door het gevoel, dat het uitstraalt. Zelfs het ven „tranche de vie” of de „comédie rosse” omvat, maar
amoreele werk van Anatole France, erfenis ook (vooral door het théatre de POeuvre) groote buivan de philosophische 18e e., contrasteert sterk met de tenlanders als Ibsen, Bjömson, Hauptmann aan
Naturalistische beginselen; ook dat van M. Barrès, Frankrijk openbaarde. Deze laatsten ontwikkelen den
wiens lyrische roman de verheerlijking is van het ik smaak voor ideeën- en gemoedsconf lieten, voor moen van een dweepend traditionalistisch nationalisme. reele en sociale vraagstukken en de Fr. tooneelkunst
B o u r g e t, de meester van den zgn. psychologischen wordt er als het ware door vergeestelijkt. Het tooneelroman, gebruikt de methodes en den wetenschappelijken werk in verzen komt weer eenigszins in de gunst bij
geest van het Naturalisme, maar al gauw keert hij zich het publiek (Rostand) en ook het comisch tooneel
tot sociale, moreele en religieuze onderwerpen en doel- wordt humaner. De prachtige poëtische drama’s van
stelling. Ook de zedenroman wendt zich af van de Claudel worden niet opgevoerd, maar wel met
behandeling van het louter materieele leven. L o t i enthousiasme gelezen.
brengt als nieuwe vrucht de subjectieve poëzie van zijn
Op het terrein der c r i t i e k streeft Bruneexotischen, beschrijvenden roman en ook dichters t i è r e
naar een wetenschappelijke synthese door
maken romans vol poëtische of lyrische fantasie (H. gebruikmaking van evolutionistische leerstellingen;
de Régnier, P. Louys, E. Bourges). Het anti- hij is een groot dogmaticus, terwijl men zich om hem
Naturalisme zet zich voort sedert Barbey heen toelegt op subjectieve, sceptische of impressio-

Fr. letterkunde; een waarachtige poëzie, bevrijd van
eiken oratorischen inslag, heeft haar plaats in de lit.
heroverd.
Ook het t o o n e e 1 streeft naar realisme: de waarheid wordt gezocht in de schildering van de eigentijdsche samenleving; de weergave van het burgerlijk
leven in het zedenblijspel van E. Augier; het aanwenden van nieuwe sociale beginselen in de spelen van
Dumas fils; een vroolijk tooneel, gesteund op nuchter

;

Symbolisme

de Flsle Adam in een her- nistische critiek of op de hist. wetenschappen.
samen werkt met de neo-ThoDe geschiedschrijving is op weg een echte wetenmisten en de tallooze Kath. of bekeerde schrijvers van schap te worden en bevrijdt zich steeds meer van
allerlei letterkundige richtingen.
letterkundige vormen. Journalistiek, polemiek, pamDe wetenschap wordt failliet verklaard en het werk flet en essai tellen invloedrijke schrijvers: Bloy,
van den grooten schrijver en philosoof B e r g s o n Clémenceau, Drumont, Léon Daudet.
geeft haar den genadeslag. Nieuwe beginselen moeten
Lit.: A. Barre, Le Symbolisme (Parijs 1911);
gevonden worden: de schrijvers wenden zich tot den A. Poizat, Le Symbolisme (Parijs 2 1924) P. Martino,
intelhet
Van Bever et
tot
(Péguy),
Parnassc ct Symbolisme (Parijs 1925)
godsdienst, tot het mysticisme
lectualisme (Maurras), tot het immoralisme (Gide) of Léautaud, Poètes d’aujourd’hui (3 dln. Parijs 1931 vlg.)
Symbolistes (Parijs 1935).
tot een vrij aestheticisme. De romans ondergaan elk M. Formont, Les
Na eenige jaren
cl) Vierde tijdvak. Na 1914.
voor zich den meer of minder sterken invloed van dit
nauwelijks eenige romans
alles: sommige zijn gericht op sensatie-genot (Co lette), oorlogsliteratuur, waarvan
overblijven, kent de Fr. letterkunde een overvloedige
andere op psychologische onderzoekingen, enz.
d’Aurevilly,

Villiers

nieuwde Kath.

lit.,

die

;

;
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roductie van ongekend rijke en gevarieerde oorspronelijkheid.

De poëzie is ongemeen stoutmoedig in haar
nieuwigheden. De innemende en diepzinnige dichters
van den „esprit moderne” trachten nieuwe
gevoelsindrukken en de onrust der na-oorlogsche jaren
te verklanken. Het zijn, na Apollinaire: Saimon,
Cendrars, Max Jacob, Cocteau en talrijke jongeren.
Deze dichtkunst blijft bij allerhande experimenten
stilstaan. Behoudens enkele zeldzame uitzonderingen
(Valéry) worden de oude tradities verlaten, vooral
bestreden door de Dadaïsten en de Surrealisten,
de hoogepriesters van het onbewuste (Eluard, Breton).
De
is het meest beoefende en het meest
gelezen genre. Beurtelings beïnvloed door Russen
en Engelschen, begeeft hij zich op elk gebied en durft
de meest moderne vindingen der wetenschap aan.
Zoo ontstaat het geniale werk van Marcel Proust,
de psycho -analytische roman, naast den amoreelen
roman van Gide; de unanimistische roman (Duhamel,
Romains); de avonturenroman komt in de hoogere
letterkunde met Mac Orlan; de roman volgens den
„esprit moderne”, poëtisch en cosmopolitisch tevens
(Larbaud, Cendrars, Giraudoux, Morand); de psychologische roman (Martin du Gard, Carco, Maurois,
Mauriac, Lacretelle,
Chardonne);
de romanesk psychologische roman (Radiguet, Cocteau); de roman
van het onbewuste, van de duistere hoeken der ziel
(Jouve); de surrealistische roman (Aragon, Breton,
Soupault) eindelijk, waarin het nieuwe „mal du
siècle” dezer jaren eenerzijds en anderzijds de dichterlijke roman van Alain Foumier uitloopen; het populisme, dat terugkeert tot het naturalisme of epische
evocatie wordt van liefde voor natuur en menschheid
(Ramuz, Giono); de provinciale roman enz.
Het t o o n e e 1 leeft enkel nog door het pogen
van Gëinier, Copeau, Dullin, Baty en Pitoëf, die
beroep doen op kennis en kunst om het te vernieuwen.
Invloed van Freudisme, van Pirandello, of van de
richtingen der andere litteraire genres brengen de
schrijvers er toe de verschijnselen van het onderbewuste, de fantasie of zelfs de poëzie op het tooneel

roman

toe te laten (Lenormand, Romains, Cocteau, Vildrac,
enz.).

Het

weer (Alain, Benda). De journalisopnieuw groote namen. De critiek kan op

essai bloeit

tiek kent

Thibaudet, Brémond wijzen.

Jaloux,

De

geschied-

schrijving, vrijwel geheel in de wetenschap opgegaan,

vrede nemen met den basterdlevensbeschrijving”. Reeds zijn
nieuwe stroomingen in aantocht.

moest zuiver

litterair

vorm der „verdichte

L

Werken

Lanson, Manuel bibliogr. de
A. Hilka, Fr. Philologie (Göttingen 1931); N. Welter, Gesch. der fr. Lit. (München
2
1925) E. Faguet, Hist. de la poésie fr. de la Renaiss.
au Romantisme (Parijs 1930 vlg.) Petit de Julleville,
Hist. de la litt. fr. (Parijs 1896 vlg.)
Brunetièro, Hist.
de la litt. fr. (4 dln. Parijs 1914 vlg.) G. Lanson, Hist.
ill. do la litt. fr. (2 dln. Parijs 1923)
Bédier-Hazard,
Hist. ill. de la litt. fr. (2 dln. Parijs 1924)
Klemperer,
Gesch. der fr. Lit. (Leipzig 1925 vlg.) J. Calvet, Hist.
de la litt. (7 dln. Parijs 1931 vlg. Katholiek).
Guiette.
la
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i t.

:

litt. fr.

Alg.

(Parijs 3 1925)

:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

VII. Franscke

kunst.

Men kan van

een eigen Fr.

1466) onder zijn hertogen een centrum. Zie pl. (vgl.
index kol. 831).
Schretlen .
A) Bouwkunst. Terwijl nog talrijke indrukwekkende
monumenten getuigen van den bloei der Romeinsche
bouwkunst in het oude Gallië, zijn van de eerste
scheppingen der Christelijke architectuur in Frankrijk
slechts spaarzame resten uit het Mcrovingisch tijdperk
tot ons gekomen (gedeelten der basiliek te Néris,
5e eeuw, van St. Pierre te Vienne, 6e eeuw; St. Laurentiuskapel te Grenoble, ca. 600; zgn. crypta te Jouarre;
baptisteria te Poitiers, Vénasque, Fréjus, Riez, uit
de 7e eeuw, Basse-Oeuvre te Beauvais, 8e eeuw.
In het Karolingisch tijdvak ontwikkelt zich de

bouwkunst

in F., behalve onder

Romeinsch-Byzan-

invloeden, onder toenemende Noord-Germaansche, Oostersche en Mozarabische inwerking.
Naast de scheppingen der Karolingische hofkunst
(Germigny-des-Prés; Saint-Philbert de Granlieu, 819;
narthex van St. Philibert te Toumus) vormt zich,
met name in Provence, in het Rhöne-dal en in Bourgondië, een proto-Romaansche volkskunst, die aanvankelijk meest kleinere eenbeukige kerken voortbrengt, en die, sinds de 10e eeuw, streeft naar overkluizing met halfronde tongewelven (kerken te Angers,
Cravant, Vaison, Civaux, Saint-Pierre te Jumièges,
ca. 940; crypten te Chartres, Clermont-Ferrand, enz.).
Aldus wonlt geleidelijk de architectuur gevormd van
het eigenlijke Romaansche tijdvak.
Romaansch tijdvak (ca. 1000-1150). Onder NoordGermaansche en Oostersche (Syrische, Armeensche en
Arabische) invloeden ontbloeit, allereerst in de
Benedictijner kloosters van Cluny en van Citeaux,
langs de groote pelgrimswegen, * een monumentale
tijnsche

bouwkunst, waarin zich, naar de eigenaardigheden
van vsch. deelen des lands, een aantal regionale
groepen of „scholen” vormen. Zoo onderscheidt men
in de eerste plaats de Romaansche kerken benoor-

den de L

o i r e, die als regel een houten overzoldering hebben, van die
deLoire,
die in steen zijn overwelfd. Deze laatste categorie is
weer te verdeden in de groep der meerbeukige basilieken van Bourgondië (Cluny, 1088; Charlieu, Saulieu,
Vezelay, Paray-le-Monial) en van Provence (St.
Trophime te Arles, Montmajour, Vaison, SaintRestitut, kathedraal te Avignon, e.a.), veelal met
spitsbogige tongewelven; in de eenbeukige kerken van
het
e s t e n,
ten deele met koepelgewelven
(Cahors, Angoulême, Solignac); tenslotte de groep der
pseudo-basilieken met zijbeukgalerijen in

bezuiden

W

Midden-

F

n k

k

(N. Dame-du-Port te ClermontFerrand, St. Nectaire-le-Haut, Ennezat, 1060; Royat;
Saint-Satumin; Riom, 1120, e.a.) en in de streek
van Toulouse, waar vooral baksteen wordt
toegepast (St. Semin te Toulouse, Conques, St. Etienne
te Nevers). In elk dezer grootere groepen heeft men weer
„scholen” onderscheiden, waaromtrent evenwel de
meeningen uiteenloopen. Wel is echter in de laatste
jaren de bijzondere beteekenis duidelijk geworden van
de
school, welke in de
tweede helft der 11e eeuw enorme basilieken schiep
r a

r

ij

Normandische

met zijbeuk-galerijen, sterk verticale geleding door
schalken, altemeerende dragers (H. Drievuldigheidskerk, 1066, St. Stevenskerk, 1077, St. Nicolaaskerk,

kunst gaan spreken sinds ong. de 9e eeuw; zij heeft
zich ontwikkeld uit de Gallisch-Romeinsche en de 1080, te Caen Jumièges, Cérisy-la-Forêt, St. Georgesvroeg-Christelijke. Van het begin af tot op heden is de-Boscherville,' Ouistreham). In deze school doet
Parijs bijna uitsluitend het brandpunt van alle kunst- reeds omstr. 1100 vanuit Engeland (Durham) het
leven in Fr. gebleven; Avignon was een korten tijd in kruisribbengewelf zijn intrede. Hieruit ontwikkelt
de 14e eeuw, Bourgondië een honderdtal jaren (1370- zich dan, mede onder Arab. invloeden, ca. 1130 de
;
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Gotische bouwkunst (ca. 1130-1550), en wel in een
verbinding van Normandische en Bourgondische
elementen, in het eerste groote werk van dezen stijl,
de kathedraal van Sens (1130-1164). In de kern van
het zich terzelfdertijd consolideerende koninkrijk,
het kroondomein lle-de-France, verrijzen dan een
reeks groote kerkgebouwen, waarin de Normandische
basiliek
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met

zijbeuk-galerijen,

zesdeelige

kruisrib-

gewelven en dubbelgetorenden Westgevel wordt gecombineerd met de spitsbogen, de groote vensters en de
ornamentiek van Bourgondië. Aldus
weelderige
St. Denis (1140), de kathedralen van Noyon (ca. 1150),

Laon (1157), Parijs (1163). In het eind
der 13e eeuw wordt dit stelsel consequent uitgewerkt
door invoering der luchtbogen (vroegste voorbeelden:
schip der N. Dame, Parijs, ca. 1180; Chartres, 1194);
de zijbeuk-galerijen vervallen; de gewelven worden
vlakker, de gewelfvakken langgestrekt-rechthoekig.
Tegen 1250 worden de vensters grooter, ze krijgen
meer posten en rijker traceeringen („style rayonnant”);
de achterwand van het triforium wordt opengewerkt
(kathedralen te Chartres, 1194, Soissons, 1212, Reims,
1212, Amiens, 1220, Sainte-Chapelle te Parijs, 1245,
Beauvais, ca. 1270). Omstreeks 1400 komt met een

Senlis (1155),

onder sterk
der constructiemethoden,
Engelschen invloed, een grooter rijkdom en vrijheid
van versiering, welke door de nu, vooral in de traceeringen, optredende vlamvormen aan deze laatste periode
dennaam > flamboyant deed geven (kerken te Rouaan,
Troyes, Mont-Saint-Michel, Saint-Severin en SaintEtienne-du-Mont te Parijs, Dieppe, Caudebec-enCaux, Nantes, Rodez, Brou, enz.).
De Renaissance deed sinds 1490 haar intrede, onder
Karei VIII, Lodewijk XII en Frans I, als een rechtstreeks uit Italië ingevoerde hofkunst, vooral bij den
bouw der kasteden aan de Loire, waarbij Italiaansche
kunstenaars als Domenico van Cortona en Fra Giocondo
meewerken (Gaillon, 1502; Chenonceaux, 1512;
Chambord, ca. 1523, Blois, Bury, Amboise, Azay-leRideau). Bij de verbouwing van het slot Fontainebleau
verfijning

van Frans 1 (1528) vormt zich een kolonie van Italiaansche kunstenaars als II Rosso, Girolamo della Robbia,
Primaticcio. Er ontstaan aanvankelijk bouwwerken,
waarbij de inheemsche Gotische constructie omkleed
wordt met Renaissancistisch ornament in den NoordItaliaanschen trant der Certosa van Pavia (St. Etienne-

de ornamentiek die luchtige, dartele gratie
werken van Robert de Cotte, Oppenord,
Bof f rand), die karakteristiek wordt voor de periode
van Lodewijk XV, den Rococo-stijl (Sainte-Louis-enlTle). De begaafdste bouwmeester van dit tijdvak
is Jacques-Ange Gabriel (Petit Trianon, Ecole Militaire
te Parijs). Zijn leerling Héré bouwde o.a. de place
Stanislas te Nancy. Soufflot inspireerde zich voor zijn
Pantheon te Parijs (1577-’84) zoowel op de Italiaansche
Barok als op het Pantheon van Agrippa. Hierin teekent
zich reeds die reactie, die sinds ca. 1760 intreedt met
den stijl van Lodewijk XVI (de Madeleine-kerk
te Parijs, 1764) en die haar hoogtepunt bereikt
onder Napoleon met den zgn. Empirestijl (Are de
Triomphe de 1’Etoile te Parijs door Chalgrin Are de
Triomphe du Carrousel door Percier en Fontaine).
vooral

krijgt (in de

;

Als elders wordt ook in F. de 19e eeuw gekenmerkt
door een grenzenloos eclectisme, dat beurtelings aan
de Grieken en aan de Italianen de voorkeur geeft
(Groote Opera te Parijs door Gamier), en als elders
wijkt ook hier deze verwarring sinds het eind der
19e eeuw voor een nieuwe strooming, vnl. weer onder
Engelschen invloed, wT aarin het streven naar een
rationalistische ruimtekimst gaat overheerschen, vooral in de werken van de baanbrekende architecten
A. en G. Perret (theater der Champs Elysées, 1911;
kerk te Raincy, 1922). Deze nieuwe, zakelijke opvatting heeft de" begaafdsten onder de hedendaagsche
Fransche bouwmeesters aangetrokken: P. Jeanneret
(„Le > Corbusier”), André Lur^ak, Mallet-Stevens,
Moreux, met wier w erken de Fr. bouwkunst in de
alg. strooming is opgenomen, zonder evenwel de haar
r

immer eigen klaarheid en gratie in te boeten.
C. Enlart, Manuel d’archéol. Franp. (2 dln.
L i t.
H. Focillon, Le Mouvement artistiquo, in
Parijs 1919)
:

:

;

Parijs 1934) ; A. Michel e.a.,
Hist.
Histoire de 1’Art (8 dln.) ; M. Aubert, Nouvelle Hist.
Univ. de 1’Art (2 dln. Parijs 1932) ; Pol Abraham, Violletle-Duc et le rationalisme médiéval (Parijs 1934), en de
uitvoerige bibliographie in deze werken. F. Vermeulen .

du Moyen-Age (VIII

B) De beeldhouwkunst kwam reeds

in de 10e eeuw
stond uitsluitend in dienst van
de architectuur en men vindt nog aan vele Romaansche kerken de heerlijkste stalen op dit gebied (Ar les,
Vézelay, Autun, Chartres). Men kan hier voor het
eerst duidelijk het nationale karakter der Fr. kunst
onderscheiden; vóór alles treft het sterke beheerschen
der vormen en het maat houden in de expressie, nooit

tot hoogen bloei;

zij

du-Mont, 1517, en St. Eustache, 1532, te Parijs; St.
Pierre te Caen). Onder de bouwmeesters Pierrc Lescot,
of tot overdaad
die sinds 1546 aan het Louvre werkte, en Jean Bullant, ziet men een vervallen tot uitersten
kenmerkend verder is de
die na Philibert Delorme aan de Tuilerieën werkte (zooals in de D. kunst);
(1570

vlg.)

krijgt

deze

architectuur

een

strenger

Klassicistisch karakter (in 1540 werken Serlio en
Vignola in Frankrijk). Sinds ca. 1580 vereenvoudigt
zich deze op den Italiaanschen ordenbouw geïnspi-

reerde architectuur opmerkelijk, waarbij het aspect
picturaal wordt door toepassing van bak- en bergsteen.
Deze naar Lodewijk XIII genoemde stijl heeft zijn
voornaamste uitingen in de kern van het paleis te
Versailles, in de Place des Vosges te Parijs, het Palais
Royal en het Luxembourg aldaar. Sinds het midden
der 17e eeuw ontwikkelt deze architectuur zich tot
het statige, pompeuze, maar academische Klassieisme,

Klassieke inslag, niet zoo monumentaal als in
maar meer ontvankelijk voor levendigheid en

Italië,

afwis-

voor individueele levensuitingen, daarnaast
een zin voor edele en harmonische verhoudingen, voor
bevallige lijnen en dikwijls voor symmetrie. De grootste bloeitijd der Fr. kunst lag wel in de 12e eeuw, toen
de Gotiek, de schoonste vrucht der Fr. cultuur, tot
ontwikkeling kwam. Vooral de beeldhouwkunst bereikte haar hoogtepunt, eveneens bijna uitsluitend in
dienst van de Kerk. Tegenover de sterk gebonden
figuren der Romaansche periode werd de behandeling
veel losser; in de houding kwam beweging, in de gezichten levendigheid, het gewaad werd sterk naturalistisch. Als materiaal werd meest steen, maar ook

seling,

dat den naar Lodewijk XIV genaamden stijl kenmerkt.
Claude Perrault bouwt dan de streng-Klassieke colonNed. invloed (Claes
nade van het Louvre, Jules-Hardouin Mansart schept hout en ivoor gebezigd. Onder
eind der 14e eeuw te Dijon een
het meesterwerk dezer periode, den dom der Invalides Sluter) ontstond op het
school, die onvergankelijk
te Parijs (1675). Onder het Regentschap komt sterke sterk realistisch getinte
(Champmol bij
bewogenheid in deze Klassieke architectuur, waarbij schoone producten heeft nagelaten
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eeuw is als beeldhouwer van beteeke- (Manet, Monet, Sisley, Boudin, Renoir, Degas enz.).
Germain Pilon te noemen; in de 17e en 18e De verdere ontwikkeling van hun zoeken brachten de
eeuw beleefde de profane beeldhouwkunst een aan- neo-Impressionisten Signac en Seurat en vooral Cézienlijken bloei, vnl. in portretbustes (Coysevox, zanne, Gauguin en Van Gogh, wier kunst in het zgn.
Girardon, Falconet, Houdon e.a.) in de 19e eeuw kwam Expressionisme overliep. Dit stelt zich niet meer het
er een matige opleving in den Empire-tijd met sterk uiterlijk waarneembare tot doel, maar zoekt de indrukDijon). In de 16e

nis alleen

;

Klassicistische allure; daarna volgde een verval tot
de verschijning van Aug. Rodin (* 1840, f 1917). Hij
was de grootste beeldhouwer van zijn tijd, een figuur
van wereldbeteekenis. Zijn kunst loopt parallel met
het Impressionisme in de schilderkunst; onuitputtelijk
is zijn fantasie; zijn kennis van anatomie en zijn beheerschen van elk materiaal zijn verbluffend. Na hem

ken, innerlijk verwerkt, tot uitdrukking te brengen (Matisse, Derain, Henri Rousseau). Met deze laatste scholen heeft Frankrijk de leiding der wereldschilderkunst genomen. Het Expressionisme leidde tot de
consequentie van het Cubisme, dat volkomen de zichtbare uiterlijkheid liet varen en zijn heil zocht in geometrische herleidingen ervan (Picasso, Bracque). De reactie hierop beleeft men thans in de zgn. Nieuwe Zakelijkheid, die juist weer de accurate uitbeelding van het
zichtbare beeld zoekt.

te noemen Ar. Maillol (f 1931).
Schilderkunst. De eerste producten zijn uitsluitend te vinden in de miniaturen (fresco’s, bijna alle
verloren); uit de Romaansche periode zijn nog talrijke
L i t. : A. Michel, Hist. de Part ; C. Martin, 1’Art
fraaie voorbeelden bewaard, maar de enorme bloei gothique en Fr. ; E. Hildebrandt, Malerei u. Plastik
der Fr. miniaturisten begon in de 12e eeuw (parallel des 18en Jhdts in Fr.
L. Dimier, Hist. de la peint.
met de Gotiek) en liep de geheele 14e eeuw door. franp. N. Aubert, La sculpt. frang. du Moyen-Age et do
la
Renaiss.
(1926).
Schretlen.
In het begin der 15e eeuw kwam een verval, echter
spoedig gevolgd door een opleving onder Ned. invloed
D) Muziek. In de ontwikkelingsgeschiedenis der
(Fouquet). Schilderijen treft men nauwelijks ouder toonkunst heeft Frankrijk een omvangrijk aandeel
dan begin 15e eeuw aan; deze eerste stukken duiden en een dikwijls stimuleerenden invloed gehad. Reeds
op overwegend Siëneeschen invloed, maar van ong. de vroege meerstemmigheid is voor een belangrijk deel
1450 af overheerscht, met schilders als Fouquet, Belle- in F. gelocaliseerd, met theoretici als Hucbald en
chose, Maitre de Moulins e.a., de Ned. invloed. In het Odo van Cluny(ca. 900), en van ca. 1150 af neemt de
begin der 16e eeuw bloeide de portretschildering onder Parijsche Ars Antiqua, vertegenwoordigd door de
Jean en Fran^ois Clouet, welke eveneens volkomen is zgn. Notre Dame-schooi met de componisten Leoninus
afgeleid van de Vlaamsche. In het midden der eeuw en Perotinus Magnus (ca. 1250) en de theoretici
heerschte de School van Fontainebleau, die geheel door Johannes de Garlandia en Johannes de Grocheo een
Italië bevrucht is (Primaticcio). Pas in de 17e eeuw centrale positie in de kerkmuziek in (motet). Daarnaast
werd de schilderkunst specifiek Fransch, met de por- bloeit het eenstemmige kunstlied bij de troubadours
tretschilders Ch. Lebrun en Mignard; meer op Holl. en trouvères, het volkslied bij de minstreels, terwijl
geïnspireerd is Ph. de Champaigne, terwijl Poussin het zangspel in > Adam de la Hal(l)e’s Jeu de Robin
en de landschapschilder Lorrain, hoewel echt Fransch, et de Marion (1286) zijn oudste voorbeeld heeft.
toch een sterk Klassicistischen stempel uit Rome hebDe Fr. Ars Nova van de 14e e. werdt in hoofdben meegebracht. In de 18e eeuw heeft de Fr. schilder- zaak bepaald door de meerstemmige balladen en
kunst een uitgesproken nationaal karakter; de zeer motetten van Philippe de Vitry en Guillaume de
poëtische Watteau met zijn volgelingen Pater en Machaut (f 1372), terwijl Frankrijk ook in de periode
Lancret zijn de voorloopers der Rococo; dè galante der Nederlanders een gewichtig aandeel heeft; compokunst van Boucher met Van Loo en Natoire, waarin nisten -namen als Dufay, Binchois, La Rue, Brumel,
bovenal de vrouw verheerlijkt wordt, is de typische Compère (allen 16e eeuw) leggen daarvan getuigenis
is

nog

C)

;

;

van den

XV.

Het Fransche chanson dringt zelfs in de kerkmuziek
van dezen tijd door, waar het den cantus-firmus levert.
In de 16e e. hebben componisten als Mouton, Jannequin (wiens programmatische chansons beroemd zijn
geworden) en Goudimel, die de psalmvertalingen der
terwijl die van Greuze meer naar het weeke neigt. Als Hugenoten meerstemmig zette, de leiding. Daarnaast
landschapschilders dezer periode zijn te noemen Hubert komt ook, vnl. door toedoen van den Parijschen
Robert en Vernet. De Empire drukte zijn stempel ook drukker Attaignant, de instrumentale huismuziek
hier en de geheel klassiek ingestelde J. L. David (dansen) en de orgelliteratuur op, terwijl de ballettypeert de krachtige reactie tegen de Rococo. Naast kunst in Beaujoyeux’ Ballet comique de la Royne
hem vierde Gérard triomfen, terwijl Ingres den stijl nog (1573) haar eerste hoogtepunt vond.
vele jaren voortzet. Ca. 1830 kwam de Romantische
De Fr. orgelkimst van de 17e e. wordt bekroond door
School op, die het Klassicisme verdrong. Hoofdfiguren Titelouze, terwijl Chambonnières de luitmuziek van
hiervan zijn Géricault en Delacroix en min of meer zijn tijd op het clavecin overbrengt, hierin gevolgd
Daumier. Maar hiernaast ontstond tegelijkertijd de door o.a. Clérambault en Fr. Couperin le Grand
groote groep landschapschilders, die befaamd zijn ge- (f 1733). Lully
(f 1687) creëert de nationale Fransche
worden als de School van Barbizon. Zij zochten een opera en symboliseert daarin het tijdperk van
terugkeer tot de natuur, maar waren nog sterk op de Lod. XIV in de 18e eeuw beleeft deze kunstvorm een
Eng. 18e- en de Holl. 17e-eeuwers geïnspireerd. De hernieuwden bloei in de werken van Rameau(f
1763),
bekendsten van hen zijn Rousseau, Daubigny, Milet, die zich als clavecinist bij zijn voorgangers en tijdDupré en vooral Corot. Onmiddeliijk uit hen is een der genooten, als Couperin, le Bègue, d’Anglebert en
grootste schildersscholen ontstaan, die de wereld ge- Daquin, aansluit.
kend heeft, nl. de Impressionisten. Hun streven was
Kort na 1710 ontstaat onder invloed van de
om uitsluitend uit de natuur te putten; men wilde het Italiaansche opera buffa de typisch Fransche opéra
zonlicht, de atmosfeer, de ware natuur uitbeelden comique, door Rousseau gepropageerd en door
comafstraling

tijdgeest

onder Lodewijk

af.

Sterker is Fragonard met zijn breeden toets en krachtige
typeering; Latour’s teere, maar gezonde portretkunst
neemt een eigen plaats in. Een frisch karakter heeft ook
de burgerlijke kunst van Chardin (vooral stillevens),

;
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als Duni, Monsigny, Philidor en Grétry welke rijk verlucht en van fraaie lettervormen voorzien,
roem gebracht. Daarnaast blijft de tragédie lyrique een hoofsche kunst vertegenwoordigen. De Gotiek
van Lully en Ramean haar levensvatbaarheid behou- heeft zich in Frankrijk zelfs tot in de 15e eeuw
den, vooral door het verschijnen van Iphigénie en kunnen handhaven, toen de boekdrukkunst het met
Aulide, waarmee de Oostenrijker Gluck zich in den

ponisten
tot

vóór en tegen de opera buffa mengde (1774).
Vrijwel de geheele 19e eeuw door is de opera in F.
alleenheerschend gebleven, zoowel de tragédie lyrique,
die door te Parijs werkende Italianen Cherubini en
Spontini is voortgebouwd, als door de zgn. grandopéra van Auber, Meyerbeer (Robert le Diable, 1831)
en Halévy, die vooral tijdens het tweede keizerrijk
zeer geliefd was. Daarnaast bleef de opéra comique
van componisten als Boieldieu en Adam in aanzien,

strijd

vooral toen zij zich door toedoen van Offenbach in
parodistische operettes veranderde.
Eenzaam temidden van deze drukke operacultuur
staat Berlioz, de groote meester van de Fr. romantische muziek, die met zijn Symph. Fantastique (1830)
de grondlegger van den geheelen nieuweren orkeststijl
geworden is en die alleen in zijn al te reusachtige koorwerken den tol aan zijn bombastischen tijd betaald heeft.
Na 1870 bloeit de opera voort bij meesters als Gounod,
Thomas, Bizet, Massenet, die er een zuiver Fr.

cachet aan geven. Daarnaast komen nu eindelijk ook
andere muzikale genres weer in aanzien: orgel-, orkesten kamermuziek, en wel dank zij Saint Saëns en vooral
César Franck, die met Duparc, Chausson en Fauré
de basis vormen van het Fransche impressionisme,
dat door meesters als Debussy, Ravel, Dukas, Florent
Schmitt en Roussel vertegenwoordigd is.
Na den Wereldoorlog berust de leiding der moderne muziek in F. bij de zgn. Groupe des Six, waarvan
vooral Milhaud, Poulenc en Honegger bekend zijn geworden. Onder invloed van den ouden Eric Satic, die
reeds ca. 1885 Debussy den weg had gewezen, heeft zich
de jongste generatie der Fransclie componisten gevormd
(Sauguet, Jacob), die een luchtigen en populairen stijl
nastreven, waarbij de nationale esprit hen voor trivialiteiten behoedt. Nog altijd echter blijkt de invloed,
die de Rus Strawinskij sedert 20 jaren op het Parijsche
muziekleven uitgeoefend heeft, niet uitgewerkt te
zijn, terwijl ook de jazz vsch. stijlelementen in de
Iteeser.
nieuwere Fransche muziek heeft gebracht.
E) Fransche boekkunst. Toen het West-Rom.
keizerrijk onderging (5e eeuw), verplaatste de boek-

kunst zich naar Frankrijk. De kloosters van Lyon,
Luxeuil, Fleury, Corbie en Laon werden de kweekplaatsen van een nieuwe richting op het gebied van
scluift en verluchting. Tusschcn 400 en 750 ontstaat
de prae- Karolingische boekkunst, die zich losmaakt
van de antieke siervormen. Het M ero ving ische
sclirift ontwikkelde zich geleidelijk. De visch-vogelornamertiek verschijnt naast de boogvormen en de
Oostersche motieven.
De opbloei van de theologische wetenschap, het
kerkelijke leven en de kunst onder Karei den Grooten
deden de boekkunst een hooge vlucht nemen. Tijdens
het Karolingische tijdperk (768-877) onderging het schrift onder den invloed van Iersche monniken een geleidelijke verandering. Van 900 tot 1200
zijn schrift en versiering aan veel wisseling onderheving. Byzantijnsche vormen hadden langzamerhand
de overhand gekregen en het

Romaansche

schrift ontstond.

eeuw nam Frankrijk, met de Gotische
beweging, de leiding. Het psalterium van Lodewijk
den Heiligen opende de rij van prachtige boeken,
In de 13e
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Maria. Gravure uit een getijdenboek gedrukt
door Simon Vostre (1488).

de hand geschreven boek reeds bijna geheel had
verdrongen. Antoine Vérard, Simon Vostre en Philippe
Pigouchet hebben met hun gedrukte getijdenboeken in
het laatst der 15e en in de eerste helft der 16e eeuw
een monument van boekkunst geschapen.
in de Fr.
Allengs brak ook de
boekkunst baan. G. Tory was een der pioniers (werk
Champfleury). In de 17e en 18e eeuw ondervond de
kunst in het boek de krachtige bescherming van het
Fransche hof. Renaissance, Barok en Rococo trokken
kunstenaars als Bouchet, Eisen, Gravelot en Binet
tot zich. De verfijnde, hoofsche boekkunst werd evenwel
einde 18e eeuw door de Fr. Revolutie weggevaagd.
Een opleving beleefde de Fr. boekkunst begin
19e eeuw, toen Pierre Didot zijn uitgave van
Vergile, Horace en Racine in het licht gaf, welke
werken werden verlucht door Chaudel, Gérard, Moitte,
Girodes en Pauny. Als illustrator, omstreeks midden
19e eeuw, blonk Gustave > Doré uit (zie pl. t/o kol.
208 in dl. IX).
De Fransch-Duitsche oorlog van 1870 bracht een
18 90
scheiding tusschen verleden en heden.
begon Frankrijk zichzelf weer te vinden, zij het ook
meer op illustratief gebied dan in de decoratieve

Renaissance
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In de laatste 10 jaren beleeft de boekkunst
F. weer grooten opbloei. Kunstenaars zijn o.a.
J. E. Laboureur, Paul de Pidoll, René Blot, J. L. Perjrichon, Maurice Raph. Drouart, Maur. de Lambert e.a.
L i t. H. Martin, Les peintres de manuscrits et la
miniature en France A. F. Johnson, French sixteenth
K. Pfifter, Mittel-alterliche Buchcentury printing
in

:

;

;

Ronner.

malerei.

F) Franscke

tuin-architectuur. Deze ontsproot
uit de Ital. Renaissance. In de 16e eeuw niet oorspronkelijk, ontwikkelt zij zich in de tweede helft der 17e
eeuw tot echt Fr. stijl. Le Nötre (* 1613, f 1700) is
de grootmeester (o.a. park te Versailles). De tuin lag
meestal in een vlakte. Het terras bij hoofdgebouw werd
vergroot en lag open; daarachter kwam gewoonlijk
een kleiner, lager gelegen terras, waarachter een bloemenparterre met zgn. „borduurwerk”; dan volgden
heggenpartijen en ten slotte een waterbassin, waaromheen groote boomengroepen. Alles door hoofdas en
nevenassen harmonisch verdeeld en verlevendigd met
gebouwen, labyrinthen, bosschages, beelden en fonteinen. Naar achteren werd de beplanting hooger;
boomgroepen werden als coulissen bijgesneden. In de
eerste helft der 18e eeuw voortlevend (o.a. Blondel,
* 1705,
f 1774), ontaardde de Fr. stijl later, kwam in
verval en moest voor den Engelschen,landschappelijken
Hendricks
stijl wijken.
.

G) Fransche film (vgl. de pl. bij art. > Film in deel
X). Na de uitvinding van de film door de gebroeders
Lumière en anderen wierp de Fr. film zich als alle
andere op de geestlooze weergave door het filmapparaat
van de werkelijkheid. Pas met het werk der Parijsche
avant-garde krijgt de Fr. film beteekenis, een beteekeover de geheele filmwereld liet gelden.
Vanaf ca. 1920 tot ca. 1925 werkten een aantal filmers
(destijds cineasten genoemd) met een hardnekkigen
ijver om den zuiveren filmvorm te vinden. Alberto
Cavalcanti („Rien que les heures”), Claude Autant Lara
(„Faits divers”), Man Ray („Emak Bakia”), René
Clair („Entr’acte”), Germaine Dulac („La coquille et
Kirsanov („Menilmontant”), Jean
le clergyman”),
Dréville („Indiscrétions cinégrafiques”), L’Herbier,
Mosjoukine, Epstein, Jacques Feyder („Thérèse Raquin”), Louis Bunuel („Le chien andalou”), Carl
Dreyer („La passion de Jeanne d’Arc”) zijn de voornaamste vertegenwoordigers der Parijsche avant-garde
en hun invloed is ver over de Fr. grenzen gegaan.
De latere films van René Clair („Sous les toits de
Paris”, „Le Million”, „A nous la liberté”, „Le demier
milliardaire”) hebben zich voor een goed deel losgemaakt van de avant-garde-principes en hellen over
naar de industriefilm. Ook bij Feyder ’s latere, Amer.
films, „The Kiss”,„Anna Christie” e.a., is dit het geval,
nis, die zich

in sterkere mate zelfs dan bij Clair, die althans meer dan
de anderen tegen de invloeden van de filmindustrie
streed en begin 1935 heftig ageerde.
Man Ray, Autant Lara en Clair vertegenwoordigden
in hun eerste periode de absolute film, Germaine
Dulac legde zich vnl. toe op de surrealistische film.
De hoogtepunten van de Fr. filmkunst zijn zonder
twijfel „Thérèse Raquin” (meesterlijk van atmosfeer
doch voor Katholieken moreel onaanvaardbaar),
en „La passion de Jeanne d’Arc”, die men den
triomf van den close-up zou kunnen noemen, en die
tevens een voorbeeld is van suggestieve en beweeglijke
camerawerking. „Le chien andalou”, de surrealistische
film van Bunuel, heeft zoowel in Frankrijk als in Ned.
naast geestdrift ook groote verontwaardiging verwekt
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De bloeitijd van de Fr. film is de zgn. stomme perioDe geluidsfilm verdrong de avant-garde als geheel,

de.

vnl. door de enorme kosten, die de moderne geluidsfilm vergt. In de eerste periode van de geluidsfilm bleef
de Fr. film achter bij de Amer. en de Duitsche. Sinds
een tweetal jaren echter is een herleving merkbaar
(Anatole Litvak met „Cette vieille canaille?”, Julien
Duvivier met „La tête d’un homme”, „Poil de carotte”
en „Golgotha”), welke herleving begin 1935 weer
eenigszins schijnt te verzwakken. Sinds een paar jaren
tracht de Fr. regeering door contingenteering en andere
maatregelen evenwicht te brengen in den chaos der Fr.
filmindustrie.
v Domburg .
II) Fransche dansen. De M.E. gezelschaps- en
volksdansen vertoonen het alg. verbreide en klassieke
paar van kringdans, gevolgd door paardans. Eerst do
16e eeuw bracht een zelfstandigen dansvorm, welke
verschilde van den Italiaanschen en door Thoinot
Arbeau in zijn Orchésographie (1588) werd vastgelegd.
Iedere landstreek had zijn eigen dansen, die als gezelschapsdansen der aristocratie tot hoogen bloei kwamen.
Zoo gaf o.a. Poitou de branie, Bretagne de passepied,
Auvergne de bourrée, de Provence de farandole. Bij
den bloei van het hofballet kwamen vsch. dansen op
het tooneeel: entrée, chaconne, musette en gigue.
Daarentegen bleven courante, branie, menuet en sarabande met het populaire paar: pavane en gaillarde,
gezelschapsdansen. In de 17e eeuw bevrucht de Eng.
country-dance de menuet-, courante- en bourrée-vormcn en presenteert zich als Fr. gezelschapsdans in de
quadrille, lanciers en cotillon, totdat in de 19e eeuw
de internationale wals ook den Fr. gezelschapsdans
oveivleugelt. Evenzoo bracht de 20e eeuw weinig
nationaals; men danst eensdeels de geïmporteerde society-dansen, als steps en dgl. en bezint zich anderdeels
op oude dansvormen. Zoo voerde Mistral in de Provence
de vergeten farandole weer in.
Terlingen-Lücker.
XIII. Fransche pers. Ofschoon er in Fr. een aantal
voortreffelijke provinciebladen verschijnen, waarvan
de Dépêche de Toulouse als het invloedrijkste geldt,
wordt de openbare meening er toch bijna uitsluitend
gevormd en vertolkt door de Parijsche bladen. Eenige
daarvan zijn van ouden naam en faam en nemen een
belangrijke plaats in de nationale en cultureele samenleving in, o.a. de Figaro, een literair geredigeerd Kath.
dagblad, de voorname Temps, de Echo de Paris, het
Journal des Débats. Een veel grooter aantal bladen
daarentegen heeft geen ander doel dan de belangen van
een bepaalde partij, een bepaalde groep of een bepaalden persoon te dienen. Dit geldt ook voor sommige
der typische boulevard -bladen, waarvan Mat in, Journal en Petit Parisien, benevens de avondbladen La
Presse en L’Intransigeant de meest verspreide zijn.
Deze bladen evenwel worden, ook wanneer zij het eigendom zijn van een politicus of een politieke groep, met
groot commercieel inzicht geëxploiteerd..
De Fr. dagbladen zijn veel minder omvangrijk dan
de Ned.
Eng. en Duitsche. Beknoptheid is bijgevolg
een kenmerk der Fr. pers, en de noodzakelijkheid om
in zoo weinig mogelijk regels zoo veel mogelijk te zeggen heeft den Fr. journalist tot een waren stijlkunstenaar
gemaakt. Fr. kranten zijn bijna zonder uitzondering van
het begin tot het einde uitstekend leesbaar, hetgeen niet
wil zeggen, dat zij ook steeds lezenswaargid zijn.
In groote trekken kan men de Fr. pers verdeelen in
twee groepen, nl. journaux d’opinion en joumaux
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d’information. Het zwaartepunt van eerstgenoemde is
gelegen in het hoofdartikel, meestal door een actief
politicus geschreven, en niet zoozeer de voorlichting
van het publiek als wel de propaganda van bepaalde
beginselen of belangen beoogend. Op deze groep van
bladen is ten volle de zegswijze „Un journal c’est un
monsieur” toepasselijk. De joumaux d’information
brengen op de eerste plaats nieuws, en zijn vaak mees-
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het geslacht der Medici in 1732 was uitgestorven. Sedert 1736 was hij in een gelukkig huwelijk de gemaal
geworden van Maria Theresia, de erfgename der Oostenrijksche landen, en werd in 1745 na den afstand van
Karei VII van Beieren tot keizer van het Duitsche
Rijk gekroond, waardoor hij de stamvader werd van het
huis Habsburg-Lotharingen. Hij was een goed huisvader, maar speelde als keizer, als mederegent der
Oostenrijksche erflanden en als groothertog in geen
enkel opzicht een belangrijke rol. Zijn oudste zoon
Jozef volgde hem op in het keizerschap, zijn jongere
zoon Leopold in Toscane.
L i t. Fromm, Die Kaiserwahl F. I (1883) en verder
v. Gorkom
de geschriften over Maria Theresia.

kunst der sensatie-journalistiek.
advertentieprijzen, gevoegd bij den betrekkelijk geringen omvang der kranten, waardoor de exploitatiekosten laag gehouden worden, zijn oorzaak,
dat eenige der boulevard-bladen, ondanks hun onaanzienlijk uiterlijk, tot de rijkste ter wereld belmoren. De
van
Frans 1 , keizer van
meeste Fr. kranten bevatten bovendien advertenties,
Frans I.
keizer van Oostenrijk
die niet als zoodanig herkend kunnen worden en waar- 1792-1806, als
Frankrijk.
voor geen vaste tarieven bestaan.
Frans I, koning van F r a n k r ij k, 1515-1547;
De Fr. pers heeft een persoonlijker karakter dan die
der meeste andere landen; sommige medewerkers zijn * 12 Sept. 1494 te Cognac, f 31 Maart 1547 te Ramdientengevolge in het buitenland veel algemeener bouillet; zoon van Karei van Orléans en van Louise
bekend dan de bladen, waaraan zij verbonden zijn. van Savoye, neef
Pertinax, St. Brie, Daudet en anderen worden vaker van zijn voorganin de wereldpers geciteerd dan de namen hunner bladen. gerLodewijkXII,
Politiek en journalistiek zijn in Fr. zoozeer ineen- met wiens dochgegroeid, dat de schijnbaar reusachtige invloed van ter hij gehuwd
laatstgenoemde vaak slechts het gevolg is van het ge- was. Hij zette onBoas. middellijkde Ital.
bruik, dat de politici van haar maken.

ters in de

De hooge

:

.

Duitschland

Frank’schc machine, machine, bestaande uit veroveringspolitwee altematoren, die een audiofrequente spanning tiek van zijn beivoorgangers
voortbrengen (regelbaar tusschen 300 en 2 000 perio- de
den) en waarvan de eene ten opzichte van den andere voort, bemachkan worden verschoven. Wordt gebruikt voor metingen tigde met een
Gillon. groot leger het
op telefoonlijnen.
Franquinct, Guillaume Désiré Lam- hertogdom Mibert, Ned. historicus en dialect-schrijver; * 1826 laan doorde overwinning bij Mate Maastricht, f 1P00. Studeerde te Leuven en te
rignano (13 Sept.
Brussel. Sinds 1850 stedelijk, sinds 1866 provinciearchivaris te Maastricht, wat hij bleef tot aan zijn 1515). Als krachbenoeming tot districtsschoolopziener in 1880. Richtte
in 1879 samen met enkele anderen De Maasgouw,
tijdschr. voor Limb. gesch., taal- en letterkunde,
op, w elk tijdschrift thans nog bestaat als orgaan
van het Geschied- en Oudheidk. genootschap in
Limburg. Van dit genootschap was F. van 1893 tot
aan zijn dood voorzitter. Uitstekend kenner van en
T

schrijver in het Maastrichtsch dialect, waarin hij een
aantal verdienstelijke verzen en tooneelstukken schreef.

Voorn, werken: Histoire des Convents de 1’ordre
Histoire des
de St. Dominique de Limbourg (1854)
Siéges de Maestricht en 1407 et 1408 (1856) : Histoire
du Siége de Maestricht en 1748 (1856) ; Notice Historique sur la ville de Maestricht (1867 ; 3 x herdrukt)
beredeneerde inventaris der oork. en bescheiden berustende op het prov. arch. in Limb. (4 dln. 1869-’81);
De bloodzukers (klucht; 1857); Jonk bij jonk en auwt
2
1888) ; Mastreechter Veerskes
bij auwt (opera-komiek
(uitg. E. Franquinet, 1924).
;

:

Duitschland.

van het D u i t s c h e
R ij k (1745-1765), hertog van Lotharingen, groothertog van Toscane; * 8 Dec. 1708 te Nancy, f 18 Aug.
1765 te Innsbruck; oudste zoon van hertog Leopold
van Lotharingen, werd sedert 1723 in de oude traditie
der Habsburgsch-Lotharingsche vriendschap aan het
hof te Weenen opgevoed en volgde in 1729 zijn vader in
Lotharingen op. Bij den vrede van Weenen, na den
Poolschen Successie-oorlog (1738), moest hij zijn stam-

Frans

I Stephanus, keizer

land afstaan aan Stanislaus Leszinski, den schoonvader
zelf Toscane, waar

van koning Lodewijk XV, en kreeg

Wat

niet onder

F

te

tig,

levenslustig

man

vatte hij
groote plannen op, streefde naar het Duitsche keizerschap, maar verkreeg dat niet bij den dood van
Maximiliaan I, ondanks de geldsommen, welke hij besteedde om de keurvorsten voor zich te winnen. Tegen

den Bourgondisch-Habsburgschen Karei V, die

liet

keizerschap op hem won en die het Fransche koninkrijk
met zijn drie groote rijken omklemde, voerde hij vier
oorlogen (1521-1544), waarbij de aanspraken op Bourgondië, Milaan, Napels en Sicilië mede in het spel waren. Ondanks zijn overmacht aan rijkdom en aan een-

dracht zijner onderdanen verloor Frans I in den eersten
oorlog den slag bij Pavia (24 Febr. 1525), waarbij hij
in de gevangenschap van Karei V geraakte en bij den
vrede van Madrid (1526) al zijn aanspraken moest opgeven. Hij brak dien duur bezworen vrede onmiddellijk,
sloot met den Medici-paus Clemens VII en met koning
Hendrik VIII van Engeland de befaamde „Ligue de
Cognac” (22 Mei 1526), terwijl hij ook de Turken aanhitste op het Duitsche Rijk en begon een tweeden oorlog
(1527-1529), die voor Frankrijk veel gunstiger eindigde.
Bij den eindvrede van Crépy (18 Sept. 1544) behield hij
voorgoed het hertogdom Bourgondië, maar deed afstand van allo Ital. aanspraken. In zijn binnenlandsch
bestuur was hij grillig, lichtzinnig en uitermate verkwistend; geestelijk zeer begaafd, bevorderde hij de
Humanistische beschaving met haar Ital. invloed,
vooral de letterkunde en de bouwkunst als groot
kasteelenbouwer; stichtte de Bibliothèque nationale
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Louise met dezen. Op het Weener Congres verwierf F.
Lombardije- Venetië in ruil voor België. F. was joviaal

en het Collége de France; schiep een schitterend hof,
in welks vermaken hij opging. Het opkomende Protestantisme liet hij voorloopig ongemoeid, maar hij trad
later op voor de kerkelijke eenheid.
L i t. Mignet, La rivalité de F. I et de Charles Quint
Grosch, F. I und die Kaiserwahl von 1519
(2 dln. 1875)

in

La

Ur8u,

politique oriëntale
F.

liet

;

de F.
(1908)
(1909); Heubi, F. 1 et le
mouvement intellectuel en Fr. (1913) Louis Batiffol, Le
siècle de la Renaissance (1913 een uitstekend en volledig
overzicht van het geheele tijdperk).
v. Gorkom.
Frans 11 , koning van F r a n k r ij k, zoon van
Hendrik II en van Catharina de Medici, kleinzoon van
Frans I; * 19 Jan. 1544 te Fontainebleau, f 5 Dec.
1660 te Parijs; huwde in 1558 met Maria Stuart, dochter van Jacob V, koning van Schotland, en van Maria
de Guise. Hij steunde de Kath. adelspartij, door de
Guises aangevoerd, en zijn plotselinge dood bracht in
Frankrijk geheel andere verhoudingen, werd een inleiv. Gorkom.
ding op den tijd der godsdienstoorlogen.
Lit.
Potiquet, La maladie et la mort de F. II
(1893) Belleval, Les fils de Henri II Franpois II (1898).
;

onbekwaam, streng conservatief
daarom Mettemich de vrije hand.

als vorst

Lit.: A. Springer, Gesch. Oesterreichs seit dem
Wiener Frieden (2 dln. 1863-’65)
Bibl, Der Zerfall

;

Robida en Tondonze,

omgang;

en Jozefinist;

:

(1897)
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Oesterreichs

I

I

(I.

Kaiser F. u. sein Erbe, 1922 ).V .Claassen.

Frans- Jozef

I.

keizer

;

van Oostenrijk en koning van Honga-

;

(1848-1916).
Niettegenstaande zijn zelfzucht
en het mislukrije

ken
van
zijn
meeste ondernemingen, maakte

beeld der dubbelmonarchie,
die

Modena.

Frans IV, hertog van

Modena

en

Reggio

overigens kort na
zijn
dood ver-

uit het huis Oostenrijk-Este; * 1779 te Milaan, f 1846
te Modena. Verkreeg in 1806 den hertogel ijken titel,
doch kon eerst na den val van Napoleon in het bezit

van zijn hertogdom komen (15 Juli 1814). Door den
volksopstand in 1831 werd hij uit het land verdreven
en kon slechts met den steun der Oostenr. wapenen
terugkeeren. Geheel zijn regeering door, bestreed hij
de liberale bewegingen; in geen anderen Ital. staat
woedde het absolutisme zoo hevig. Den ouden roem der
Este’s, waarvan hij langs moederszijde afstamde, hield
hij op door zijn mildheid jegens de kunst. Hij breidde
zijn rijk uit door de inlijving van Massa en Carrara
(1829) en van Guastalla (1844).

langdu-

regeering
hem allengs tot
het levend zinne-

:

;

zijn

rige

Frans-Jozef

dween. * l8Aug.
1830 te Schönbrunn, f21 Nov.

I.

1916ald. F.J. be-

klom den troon in volle revolutie, ten gevolge van het
aftreden van zijn oom Ferdinand I en de abdicatie van
zijn vader, aartshertog Frans- Karei. liet oproer kon
slechts met de hulp van Rusland gedempt worden

De keizer voerde een central isee rende politiek,
welke slechts na de militaire nederlagen van 1859 en
1866 opgegeven werd eerst toen kreeg bijv. Hongarije
zijn zelfstandigheid terug en begon F.J. vrijzinniger
Lit.: C. Galvani, Memorie storiche intorno la vita di te regeeren. Dank zij zijn alliantie met Duitschland
A. (1879) verkreeg hij op het Congres te Berlijn Bosnië en
S.A.R. Francesco IV (4 dln. Modena 1846-’54)
Solmi, Ciro Menotti e 1’idea unitaria nell’insurrezione del Herzegowina. Ca. 1900 herbegon de nationaliteitenLousse. strijd (Tsjechen); F.J. voerde dienaangaande geen be1831 (Modena 1931).
*1 Juni 1819 paalde politiek, maar liet alles zijn gang gaan. In 1914
Frans V, hertog van
te Modena, f 20 November 1875 te Weenen. Zoon van greep hij slechts aarzelend, gedreven door Wilhelm II,
Frans IV. Hij volgde in zijn bestuur het voetspoor van naar de wapenen. Zijn huiselijk leed (tragische dood
zijn vader, hoewel Pius IX hem aanvankelijk tot een
van zijn broeder Maximiliaan van Mexico, zijn gemalin,
meer gematigd regeeringsbeleid trachtte te bewegen: de kroonprinsen Rudolf en Frans-Ferdinand, enz.)
hij zocht steeds ondersteuning bij Oostenrijk en bestreed droeg bij tot zijn populariteit. Hij was sedert 1854
het liberalisme. Bij het uitbarsten van den oorlog van gehuwd met Elisabeth van Beieren.
V. Houtte.
1859 trok hij ten strijde aan de zijde van Oostenrijk
Lit.: Redlich,
tegen Piemont en Napoleon III. De wapenstilstand van
Kaiser F. J. von
Oesterreich. Eine
Villafranca (8 Juli) bevestigde hem in zijn bewind,
Biogr.
(1928)
maar hij moest weldra de wijk nemen, toen Modena zich
Tschuppik, F. J.
door een volksstemming bij het rijk van Victor EmaI.
Der
Unternuel II aansloot (19 Augustus 1859). Met hem stierf
gang einesReiches
het huis Este uit; zijn goederen en den naam Oosten3
1933, Fr. uitg.
(
rijk-Este erfde aartshertog Frans Ferdinand, die te
Ernst, F.
1933)
Serajewo in 1914 werd vermoord.
J. in time (1933).
Lit.: T. Bavard de Volo, Vita di Francesco V
Frans-Fcr(1849).

;

;

Modena;

;

(4 dln.

Modena

1878-’85).

Lousse.

dinand,

Frans

I, keizer

van Oostenrijk (1806-1835);

Duitschland >

als keizer van
1806); * 1768 te Florence,

Frans

II

kroon -prins, ten
gevolge van het

(1792-

f 1835 te Weenen. Verliest
aan
Frankrijk. Na de ontbinding van het Duitsche Rijk
door Napoleon ’s Rijnbond legt Frans de D. keizerskroon neer en noemt zich erfelijk keizer van Oostenrijk.
Om de verstandhouding met Napoleon te verbeteren,
stemde hij toe in het huwelijk van zijn dochter Maria- (1896);

afsterven van zijn
neef, aartshertog

in de coalitie-oorlogen België en zijn Ital. bezit
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tenr.- Hong.

Oostenrijk.
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Frans-Ferdinand.

Rudolf (1889), en
van zijn vader,
aarts-hertog Karel Lodewi k
18 Dec. 1863 te
j

neef van Frans- Jozef I
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FRANKRIJK (KUNST) V

Kop van Mariabeeld

(15e eeuw).

Houdon, Sabine Houdon.

Maltre de Moulins, Geboorte van Christus (1480).
Museum, Autun.

Watteau,

Gilles (ca. 1718).

Louvre, Parijs.

Rodin,

„De Gedachte”.

Louvre, Parijs.

Poussin, Herdersscène.

Renoir, Het ontbijt buiten.

Stadel.

Inst.,

Frankf.

a.M.

Parijs.

louvre.
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oorlog

Gratz, f 28 Juni 1914 te Serajewo. Onder den in- den Spaanschen troon te openen voor zijn zoon, den
vloed van zijn Tsjech, gemalin, de hertogin van hertog van Montpensier, die met de jongere zuster van
Hohenberg, was hij pro -Tsjechisch en stuurde aan Isabella in den echt was getreden (> Spaansche huweop een vérgaande decentralisatie van de dubbel- lijken). Door zijn huwelijk kreeg F. de koningskroon,
monarchie, welke de heerschappij van de Hongaren zou maar werd door de koningin geheel op den achtergrond
breken. De aanslag van Prinzip, waarin F. het leven geplaatst; hij leidde in afzondering een voorbeeldig
leven. Na den val van Isabella (Sept. 1868), volgde hij
liet, was de aanleiding tot den Wereldoorlog.
L i t. Von Sosnosky, F. F., der Erzherzog-Tronfolger, haar in ballingschap naar Frankrijk, doch scheidde zich
ein Lebensbild (1929); Eisenmenger, Erzherzog F. F. weldra van haar af (Maart 1870). Zijn lijk werd in het
3
V Houtte. Escorial in het Pantheon der koningen bijgezet. Lousse.
(1931) Muret, L’archiduc F. F. ( 1932).
:

.

;

Sicilië.

Frans Ackerman, hoofdman van Gent, eerst medekoning van
beide Siciliën (1825- ’30); * 14 Aug. 1777 te stander van Philips van Artevelde, zette na diens dood
Napels, f 8 Nov. 1830 aldaar. Tweede zoon van koning op het slagveld van Roosebeke (1382) den strijd tegen
Ferdinand I. Door den dood van een ouderen broeder de Franschen voort, veroverde Oudenaarde en Dam me
en scheen een oogenblik de dagen van Kortrijk te zullen
(7 Dec. 1778) werd hij de troonopvolger. Onder het
Napoleontisch tijdvak moest hij, evenals zijn vader, doen herleven. Hij bleef op Eng. steunen, Richard II
Napels verlaten en naar Sicilië ontvluchten. Alhier zond hem ook hulp, maar hij moest het na den dood van
nam de prins een tijdlang voor zijn vader, die aan de Lodewijk van Male afleggen tegen Philips den Stouten,
vooruitstrcvenden moest toegeven, het bestuur waar die de Vlamingen voor zich wist te winnen en met hen
en nadat zijn vader te Napels gerestaureerd was, werd den vrede van Doornik (1385) sloot. W. Mulder S.J.
Frans

I,

Januarius Jozef,

gouverneur in Sicilië achtergelaten (1815- ’20).
in 1820 een revolutie te Napels uitbrak, riep zijn
vader hem daarheen en bekleedde hem met het regeehij als

Toen

ringsbeleid. Hij voegde zich aanvankelijk aan de zijde

der volksbeweging, bezwoer zelfs een grondwet, doch
toen de Oostenrijkers tegen Napels oprukten om het
absolutisme te herstellen, verwijderde hij zich in stilte
naar Caserta (1821). Als koning (1825- ’30) was zijn
bestuur als dat van zijn vader: slecht, steunend op
Oostenrijk, wreed en autocratisch.
Lit.: B. Croce, Storia del regno di Napoli (Ban
2
N. Nisco, II reame di Napoli sotto F. I (Na
1931)
Lousse.
pels 1887).
;

Frans

II, koning van

beide Siciliën

(1859-’61);* 1836 te Napels, f 1894 te Arco (Trentino).
Zoon van Ferdinand II en van prinses Christina van
Savoye. Weigerde zich bij Piëmont in den krijg tegen
Oostenrijk aan te sluiten. Na de successen van Piemont
in N. Italië en den groei der eenheidsbeweging, begon
de omwenteling 4 April 1860, maar ze werd in Palermo,
Messina en Catania eerst onderdrukt. Toen greep de

tocht van Garibaldi naar Sicilië (11 Mei) en Napels
(Augustus) plaats. Tevergeefs zocht F. ondersteuning
bij den koning van Piemont; ook door het meerendeel
zijner onderdanen werd hij verlaten. 16 Sept. 1860
moest hij met de trouw gebleven 40 000 man uit Napels
vertrekken en tot achter de Voltumo wijken. Hij gedroeg zich dapper, toen hij in Gaeta ingesloten werd,
maar moest na het vertrek der Fransche vloot 13 Febr.
1861 de stad ontruimen en de kroon neerleggen. Hij
verbleef tot 1870 te Rome, alwaar hij door paus Pius
IX gastvrij ontvangen werd, daarna in Beieren,
Oostenrijk en vooral te Parijs. Uit zijn huwelijk met
1841, f 1925) werden
Lousse.
geen kinderen geboren.
Lit.: N. Nisco, Francesco II, re (Napels 1877) P. C.
zie ook > Frans I.
Ulloa, Un re in esilio (Bari 1928)

Maria Sophia van Beieren

(*

van Borselen, > Frank van Borselen.
van Brederode, een der aanvoerders der
Hoekschen in hun verzet tegen Maximiliaan, die na
den dood van Maria van Bourgondië deze gewesten
bestuurde voor hun minderjarigen zoon Philips den
Schoonen. Toen Maximiliaan er in slaagde de Hoekschen in Holland en het Sticht te overwinnen, week
F.v.B. uit naar Sluis in het nog weerspannige Vlaanderen, vanwaaruit hij met Jan van Naaldwijk de Hollandsche en Zeeuwsche wateren onveilig maakte. In
zijn poging, om Vlaanderen tot rede te brengen, werd
Maximiliaan te Brugge gevangen genomen. Toen hij
na zijn vrijlating (Mei 1488) zijn beloften niet gestand

Frans
Frans

deed en het Duitsche rijksleger niet in staat bleek,
Vlaanderen te onderwerpen, stelde hij Albrecht van
Saksen tot algemeen stadhouder aan. Intusschen hadden de Hoekschen vanuit Sluis onder leiding van F. v.
B. Rotterdam bemachtigd en brandschatten het platteland. In een verdelgingsoorlog wist Albrecht de eene
plaats na de andere aan de Hoekschen te ontrukken,
totdat Sluis hun eenig steunpunt geworden was. Ca.
1489 moet F. v. B. gestorven zijn en Sluis viel in
1492 in handen der Kabeljauwen. W. Mulder S.J.
Lit.: Blok, Gesch. v. h. Ned. Volk (II, 469-472).

Frans Busleiden, broer van Hieronymus ( >
Busleiden), diplomaat en prelaat aan het hof van
Maximiliaan, werd gouverneur van Philips den Schoonen en door dezen in 1497 benoemd tot eersten secretaris
van den Staatsraad. In het volgende jaar werd hij aartsbisschop van Besan<;on. Met een diplomatieke zending
naar Spanje gezonden, stierf hij op reis te Toledo
W. Mulder S.J.
(1502).

Frans

Fransch-Duitsehe oorlog

;

;

Spanje.

Frans
koning van
te

Epinay

van

Assisi,

Spanje;
(Frankrijk).

Maria
*

Ferdinand,

1822 te Aranjuez, f 1902

Zoon van Francisco van
Hij was
Ferdinand VIL

broer van
zwak en geestelijk zeer onbeduidend.
Als een gevolg van de intrigues van den Fr. koning
een
lichamelijk

Paula,

Louis-Philippe werd in 1846 een huwelijk tusschen F.
en zijn nicht koningin Isabella II van Spanje gesloten;
daardoor hoopte de koning der Franschen den weg naar
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van Cremona, Humanist,

dichter, die

aan

de univ. van Leuven les gaf en in 1498 door Philips
den Schoonen financieel gesteund werd.

(1870- 5 71).

De

dieper liggende oorzaak van dezen oorlog is de eeuwenoude tegenstelling tusschen D. en Fr., die toegespitst
werd door het streven naar eenheid in de D. staten
onder Bismarck, door de angst van Fr.onder Napoleon
III voor een te machtig wordend D., alsmede het streven van Napoleon naar een Rijngrens. De naaste oorzaak was de candidatuur van prins Leopold von Hohenzollem-Sigmaringen voor den Sp. troon. Deze candidatuur werd onder Fr. diplomatieken druk weliswaar
ingetrokken, doch het bekende incident van Ems
(> Emser telegram) deed den oorlog ontvlammen.
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Fransche bakker

—Fransch-Equatoriaal-Afrika

Tegen de verwachtingen van Napoleon waren de Z.
Duitsche staten alle aan de zijde van Pruisen en den
N. Duitschen Bond. De Duitschers concentreerden in
de Palts: le leger (60 000 manschappen) onder Steinmetz; 2e leger (131 000 m.) onder prins Friedrich Karl;
3e leger (130 000 m.) onder den kroonprins. De Franschen waren van plan om N. en Z. Duitschland door
een opmarsch naar den Rijn te scheiden. Evenwel namen zij een te ver uitgebreid front in, nl. tusschen Metz
en Straatsburg; bovendien concentreerden zij hun troepen deels vóórdat deze geheel gemobiliseerd en uitgerust waren. De D. legers konden dank zij de inertie van
vele Fr. generaals, dank zij de weinige maatregelen,
die de Franschen voor hunne beveiliging en verkenning
hadden genomen, dank zij dc verspreide en gescheiden
opstelling der Fr. legerkorpsen en ondanks een klein Fr.
succes bij Saarbrücken op 2 Aug., de Franschen slaan
in de slagen bij Weissenburg (4 Aug. tegen Abel Douay)
en Wörth (6 Aug. tegen Mac Mahon) (beide slagen geleverd door 3e leger) en bij Forbach of Spichem (6
Aug. tegen Frossard) (le leger). Hierdoor was het Fr.
Rijnleger onder Bazaine gedwongen terug te gaan. Op
14 Aug. werd hij bij Colombey (Oostelijk van Metz)
aangevallen. Hij trok hierop terug, doch verspeelde
kostbaren tijd, dien de Duitschers zich ten nutte maakten door ten Z. van Metz over de Moezel te gaan, den
onbeslisten slag van Mars-la-Tour (ten W. van Metz,
15 Aug.) te leveren, Bazaine in den slag bij GravelotteSt.Privat (18 Aug.) te verslaan en hem dientengevolge
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vendien de stad zelf met zwaar geschut onder vuur
namen en er in Parijs hongersnood heerschte, moest zij
op 28 Jan. capituleeren. Een wapenstilstand trad tevens
in, die op 26 Febr. 1871 leidde tot den voorloopigen
vrede van Versailles. Op 10 Mei werd de definitieve
vrede van Frankfort gesloten. Frankrijk verloor den
Elzas (zonder Belfort) en een deel van Lotharingen
(waarbij Metz) en moest 5 milliard frs. schadevergoeding betalen. D. troepen bezetten een deel van Fr., totdat deze schadevergoeding zou zijn betaald. Dit was in
1873 het geval.
van Voorst tot Voorst.

Fransche bakker heet de dubbele vier in het
dominospel. Misschien ontstaan uit: deux fois quatre.
Fransche broodjes heet een soort kadetjes.
Misschien een herinnering aan een Hugenoot, Isaak de
Bakker, een uitgewekene, die een bijzonder soort
brood in omloop bracht.
L i t. J. H. Nannings, Brood- en Gebakvormen en
:

hunne Beteekenis

in de Folklore (blz. 162).

Fransche klaver, > Luzerne.
Fransche koloniën, > Frankrijk (sub I. J).
Fransch-Equatoriaal-Afrika (Fr.: Afrique
équatoriale frangaise, verkorting: A.E.F.), Fransch
koloniaal gebied in Centraal-Afrika, strekt zich uit
van het Tibesti-gebergte, ten N. op 22° N., tot in de

omgeving van de Kongo -monding, ten Z. op 5° Z. Het
wordt ten O. begrensd door Eng. -Egypt. -Soedan en
Belg.-Kongo, ten W. door den Atlant. Oceaan, Sp.
Guinea, Kameroen, Nigeria en Fr.-W.-Afrika, ten Z.
door Belg.-Kongo en
Portug.-Cabinda. Opp. ca.
in Metz op te sluiten.
Mac Mahon was intusschen naar het kamp van Cha- 2 256 000 km 2 ruim 3 000 000 inw. De hoofdplaats is
lons teruggetrokken. Aldaar werd een nieuw leger ge- Brazzaville.
Natuurlijke gesteldheid. Van Noord tot Zuid treft
vormd (135 000 m.), dat Metz zou trachten te ontzetten,
doch dat door het nieuw gevormde D. Maasleger onder men achtereenvolgens de volgende landstreken aan:
prins Albert van Saksen en door het 3e leger, na den het bergachtige Tibesti, dat uit kristallijne en primaire
ongelukkigen slag bij Beaumont (30 Aug.), op 1 Sept. gesteenten bestaat, welke door vulkanische werking
werden verbrokkeld; machtige eruptieve massa’s
bij Sédan werd ingesloten en grootendeels op 2 Sept.
moest capituleeren. Napoleon geraakte hierbij eveneens werden opgericht, waarvan de Emi Koessi (3 400 m) de
voornaamste is. In Z.O. richting strekt zich verder het
in gevangenschap.
Op 15 Sept. sloten de Duitschers Parijs aan alle zij- hoogland van Ennedi (1 200 m) uit, dat zich bij de
den in en ving een maandenlang beleg aan. De inmid- Oeadaï en Dar Foer-plateau’s aansluit, die niet meer
dels opgetreden republikeinsche regeering, onder den zooals de Tibesti een typisch Sahara-kenmerk dragen,
impuls van Gambetta, had de „levée en masse” uitge- maar die reeds een Soedan-karakter vertoonen. Ten Z.
en Z.W. van het Tibesti-gebergte breidt zich het uitgeroepen en vormde talrijke ontzettingslegers.
Op 27 Oct. capituleerde Metz uit gebrek aan levens- strekte laagland van Borkoe tot in de omgeving van
middelen met 180 000 man. Verschillende Fr. vestingen het Tsaad-meer uit. Deze laagvlakte werd door den
werden eveneens genomen met uitzondering van Bitche Franschen ontdekkingsreiziger Tilho Pays Bas du
en Belfort, waardoor vele D. troepen vrij kwamen. Tchad genoemd; zij ligt op 200 m boven zeepeil, lager
Bovendien konden de Fr. ontzettingslegers zich ten dus dan het Tsaad-meer, dat op 260 m ligt en dat door
gevolge van hun geringe geoefendheid niet met de een hoogterug, de Kanem, gescheiden wordt van de
eigenlijke laagvlakte. Ten Z. en ten Z.O. van het
Duitschers meten.
Het Fr. Loireleger onder Aurelle de Paladines Tsaad-meer ontvouwt zich de vlakte van de Sjari(150 000 m.) behaalde weliswaar op 9 Nov. een over- Logone, waarvan de waterrijke rivieren contrasteeren
winning bij Coulmiers, doch werd ten slotte op 4 Dec. met de aan de oppervlakte zeer waterarme Pays-Bas
bij Orléans verslagen. Het Loireleger werd daarop ver- du Tchad. Het Sjari-bekken wordt van de Kongodeeld in een Westleger onder Chanzy en een Oostleger vlakte gescheiden door een plateau, dat zich in W.-O.
onder Bourbaki. Het W. leger werd op 10-12 Jan. bij richting uitstrekt van N. Kongo tot Kameroen. In het
Lc Mans verslagen, terwijl Bourbaki, die Belfort zou Z. gedeelte van F.-E.-A. treft men vervolgens de
ontzetten, na onnoemelijk lijden tegen Von Werder Sanga- en de Oebangi-vlakten aan, die eigenlijk deel
aan de Lisaine de nederlaag leed en gedwongen werd de uitmaken van de Kongo -depressie, het Kristalgebergte
Zwits. grens te overschrijden, waar het werd geïnter- langs de kust, dat uit oeroude en primaire gesteenten
neerd (1 Febr., 84 000 m).
bestaat en van den Atlantischen Oceaan door een smalle
Een Fr. Noordleger onder Faidherbe werd ten slotte kustvlakte verwijderd blijft, waarin de Ogowe vloeit.
bij St. Quentin (19 Jan. 1871) verslagen. Door een en
Het feit, dat zich dit gebied in N.-Z. richting uitander was de kans op ontzet van Parijs vervlogen. Aan- strekt van de Kongo-monding tot het Tibesti-gebied,
,

gezien dc groote uitvallen der bezetting (29-30 Oct. bij
Le Bourget, 30 Nov. en 2 Dec. bij Champigny en 19 Jan.
bij Mont Valérien) mislukt waren, de Duitschers bo-
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verklaart, dat het hydrographisch net zeer arm is in
het bijna regenlooze N., zeer rijk ontwikkeld in de
evenaarszone, met haar machtigen regenneerslag.

vinden

is,

zoeke

men

onder

Ph

:

Ook op de flora en fauna oefent die ligging haar
invloed uit: hoe meer Zuidwaarts, des te rijker worden
planten- en dierenwereld. Ten Z. van het bijna plantenloozc Sahara-gebied bevindt zich een steppen -zone
met half woestijnkarakter, waar overwegend mimoseeën en acacia’s aangetroffen worden en waar kameel
en struis hun woonplaats hebben. Verder breidt zich
de savannen-zone uit, met haar talrijke graslanden,
waar men runderen, schapen, geiten, paarden, ezels en
ook kameelen fokt en waar rijst, maïs en sorgoem verbouwd worden. Het Z. wordt hoofdzakelijk ingenomen
door het tropisch woud, met zijn kostbare houtsoorten
en zijn rijke cultures in de ontboschte gedeelten; daar
ook leven
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talrijke

diersoorten.

in het nabije gebied, bleef
F.-E.-A. in alle opzichten ver ten achter. Sedert den
Wereldoorlog echter hebben de Fr. meer aandacht aan
deze uitgestrekte kolonie besteed.
is een bezitZonder
ting van geen econ. belang; dat ziet nu de Fr. regeering
voor F.-E.-A. in. Er werd begonnen met het aanleggen
van wegen en, nadat men lang tijd en geld verkwist
heeft, is thans de belangrijke spoorweg Brazzaville—
Pointe Noire voltooid. De talrijke producten, die van
het binnenland te water kunnen vervoerd worden tot
den Stanley Pool, dank zij het dichte net van den
Kongo-stroom, vinden nu een snellen uitweg naar den
Oceaan, waar de haven van Pointe Noire wordt aangelegd. Een net van telegraphische en radio-verbindingen
werd tot stand gebracht en een vliegdienst ingericht.
moeten vooral
Onder de
vermeld worden: de huiden van runderen, schapen,

kolonisatie verrichtten

vervoermiddelen

Bevolking. De bevolking is zeer gemengd, men treft
er vertegenwoordigers aan van het blanke ras en van
het zwarte, alsmede dwergen. Behalve de Tiboe’s, die
tot het zwarte ras behooren en die in de Tibesti leven,
is de streek ten N. van het Tsaad-meer door blanken geiten en wilde dieren, uit de streken van Midden
bewoond, die echter dikwijls sterk op zwarten gelijken. Kongo en Tsaad; verder ivoor uit Gaboen, MiddenDe ten N. O. heerschende stammen zijn van Arabischen Kongo en Oebangi-Sjari; ten slotte is ook vermeldensoorsprong; zij zijn meestal nomadische herders, in de waard de walvischvangst langs de kust, die olie en
drogere gedeelten van Oeadaï en Darfoer. De Foelbe, guano op levert.
die in de omgeving van het Tsaad-meer vertoeven,
Van de plantaardige vetten is de oliepalm het bebehooren tot het blanke ras, maar zij naderen meer langrijkste product, die men in het Zuidelijk en Cenhet Negertype naarmate zij Zuidwaarts wonen. Zij zijn Centraal boschgebied aantreft. Ook de aardnoten en de
een uitstekend herdersvolk en ijverige propagandisten „karité” zijn van beteekenis; deze laatste komt voor
Oebangi-Sjari-gewest. Verder moeten als
van den Islam.
in het
vermeld
In het middengedeelte van F.-E.-A. domineeren de
Soedannegers, waaronder nl. de knappe Bagirmi, langs worden: gierst, rijst, maïs, sesam, tabak, bananen,
de Sjari. Deze Negers zijn landbouwers, maar vaak ook kokospalm, maniok, bataten, cassaven, kolanoten,
handelaars. Zij botsten herhaaldelijk op hun buren, koffie, vanille, cacao, katoen (in het gebied van de
de Bantoe ’s, en gaven nog voor korten tijd aanleiding Sjari-Oebangi en van het Tsaadmeer). Het tropisch
tot groote volksverhuizingen. De Soedannegers zijn bij woud levert veel houtsoorten en rubber op; deze wordt
uitstek de bewoners der savannen, de Bantoe-negers ook aangeplant in het bekken van Oebangi-Sjari.
die van het oerwoud; de Fang nl. behooren tot de
Delfstoffen. Men ontdekte koper en lood,
laatste en leven in het Z. gedeelte van F.-E.-A.; in de ook gemengde ertsen, waarvan het econ. belang nog
omgeving van den Kongostroom komen verscheidene niet werd vastgesteld. Het is waarschijnlijk, dat er
Bantoestammen voor. die veel verwantschap vertoo- veel andere delfstoffen voorkomen; om ze op te sporen
nen met die van de Belg. kolonie. Zij leggen zich meestal moeten nog talrijke wetensch. onderzoekingen gedaan
toe op landbouw, visch vangst en ook industrieelen worden en om ze met vrucht te kunnen ontginnen,
arbeid, vooral sedert de komst der Europeanen.
moet de econ. uitrusting nog veel vorderingen maken.
Ten slotte dienen nog de Pygmeeën vermeld. Deze
Behalve de houtzagerijen, oliefabrieken en de kadwergvolken, met zwart-geelachtige huidskleur, le- toenbewerkingen bestaat er tot nu toe weinig indusven onafhankelijk in kleine groepen, als verzamelaars trie. De h a n d e 1 is sedert een dertigtal jaren zeer
en jagers in het oerwoud. Zij drijven vaak stommen gestegen: in 1900 bedroeg de totale handel 89 millioen
handel met hun Negerburen.
frs., in 1910 186 millioen frs., in 1929 ruim 427 millioen
Het generaal-gou vernemen t F.-E.-A., frs. en in het crisisjaar 1931: 391 millioen frs.
Bestuur.
waarvan Brazzaville de hoofdstad is en waar de genezijn:
Pointe
De voornaamste
ra al-gouvemeur zetelt, bestaat uit de vlg. prov., die
Noire, ten N. van de Kongo -monding, Libreville aan
>
elk door een luitenant-gouvemeur worden bestuurd:
den inham van Gaboen en Port-Gentil, beschermd door
Gaboen, met Libreville als hoofdplaats, > Midden de Lopez-kaap.
Kongo, met Brazzaville, > Oebangi-Sjari, met BanOok in het beschavingswerk hebben de Franschen
gi, > Tsaad, met Fort Lamy. Daartoe kan nog het
sedert eenigen tijd flinke resultaten bereikt, én in het
mandaatgebied > Kameroen gerekend worden. De
bestrijden of opheffen van inlandsche misbruiken, én
prov. worden gesplitst in „cercles” en deze weer in
in het methodisch bekampen van de ziekten, die de
ook
bestaat
indeeling
Europ.
„résidences”. Naast deze
bevolking aantasten, met name van de slaapziekte.
een inheemsche organisatie, die echter zeer uiteenlooNaast de weldoende taak van de regeering moet speciaal
pend is en varieert van heel primitieve stammengroevermeld worden de veredelende werking van de mispeering tot ingewikkelde rijken, die nog vóór korten
sionarissen, die gewoonlijk in zeer moeilijke omstantijd een machtige heerschappij voerden.
digheden, door hun toewijding, tot prachtige resulEcon. beteekenis. F.-E.-A. is lang verwaarloosd
taten komen.
geweest door de Fr. regeer ing, zoowel wat betreft het
L i t. Tilho, Documents scientifiques de la mission
opsporen van de econ. bestaansbronnen als het aan(Parijs 1910)
R. Chudeau, Sahara Soudanais, in
van
de
aanmoedigen
het
verkeerswegen,
leggen van
Garde, Descr.
Mission au Sahara (II Parijs 1909)
en
rechtkrachtig
kolonisatie en het invoeren van een
E. F.
géologique des régions du Tchad (Parijs 1911)
vaardig bestuur. Terwijl de Belgen onder de energieke Gautier, Le Sahara (Parijs 1928) Herbert Ward, Chez
leiding van Leopold II in weinig tijd wonderen van les cannibale8 de 1’Afr. centrale (Parijs 1910) A. Cureau,
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Fransch-Guinea

Les sociétés primitives de
Einstein,

Negerplastik

1’Afr. équat. (Parijs 1912)

(München 1920)

;

—Fransch- Vlaanderen

Carl

21,5 millioen inw. (1931). Ca. 30 000 Europeanen wonen onder 15 millioen Annamieten, verder Cambodjaneezen,
Tai-volken, enz. Voor missiege-

A. Meynier,
L’Afrique noire (Parijs 1921) ; A. Sarraut, La mise en
valeur des colonies fr. (Parijs 1923) J. Brummelkamp,
Sociale Geogr. van Afrika (II 1930) ; G. Bruel, L’Afr.
équat. fr. (1930).
.
Asbroeck.
;

schiedcnis, > Indië.
L i t. H. Gourdon, 1’Indo-Chine

;

V

Weermacht De sterkte bedraagt 1 reg. (4 bataljons)
en 2 zelfstandige bataljons infanterie, benevens 3 secties bergartillerie. Hoofdkwartier: Brazzaville. De
troepen zijn samengesteld uit Franschen en Inlanders
(in hoofdzaak Senegaleezen). De Fr. off., onderoff. en
manschappen, voorkomende op de bij elk wapen en
dienstvak aangelegde lijsten, worden in volgorde en
bij toerbeurt aangewezen voor den kolon. dienst voor
minstens 2 jaar. De manschappen moeten 6 maanden
in het moederland hebben gediend en 21 jaar oud zijn.
L i t. Annuaire militaire (1934).
v. Munnekrede.
Franseh-Guiiica , > Guinea. Voor de weermacht, > Fransch-West-Afrika.
:

Fransch Guyana, Fr. gouvernement in het N.O.
van Z. Amerika; opp. 88 240 km 2 ca. 50 000 inw.
(1933). Ligging. Het grenst in het N.O. aan den
deel

,

Atl. Oceaan,

is

in het

W.

gescheiden door de rivieren
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:

Heere.
(1931

;

met

Fransch-Occanië, > Oceanië.
Fransch raaigras [Arrhenatherum

bibliogr.).

avenaceum

ook havergras genoemd, behoort tot de fam.
der grassen, Gramineae, en werd het eerst in Fr.
als voedergras verbouwd. Het vormt vaak het grootste
bestanddeel der weilanden, bereikt 1 m hoogte en
(elatius)],

heeft een langen levensduur. Hoewel iets hard, geeft
het overvloedig gras, dat als groenvoer gegeten wordt.
Kalkgronden zijn het beste voor deze grassoort, die in
Eur. en N.Amer. een voorname plaats inneemt. Bouman.
Fransch- Russisch pact, gesloten op 3 Mei
1935. Daar de onderhandelingen over een Oostelijk
veiligheidsstatuut te Stresa in April 1935 mislukten,
drongen vooral Rusland en de Kleine Entente aan op
het sluiten van een verdedigingspact met militair verbond tusschen Fr. en Rusland; de onderhandelingen
werden gevoerd door La val en Litwinow; Engeland en
Polen, die in het pact een specifiek anti-Duitsch verbond zagen, bleven afzijdig.
Cosemans.
Fransch-Soedan, > Soedan.
Fransch-Somaliland, > Somaliland.

Maroni en Itani van Ned. -Guyana (grensregeling van
1891), terwijl de grens in het Z.O. gevormd wordt door
het Toemoek-Hoemakgebergte en in het O. door de
Oyapoch-rivier (grensregeling met Brazilië in 1900).
Fransch- Vlaanderen
Het strekt zich uit van 5° 4' tot 1°50' N., en van 56° index kol. 831.
40' tot 54° W. Het klimaat is tropisch met zeer zwaren
I

(zie pl.

en krt.

;

vgl.

. Aardrijkskundig. A)
Inleiding. Door den loop
der geschiedenis is van de oude Nederlanden, in het
Indianen,
Negers,
De
bestaat uit
bijzonder van Vlaanderen, een deel onder Fransch beMulatten, gedeporteerden en Blanken. In de hoofdstad stuur geraakt. In de late M.E. strekte dit graafschap
Cayenne woont ca. 25% van de totale bevolking zich uit tot de Somme en Ponthieu, waarvan, na den
(14 000). De jaarlijksche toename is gering. De voorn, dood van Karei den Stouten, Péronne, Ponthieu en
zijn landbouw en Boonen (Boulogne) aan de Fr. kroon werden gehecht.
van
veeteelt, ofschoon beide toch nog weinig beteekenis Daarna liep de grens langs de Authie over Bapaume
hebben. Hoofdproducten zijn: maniok, katoen, rameh, naar Kamerijk. Gemakshalve is F.-V. hier (zie de kaart)
ooftsoorten, suiker, koffie, cacao, rubber. De bosschen vrij willekeurig verengd tot het Westelijk deel van het
zijn rijk aan timmerhoutsoorten, hars- en olieleverende Noorderdepartement. In het O. werd een grens gezocht
olieleverende in de rivier de Eule, Noordwaarts tot Rijsel, en vanrozenhout),
(balata,
houtsoorten
den daar Oostwaarts langs de natuurlijke grens tusschen
verfhoutsoorten (brazielhout). In
vruchten,
mijnbouw staat de goudproductie bovenaan (jaarlijk- het Moerenland van de Mark en het Krijtland.
sche prod. voor een waarde van 276 000 p. st.). Het
B) Vcrdceling. a) De
e, het links van de Eule
goud wordt gewasschen uit het zand der verschillende gelegen deel van den Kouter (La Couture), uitlooper
zilver,
koper,
ijzer,
rivieren. Verder een rijkdom aan
van het Picardisch Krijtland, b) Het Moerenlood, kwikzilver en phosphaat.
land van Eule, Leie en Mark. c) Het HoutDe import bedroeg in 1931 en 1932 1 a n d, de thans vrijwel ontwoude uitlooper van het
onderdeel der
d) De Duinen,
resp. 42 698 000 frs. en 43 511 000 frs., de export in VI. bergland,
dezelfde jaren resp. 30 153 000 frs. en 25 937 000 frs. reeks van Blanke Nes tot de Wadden, e) Het vroegere
Het verkeer richt zich vnl. naar Frankrijk. zee -moerenland, sedert de 7e eeuw ingepolderd en
Voorn, havens zijn Cayenne en St. Laurent aan de B 1 o o 1 1 a n d geheeten, nog beschermd door den
Maroni, welke met elkaar in verbinding zijn gebracht ouden Maardijk, links van de Aa tot Grevelingen, en
dan naar Duinkerke achter de duinen gelegen. Het
door een dienst van watervliegtuigen.
Het gouvernement wordt bestuurd door een gouver- Bloot land onderscheidt zich door zijn jongere plaatsneur, met een Geheimen en Algemcenen Raad. Zetel namen op -kerke, -kapelle, -hove en -burg van het
der reg. is te Cayenne. De bevolking is grootendeels oudere gebied met namen op -hem, -ingen en -zeele.
Zuylen.
C) Bevolking. Zoover als de uiterste staatkundige
Kath. Er is een apost. praefectuur.
bestaat uit één bataljon infan- grens van het oude graafschap reikte, was de bevolking
De
terie (staf te Cayenne) benevens een detachement gen- in hoofdzaak Frankisch met Saksischen en Frieschen
inslag, gelijk de plaatsnamen nog getuigen. Zij raakte
darmen.
Fransch Indo- China (Indo-Chine Fran^aise) in den loop der eeuwen verfranscht. Van de ong.
970 000 inw. in het engere gebied, boven bedoeld,
is de samenvattende naam voor de gebieden in AchterIndië, die door de Franschen bestuurd worden: de kolo- spreken nog ong. 400 000 Vlaamsch.
II. A) Profane geschiedenis. Voor de oudere genie Cochin-China, de staten Annam, Cambodja, Laos,
Tonkin en het pachtgebied Kwang-tsjoe-wan in China. schiedenis, zie > Gallië en > Vlaanderen. De verDe gouvemeur-generaal zetelt te Hanoi. Er zijn 87
door Frankrijk vangt aan met
residenties en afdeelingen, elk met een Fr. admini- het aanvalsverdrag tegen de Zuidelijke Nederlanden,
2
in 1635 gesloten tusschen Lodewijk XIII en de Zeven
strateur of resident. Totale opp. ca. 740 000 km

regenval.
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Provinciën. In 1640 namen de Franschen Atrecht,
in 1644 Grevelingen, in 1648, kort voor den vrede,
Duinkerke met hulp van Tromp. Bij den vrede kreeg

Frankrijk een deel van Artois, maar hield Duinkerke
Heroverd in 1653, nam Turenne het in 1658
voor de Engelschen, die het behielden bij den vrede
van 1659, waardoor Fr. geheel Artois, Grevelingen,
Burburg verkreeg, waarna Lod. XIV in 1662 Duinkerke
van de Engelschen kocht. Bij den vrede van 1668 kreeg
Frankrijk Rijsel, St. Winoksbergen, bij dien van Nijmegen (1678) Bethune, Kamerijk, Maubeuge, Bouillon,
maar ook Belle (Bailleul) en Kassei. Te laat zag Holland het gevaar en koos het de zijde van het Zuiden.
Vergeefs streed Willem III bij Kassei (1677), streed het
Holl. leger bij Hondschoote (1708). Wel namen prins
Eugenius en Marlborough Rijsel en Dowaai, maar
alles ging opnieuw verloren bij den vrede van Utrecht

bezet.

behoort tot het zgn. Hollandsch-Frankische dialect,
dat groote gebieden aan het Fransch verloor. Het eerst
gingen Flandre Gallicante en het Picardische gebied
verloren, waar de plaatsnamen een sterk Dietsch
karakter dragen. In de 11e eeuw verfranschte het hof
van Wynen (Guines), in de 12e eeuw dringen Fransche
akten door in St. Omaars, waar men pas in 1593
tweetalige vonnissen invoerde. In 1664 beveelt Lodewijk XÏV het opmaken van vonnissen en notarieele
akten in het Fransch, voor het door hem veroverde
gebied, maar vaardigt nog in 1674 een Vlaamsche
ordonnantie uit voor het land van Breedenaarde
(Pas de Calais), waar nog in 1790 Vlaamsch gesproken
wordt te Ouderwijk. Bij de Omwenteling eischt de
ideologie van dien tijd de vernietiging van dc auto-

nomie en de uitroeiing der randtalen, beschouwd als
„lambeaux de la féodalité”. Door gebrek aan leerkrachten gaat deze eisch in het rumoer verloren, maar
Meenen,
bij
tevergeefs
Oranje
streed
eens
Nog
(1713).
tweetalig, en Nap.
Halewijn en Werveke (1793). F.-V. was voorgoed afge- de Julimonarchie maakt de scholen
Fr. in (1863). 1882
sneden van zijn ouden tronk. Toch draagt het ook nu, III voert de eentaligheid van het
Vlaamsche preek en catechismus.
in zijn belforten en carillons, de eereteekens eens te volgt het verbod van
verfranschingshebben behoord tot de Nederlanden en hun vrijheid, Administratie, leger en vloot worden
machines, terwijl het hatelijke stelsel van den klikeereteekens verboden in ’s konings Frankrijk.
De F r a n s c h e t ij d. Tot aan de Revolutie penning („signum”) de kinderen dwingt ook buiten
Zoo schrijdt de verbleef dit gebied staatkundig en kerkelijk gescheiden de school Fransch te spreken.
van het eigenlijke Fr., maar werd toen volkomen fransching in een snel tempo voort en verbastert de
en raken alle stadjes
ingelijfd met opheffing der eigen autonomie. Ondanks burgerij van Duinkerke na 1880,
bevolking naar
een grooten opbloei der nijverheid, vanouds een be- tweetalig, terwijl door den oorlog, die de
sterk
staansbron in dit gebied, wordt het centraliseerings- Franschtalig gebied doet wijken, ook Belle e.d.
stelsel, zooals in andere gebieden, als een groot nadeel
voor de geestelijke en zede lijke ontwikkeling gevoeld,
en is ook hier de ideologie van het regionalisme
opgekomen. Groote verwoestingen bracht de Wereld-

waarvan het zich krachtig herstelde.
Kerkelijke geschiedenis. Door de invallen
der Franken ging de vrucht verloren van de vroegere
prediking van Eubertus, Chrysolus en Piatus, later
St. Maarten en Victrix (249). Ook de prediking van
Adalbert en Antimond zette geen vrucht. Dan sticht
de Ier St. Columbanus het klooster van Luxeuil,
oorlog,

B)

in de 7e eeuw St. Omaars, St. Mommelin
en St. Berthen voortkomen, die de stad St. Omaars
tot uitgangspunt hadden. Daarna komen St. Winok
en St. Willebrord, die te Grevelingen, St. Winoksbergen en Wormhout prediken, gevolgd door St.
Eleutherius en St. Elooi in het Doomiksche. Aldus
waren het Benedictijnen, die het eerst hun kloosters
St. Berthen (te St. Omaars) en St. Winok (te Wormhout, in 1208 overgebracht naar Groenbergen, nu
St. Winoksbergen) stichtten. De geestdrift ten tijde
der Kruistochten voert tot de oprichting van gasthuizen
en kloosters van talrijke Orden, terwijl de Contra-

van waaruit

Reformatie de Orde der Jezuïeten tot stichting van
colleges bracht te St. Winoksbergen (1559), Duinkerke (1612), Kassei (1613) en Belle (1614). Tot aan
de Revolutie bleef dit gebied buiten de Gallicaansche
kerkorde, en behoorde het aan vier diocesen, Doornik,
Atrecht, Ieperen, St. Omaars. Bij de Omwenteling
werd uit het Noorderdcpartement het bisdom Kamerijk
gevormd, maar daarvan in 1913 het bisdom Rijsel
afgescheiden, omvattend de arrondissementen Duinkerke en Rijsel. Lang bleef de Kerk bron van Vlaamsch
onderricht, tot zij laat in de 19e eeuw aan banden
werd gelegd. De Scheidingswet bracht, naast veel
onheil, op dit gebied bevrijding, die niet veel benut
werd.

III. Taal en letterkunde.

De

Nederlandse h.

hier gesproken taal, gesplitst in onderdialecten,

Wat

niet onder

F

te

verfranschen bij den terugkeer en herbouw. Aan enkele
seminaries, nl. te Rijsel, Mergcm, Hazebroek, alsmede
aan de nijverheids- en handelsschool te Toerkonje
(Tourcoing), worden lessen in de Ned. taal gegeven;
sedert 1926 ook aan de Kath. hoogeschool te Rijsel.
Aan de herleving had een groot aandeel de priester >Lemire, terwijl prof. dr. C. Looten, nu deken der

aan de Kath. universiteit, zijn
lang leven heeft gewijd aan de bekendmaking van
eigen oude, en van de oude en moderne letterkunde
van Vlaanderen en Nederland.
De letterkunde is voor en na de scheiding dezelfde
als van den stam. Hier werden de oudste liederen van
de Ned. taal gedicht, in de 19e eeuw verzameld door
E. de Coussemaker, o.a. de ballade van Heer Halewijn.
Nog na de scheiding valt de bloei der rederijkers,
waarvan Michiel de Swaen uit Duinkerke (1654-1707)
in den jongstcn tijd belangstelling herwon, maar
ook André Steven uit Cassel, van Costenoble uit Belle,
Ferd. Loys uit Peene en de Baedts uit Steenyoorde
mogen worden genoemd. De Rederijkerskamers hielden
stand tot in de 19e eeuw, maar nu bestaat nog alleen
die te Eeke. De steun aan de moedertaal, bedoeld
door de oprichting van het Comité Flamand de France
(1853), verliep, wat aanleiding werd tot de oprichting
van het Vlaamsch Verbond van Frankrijk na den
Wereldoorlog, dat door eigen geschriften, gouwdagen
en taalwedstrijden de herleving steunt.
Fransch. Van den oudsten tijd af was een deel van
dit gebied verfranscht, het zgn. Flandre Gallicante.
Het is overigens bekend, dat de zgn. langue d’oil
in een oud-Frankisch milieu moet zijn ontwikkeld,
en dat haar oudste letterkunde vermoedelijk wortelt
in de Frankische heldensage, waarbij onbekendheid
der makers dagteekening en plaatsbepaling onmogelijk
maakt. Uit Rijsel stammen echter Gauthier de Lille
of de Chatillon (11e eeuw), Jacquemart Gielée (1328).
Uit Komen of Ruysscheure stamde Philippc de

faculteit der letteren
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ook in politiek opzicht, daar hij den dienst van Karei
den Stouten verliet voor dien van Lodewijk XI. In
de 17e eeuw leefde Brüle Maison. Bekend zijn verder
uit Rijsel A. Desrousseauv (1820-1892) en
Gust.
Nadaud uit Roobeke (1820-1893); J. Watteeuw en
A. Samain.
IV. Kunsten en Wetenschappen. Nog weinig is
gedaan om de innerlijke grootheid van dit kleine

140

in krachtigen steun van staatswege, kan F.-V. de
zuigkracht alleen weerstaan in dien het, zich terugtrekkend in eigen wezen, streeft naar innerlijke vol,

making.

L
van

W.

:
Flandre Notre Mère (uitg. v. h. VI. Verbond
Fr., Belle 1931); V. Celen, F.-V. (Antwerpen 1933)
J. L. van Es, De Fr. Ned. (1918)
Pleimion Naibh,
;

i t.

Zannekin

(Thielt)
E. Bruggeman,
Les Mystiques
Flamands (Rijsel 1928).
v. Es.
gebied in het licht te stellen. Een klein stadje als
Franseh-Y oor- Indië, officieel: EtablisseBelle bracht mannen voort als Jacob de Meyere
(1491-1622), schrijver van de Annales Flandriae; ments Francais dans 1’Inde, Fransche bezitting, te
2
290 000 inwoners (1929). De gouverGilles de Koninck en Jan Lennus, hoogleeraren in zamen 513 km
de wijsbegeerte te Leuven; den rechtsgeleerde Fr. neur-generaal woont in Pondichéry (X 224 D5;
Rooses; Fr. Baest, opsteller van de Acta Sanctorum; 45 000 inw.) en bestuurt bovendien Carical (ibid.
Willem van Corenhuyse, voorzitter van den Raad 20 000 inw.), Yanaon (X 224 E4; 5 000 inw.), Mahé
van Vlaanderen; den philoloog E. de Coussemaker. (X 224 D5; 11 000 inw.) en Tsjandranagore (even ten
Naar het N. weken de Calvinistenpredikers: de N. van Calcutta; 30 000 inw.). Landbouw (rijst,
Heere.
Kasselaars Dathenus en Taffin en de latere hoog- suikerriet).
L i t. : H. Weber, La Comp. fran$. des Indes (1904).
leeraar te Leiden Fr. Ravelinghem,
;

r

,

medewerker van

Plantijn.

Fransch-West-Afrika

Genoemd mogen

verder Ogier de Busbeque
of de Bousbecque (16e eeuw), gezant en archaeoloog,
vriend van Lipsius, en Jan Nevius van Hondschoote,
vriend van Erasmus, allen welhaast vergeten in het
stamland, omdat hun geboorteland tot onmacht
verviel. Eén, de middeleeuwsche monnik Willem van
Rubroek of Rubruquius, die 1263- ’55 Azië doorkruiste
tot den Karakoroem, kreeg wereldfaam. Tot de groote

mannen

mogen

(1660-1702)
D. P. van

uit

francaise, verkorting A.O.F.),

gebied in West-Afrika, aan Frankrijk toebehoorend,
dat zich uitstrekt van den Atlantischen Oceaan tot
het Tsaad-meer en van de Golf van Guinea tot het
centrum van de Sahara. De politieke grenzen zijn:
in het O.: Eng. Nigeria en Fr. -Equat.- Afrika; in het
N.: Ital. Libië en het Zuidelijk Territorium; ten W.:
Spaansch Rio de Oro, Eng. Gambia, Portug. Guinea;
ten Z.: Eng. Siërra Leone, de vrijstaat Liberia, de
Eng. Goudkust en Nigeria. Opp. 4 800 000 km 2
ca. 16 millioen inwoners.

ook gerekend worden Jan Bart
Duinkerke, kaper en admiraal, en

Damme

(1770-1830) uit Kassei, generaal

onder Napoleon; L. Faidherbe (1818-1889) uit Rijsel,
die in den oorlog van 1870 het Noorderleger aanvoerde.
A) Bouwkunst. Na de Gotiek en Vlaamsche Renaissance onderging de bouwkunst Ital. invloed in de
bouwwerken van baron W. Cobergher (17e eeuw) en
vooral Fr.invloed, toen Lodewijk XIV aan Vauban en
Mansard den herbouw en bevestiging van zoo menige
verwoeste en veroverde stad opdroeg (o.a. Rijsel).
Bekend is de herleving van den Vlaamschen stijl door
L. Cordonnier, bouwer van het stadhuis te Duinkerke
en het Vredespaleis te Den Haag.
ö) Schilderkunst. Hoewel geen schilder de hoogte
bereikt van een van Eyck, Rubens of Rembrandt,
mogen genoemd worden: uit Duinkerke Jan de Reyn
(1610-1678), leerling van Van Dyck Philips Corbeen
(1630-1696), leermeester van De Cuyper en Mathieu
Elias; Pierre Angélis (f 1734). Uit Rijsel Wallerand
Vaillant (1623-1677); J. B. Monnoyer (1634-1699);
Jacob van Ost de Jonge (1637-1713); A. de Vuez
(1642-1719); B. Wamps (1689-1759). De Vlaamsche
School houdt ook na de verovering stand bij
J. B. Descamps uit Duinkerke (1706-1791), Beckmans
uit St. Winoksbergen. Half verfranscht zijn L. en
Fr.
Watteau; Doncre uit Zegerskappel (* 1743).
;

Ruyssen uit Hazebroek (1757-1856), L. Boilly
(1761-1845). Onder de Revolutie ontstaat de zgn.

Romeinsche School te Parijs en gaat het Vlaamsche
karakter verloren bij J. B. Wicar (1762-1834) uit
Rijsel en P. de Coninck uit Meteren. Aan het eind
der 19e eeuw herleeft de Vlaamsche School in Pharaon
de Winter, uit Belle.
. Eindbeschouwing. Reeds voor den Wereldoorlog
ontstond in Frankrijk het regionalisme, dat een
oplossing zocht tusschen staatseenheid en centralisatie,
in ruimer autonomie op staatkundig en cultureel
gebied. Als grensland, ingelijfd bij, maar steeds liggend
naast een cultuur, waar kunstwetenschap en literatuur,
uiter lijke beschavingsvormen, zich kunnen verblijden

V
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(Afrique occidentale
uitgestrekt koloniaal
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Natuurlijke gesteldheid. In hetalg. komen overwegend
a t e a u ’s van 200-500
voor, die terras vormig
naar den Oceaan afdalen. Hier en daar echter verheffen

p

m

1

gebergten.

In het Z.W. ligt de Foeta
hoofdzakelijk uit graniet en zandsteen
opgebouwd en, ofschoon slechts 1 200
hoogte bereikend, zeer rijk aan water en een aantal rivieren voedend.
Ten Z.O. hiervan treft men een bergstreek aan, waarvan
de Nimba ruim 1 600
bereikt. Meer naar het binnenland toe verheffen zich de Mina-berg, de Komono-top;
dichtbij de bocht van den Niger, de Hombori. Ten O.
zich

Dzjallon,

m

m

van de Volta verrijzen verder, in de richting van den
Midden -Niger, de bergen van Togo en de Atakora
(ong. 1 000 m). In het O. worden de bekkens van Niger
en Tsaadmeer door een plateaulandschap gescheiden.
Het
woest ij ngedeelte van F.-W.-A.
draagt het kenmerk van een oude peneplain, hier en
daar met jongere sedimenten bedekt, zandsteen of
kalksteen. Daar de primitieve schiervlakte door talrijke
breukzones werd verdeeld, ontstonden hier
vulkanische bergmassa’s. De Adrar der Tforas, de Air
in het O., en de Adrar van Maurctanië in het W., zijn
de voornaamste berggedeelten van Noordelijk F.-W.-A.
in de Sahara. Daarnaast onderscheidt men uitgestrekte
zandwoestijnen, waarvan de beruchte Tanesroefts,
de verschrikkelijkste zijn.

Langs den Atlantischen Oceaan en de Golf van
Guinea strekken zich lage kustvlakten uit,
die het meest ontwikkeld zijn in Senegambië en langs
den Benin-inham, waar zich talrijke lagunen gevormd
hebben.

Rivieren. De hydrographische kenmerken van
de stroomen zijn de vlg.: zij zwellen regelmatig en
dreigen dan met overstrooming; het hoogwater wisselt
af met zeer lagen waterstand; ook bezitten zij talrijke
waterversne Hingen, hetgeen het verkeer met het binnenland steeds sterk belemmerd heeft.
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deze reusachtige opp.
De belangrijkste stroomen zijn: de Niger, met zijn regelmatig verspreid over
In het woestijn- en steppenachtige Noorden leven
typische woestijnbocht in de omgevingvanTimboektoe,
blanke ras behooren en die tot aan
waar een affcapping plaats had ten nadeele van den volken, die tot het
hun heerschappij uitoefenden
bezetting
Fransche
de
uitmondde,
Sahara
de
in
vroeger
Opper-Niger, die
Het zijn zwerfvolken, die den
maar die later werd afgetapt ten voordeele van den over de Soedannegers.
de Mooren ten W., de Toearegs
benedenstroom, die thans met een machtige delta Islam aanhangen:
een in het centmm, en Arabische stammen in het O.
in den Oceaan eindigt. De Volta onderging ook
voornaamste bestaansbron is de veeteelt; zij
aftapping, die den benedenwaterloop ten goede Hun
in hun bezit, die echter door
kwam. De Senegal, die ten N. van de Kaap Verde hebben ook de meeste oasen
Neger-volken worden ontgonnen.
meestal
onderworpen
talrijke
bovenloop
den
in
telt
mondt,
oceaan
in den
bij uitnemendheid de woonplaats van de
versnellingen en langs den benedenloop draagt hij De Soedan is
stammen de belangrijkste
meertjes. De Gambia, Casamanca, Negers, waaronder de vlg.
zijdelingsche
Woloffen in Senegal, de Bambara in het OpperCavally, Sassandra, Comoe en Oeme zijn de voor- zijn: de
Nigergebied, de Malinke in Guinea, de Mossi in het
naamste kuststroomen.
de Fan in Dahomey. Sommige
In het Noordelijk gebied komen enkel w a d i’s Opper- Voltagewest,
machtige rijken tot stand gebracht,
voor, vooral langs den Noordel. oever van den Niger Negers hadden
indringers werden vernietigd.
en den Senegal. Gedurende het Quartair heerschte die echter door de latere
in de Soedan zijn de Foelbe,
een vochtiger klimaat in de Sahara; de biologische De sterkste overweldigers
die steeds ijverige Mohammeen morphologische opsporingen hebben daarvan brons- tot olijfkleurig en
geweest. Het overige gedeelte van F .-W .-A.
het bewijs geleverd. Het steeds verarmen van den danen zijn
Sommigen hebben den Islam
watervoorraad in de woestijn is niet enkel toe te schrij- is bewoond door Negers.
meerderheid echter
aan klimaatschommelingen, maar ook aan af- overgenomen; de overgroote

ven

beoefent het fetisjisme. De gezonde Negerstammen
zijn zeer zeldzaam. Tot de redding der Negers dragen
vooral de missies ijverig bij; ook de staat ziet hiervan
de noodzakelijkheid in en verrichtte reeds flink werk
in medisch opzicht.
Bestuur. Sedert 1 Oct. 1902 zetelt het bestuur van
het groot generaal gouvernement te Dakar (voorheen
te St. Louis). De gouvemeur-generaal wordt bijgestaan

tappingsverschijnselen, nl. van den Niger en de \olta.
Klimaat. Men kan, van Noord naar Zuid, de vlg.
klimaatzones onderscheiden, waarmede tevens een

kenmerkende flora en fauna samenvallen:
1° in het N. heerscht het Sahara-klimaat, met zijn
droge

lucht,

zijn

sterke

temperatuursverschillen,

verdamping, zijn hevige winden, zijn
zeer zeldzame, doch geweldige regenvlagen. De weinige
planten, meestal met stekels en lange wortels, hebben
zich speciaal aangepast bij dit uiterst droog milieu,
alsmede de eenige dieren, die er nog leven en waarvan
het uithoudingsvermogen merkwaardig is, nl. bij
kameel en adax.
zijn

groote

door een alg. secretaris en door een gouvemementsraad, waarvan deel uitmaken inlandsche en Europeesche notabelen en hoogere ambtenaren van F.-W.-A.
Men onderscheidt de vlg. koloniën, waarvan de

°
steppengebied, met tamelijk
2 Hot
groote temperatuursschommelingen en een gemiddelden
regenneerslag van 0,30 m. Men treft er uitgestrekte
grasvelden aan en stekelige planten, zooals acacia’s,
die er vaak dwergwouden vormen. In deze arme streek
brengen de Senegal en vooral de Niger wat vruchtbaarheid en is de kameel het meest gebruikte lastdier.

3°

De

Soedaneesche Sa van na,

hoofden luitenant-gouvemeurs zijn: 1° Senegal. 2°
Fransch-Soedan.3° Fransch-Guinea. 4° De Ivoorkust.
5° Dahomey. 6° De Niger-kolonie. 7° Mauretanië.
Tot F.-W.-A. behoort verder nog het mandaatgebied

van Togo.
Econ. betcckenis. Niettegenstaande de weinig
voordeelige omstandigheden van het physieke milieu,
zijn

de Franschen er in geslaagd flinke resultaten te

met bereiken. Nieuwe werkmethoden werden toegepast,

een moessonregime: in den zomer waait er een heete
en vochtige wind landwaarts; in den winter heerscht
de droge „harmattan”, die zich van het binnenland
naar den oceaan richt. Het regenseizoen met ca. 0,60 m
gemiddelden regenneerslag breidt zich uit van Noord
naar Zuid. In deze strook zijn enkel de bergstreken als
kolonisatiegebieden voor den Europeaan geschikt.
De machtig ontwikkelde graslanden worden regelmatig door de inhcemschen in brand gestoken op de
plaatsen, waar zij hun landbouwcultures willen uitoefenen. In den later ietachtigen bodem groeien de
karite en de baobab. Paarden, runderen en ezels

waaruit trouwens de inboorlingen voordeel trekken,
spoorwegen werden aangelegd, stroomen bevaarbaar
gemaakt, havens ingericht, bevloeiingswerken ondernomen, vooral in het bekken van den Niger, moderne
cultures ingevoerd.

Onder de voornaamste

voortbrengselen

mogen vermeld worden: gom van den Verek Acacia,
in Senegal, waarvan het belang echter ver in de
schaduw wordt gesteld door de plantaardige vetten,

de aardnoten, die in groote hoeveelheden uit
Senegal via de haven van Roefisque worden gevoerd;
ook in Soedan, Guinea en de Ivoorkust neemt de oogst
ervan toe. De oliepalmboom gedijt goed in de kuststrook, langs de Golf van Guinea. De kokosboom, langs
de kust, komt vooral tot ontwikkeling in Dahomey.
De karite, echt Soedanproduct, de sesam en de wonderboom zijn van groote beteekenis voor de toekomst.
De rubber daarentegen werd van minder belang en

nl.

worden als huisdieren gefokt.
4° Het equatoriaalwoud, langs de Golf
van Guinea, met geweldige regens (1,25 m) en steeds
hooge temp. (26°). In de voor hem ongeschikte woonplaats lijdt de blanke gemakkelijk aan koorts. De
nuttigste boomsoorten zijn hier de kola- en oliepalmgewonnen worden.
boomen, de rubber en de bananen. Het wemelt er van zal wetenschappelijker moeten
maar de exploitatie,
apen en papegaaien, de olifant heeft er een bedreigde De houtreserve is aanzienlijk;
zou beter moeten
woonplaats, doch wordt beschermd, door tusschen- bijna uitsluitend van mahoniehout,
geregeld worden.
komst van de regeering.
Als voedingsstof en als geneesmiddel wordt de
Bevolking. F.-W.-A. met zijn ca. 15 millioen inw.
2
kolanoot druk verhandeld, zij wordt vooral van Guinea
dun bevolkt, daar het slechts 3 inw. per km
is
inboorlingen winnen
uiterst gemengd en zeer on- en de Ivoorkust uitgevoerd. De
,

telt.

De bevolking

is
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en verbruiken veel gierst, ook maïs, rijst, maniok en
ignamen. De Europeanen ontwikkelen sedert eenigen
tijd de teelt van cacao, vooral in de Ivoorkust-kolonie
de ananas en de bananen in Guinea. Ten slotte wordt
veel zorg besteed aan de katoenplanterijen in Dahomey,
Ivoorkust, Senegal en Soedan, die voor Frankrijk
en zijn koloniën van groote beteekenis zijn.
Een andere bron van rijkdom is de veeteelt,
nl. van runderen, schapen, geiten en varkens.
Er worden ook paarden gefokt en in het N. kameelen.
De visch vangst wordt in de waterloopen
gedreven door de Inheemschen. Langs de kust van
Mauretanië, te Port-Etienne, is zij in handen van
machtige Europ. maatschappijen, die zelfs sommige
vischsoorten op de Parijsche markt brengen.

van der Putte
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Gautier, Le Sahara (Parijs 1928); id.
La Conquête du
Sahara (Parijs 1919) Cortier, D’une rive a Pautre du
Sahara (Parijs 1908): A. Gruvel en R. Chudeau, A travers
la Maurétanie occid. (Parijs 1909)
Général Toutée, Du
Dahomey au Sahara (Parijs 1914); L. Tauxier, Le Noir
du Soudan (Parijs 1912) M. Abadie, La colonie du Niger
,

;

:

;

(Parijs 1927) : E. Morel, Probl. de l’Óuest africain (Parijs
1904): J. Brummelkamp, Soc. geogr. van Afrika (II

Midden, Zuid- en Oost Afrika, 1930)

;

G. Joseph,

La

cote

d'Ivoire, le pays, les habitants (Parijs 1917) S. Le Bar;
La cöte d'Ivoire, agriculture, commerce, industrie

bier,

G. Fran^ois, Notre colonie du Dahomey (1916)
(1916)
B. Le Ch atelier, L 'Islam dansl’Afr. occid. fr. (1899) Et.
Richet, La Maurétanie (1920) ; Atlas colonial fr., édité
;

;

par

1’Illustration (Parijs 1929).

V. Asbroeck.

Weermacht.

Deze is als volgt samengesteld: le
De inlandsche n ij v e r h e i d wordt in sommige brigade (Dakar) a 2 reg. en 1 zelfstandig bataljon infanterie, 1 reg. artillerie, 1 comp. genie; 2e brigade (Kati)
streken druk beoefend; zij is hoofdzakelijk handwerksa 1 reg. en 2 zelfstandige

nij verheid:

de weverijen, het vlechtwerk, de

bataljons

inf., 1 sectie

leerlooierij

berg-

art. 3e brigade (Abidjan) a 4 bataljons inf. en 1 sectie
Soedan vnl., snijwerk, smeedwerk, vnl. in de Foeta
bergart. In Mauritanië 1 bataljon inf. en 1 sectie
Dzjallon, en ook goudontginning in de Ivoorkustbergart. Hoofdkwartier: Dakar. De troepen zijn samenkolonie. Ook de Eur. grootnijverheid begint zich uit te
gesteld uit Franschen en Inlanders (Senegaleezen).
breiden, vooral door het verwerken van ruwe grondDe Fr. off onderoff. en manschappen, voorkomende
stoffen, als aardnoten, rijst, katoen, enz. Electrische
op de bij elk wapen en dienstvak aangelegde lijsten,
nijverheid komt voor in de belangrijkste centra.
worden in volgorde en bij toerbeurt aangewezen voor
De handel van F.-.W.-A. bedroeg in 1926
den kolonialen dienst voor minstens 2 jaar. De man2 910 millioen Fransche frs., in 1929 2 877 millioen, in
schappen moeten 6 maanden in het moederland hebben
1931 slechts 1 367 millioen; de helft hiervan geschiedt
gediend en 21 jaar oud zijn.
met het moederland. De gewichtigste uitvoerart. zijn:
L i t. Annuaire militaire (1934).
i>. Munnekrede
de plantaardige vetten (ruim 80%), hout, rubber, gom,
Fransecky ,
Friedrich von,
maïs, katoen, vleesch. Als voornaamste invoerproPruisisch generaal; * 1807 te Gedem (Hessen),
ducten gelden: stoffen, steenkool, metalen, voedingsf 1890
te Wiesbaden. Kwam in 1843 in den algemeenen legerwaren, dranken.
staf. Nam deel aan de veldtochten tegen Denemarken
Voor de verdere ontwikkeling van het economisch
(1848) en tegen Oostenrijk (1866). In den Franschleven zijn de verkeerswegen van overwegende beteekeDuitschen oorlog (1870- ’71) voerde hij het bevel over
nis
havens werden aangelegd en de spoorwegen
het tweede legerkorps, bracht de beslissing te Graveworden steeds talrijker. In 1930 bereikte het net ruim
lotte (18 Aug. 1870), versloeg Ducrot te Champigny
3 300 km in Fransch-West-Afrika.
(2 Dcc.) en nam deel aan den tocht tegen Bourbaki
Naast de stoffelijke uitrusting van dit uitgestrekt
(begin 1871). Gouverneur van Berlijn (1879-’82).
domein legt Fr. er zich ook op toe de sociale
Werk: Denkwürdigkeiten, uitg. door von Bremen
toestanden te verbeteren. Vóór de komst der (Bielefeld
1901).
Lousse.
Fr. woedde er oorlog, drongen roo versbenden binnen en
Fransen, J. F., Belg. psycholoog; * 9 Febr. 1886.
^
werden velden en hutten herhaaldelijk vernietigd, de F.
studeerde te Leuven, werd doctor in de medicijnen;
ziekten maakten meer slachtoffers. Thans heerscht er
prof. in de psychologie te Gent.
vrede en kunnen de volken zich op winstgevenden
Werken: De aandacht (VI. Geneesk. Tschr., 1926,
landbouw toeleggen, die door tusschenkomst van 7) De vermoeienis (VI. Opvoedk. Tschr., 13e
jg., 1932,
staat en missie steeds meer verbeteringen boekt. Ook nr. 3, 5, 6, 7).
het onderwijs wordt uitstekend verzorgd.
Fransen van der Putte, J. D., > Putte
L i t. C. Guy, L'Afr. occid. fr. (Parijs 1929) E. F. (J. D. Fransen van der).
;
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Plaatsen*.
van meerdan 100.000 inw.
van 50.000 - 25.000 inw.
van 25.000 - 10.000 inw.
van minderdan 10.000 inw.

©
O
•

Hoofd stad

RUS EL ,Hof van Beroep.

Rechtbank en Kantongerechten.

R i/ksgrens
Grens van een Arrondissement

.....

,

met hoofdstad tdubbe! onderstreeptj
.... Grens van een Kanton,
met hoofdstad ( enkel onderstreept)

Gemeentegrens
Gebied van Fransch -Vlaanderen
Oostgrens van Fransch- Vlaanderen
loopt dwars door de kantons Harbodem en Lennik.
( De kantons zijn soms gescheiden
van gemeenten, die daartoe behooren,
zooals Bray-Duinen.dat tot Duin kerkeOost behoort. Verder zijn ook Belle,
Hazebroek, Roobeek, R ijse/,Toerkonje in meer dan één Kanton verdeeld]
(Sedert 19S6 is het arr. Hazebroek
bij Duin kerke getrokken.)
Spoorwegen
Kanalen
* Hoofdwegen [% .%°>| Bosch

I

I

:

Schaal
fc-d

H-i

Ht4

430.000
— hh 10 k m

"1

:

\

i

1

Hanté)

Voor c/e Fransche namen der plaatsen
zie de bladzijde tegenover deze kaart.

.

.AANDEREN (TAALKAART)
Volkomen Fransch
Meerderheid Fransch

Meerderheid Vlaamsch
Geheel blank gelaten zijn de volkomen
Fransche gebieden buiten Fr.Vfaanderen en de
volkomen V/aamsche binnen Fr. Vlaanderen.
<
Richtlijn der verfransching
langs de spoorwegen: St.OmaarsDuinkerke en Armentiers -Hazebroek
1

!

'

•

R ijksgrens

tegen België

Departementsgrens tegen Pas de Calais

Hantonsgrens tevens gemeentegrens als deze samenvalt.

Gemeentegrens
Ha/f verfranscht zijn de

steden Belle,

Hazebroek, Kassei. In Roobeek is
V/aamsch, inToerkonje
in A rmenfiers en Rij'set V*

.

Frans-Jozefkanaal
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River

Alexander- bekroonde Ode voor Creutz (1798) in academischen
zin omwerkte, brak hij meteen met de poëzie der toeFrans-Jozefland (Fridtjof-Nansen- komst. Zijn latere productie was vooral geschiedkundig
eilandengroep in de Noordelijke IJszee en stichtelijk proza.
1 a n d),
L 1 1.
U i t g. Samlade dikter (7 dln. 1867 vlg.).
(79° 45' - 81° 45' N., 42° - 62°0.), bestaande uit ca.
2
Castrén, F. i Finland (1902); Sv. Ek, Franzens Abozijn
Ze
km
700
19
van
opp.
totaal
60 eil. met een
Baur.
diktning (1916).
gelegen op hetzelfde onderzeesche plat als Spitsbergen
Frantiskovy Lazne),
(Tsjech.:
Franzensbad
verbrokkeld
en vormen een door fjorden en straten
10' N.,
badplaats in het N.W. van Bohemen (50°
tafeiland. Dit bestaat uit horizontale lagen van jura
12° 20' O.), 5 km ten N. van Eger aan den spoorweg
en krijt, waarop dikke lagen bazalt zijn afgezet. Van
boven zee. Veelbezochte modderEger Plauen; 450
hooge tafel- en kegelbergen is de
de 600- 1 000
baden, vooral heilzaam voor stofwisselings- en vroum.
1
580
nl.
hoogst,
Z.W.
het
het
in
Richthofentop
wenziekten. Ca. 4 000 inw., meest Duitsch -sprekend.
Het klimaat is zeer ruw, de zee, evenals het land,
Franzos , Karl E i 1, Duitsch roman14°,
Jaartemp.
bijna het heele jaar met ijs bedekt.
schrijver van de realistische school en van pro-Joodsche
mos,
gras,
27°, Juli 1,5°. De vegetatie is arm:
Febr.
strekking; * 1848 te Czortkow, f 1904 te Berlijn.
rendiermos; de fauna rijker: poolvos, ijsbeer, poolhaas,
Voorn, werken: Die Juden von Barnow (1877)
zeehond en veel zeevogels. De eil. werden in 1873 Ein Kampf ums Recht (1881)’; Der Pojaz (1905).
ontdekt door Payer en Weyprecht en zijn nu door
Frapan, Ilse, pseud. van Ilse Levien
Rusland in bezit genomen. Er is een radiostation (gehuwd met den Armeenschen dichter Akoenian),
gevestigd, maar overigens zijn de eilanden onbe- Duitsch romanschrijfster van revolutionnaire strekking
/r. Stanislaus.
woond.
Ophefmakend
* 1852 te Hamburg,
f 1908 te Genève.
Frans-kanaal , thans > Peter-kanaal.
toen ze verschenen, zijn hare felle, feministische
Franskiljons, een door de Vlamingen gebruikt aanklachten tegen de maatschappelijke orde vrijwel
woord om Belgen aan te duiden, die met medelijden vergeten. Het beste is nog haar jeugdwerk, waarin ze
en minachting nederzien op de tijdelijke minderwaarde de zeden van haar geboortestreek uitbeeldt.
van de VI. cultuur en die uit persoonlijk belang,
Voorn, werken: Enge Welt (1890); Zwischen
pralerigheid, of politiek inzicht de Fransche cultuur Elbe und Alster (1890) Wir Frauen haben kein VaterQuerköpfe (1895) Die Betrogcnen (1898)
in alles en overal willen voorstaan en doen doordrin- land (1894)
Baur.
Uytterhoeven. Arbeit (1903) Erich Hetebrinck (1907).
gen.
Frapié , L é o n, Fransch romanschrijver van
Frantisek Skroup, Tsjech, musicus, in 1862
* 1863 te Parijs.
in armoede gestorven te Rotterdam, dichter van het getemperd naturalistische richting;
Ts j echo -Slo waaksche volkslied: „Kdé domor muj” Een meester in het schilderen van het volkskind.
L’Institutrice de province (1897), maar vooral La
(= Waar is mijn Vaderland).
Franz, 1° A d o 1 f, Duitsch priester, theoloog en Matemelle (d.i. de bewaarschool) (Prix Goncourt, 1904)
enkele onverbloemde
sociaal-politiek leider, tevens middeleeuwsch histori- vestigden zijn faam. Schreef
tooneelwerkjes: Sévérité (met Paul-Louis Gamier);
cus en liturgist; * 1842, f 1916.
Werken: Die Messe im deutschen M.A. Die kirchl. Bloomfield and Cie; Marie d’Aoüt (1912) enz.
Verdere werken: La boite aux gosses (1907)
Benediktionen im M.A. Das Rituale von S. Florian.
Nouveaux Contes
2° R o b e r t,
oorspronkelijk Knauth geheeten, Les contes de la Matemelle (1910)
Gamins de Paris (1925)
la Matemelle (1919);
Duitsch liederencomponist; * 1815 te Halle a. S., de
Le métier d’homme (1930) ; Les Contes de Paris
geheel aan de
Wülemyns.
f 1892 aldaar. Wijdde zich te Halle
(1931).
muziek1859
werd
in
studie van Bach en Handel;
José, Fransch roman- en
JeanFrappa,
zijn
directeur aan de universiteit, doch moest in 1868
tooneelschrijver; * 1882 te Parijs. Een geestig zedenambt wagens ziekte van het gehoor neerleggen. Piscaer. schilder, o.m. in A Salonique sous 1’oeil des Dieux
Werken: Belangrijk zijn zijn bewerkingen van
Les Vieux Bergers (1919), Le Fils de M. Poirier
Bach’s Matthauspassion en andere composities en van (1917),
A Paris sous 1’oeil des Métèques (1926), enz.
(1925),
über
Mitteilungen
Handel’s Messias enz. Hij publiceerde
Prochazka, Hij schreef ook vsch. dramatische werken.
Lit.
J. S. Bachs Magnifikat (1863).
R. F. (1894) W. Golther, R. F. und Arnold Frhr. Senffl
Frascati, stad in Italië, 15 km van Rome; ruim
von Pilsach, ein Briefwechsel (1906). Biogr. schreven 11 000 inw. F. vervangt het vroegere T u s c u 1 u m,
Liszt (1872), Bethge (1908), von der Pfordten (1923), e.a.
dat 1191 verwoest werd en welks ruïnen op 2 km af-
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Bapt., Jezuïet, stands liggen. De titel van > sub-urbicair bisdom
Franzelin, Jo
kardinaal, theoloog. * 15 April 1816 te Aldin (Tirol), ging van Tusculum op F. over. Prachtig gelegen, met
Collegium
f 11 Febr. 1886 te Rome. Prof. aan het
heerlijk vergezicht op Rome. Villa’s van den Rom.
Romanum. Pauselijk theoloog bij het Vaticaansche adel (o.a. v. d. Aldobrandini, 15e eeuw).
Concilie. In 1876 door Pius IX tot kardinaal verheven.
Fraserburgh, visschershaven in Aberdeenshire,
Lit.: Vacant, Diction. de theol. cath. (VI, 765)
Schotland (57° 70' N., 2° 0' W.). Ca. 9 000 inwoners.
Sommervogel, Bibl. de la Comp. de Jésus (III, 950)
Fraser Plateau, een 800 km lang en in het
Koch, Jesuiten Lex. (601).
Mikael, Zweedsch dichter midden 1 000 hoog tafelland tusschen de Canadeeschrauzen,
het Canadeesch Rotsgebergte.
van Finschen oorsprong, voorlooper van de Romantiek; Alaskische Cordilleren en
en Overwegend uit basaltlava opgebouwd.
*
1772 te Uleaborg, hoogleeraar te Abo
Fraser River, rivier in de Canadeesche prov.
na de verovering van Finland door de Russen naar
stroomgebied.
Zweden gevlucht, f 1847 te Hemösand als Luthe- Britsch Columbia, met zeer groot
in het Front Range-gebergte
armen
Ontspringt
in
twee
eenvoudige
en
lyriek
vrome
In
de
bisschop.
raansch
35' N., 121° 50' W.). Stroomt
jeugd wist F. zich wel te bevrijden (Canad. Rotsgebergte 50°
idyllen

m

Frans

F

zijner

bij Vancouver.
van het koude academisme der heerschende school; na 1 200 km uit in de Grand River
en onstuimig,
met zijn warme natuurvereering en diepte van gevoel De F. R. is een typische bergstroom, snel
stroomversnellingen. Doorstond hij dichter bij de Fosforisten; maar toen hij zijn met veel watervallen en
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stroomt

Fraser’s Magazine
meerdere

prachtige

canons.

Voornaamste

goudzoekerij.

van Barmhartigheid, genaamd
Fraters van
i 1 b u r
gesticht 1844 door mgr. Zwijsen en
g,
Petrus van de Ven. Oorspronkelijk een congregatie
van priesters en broeders, sinds 1916 alleen broeders.
Doel: opvoeding en onderwijs. 926 fraters in 39 huizen,
ook in O. en W. Indië. Huis in België te Maaseik.
Lit.
Kath. Ned. (II, 83-101).
Nolet.
Congregatie der Fraters van O. L. Vrouw van het
H. Hart te Utrecht, gesticht 1873 door mgr. Schaepman
en A. Vonk. Doel: opvoeding en onderwijs der jeugd

p. Cyrillus.

Fraser’s Magazine, Eng.

T

en lit.
maandschrift, begonnen in 1830 door Hugh Fraser
en William Maginn. Tachtig dln. verschenen van 1840
politiek

tot 1869. Een nieuwe serie, begonnen in 1870, duurde
slechts enkele jaren. De glorietijd valt in de 30-er en
40-er jaren, tijdens de redactie van Maginn (f 1842)
en de medewerking van Carlyle, Lockhart, Thackeray

en anderen.

Pompen

Frasnes-bij-Buissenal, gem. in
van de prov. Henegouwen, ten W. van

.

het N.W.
Aat; opp.

in scholen, pensionaten en andere inrichtingen. Zes
huizen in Ned. en Ned. -O. Indië, o.a. de St. LudgerusKweekschool te Hilversum.
Lit.: Kath. Ned. (II, 63-70).
Nolet

1 945 ha, ruim 3 000 inw. Heuvelachtige omgeving;
landbouw. Bezienswaardige kerk uit de 13e eeuw; het
historisch kasteel „des Mottes” is thans veranderd in

hoeve. Oude, belangrijke heerlijkheid met lakengilde.
Vondsten uit den praehistorischen tijd en gouden
munten en halsbanden uit het begin onzer tijdrekening.
V. Asbroeck.
Frasnes-bij-Couvin, gem. in de prov. Namen,
ten N. van Couvin; opp. 1 922 ha, ca. 1 000 inw.,
grootendeels Kath.; landbouw; hardsteen; klompenmakerij.
Frasnes-bij-Gosselies, gem. in het O. van
de prov. Henegouwen, ten N. van Charleroi; opp.
1 430 ha, ca. 2 600 inw.; landbouw en veeteelt. Een
in de 18e e. verbouwde kerk; kasteel van F. Oudheidkundige vondsten. In de 12e eeuw verkreeg F. stedelijke vrijheden, met twee heerlijkheden. V. Asbroeck
Frasnien, de onderste etage van het bovenDevoon in de Ardennen. In het Rijngebied wordt
deze etage Intumescens-stufe genoemd, naar het gidsfossiel, de goniatiet: Manticoceras intumescens.
Frassen, C 1 a u d i u s, Fr. Minderbroeder,
wiens hoofdwerk Scotus academicus (12 dln.) van
groot belang is voor de Scotus -studie. * 1620, f 1711.
Lit.: Dict. Théol. Cath. (VI, 767 vlg.).
Frassinefli, l°Giuseppe, Eerbiedwaardige,
* 15 Dec. 1804 te Genua,
f 2 Jan. 1868 aldaar. In 1827
priester in Genua, dan pastoor te Quinto; vanaf 1839
prior van Santa Sabina te Genua. Hij legde in 1860
den grondslag van het onder de leiding van Antonio
Piccardo 1903 tot religieus genootschap verheven
instituut der „Zonen v. d. Onbevlekte Maagd Maria”.
2° Paula, Zalige, stichteres der Congr. der Zusters
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lingen, die zich nog in de voorbereiding tot het priesterschap bevinden (tegenover pater).
Schweigman .
Congregatie der Fraters van 0. L. Vrouw, Moeder

zijrivieren zijn de Quesnel, Chilcotin, Thompson en
Lilloet. Slechts de benedenloop is bevaarbaar. Visscherij,

—-Frauenlob

.

Frater

fratertje

of

(Carduelis flavirostris),
een vogel, welke veel gelijkenis vertoont met het
barmsijsje en de kneu. Oogstreek en keel roodbruin.
Snavel geel. Bovenzijde bruin met donkere schachten.
Onderzijde wit; lichaamszijden geelbruin met donkere
lengte -strepen. De vleugels en de ingesneden staart
zijn zwartbruin. De pooten donkerbruin. Kooivogel.
Komt des winters in Ned.; vooral langs den zeekant.
Leeft van allerlei zaden (melde, ganzevoet, varkensgras).

Lit.:

J. P. Strijbos,

Hoe heet die

Minnes inger,

Bernink

van

den

uitgaanden

riddertijd,

ook

geheeten, hoewel hij niet van daar,
doch van Mainz schijnt geboortig te zijn; f 1318 te
Mainz. Vóór 1278 (slag op het Marchfeld) trad hij reeds
als dichter op. Te Meissen moet hij zijn opleiding
in de kunst, bijzonder in de muziek, ontvangen hebben.
Hij was een geliefd zanger bij feesten of treurplechtigheden, aan vooral N.O.- en Z. Duitsche hoven. Hem
worden drie groote composities, Leichen, toegeschreven: Leich Unser (Lieben) Frauen, Kreuzleich, Minneleich; 13 liederen en 448 spreukstrophen poëzie voor
hoven, eerder dan hoofsch, met de passende geleerdheid voor een ontwikkeld publiek, over theologische,
sociale en politieke vragen, onder den invloed van
het nominalisme; in zorgzaam gekunstelden vorm;
;

met

rijke beelden, die niet zelden uit het dagelijksche leven

getrokken
zijn;
in een taal, die
het gezochte met
hetgewonepaart,
met gekunstelde
rijmen en rij menverbindingen,
waarbij de muziek een belangrijke rol had. De

:

Meistersinger be-

schouwden
als

=

hun

en lieten

hem

stichter

hem

te

Mainz kanunnik
worden en de

werd in sommige
orden f. uitsluitend ter aanduiding van de leekeeerste
Meisterbroeders (f. laicus, conversus) gebezigd; 3° ook wordt singerschool oprichten. Zijn grafzerk aldaar, in 1774
f. in het bijzonder als benaming gebruikt voor klooster- vernield, in 1842 vervangen door een gedenkteeken
later

Wat
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F

te

.

von Meissen

van de H. Dorothea; * 3 Maart 1809 te Genua, f 11 Juni
1882 te Rome. In 1830 kwam zij bij haar broeder
Giuseppe Frassinetti te Quinto wonen, wijdde zich aan
de opvoeding van meisjes, richtte hiervoor een godsd.
yereeniging op, die in Genua weldra tot een kloosterlijk
instituut uitgroeide. Onder haar leiding werd het
moederhuis naar Rome overgebracht en breidde haar
Congregatie zich uit over Italië, Pernambuco (Brazilië)
en Portugal. 8 Juni 1930 zaligverklaard.
Feugen.
Fratellini, naam van een drietal broeders van
Ital. afkomst, die zich als clowns wereldvermaardheid hebben verworven
Paul, * 1877 te Catania
(Italië); F r a n $ o i s, * 1879 te Parijs; A 1 b e r t,
* 1885 te Moskou. Menigmaal stelden zij hun gaven
in dienst van de liefdadigheid.
Frater (Lat.,
broeder; meerv. fratres), 1° oorspronkelijk in de oudere kloosterorden algemeene

benaming der monniken; 2°

vogel ?

Fratres Arvales, > Arvales.
Frauenlob, Heinrich, Middelhoogduitsche

vinden
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en in teekening gebracht (1814). De plaatsen van de
lijnen van F. stemmen nauwkeurig overeen met die
van de heldere lijnen in de emissiespectra van vsch.
elementen. De verklaring hiervan werd door Kirchhoff
gegeven (1859): de diepere lagen van de zon (photosfeer)
stralen licht uit met een continu spectrum; de koelere
verheerlijkt.
U i t g.: L. Ettmüller (1843 verouderd); P. Runge, Die gaslagen daarboven (omkeerende laag) absorbeeren
Sange8weisen in der Kolmarer Hsch. (1896). V Mierlo. uit dat licht, volgens de wet van > Kirchhoff, juist
Frauenzell, > Oberaltaich.
die kleuren, die zij zelf in lichtgevenden toestand

van Schwanthaler,

stelde

hem voor

door vrouwen

ten grave gedragen. Zijn bijnaam beteekent eerder Lob Unsrer Lieben Frau, dan Lob der Frau;
om zijn vereer ing voor O. L. Vrouw zou hij ook in een
e i b hebben
boven
zangstrijd het woord

W

Frau
;

.

Holle.
Frau Holle,
Fraungruber, Hans,

kunnen uitzenden.
Duitsch dialectdichter

uit Stiermarken; * 1863.

Voorn, werken:
(1893)

;

Gedichte in steirischer Mundart
Ausseer Geschichten (1900) Aus dem steirischen
;

Salzkammergut

(1926).

Fraunhofer,

Joseph von,

phy-

Duitsch

*

1787 te
Straubing bij
München, f 1826
sicus;

Tot

aldaar.

zijn

noch

lezen

schrijven. In 1799

kwam

hij

in de

Na

Bcntos

Fray

of

Independencia,

apologeet; * 1765, f1841; priester gewijd 1789, tot
1806 Sulpitiaan, in 1819 eerste aalmoezenier van den
koning, 1824-1828 minister van Kerkelijke Zaken en
Openbaar Onderwijs, 1833 belast met opvoeding van
den hertog van Bordeaux. Werkte als grootmeester
van de Universiteit voor Christelijken geest van het
onderwijs. Hij was door zijn apologetische conferenties

leer bij een glasslijper.

.

havenstad aan de monding van de rivier Uruguay,
tevens^ hoofdstad van het dept. Rio Negro in de rep.
Uruguay; ca. 7 500 inw. Spoorwegverbinding met
Montevideo en Paysandu (Midland Railway). Fabrieken van vleeschextract (Liebig), talg, slachterijen;
verder uitvoer van huiden en wol.
Kath.
Fransch
D e n i s,
Frayssinous,

twaalfde jaarkon
hij

Fraunhofer telde 574 lijnen, waarvan hij de sterkte
door letters aanduidde, die nog steeds in gebruik
zijn; door Rowland werden photographisch 20 000
donkere lijnen in het zonnespectrum gemeten. Reesinck
Fraxinus excelsior, > Esch.

een

ongeluk kreeg hij
van koning Mavan
ximiliaan
Beieren boeken
en geld, waarvoor hij een glas-

(1803-1822), die juist door niet te diep te gaan goed bij
het toenmalige gehoor pasten, een invloedrijk voorlooper van de conferenciers van Notre-Dame.
Pauwels.
L i t. : Dict. Theol. Cath. (VI, 794).

slijpmachine
kocht. In 1806
werd hij opticien
(in 1914 sir),
Frazer,
in ’tmechanisch* 1854 te Glasgow, 1921 prof. in de
optisch instituut van Reichenbach. In 1809 werd Eng. ethnoloog;
hij
reeds vennoot, in 1818 directeur van dit in- anthropologie te Cambridge. Hij gaf omvangrijke
Na verplaatsing hiervan naar München werken uit over de godsdienstige en maatschappelijke
stituut.
werd F. in 1823 lid van de academie en prof. aan het opvattingen in de primitieve culturen; toonde aan,
physisch kabinet. In 1824 werd hij in den adelstand dat totemisme geen godsdienst en geen bron van godsverheven. F. heeft een groot aandeel gehad in de dienst is, maar een maatschappelijk systeem met een
ontwikkeling van de optica. Hij bestudeerde de naar overeenkomstige ideologie.
Voorn, werken: The golden bough (12 dln.
hem genoemde, reeds eerder door Wollaston ontdekte,
Totemism and Exogamie (4 dln. 1910)
donkere lijnen in het zonnespectrum. Hij construeerde 1911-’20)
The Belief in Immortality (3 dln. 1913-’24) ; Folklore
tralies, waarmee hij de golflengte van het licht mat, en
Archaeol. commenTestament
in the Old
(3 dln. 1918)
voerde de methode van de minimum deviatie in om taar op Pausanias’ beschrijving v. h. Oude Griekenland
brekingsindices te meten. Ook construeerde hij uitL i t. W. Schmidt, Handb. der vergl.
dln. 1898).

James George

;

;

—

(6

Religionsge8ch. (Münster 1930, 12, 119 vlg.).

stekende kijkers.

(München 1887).
J v. Santen.
Buigingsverschijnselen van Fraunhofer, > Bui-

L i t.

:

Voit, J. F.

ging (van het

Freculf van

.

licht); Buigingsverschijnselen.

Rood

Groen

Violet

lijnen

zijn

->

onder
A en

tellurische lijnen.

Andres

geschiedschrijver

in

.

de

was waarsch. met Rabanus Maurus leerling
van Alcuinus in Tours. Omstreeks 825 werd hij bisschop
van Lisieux. Op zijn verzoek zond Rabanus hem vanuit
Fulda commentaren op den Pentateuch. Zelf schreef
en
hij een Wereldgeschiedenis van de schepping tot
met den tijd van Justin ianus in 6 boeken. Het is
compilatiewerk uit rijk bronnenmateriaal. Naar aanleiding van de invallen der Noormannen zond hij aan
Karei den Kalen een nieuwe recensie van Vegetius’
de re militari, waarbij hij echter moest steunen op

van Fraunhofer. Boven de

lijnen staat de letteraanduiding volgens F., er
het element, dat de lijn veroorzaakt ; de lijnen

Lisieux,

9e eeuw. F.

gecorrumpeerd

een

Zonnespectrum met

B

:

(I

exemplaar.

Manitius, Gesch. d. lat. Lit. des Mittelalters
Franses.
1907, 663-668).
Fredegandus (Frégaut), Heilige, abt; f in de

L

i t.

:

8e eeuw. Volgens de overlevering verkondigde

hij

het

van Fraunhofer noemt men de donkere geloof in de omstreken van Antwerpen en werd er abt
te Tuminum (wellicht
lijnen in het zonnespectrum. Ze werden door Wollaston van het klooster Kerkelodor
beschermheilige
ontdekt (1802), maar door F. nauwkeurig onderzocht Deume). Patroon van Deume en
Lijnen
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tegen de pest. Feestdag 17 Juli te Mechelen
en te Namen.
De Schaepdrijver.
L i t. Paul Guérin, Les Petits Bollandistes.
Fredegunda, berucht Frankisch vorstin; *543, f 597. Van geringe afkomst, gehuwd met Chilperik 1 van Neustrië, wiens
tweede gemalin Galswintha zij verdrong.
Zij maakte zich schuldig aan den moord op
haar mededingster G., vsch. aanverwanten,
den aartsbisschop van Rouen Praetextatus,
en ten slotte haar eigen man. De geschiedenis
van haar rivaliteit met > Brunhilde, zuster
van Galswintha en vrouw van den koning
van Austrasië, die haar weinig schijnt te
hebben toegegeven (ofschoon de ongunstige
berichten over Brunhilde niet zoo positief
betrouwbaar zijn), vormen een gruwelijke
bladzijde in de Frankische geschiedenis.
L i t. Lavisse, en andere werken of handboeken over de geseh. van Frankrijk Kurth,
La reine Brunehaut, in Etudes Franques
(I 1919, 265 vlg.).
Gorris.
Frédéric, Leon, Belg. schilder; *1856
te Brussel. Schildert in krachtige realistische
vormen bij voorkeur onderwerpen uit het
boeren- en arbeidersleven, waaruit een aanklacht tegen sociale ellende spreekt (De
:

:

;

Krijtventers,

triptiek

in

Het Vlas en Het Graan

Mus.

te Brussel;

zijn cyclussen

van

groote houtskoolteekeningen).
Korevaar-Hesseling,
Frederica Louise Wilhelmina, prinses
van Pruisen, koningin der Nederlanden; *
1774 te Berlijn, f 1837 te Den Plaag. Echtgenoote van koning Willem I (gehuwd in Oct.
1791). Een zeer gevoelige en uiterst bescheiden vrouw, die het verstond vorstelijke gratie

aan huiselijken eenvoud, die mede
door haar fijnen smaak en kunstzin op haar
oudsten zoon, den lateren koning Willem
II,
een niet te miskennen invloed heeft
uitgeoefend. Bij haar volk was zij, ook om
haar weldadigheid, zeer bemind. Verberne.
Frederleia, Deensche stad aan de O.
kust van Z. Jutland; 19 500 inw. De stad
is gelegen aan het smalste deel van de Kleine Belt
en door een brug met Funen verbonden. Vroeger was
het een vesting, nu heeft het vooral trans ito verkeer.
Fredericksburg, stad in Virginia (Ver. Staten
v.
Amer., 38°
te paren

S. FltEDERICUS
8 Epiicopui UltrajectenUs
.

'Vvyut

mucrone jreremgtus

,

ijak

vanaf 1883 aan die van Gent. In Maart 1916 werd hij door
de Duitschers verbannen, later werd hij rector der universiteit.P'. was een der eersten, die in het geschiedkundig onderw ijs de nieuwe historische methode toepasten.
Dankzij zijn doorgedreven bronnenstudie en zijn pitti16' N., 77° 27' gen stijl maakte hij spoedig opgang; hij bestudeerde
W.),
aan
de vooral de toestanden der 16e eeuw in de Nederlanden
Rappa-hannock en de geschiedenis der Inquisitie aldaar. F. was
River. Mooie stad van de liberale school. Als Vlaming had hij een
met veel histo- groot aandeel in de VI. liberale beweging, stichtte
rische herinnerin- tal van VI. vrijzinnige organismen en tijdschriften,
gen; ca. 6 000 o.m. Het Volksbelang.
inw. Eenige inWerken: Essai sur le róle politique des ducs de
dustrie.
Bourgogne dans les Pays-Bas (Gent 1875) Verzameling
van stukken betreffende de pauselijke inquisitie in de
Frederlcq, Nederlanden (Corpus documentorum inquisitionis haere;

Paul, Vlaamsch

ticae

pravitatis
Neerlandicae
5 dln.
1889-1903) ;
der Inquisitie in de Nederlanden 1025-1520
(2 dln. Gent 1892-*97) ; Schets eener gesch. der VI. Beweging (3 dln. Gent 1906-’09).
Lit. M. Basse, De VI.
Beweging na 1905. Inleiding (Gent 1930).
ytterhoeven.
;

historicus * 1850
te Gent, f 1920
;

Gesch.

—

aldaar
leeraar
U
aan de athenaea,
vervolgens prof.
Fredericus, Zalige, * te Hallum, f1175; stuaan de universi- deerde aan de domschool te Mimster en was daarna in
teit te Luik en zijn geboorteplaats als onderwijzer en later als pastoor
;

P. Fredericq.
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vrede verwierf hij
werkzaam; ontving van den bisschop van Utrecht het opzicht. Bij den Munsterschen
een aantalbisdommenenaanspraken
Norbertijner habijt en stichtte een abdij te Hallum Achter-Pommeren,
In stoeren, stroeven ijver
(Mariëngaard) en een nonnen -proosdij te Oudkerk op het bisdom Maagdenburg.

(Bethlchem). Feestdag 3 Maart.
Gesta abbatum Orti sancte Marie (uitg. d.
Lit.
Th. Heijman.
Wybrands, 1879, 1-75).
Fredericus van Regensburg, Zalige, Augustijn,
:

worden
overblijfselen
Zijn
leekebroeder,
f 1329.
bewaard en vereerd in de Augustijnenkerk te Regensburg, in het begin der 20e eeuw aan de Beiersche
ordesprovincie teruggegeven. Feestdag 29 November.
Lit.: Lanteri, Postr.saec.sex Rel. Aug.(I, 102-103); W.
Rugamer, Lex. f. Theol. u. Kirche (IV, 199). Claesen.
Utrecht, Heilige, bisschop van
Utrecht (ca. 820-835), werd door de voomaamsten der
Utrechtsche kerk aan het hof van keizer Lotharius
tot bisschop gekozen, bestreed de dwaalleer in Friesland, bezocht de synode van Mainz in 829, beleefde de
eerste groote plundering van zijn residentiestad door
de Noormannen in 834, en werd, volgens de 11eeeuwsche Passio Frederici, in 835 op bevel van keizerin
Judith vermoord, die hij al te stoutmoedig zou vermaand hebben. Bijgezet in de St. Salvator te Utrecht,
genoot hij weldra groote vereering. Feestdag 18 Juli.

Fredericus van

Zie afb.

'kol.

Post.

152.

Lit.: J. A. F. Kronenburg, Neerlands Heiligen in de
M.E. (I 1899, 14) P. Albers, De H. F., VlIIste biss. v.
;

Arch. aartsbisd. Utr. (XX 1893, 1, 259, 309)
G. Brom, De overbrenging der reliq. v. d. H. biss. martein
laar F.
1580 (Arch. aartsb. Utr. XXIV 1897, 138).
Fredericus (familienaam: Emmanuel Vermartelaar;
Minderbroeder-missionaris,
haeghen),
* 1872 te Mechelen. Hij werd in 1904 met zijn broeder,
Utr., in

:

mgr. Verhaeghen, op de markt van Cha-tse-ti door
oproerlingen aangevallen en dood gemarteld. Zie
verder > Florentius.
Lit.: P. Ladislas Kerkhove, Vijf Belg. martelaren
uit de orde der Franciskanen (1922).

Baden.

Baden

van
groothertog
(1856-1907), de leider van de Pruis, partij onder de
Duitsche bondsvorsten * 9 Sept. 1826 te Karlsruhe,
nam hij
f 28 Sept. 1907 te Mainau. Slechts gedwongen
in 1866 de wapens op tegen zijn schoonvader Wilhelm I
van Pruisen. In het binnenland voerde hij een vrijzinnige politiek (Kulturkampf). Sedert 1856 gehuwd
met prinses Louisa van Pruisen (* 1838, f 1923).
Lit.: Oneken, Grossherzog F. I und die deutsche
Politik, 1854-71 (2 dln. 1927); Fehrle, F. I und II
V. Houtte.
(1930).
Frederik 1 , de laatste groothertog van
(1907-’18), zoon en opvolger van F. I; * 9 Juli 1857
te Karlsruhe, f 9 Aug. 1928 te Badenweiler; trad af
in Nov. 1918.

Frederik

I

,

;

Baden

Brandenburg.

Branden-

keurvorst van
(1640-1688), de Groote Keurvorst genoemd;
* 16 Febr. 1620 te Berlijn, f 9 Mei 1688 te Potsdam;
zoon van keurvorst George Willem en van de Paltische
keurvorstendochter Elizabeth Charlotte, verbleef
1634-1638 in de Ned. Republiek, in het leger van Fred.
Hendrik en aan het stadhouderlijk hof te Den Haag,
welk verblijf grooten invloed kreeg op zijn regeering
en op de latere Nederlandsch-Brandenburgsche betrekkingen o.m. door zijn huwelijk met de dochter van den
Stadhouder. In 1640 was zijn gebied in treurigen

Frederik Willem,

burg

ging hij het bestuur van zijn
landen centraliseeren, het beder geldheer
middelen verbeteren en vaste
belastingen opleggen, ook zon-

ming der standenvertegenin
woordiging
zijn verschillende

landen, waardoor
een kleinmaar
staand
degelijk
leger schiep en
aldus den grondslag legde van de Frederik Willem, de Groote Keurvorst,
latere Pruisische
militair-administratieve begrippen. Hij beperkte zijn
ijver zooveel mogelijk tot zorg voor zijn eigen landen
in een bewuste welvaartspolitiek, begon met den
kanalen-aanleg en richtte een voorbeeldigen postdienst
in. Tegenover de Habsburgsche keizersmacht trachtte
hij in Noord-Duitschland naar eensgezindheid der

hij

onder Brandenburgsche leiding
staten
tegenover de Zweedsche grootmacht trad hij met nadruk
op; verwierf in 1660 bij de vredesonderhandelingen
van Oliva de onafhankelijkheid van het hertogdom
Pruisen ten aanzien van Polen; steunde sedert 1672
zijn stadhouderlijken neef Willem III in den Hollandschen oorlog tegen Lodewijk XIV slechts ten halve
en was een aarzelend vazal van het Duitsche Rijk in
de volgende jaren tegen de Fransche overmacht.

kleinere

Krachtiger bestreed hij den Zweedschen bondgenoot
van Fr., behaalde op hem de beteekenisvolle overwinning bij Fehrbellin (28 Juni 1675) en veroverde
Voor-Pommeren op de Zweden, moest echter dit gebied
weer afstaan bij den vrede van Saint-Germain-en-Laye
(1679), daar de keizer en de Ned. Republiek op hun
beurt hem aan zijn lot overlieten. Sedertdien was F. W.
min of meer de bondgenoot van Lodewijk XIV; liet
zich Fr. subsidie-gelden geven en bleef onverschillig
tegenover de veroveringen der Chambres de Réunion.
De opheffing van het Edict van Nantes vervreemdde
hem dan echter weer van Lodewijk XIV; talrijke
Hugenoten nam hij in zijn landen op bij zijn dood was
;

op het punt actief deel te gaan nemen aan den
(Negenjarigen) oorlog tegen Frankrijk. Pogingen tot
schepping van een Brandenburgsche oorlogsvloot,
van een overzeesche handelscompagnie en tot kolonisatie in Afrika zijn niet tot volle ontwikkeling gekomen.
Hij was tweemaal gehuwd: van 1646 tot 1667 met de
voortreffelijke Louise Henriette, die de moeder werd
van den keurprins Frederik en daardoor de stammoeder der Pruisische koningen; sedert 1668 met de
Schlüters
hertogin -weduwe Dorothea van Geile.
ruiterstandbeeld van den Grooten Keurvorst staat
sedert 1703 op de Lange Brücke te Berlijn, aanduidend
dat deze Brandenburger de grondvester was van Pruisens macht, hoezeer ook zich niet bewust van de eigen-

hij

lijke

toestand door den Dertigjarigen oorlog, in allerlei
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(1878)
1903)

Frederik
;

;

Philippson, Der grosse Kurfürst
M. Spahn, Der Grosse Kurfürst,

(3 dln. 1897in de serie

Weltgeschichte in Charakterbildern (1902 een zeer goed
overzicht) Heyck, Der grosse Kurfürst (1902) Waddington, Le Grand Electeur F. G. de Brandebourg (2 dln.
1905-1908).
v Gorkom.
Frederik III, keurvorst van
(1688-1701), als koning van
> Frederik I geheeten.
;

;

geest

.

burg

Pruisen

van

zijn

van

Duitschers
houding.

tijd;

en

bevorderde de immigratie
onderhield een kostbare hofv.

_

Frederik VI,

;

Branden-
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koning van

Gorkom.

Denemarken

(1808- ’39),

zoon en opvolger van Christiaan VII;
28 Jan. 1768 te Kopenhagen,
f 3 Dec. 1839 aldaar;
1784-1808 regent. Tot straf voor zijn alliantie met

*

Napoleon (sedert 1807), werd hij in 1814 gedwongen
Noorwegen aan Zweden af te staan. F. was een late
aanhanger van het verlichte despotisme: hij schafte
Denemarken.

Frederik

I,

Denemarken

koning van

(1523-1533), jongste zoon van Christiaan I; * 7 Oct.
1471, f 10 April 1533 te Gottorp; verkreeg in 1490 het
Gottorpsche deel van Sleeswijk-Holstein en werd
in 1523 door den Jutlandschen adel tegenover zijn
neef Christiaan II gesteld. Als koning was hij van dien
adel afhankelijk; bevorderde de Luthersche predi-

de slavernij af in de Deensche koloniën en richtte in
1834 provinciale staten op.

L

i t.

:

Thrige, F.

Frederik VII,

VPs

historie (1891).

koning van

V. Houtte.

Denemarken

(1848- ’63),

zoon en opvolger van Christiaan VIII;
6 Oct. 1808 te Kopenhagen,
f 15 Nov. 1863 te Glücksburg. Tijdens zijn regeering had de eerste Duitsche
inval in Sleeswijk-Holstein plaats (1848-’50). F. kondigde in 1849 een grondwet af. Met hem stierf de
oudere linie van het huis Oldenburg uit.
L i t.
Thorsoe, Kong Fr. VII’s Regering (2 dln.
1882-’88).
v. Houtte.
*

kingen en was daardoor in vijandschap met keizer
Karei V.
v. Gorkom.
Frederik II, koning van
(1559-1588), kleinzoon van F. I; * 1 Juli 1534 te
Hadersleben, f 4 April 1588 te Antvorskov; moest
Frederik VIII, koning van
de huldiging van den Rijksraad en van den adel koopen (1906’12), zoon en opvolger van Christiaan IX, vader
door nieuwe voorrechten te geven. In 1563 werd hij in
van Christiaan
en Haakon VII van Noorwegen;
een oorlog met Zweden gewikkeld, die eindigde in *3
Juni 1843 te Kopenhagen,
f 14 Mei 1912 te
1570 met een vrede te Stettin, w aarbij Denemarken
Hamburg.
behield Skonen, Gothland, Halland en Blekinge aan
de overzijde van de Sont, terwijl het ook nog geheel
Duitsche Rijk.

Denemarken

:

Denemarken

X

r

Noorwegen bezat.
v. Gorkom
Frederik I Rarbarossa, keizer van het H. RoomFrederik III, koning van Denemarken sche rijk der Duitsche natie (1152-1190),
(1648-1670), kleinzoon van F. II, * 18 Maart 1609 zoon van Frederik van Zwaben en Judith, dochter van
te Hadersleben, f 9 Febr. 1670 te Kopenhagen; werd
Luthersch bisschop van Bremen en Verden, maar zag
beide bezittingen in 1645 door Zweden weggenomen.
In 1657 kwam hij in een grooten oorlog met den bekwamen koning van Zweden, Karei X Gustaaf, zag zijn
gansche land door de Zweden bezet en werd gedwongen
tot den ongunstigen vrede van Roskilde (1658), bevestigd door den vrede van Kopenhagen (1660). Het bondgenootschap met de Ned. Republiek, de steun der
machtige Ned. vloot behoedde zijn land voor het allerergste, maar hij moest alle landstreken aan de overzijde
van de Sont voorgoed aan Zweden af staan. In de
volgende jaren, te midden van zijn pogingen om de
Frederik I Barbarossa als kruisvaarder.
krachten van zijn land te herstellen, versterkte hij zijn
koningsmacht, steunend op de lagere standen, die

Hendrik den Zwarten, werd door de rijksvorsten met
Gorkom. bijna algemeene stemmen
tot opvolger van zijn oom,
Frederik IV, koning van
Koenraad III, gekozen. Hendrik de Zwarte was een
(1699-1730), kleinzoon van F. III; * 11 Oct. 1671 te Welf; zijn zoons
waren Hendrik de Trotsche en Welf VI,
Kopenhagen, f 12 Oct. 1730 te Odense; begon in 1700 beiden dus ooms van
moederszijde van F. Een der
in bondgenootschap met Polen en met Rusland een
eerste daden van F. was nu zich met Hendrik den Leeuw,
oorlog tegen Karei XII van Zweden, maar werd snel den zoon
van Hendrik den Trotschen en dus zijn neef,
overwonnen en gedwongen tot den vrede van Traven- te verzoenen, door
hem naast Saksen ook nog het
dal. Ook na de nederlaag van Karei XII bij Pultawa
hertogdom Beieren toe te kennen. F. begaf zich naar
(1709), toen deze Deensche koning den strijd tegen Italië, waar de steden,
vooral Milaan, zeer machtig
ZwT eden hervatte, werd het Deensche leger verslagen waren geworden, met elkaar
in voortdurende twisten
door den Zweedschen generaal Stenbock; eerst na den leefden en het
keizerlijk gezag nauwelijks meer erkenondergang van Karei XII (1718) verkreeg Denemarken den. In Rome,
waar Innocentius II zich eerst na het
nog eenig voordeel door de verwerving van het Slees- schisma van
Anacletus kon vestigen (1138) en waar
wijksche Gottorp, dat met Zweden verbonden was Eugenius
III zich niet kon handhaven, was in 1154
geweest (1721). De boerenstand werd in 1702 door dezen Hadrianus
IV (de eenige Engelschman) op den pausekoning van de lijfeigenschap bevrijd, maar bleef onder- lijken troon
verheven (1154- ’59). Op zijn uitnoodiging
worpen aan een bezwarende hof hoor igheid. v. Gorkom. toog F. in 1154
over de Alpen, hield een rijksdag in de
Frederik
koning van
,
vlakte van Roncaglia, kon Milaan voorloopig nog niet
(1746-1766), kleinzoon van F. IV, * 31 Maart 1723 bedwingen, ontving te Pavia de Ijzeren
Kroon en werd
te Kopenhagen, f 14 Jan. 1766 aldaar; trachtte 18 Juni 1155
door den paus tot keizer gekroond.
welvaart en ontwikkeling te bevorderen volgens den F. keerde hierop naar D. terug,
hernieuwde den
verbitterd waren tegen den adel.

v.

Denemarken

V

Denemarken
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en den keizer trouw
landvrede, bedwong de roofridders, herstelde het D. steden hun oude rechten behielden
Lucius III
oppergezag over Polen, huwde met Beatrix, erfdochter zwoeren. Met Alexander ’s opvolger,
minder
van Opper-Bourgondië, en versterkte zijn gezag ook (1181- ’85), werden de betrekkingen weer
F., thans zonder leger, naar
in het rijk van Arles. In de bezetting der bisdommen hartelijk. Weer reisde
oplossing werd gevonden
hield F. zich echter niet trouw meer aan het concordaat Italië, waar een bevredigende
Hendrik
van Worms en onder invloed van Reinald van Dassel, en het huwelijk voorbereid tusschen F.’s zoon
Hohenstaufen
aartsbisschop van Keulen, kwam hij in conflict met en Constantia van Sicilië, waardoor de
Italië. Lucius
den paus. In 1158 trok hij opnieuw naar het Z., onder- uitzicht kregen op het bezit van Z.
opvolger, Urbanus
wierp Milaan en trachtte, opnieuw te Roncaglia, met heeft dit niet bemerkt, maar diens
voldongen feit
de hulp der universiteit van Bologna, zijn rechten op (1185- ’87), stond opeens voor het
opnieuw zijn ontbrand, indien
Italië naar den trant van die der oude Rom. keizers en zeker zou de strijd
alle twisten had
vast te stellen. Dit verwekte hevigen tegenstand de val van Jerusalem (1187) niet
droefheid en F.
vooral der Milaneezen, die zich in 1162 op genade doen vergeten. Urbanus stierf van
zullen ondernemen ter
of ongenade moesten overgeven, waarop hun het leven beloofde een kruistocht te
geschonken, maar de stad verwoest werd (1162). bevrijding van de H. Stad. Op dien derden > kruisIntusschen was Hadrianus IV gestorven en een nieuw tocht vercUonk hij 10 Juni 1190 in den Kalykadnus.
pausschisma uitgebroken, daar tegenover Alexander III Zijn zoon Hendrik VI volgde hem op.
H. Simonsfeld, Jahrbücher des deutschen
L i t.
(1159- ’81) door de keizer lijke partij Victor IV werd
W. v. Giesebrecht,
gesteld. F. meende tusschen beiden uitspraak te kunnen Reiches unter F. (I Leipzig 1908)
deutschen Kaiserzeit (V en VI Meersburg,
doen; de tegenpaus verscheen op een synode te Pavia, Gesch. d.
sein Nachfolger, in:
u.
Barb.
K. Hampe, F.
Schild, 1930)
maar Alexander weigerde te komen en werd door F. Meister der Politik(Stuttgart 1923); M.Philippson, Gesch.
niet erkend, die ook poogde Frankrijk, Engeland Heinrichs des Löwen (Leipzig 2 1918). W. Mulder S.J.
t
en Castilië tegen hem in te nemen. Alexander sloot nu
Frederik II, keizer van het H. Roomscho rijk
een verbond met de Lombardische steden en week uit
natie (1215- ’50) en koning der
naar Fr., daar F. de overhand in Italië bezat. Nadat F. der
beide Siciliën; zoon van Hendrik VI en Constantia van
bij den dood van Victor IV een nieuwen tegenpaus,
:

;

;

Duitsche

Paschalis III, had doen kiezen (1164), keerde Alexander
Rome terug en ondernam F. een nieuwen tocht
Italië, om niet alleen zijn tegenpaus binnen Rome

naar
naar

Sicilië,

dood
(1197)

was bij den
van zijn vader
vier jaar en te

maar ook Sicilië te onderwerpen. Alexander jong om opvolger te
moest naar Beneventum vluchten, Rome werd bezet worden. Hij kreeg zijn
en Paschalis kroonde keizerin Beatrix met groote opvoeding, onder voogplechtigheid (1167). In ’s keizers rug brak nu een op- dij van Innocent ius III,

te brengen,

der Lombardische steden uit, Milaan werd
herbouwd en bijna alle steden in Lombardije sloten

stand

zich bij Milaan en den paus aan. Juist wilde F. dien
opstand neerwerpen, toen de pest zijn leger bijna

vernietigde en hij zelf met moeite over de Alpen kon
ontwijken. In D. was er intusschen ongenoegen gerezen
tegen Hendrik den Leeuw, wat wel door F. werd gestild, maar het testament van Welf VI, waarbij niet
Hendrik de Leeuw, maar F. tot erfgenaam werd
benoemd, legde de kiem tot de vijandschap tusschen
beiden. Bij den dood van Paschalis III (1168) liet F.

weer een tegenpaus, Callixtus III, kiezen en de Lombardische steden, wel begrijpend, dat zij zich op een
strijd op leven en dood moesten voorbereiden, sloten
zich nauwer aaneen en bouwden ter eere van Alexander
de stad Alessandria. In 1174 dacht F. den tijd gekomen
Lombardije voorgoed te onderwerpen. Hij stootte
echter het hoofd voor Alessandria, een verzoek om
steun der rijksvorsten kreeg weinig gehoor, Hendrik
de Leeuw weigerde kortaf en in die omstandigheden
leed F. de groote nederlaag van Legnano (29 Mei 1176).
Het ongeluk bracht den keizer tot inkeer, hij erkende
Alexander als paus en gaf hem alles terug, wat hem
ontroofd was. In 1177 werd te Venetië met den paus
en de Lombardische steden een vrede voor zes jaar
gesloten, met Sicilië voor 15 jaar; F. wierp zich voor
den paus neder en kreeg vergiffenis. Inmiddels was
Hendrik de Leeuw in N. Duitschland zeer machtig
geworden en had zich veel vijanden op den hals gehaald,
die hun klachten bij F. deden hooren. Hendrik weigerde
op F.’s indaging te Würzburg te verschijnen; in 1181
trok de keizer tegen hem op en dwong hem vergiffenis
te vragen, waarbij hij zijn erfgoederen mocht behouden,
maar Beieren en Saksen moest afstaan In 1183 volgde
de vrede van Konstanz, waarbij de Lombardische
.
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F

in Sicilië. Hier groeide

meer tot Italiaan
(puer Apuliae) dan tot

hij

Duitscher op. Green rustige jeugd, want het
eiland was het tooneel

van

allerlei tegenstrij-

van
belangen:
dige
Duitschers, Saracenen,
Sicilianen,
Grieken,
Apuliërs, Pisanen en

Genten.

Toen de Frederik
„ Houtsnede uit
Welf Otto IV, zoon een ^oor ^en keizer zelf gevan Hendrik den Leeuw, schreven boek over de jacht,
beloften aan den
paus geschonden had en (1210) in den ban geslagen was, werd het tijd weder aan F. te denken. In
1212 begaf hij zich naar Duitschland, na de pauselijke suzereiniteit over Sicilië te hebben erkend en
beloofd te hebben dit rijk nooit met het Duitsche te
zullen vereenigen, en werd na Otto’s nederlaag bij
Bouvines (1214) algemeen als koning van D. erkend
en te Aken gekroond (1215). Ofschoon hij zich noch
aan de beloften, aan Innocentius gedaan, hield, noch
zich tot den kruistocht, dien Honorius III zoo gaarne
zag, ernstig voorbereidde, werd hij toch (1220) door
dien paus tot keizer gekroond. In stede van een kruistocht te ondernemen, gaf hij aan Sicilië een nieuwe
grondwet, welke de absolute koninklijke macht vestigde. Dit bracht de Lombardische steden tot hernieuwing
van hun verbond (1226) en Honorius’ opvolger, Gregorius IX, tot krachtige aansporing aan den keizer, om
zijn beloften, vooral van den kruistocht, na te komen.
Tusschen paus en keizer rees een misverstand, toen
deze in 1227 den kruistocht wilde aanvaarden, maar
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door ziekte verhinderd werd en gene, meenend, dat
dit een voorwendsel was, hem in den ban deed. Beladen
met den ban, ging F. nu in werkelijkheid, met een veel
te klein leger, scheep en wist, meer door onderhandelen
dan door strijd, Jerusalem te bevrijden (1229). Dit alles

leving wijd opengezet voor allerlei onchristelijke invloeden, die Duitschland en de wereld onnoemelijk veel
schade hebben toegebracht.
L i t. E. Kantorowicz, Kaiser F. der Zweite (2 dln.
Berlijn 1931 in II vindt men de bronnen en oudere lit.
bijeen
het boek is een zeer eenzijdige en fantastische
verheerlijking van F. en miskenning van de bedoelingen
van paus en curie) E. Franzel, König Heinrich (VII)
von Hohenstaufen (Praag 1929).
W. Mulder S.J
:

;

verzoende den paus en in 1230 kwam de vrede van
S. Germano tot stand, waarbij F. alles aan den paus
teruggaf en van den ban ontslagen werd. In 1235
begaf F. zich naar D., waar hij zijn zoon Hendrik (VII)

;

;

.

Frederik van

rijksbestuurder had achtergelaten, die met zijn
vader in twist was geraakt, zoowel wegens zijn zwak
als

optreden tegen de Denen als zijn bevoordeeling der
steden, en zelfs in verstandhouding met de Lombardische gemeenten getreden was. Hendrik werd verbannen en stierf in 1242. Nadat F. een algemeenen landvrede in D. had afgekondigd en den strijd met de
Welfen voorgoed bijgelegd, begaf hij zich weer naar
Italië, om de Lombardische steden tot onderwerping
te brengen. Zijn bondgenoot was de wreede Ezzelino
da Romano. In 1237 versloeg F. de Milaneezen bij
Cortenuova en zou de opgestane steden tot onderwerping hebben gebracht, wanneer hij niet zulke harde
eischen had gesteld en het beleg van Brescia (1238)
niet mislukt was. Bovendien nam hij den paus tegen
zich in door zijn despotisch bestuur op Sicilië en het
vergeven van Sardinië aan zijn natuurlijken zoon
Enzio, zonder den paus daarin te kennen. Gregorius
had de gegronde vrees, dat F. heel den Kerkelijken
Staat zou bezetten en deed hem om al die redenen
(1239) opnieuw in den ban. In den strijd op leven en
dood, die nu volgde, beriep F. zich niet alleen op de
vorsten, maar ook op de uitspraak van een algemeen
concilie, dat door den paus eerst te Rome werd beroepen, maar niet bijeen kon komen, omdat F. den
bisschoppen de reis daarheen onmogelijk maakte.
Intusschen stierf Gregorius (1241), zijn opvolger
Coelestinus IV regeerde slechts enkele dagen en in
1243 kwam Innocentius IV aan het bestuur, die, na
verzoeningspogingen, een concilie beriep te Lyon,
waar in 1245 F. vervallen verklaard werd van den
troon. Dit bracht ook in D. een omkeer teweeg. In 1246
werd Hendrik Raspe, landgraaf van Thuringen, tot
koning gekozen, die reeds in 1247 overleed, waarop
Willem II van Holland de D. kroon ontving. F. zelf
trok zich na een nederlaag bij Parma (1247) naar
Sicilië terug, en hij overleed (1250) te Fiorentino in
Apulië, met de Kerk verzoend.
Het is niet gemakkelijk, de historische beteekenis
van F. naar waarde te schatten. Het zou even onjuist
zijn hem onverdeeld te veroordeelen, zooals in pauselijke kringen geschiedde, als hem tot in de wolken te
rijzen als den Pantokratoor, den door God gewilden
eizer- ver losser, zooals Kantorowicz dat doet. Aan
beide zijden zijn er veel fouten begaan: aan den kant
der curie door onverbiddelijk wantrouwen, helaas
door te veel trouweloosheid haast opgedrongen; aan
den kant des keizers door het reeds gegispte gebrek aan
goeden trouw, door wreedheid en despotisme, door
niets ontziende overschatting van de keizerlijke waardigheid. Opmerkelijk is, dat een heilige vorst als Lodewijk IX, nooit tegen F. partij heeft willen kiezen, hoezeer ook door den paus daartoe aangezocht. Misschien
heeft Salimbene, die ook op andere punten zoo juist
geoordeeld heeft, nog het best het raadsel van dezen
grooten en tegelijk kleinen man geraden: als liij goed
Katholiek geweest was, zou hij een groot keizer geworden zijn. Goed Katholiek is hij zeker niet geweest
en daardoor heeft hij de deuren der Westersche samen-
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Oostenrijk

(de Schoone), zoon

van Albrecht I, werd 19 Oct. 1314 door een deel
der rijksvorsten, en den volgenden dag Lodewijk
van Beieren door de anderen tot koning van Duitschland gekozen. Er ontstond een langdurige oorlog
tusschen beide pretendenten. F.’s macht overtrof
verre die van den Beier, maar de nederlaag van
Morgarten tegen de Zwitsers (1315) verzwakte die
eenigszins. In 1322 viel de beslissing bij Mühldorf,
waar F. door Lodewijk gevangen werd genomen en
zijn gezag verder alleen in zijn erflanden kon handhaven.
Lit.: H. Schrohe, Der Kampf der Gegenkönige
Ludwig und Friedrich um das Reich bis zur Entscheidungsschlacht bei Mühldorf, in Eberings hist. Studiën
(20, 1902).
W. Mulder S.J.
:

Frederik III,

keizer

van het H. Roomsche

rijk

Duitsche natie

(1440- ’93), Fred. IV
als koning van Duitschland, neef van zijn voorganger
Albrecht II, uit het huis Habsburg, aanvaardde de
regeering
onder zeer moeilijke omstandigheden,
beschikte slechts over een zeer kleine huismacht en
dankte zijn succes, nl. de blijvende grootheid van
Oostenrijk en van zijn geslacht, aan zijn onvergelijke-

der

lijke

kalmte en aan

zijn

bondgenoot: den

tijd,

daar

hij

bijna al zijn tegenstanders overleefde en achtereen-

volgens de Oostenr. erflanden onder zijn macht bracht.
In het rijk was zijn aanzien gering; in het W. ging
veel aan Frankrijk en Bourgondië verloren en slechts
de vroege dood van Karei den Stouten (1477) voorkwam de stichting van een koninkrijk Bourgondië.
Het huwelijk van F.’s zoon Maximiliaan met Maria,
de dochter van Karei, behield, ten minste in naam,
de Bourgondische landen voor het rijk, maar legde
tevens den grondslag voor de eeuwenlange vijandschap
tusschen Frankrijk en Oostenrijk. In Italië telde het
gezag van den keizer heelemaal niet meer mee. Ook
in Bohemen en Hongarije daalde, gedurende zijn
regeering, het gezag van het rijk. De laatste jaren
van zijn leven voerde zijn zoon Maximiliaan, die in
1486 tot Roomsch-koning gekozen was, voor hem de
regeering. F. was de laatste Duitsche koning, die
(1452) te Rome tot keizer gekroond werd.
L i t. J. Chmel, Gesch. Kaiser F. IV u. seines Sohnes
Maximilian I (2 dln. Hamburg 1840). W. Mulder S, J.
:

Duitschland.
Duitsch keizer (1888), tevens
koning van Pruisen (als zoodanig de Derde genoemd),
oudste zoon en opvolger van Wilhelm I; * 18 Oct. 1831
te Potsdam, f 15 Juni 1888 aldaar. Zijn korte regeering
was een vruchtelooze vrijzinnige en Engelschgezinde
reactie tegen de politiek van Bismarck. Hij nam deel
aan de oorlogen tegen Oostenrijk (1866) en Frankrijk
(1870) aan het hoofd eener legerafdeeling. Hij beklom
den troon den 9en Maart 1888 en beloofde in een
manifest een vrijzinnige politiek. De keelkanker,
waaraan hij sedert 1887 leed, liet hem geen tijd tot
uitvoering en F. stierf na 99 dagen regeering, het
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I
Ruisscheure.

FRANSCH-VLAANDEREN

Eergerot.

Kasteel

Ekelsbeke.

FRANSCH-VLAANDEREN

Sint

Winoksbergen. Het belfried (16e eeuw).

Duinkerke. De Leughenaer (1406).

Hazebroek. Panorama.

II

Sint Winoksbergen. Torens der abdij St.

Duinkerke. Het stadhuis (1900)

Burburg. De „brug der zuchten”.

Winok(12e eeuw).

;
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;
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Frederik

bewind overlatend aan Wilhelm II. Hij was sedert bereiden (rassemblement van > Osnabrück), als
generaal-majoor in Oostenrijkschen dienst, streed aan
1858 gehuwd met prinses Victoria van Engeland.
L i t. Poschinger, Kaiser F. III (3 dln. 1898-1900) den Rijn, in Z. Duitschland en in N. Italië; zijn mili:

Wolbe, Kaiser F. (1931).

V. Houtte.

bekwaamheden trokken zeer de aandacht. Na
den vrede van Campo-Formio werd hij aangesteld tot
luitenant-generaal in het Oostenr. leger en na het

taire

Lotharingen.
zoon van Frederik hervatten der vijandelijkheden belast met het opperen broer van Hendrik, hertog van Beieren, werd, na bevel. Doch reeds in Jan. 1799 overleed hij te Padua
de afzetting van Gozelo II, door keizer Hendrik III aan zware koortsen, gevolg wel van een vroegere
tot hertog van
aan- verwonding, waarvan hij nimmer geheel herstelde.
gesteld (1044- ’65). Daar Godfried met den Baard In 1896 werd zijn overschot naar Ned. overgebracht en
Verberne.
tegen deze benoeming in opstand kwam en het hertog- te Delft in den koninkl. grafkelder bijgezet.
Frederik, prins der Ne der landen, Ned. vorst;
dom herhaaldelijk verontrustte, was zijn regeer ing
van weinig beteekenis. Hij werd opgevolgd door den- * 1797 te Berlijn als tweede zoon van den lateren koning
zelfden Godfried.
W. Mulder S.J. Willem I, f 1881 te Wassenaar. In 1813 officier in

Frederik van Luxemburg,

Neder-Lotharingen

het Pruis, leger.

Nederland.

Frederik

Hendrik, graaf van Nassau, prins van
Oranje, zoon van Willem van Oranje en Louise de
Coligny; * 29 Jan. 1584 te Delft, f 14 Maart 1647 te
Den Haag. Nam van 1597 af onder zijn halfbroeder
Maurits deel aan de belangrijkste krijgsverrichtingen tegen Spanje en legde de grondslagen voor zijn
roemrijke militaire loopbaan. In godsdienstig opzicht
neigde hij evenals zijn moeder meer naar de Remonstranten dan naar de Contra- Remonstranten, doch onthield zich uit tactische overwegingen van een beslist
partijkiezen. Onder drang van Maurits op 4 April 1625
gehuwd met Amalia van Solms. Na Maurits’
dood (23 April 1625) volgde Frederik Hendrik hem in
Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijsel
in alle waardigheden op. Met dit stadhouderschap
begint én voor de Republiek én voor het Huis van
Oranje een schitterende periode. Van 1630 tot 1640
berustte feitelijk alle macht bij hem. Door de toekenning der suivivance in vsch. gewesten kreeg het
stadhouderschap een monarchaal karakter. Alle
geheime zaken werden in het kabinet van F. H.

Nam

aan

deel

veldtochten
van 1813 en 1814.
Na den vrede bezocht hij eenigen
tijd de Leidsche

de

universiteit.Ontving bij de invoering van degrondwet van 1814 den
titel van prins der

Nederlanden. De
vijandelijkheden

van 1815 riepen

hem wederom

in

actieven

dienst.

Aan den

slag

bij

Water loo nam hij

opmarsch

in

houder van Groningen en Drente. De huwelijken
zijner
kinderen
verhoogden het
aanzien
tegenover buitenlandsche vorsten. Als
gevolg van licha-

prins

der

Nederlanden.

Vlaanderen), maar wel

aan den

Frankrijk, waar hij te Parijs

Ned.

het bevel
zijn broeder

overnam van
Water loo gewond. Na den oorlog werd prins Frederik lid van den
Raad van
State (1816), grootmeester der artillerie (1818), commissaris-generaal van oorlog (1826) en admiraal
en kolonel-generaal van de landmacht (1829), in
welke functies hij veel aandacht schonk aan het
militair
onderwijs,
zich daarbij inspireerend op
Pruis, voorbeelden. Met zijn broeder, den prins van
Oranje, werd hij kort na het uitbreken van den Belg.
Opstand met een leger naar Brussel gezonden om er
de orde te herstellen. Bekend is gebleven zijn aanval
over de

(prins Willem),

afgehandeld. In
1637 werd hem
door den Fr. koning de
titel
„Zijne Hoogheid”
geschonken.
In
1640 ook stad-

Frederik,

geen deel (had
een commando in

troepen
te

op Brussel (23-26 Sept. 1830), welke, vooral door
onvoldoend beleid, een volslagen mislukking werd.
Daarna leidde hij de reorganisatie van het Ned. leger
(vooral in samenwerking met generaal De Constant
Rebecque) voor een veldtocht in de Zuidelijke Nederlanden, den Tiendaagschen veldtocht, onder commando
melijke en geesvan den prins van Oranje. Nadien is prins F. weinig
telijke verzwakmeer op den voorgrond getreden, al bleef hij nog tot
king nam zijn
1868 als veldmaarschalk in functie. Prins Frederik,
gezag gedurende
de laatste levensjaren af. De Hollandsche regenten- sinds Sept. 1816 grootmeester van de orde der Vrijpartij, de Bickersche ligue, wint na 1640 meer en meer metselaren in Ned., was een zeer geziene figuur, die
J. D. M. Cornelissen. in de moeilijkheden, welke zich in de koninklijke
aan invloed.
Frederik van Oranje -Nassau, N ederlandsch familie voordeden, zoowel tijdens de regeering van zijn
vorst; * 1774 te Den Haag, f 1799 te Padua. Tweede vader en van zijn broeder, als tijdens Willem III,
zoon van stadhouder Willem V. Onderscheidde zich menigmaal verzoenend is opgetreden en ook in de verin de veldtochten van 1793 en 1794. Verliet op bevel houding van Ned. met Pruisen een bemiddelende rol
zijns vaders in 1795 het vaderland en trad, na een kort speelde.
verblijf in Engeland en een mislukte poging om vanuit
L i t.
de Bas, Prins F. der Ned. (1887-1914
Hannover een inval in de Bataafsche Rep. voor te verdient op menige plaats correctie) Blok, in Nw.
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;

Wat
XI.

6

niet onder

F

te

vinden

is,

zoeke

men

onder

Ph

;

164

Frederik

163

Ned. Biogr. Wbk. (I). Voor den aanval op Brussel vgl.
o.m. Demoulin, Les Journées de Septembre 1830 (LuikVeroerne.
Parijs 1934).
Oostenrijk.

Frederik II van

Oostenrijk (de Strijdlustige),
zoon van Leopold VI, hertog van
en Stiermarken (1230- ’46), had gedurende heel zijn

Oostenrijk

regeering te kampen met Bohemen, Beieren en Hongarije. In 1235 haalde hij zich ook nog den rijksban van
keizer Frederik II op den hals. Hij werd alleen gered,
doordat de keizer zich met de Lombardische zaken
moest bezighouden, zoodat hij hem zijn landen terug-

gaf en een jaar voor zijn dood (1245) de koningskroon
in het vooruitzicht stelde. Hij sneuvelde in den slag
W. Mulder S.J,
aan de Leitha (1246).

Frederik IV van Oostenrijk (met denLeegen Zak),
erfde 1386

van

zijn vader,

Leopold

III, Tirol

en voor-

Oostenrijk,

maar vond zich omringd door
vijanden, vooral toen hij in Maart 1415 paus Johannes

XXIII

hielp bij zijn vlucht uit Konstanz. Eerst in
1418 vergaf keizer Sigismund hem dit. Intusschen
'waren de meeste zijner voor-Oostenr. landen aan de
Zwitsersche eedgenooten verloren gegaan. Hij stierf
W. Mulder S.J.
in 1439.

*

11 Juli 1657 te Koningsbergen, f 25 Febr. 1713 te
van den Grooten Keurvorst Fred. Willem
(zie kol. 153) en van Louise Henriette v. Oranje ; werd
opgevoed door > Danckelmann, die ook voorloopig
zijn raadsman bleef. Hij steunde keizer Leopold I
met Brandenburgsche troepen tegen de Turken in
Hongarije en vroeg reeds als loon daarvoor den koningstitel in het hertogdom Pruisen. Deze werd hem
gegeven, toen hij ook zijn steun beloofde tegen
de Franschen in den grooten oorlog om de Spaansche
erfopvolging; op 18 Januari 1701 werd hij gekroond
te Koningsbergen met zijn gemalin Sophia Charlotte
van Hannover, werd aldus de stichter van het koninkrijk Pruisen; voerde een verkwistenden en lichtzinnigen hofstaat naar het Fransche voorbeeld, tot ergernis
van zijn eenigen zoon, kroonprins Frederik Willem;
kunst en wetenschap werden aangemoedigd en Berlijn,
Berlijn; zoon

koningsstad geworden, werd met openbare gebouwen
verfraaid.

L i t. v. Ledebur, König F. I von Preussen (2 dln.
1878-1884)
Waddington, L’acquisition dc la couronne
royale de Prusse (1888)
Ileyck, F. I und die Begründung des preussischen Königtums (1901, in de serie
Monographien zur Weltgeschichte) Paulig, F. I, König
von Preussen (1907).
v. Gorkom .
:

;

;

;

Frederik Willem I, de Soldatenkoning, koning
van Pruisen (1713-1740) * 15 Aug. 1688 te Berlijn,
Frederik I van de P a 1 1 s (de Overwinnaar), f 31 Mei 1740 te Potsdam; zoon van koning Frederik I,
uit het huis Wittelsbach, tweede zoon van Lodewijk III, in karakter en levensopvatting volstrekt verschillend
liet zijn erfdeel aan zijn ouderen broer, Lodewijk IV, van zijn vader, vol ergernis tegen de Fransche lichtwerd voogd van diens onmondigen zoon Philips, in zinnigheid en de weeldeverkwisting van diens hof.
1451 zelf keurvorst voor zijn leven, bracht zijn regeering Zijn troonsbestijging werd dan ook het begin van een
Palts.

;

in bijna voortdurenden strijd door, versloeg zijn tegenstanders 1462 in den slag van Seckenheim, waarop
een verzoening met zijn vijanden volgde tegen den
wil van keizer Frederik III, en liet bij zijn dood (1476)
het zeer vergroote keurvorstendom van de Palts aan
zijn neef, Philips den Edelmoedigen, na. Uit een
morganatisch huwelijk met Clara Dettin had hij twee
W. Mulder S.J.
zonen, Frederik en Lodewijk.
Frederik V, bijgenaamd de Winterkoning, keur-

Palts (1610-1620), koning van Bohemen; * 26 Aug. 1596 te Heidelberg, f 29 Nov. 1632 te
Mainz zoon van keurvorst Frederik IV en van Louise
Juliana van Oranje-Nassau, dochter van Willem den
Zwijger; huwde in 1613 met Elizabeth Stuart, dochter
van koning Jakob I van Engeland. Hij werd het hoofd
der Prot. Unie, in 1608 gesticht, en nam, overreed
door de leiders van den Boheemsch-Prot. opstand de
koningskroon van Bohemen aan; was echter tegen de
Kath.-Habsburgsche macht niet opgewassen. Na zijn
groote nederlaag op den Witten Berg bij Praag (8 Nov.
vorst van de

;

1620) vluchtte hij, in den rijksban gedaan, naar zijn
Ned. bloedverwanten; ging in het Lange Voorhout
te Den Haag een paleis bewonen, waarbij hij met zijn
weelderige gemalin een koningshof bleef houden, met

een buitenverblijf te Rhenen (Koningstafel). Zijn
gebied en keurvorstelijke waardigheid werden overgegeven aan hertog Maximiliaan van Beieren; zijn zoon
Karei Lodewijk kreeg het keurvorstendom en een deel
van het grondgebied met Heidelberg later terug.

L i t. A. Gindely, Friedrich V von der Pfalz (1884)
A. Dove, Die Kinder des Winterkönigs (Ausgew. Schriften
:

1898).

v.

Gorkom.
Pruisen.

Frederik
als keurvorst

I, koning

van

Pruisen

van Brandenburg Fred. UI

Wat

(1701-1713),
(1688-1701);

niet onder

F

te

geheel ander regeeringsstelsel; strenge spaarzaamheid,
harde plichtsbetrachting, onverbiddelijke stiptheid
werden het kenmerk van dit geheele tijdperk, dat daaraan ook zijn verdiensten ontleent en de karaktertrekken, door den Grooten Keurvorst gevormd, des
te dieper in den Pruisischen staat heeft gedrukt.
Met bijzondere liefde verzorgde deze koning zijn leger
en vooral zijn garde-troepen van „lange Kerle”, maar
hij gebruikte het bijna niet in zijn buitenlandsche
politiek, welke hij vrijwel door de keizerlijk-Oostenrijksche richtlijnen liet beheerschen. De bestuursinrichting, het geregeld financieel beheer en het rechtswezen werden in het jonge koninkrijk verder uitgebouwd, de welvaart in mercantilistischen zin bevorderd. Uit den vrede van Utrecht (1713) kreeg Pruisen
Oostelijk Opper-Gelder, uit den Noordschen oorlog
(1720) bijna geheel Voor-Pommeren; de immigratie
van Salzburgsche Protestanten in Oost-Pruisen werd
met kracht bevorderd. Frederik Willem was gehuwd
met Sophia Dorothea van Hannover, zuster van
koning George II van Engeland; ook voor vrouw en
kinderen en vooral voor den kroonprins Frederik,
geheel anders geaard dan hij zelf, was deze Pruisische
koning uitermate streng en meedoogenloos in zijn
eigen Spartaansch voorbeeld, hetgeen aanleiding gaf
tot bedenke lijke familietooneelen.
L i t. Ranke, Zwölf Bücher preussische Geschichte
(V en VI, nw. druk 1900) Paulig, Friedrich Wilhelm I
(nw. druk 1909)
Koser, F. der Grosse als Kronprinz
(dl. I van het standaardwerk, 1921).
v. Gorkom .
Frederik II de Groote, koning van
*
24 Jan. 1712 te Berlijn, f 17 Aug. 1786
(1740-1786);
te Potsdam; was in zijn veelzijdigen, genialen aanleg
reeds in zijn jonge jaren in botsing met zijn vader,
koning Frederik Willem I, die zijn zoon wilde zien
worden zooals hijzelf, streng godsdienstig en opgaande

vinden
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Frederik

Weste lijke richting doet hem toenaderen tot het
bedreigde Oostenrijk en dan is het zijn initiatief tot
schikking, waaruit voortkomt de eerste Poolsche
dccling (5 Aug. 1772), waarbij Pruisen de provincie

in de eenzijdige opvatting van zijn koningsplichten.
Deze scherpe tegenstelling liep uit in de befaamde
poging van den kroonprins om naar zijn Engelsche
bloedverwanten
te

ontvluchten

(1730).

De

biddelijk als deserteur ter dood

doen brengen en

was er ternauwernood toe te bewegen dit vonnis
te matigen tot
strenge gevangein
de
vesting Küstrin;
de medeplichtige
vriend, luitenant
von Katte, werd

nisstraf

de

West-Pruisen verwerft (voorloopig zonder Danzig).
den dood van keurvorst Maximiliaan III Jozef
van Beieren verzet koning Frederik zich tegen de
poging van keizer Jozef II om Beieren voor Oostenrijk
te verwerven, waaruit voortkomt de vrijwel onbloedige
Beiersche Successie -oorlog (1778-79), en zijn laatste
politieke daad is de stichting van den vorstenbond
van Herrenhausen (1785) tegen een dgl. poging van
keizer Jozef. Als regeerder is Frederik de Groote de
volmaakte verlichte despoot in den geest van het
18e-eeuwsche rationalisme; hij regeerde zelf, zijn
ministers waren letterlijk slechts zijn dienaren en hij
wilde zijn „le premier domestique de 1’état”. Dagelijks
werkte hij tien uren en hij bereisde ieder jaar zijn
landen; handhaafde den streng geordenden staat,
steunend op een sterk leger en op goede financiën;
liet bij zijn dood een rijke schatkist na. Werkte aanhoudend aan de econ. ontwikkeling van zijn staat door
binnenlandsche kolonisatie, ontginning en verbetering
der verkeersmiddelen; door bevordering der industrie
in mercantilistischen trant; na den Zevenjarigen oorlog
verhielp hij de vreeselijke uitputting van zijn land met
geniale persoonlijke kracht, ook met het harde middel
van staatsmonopoliën voor verschillende waren, door
vreemdelingen gehandhaafd, en met zware belastingen.
Hij verbeterde den rechtstoestand der boeren als
onderdeel van groote zorg voor het rechtswezen in het
algemeen, in samenwerking met zijn minister van
Justitie von Cocceji; maakte de burgerlijke rechtspraak
onafhankelijk van zijn eigen koningsmacht en verzachtte de strafrechtspraak onder invloed van Beccaria’s
geschriften. Gaf regelen tot een goed lager onderwijs.

Na

stroe-

ve vader wilde
den zoon onver-

voor
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oogen

van den kroonprins onthoofd. Deze schrikkelijke ervaringen waren voor den jongen Frederik een harde leerschool;
de verhouding tusschen vader en zoon verbeterde
sedert 1732 en eindigde in wederzijdsche waardeering.
Intusschen moest de kroonprins huwen op verlangen
zijns vaders met prinses Elizabeth Christina van

Brunswijk-Bevern (12 Juni 1733) en genoot voorloopig

nog van een onbezorgd leven op het slot Rheinsberg,
gewijd aan letterkundige en muzikale genoegens;
schreef daar de Anti-Macchiavelli (1739), als uiting
zijn vorstelijk idealisme. Op 31 Mei 1740 besteeg
F., in de volle beschikking over rijke talenten, over

hij

van

een volle schatkist en een voortreffelijk leger, den
troon en streed al spoedig met Maria Theresia over
het rijke Silezië, dat hij in drie oorlogen (1740- ’42;
1744- ’45; 1756-’63) voor Pruisen voorgoed verwierf.
In 1744 verwierf hij Oost-Friesland, nadat de Staatsche
garnizoenen op zijn eerste aanmaning uit dit gebied
waren vertrokken. Deze Pruisische machtsvermeerdering had op de onderlinge verhoudingen tusschen de
Europeesche mogendheden grooten invloed; Frankrijk
voelde, dat Pruisen als sterkste staat de eerste plaats
van Oostenrijk in het verbrokkelde Duitschland

had overgenomen.
Een ommekeer

Godsdienstvrijheid paste hij toe volgens zijn persoonlijke negatieve houding ten aanzien van een werkelijk
Christendom („in meinem Reiche darf jeder selig werden nach seiner Fa^on”), voor zijn talrijke Katholieke
onderdanen evenzeer, maar met belangrijke beperking
in den feitelijken toestand. Vooral de Fransche letterkunde van het Klassicistische tijdsgewricht had zijn
bewondering; zelf schreef en sprak hij bij voorkeur
Fransch; miskende den opkomenden bloei der Duitsche
romantisch-nationale letterkunde, hoezeer die haar
inspiratie voor een deel ontleende aan ’s konings
nationale daden; miskende ook Shakespeare ’s dramatiek. Had bijzondere voorliefde voor de muziek en
vooral voor zijn beminde fluit; componeerde zelf veel
(in bloemlezing uitgegeven door Spitta, 4 dln. 1889).
In 1745- ’47 werd het zomerslot „Sanssouci” te Potsdam
gebouwd door von Knobelsdorff naar de persoonlijke
ontwerpen van koning Frederik; daar werd hij „de
philosoof van Sanssouci” in een uitgelezen kring van
zielsverwante vrienden, o.a. Voltaire, die daar vertoefde als gast (1760-1763), en daar stierf hij. Als vruchten
van zijn overgroote werkkracht liet hij na een reeks
van belangrijke geschriften, welke door de Berliner
Academie volledig opnieuw werden uitgegeven als
Oeuvres de Frédéric le Grand (30 dln. 1846- ’67); de
Preussische Akademie der Wissenschaften gaf uit
de vele duizenden staatkundige brieven als Politische
Korrespondenz F. d. G. (45 dln., vanaf 1879), thans
bijna voltooid; ook de particuliere brieven zijn
uitgegeven in vsch. groepen, tot in den jongsten tijd.

in de bondgenootschappen, een
„renversement des alliances” was er het gevolg van.
Frankrijk, Rusland en Saksen zochten het bondgenootschap van Oostenrijk; Frederik van Pruisen verwierf
daartegenover den steun van Hannover-Engeland,
waar zijn oom George II regeerde: verdrag van Versailles (1 Mei 1766) tegenover verdrag van Westminster
(16 Jan. 1766). Daaruit kwam voort de Zevenjarige
Oorlog, waarin Frederik de Groote zijn geniale veldheersgaven onsterfelijk deed worden, maar ten slotte
tegen de overmacht en door den afval van Engeland
van het bondgenootschap (1760) scheen te zullen
bezwijken en reeds tot zelfmoord wilde overgaan
(1761). Het terugtrekken van het Russische leger na
den dood van keizerin Elizabeth (6 Jan. 1762) redt hem
dan; de vrede van Sint Hubertusburg (15 Febr. 1763)
bevestigt de positie van Pruisen na een zoo harde
vuurproef. In 1764 sluit Frederik met keizerin
Catharina II een verbond tot wederzijdsche hulp in
de Poolsche koningskwestie, maar Ruslands al te
L i t.
Onno Klopp, Der König F. d. G. und die
snelle machtsuitbreiding in Westelijke en Zuid- deutsche Nation (1860) ; Carlyle, Hist. of F. II of Prussia
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Lavisse, La
1897-*98) ;
called F. the Great (8 dln.
jeunesse du Grand F. (1899) Oneken, Das Zeitalter F. d.
G. (2 dln. 1882-1898) ; Koser, Gesch. F. d. G. (4 dln.
1921-’25 ; in verkorte jubileum-uitg., eendeelig en als
overzicht goed bruikbaar, 1912); Wiegand, F. d. G., in
de serie: Monographien zur Weltgeschichte (1922); v.
Petersdorff, Fridericus Rex. Ein Heldenleben (1925);
v Gorkom .
V alentin, F. der G. (1927).
Als veldheer trad F. op den voorgrond, doordat hij
;

.

zich los wist te maken van de destijds starre wijze van
oorlogvoeren en het beginsel van den vernietigingsslag
tot het zijne maakte. Hij is in dit opzicht een voorlooper
van Napoleon en streefde dus principieel den veldslag
na, ten einde daardoor de strijdkrachten van den
vijand te vernietigen. In tegenstelling met het systeem
van manoeuvreeren, dat in de 18e eeuw opgeld deed
en waarbij men den vijand door handige manoeuvres
van zijn verbindingen trachtte af te snijden en den
veldslag vermeed, stelde F. zich tot taak den vijand
op te zoeken, waar deze zich bevond en hem daar aan
te vallen. Daardoor was het hem mogelijk om den
vijand vóór te zijn, kon hij soms verbonden tegenstanders afzonderlijk verslaan, voordat zij zich hadden
kunnen vereenigen. Hij achtte dan ook een oorlog nog
niet verloren, als de vijand zijn verbindingen had
vermeesterd of zijn hoofdstad had bezet.
Tactisch wist F. veelal het juiste moment te kiezen
om zijn hoofdaanval in te zetten uit een richting, van
waaruit de vijand dezen niet verwachtte. Daardoor
w as de verrassing dan volkomen en de overwinning
zeker, te meer omdat de troepen van F. uitmuntten
door geoefendheid en discipline. Want het is vooral
als organisator, dat F. uitblonk. De manoeuvres
onder zijn leiding waren beroemd en stelden de hoogste
eischen aan de eraan deelnemende generaals. Het
Pruis, officierskorps werd tot een gesloten geheel
gemaakt en vooral gerecruteerd uit den kleinen
landadel. Daardoor kreeg het dat bijzondere cachet,
dat tot heden ten dage nog het kenmerk is van het
van Voorst tot Voorst
Duitsche officierenkorps.
r

.

koning van Pruisen
(1786- ’97), neef en opvolger van Fred. den Grooten.
Losbandig en verkwistend. Vergrootte zijn gebied door
deel te nemen aan de 2e en 3e verdeeling van Polen en
voerde met Oostenrijk den eersten Coalitie-oorlog
tegen Frankrijk, waaruit hij zich echter 1795 door den
Gorris.
afzonderlijken vrede van Bazel terugtrok.
illcm III, koning van Pruisen
Frederik
(1797-1840); * 1770 te Potsdam. Als vorst onzelfstandig. Tegenover Napoleon bleef hij liefst neutraal,
maar liet zich door volk en koningin Louise overhalen
tot den oorlog, die eindigde met den zwaren vrede van

Frederik Willem ü,

W

Sindsdien bleef F. W. neutraal; zijn ministers
Stein, Hardenberg, Scharnhorst en Gneisenau reorgaTilsit.

niseerden staat en leger. Gedrongen door zijn omgeving,
nam hij in 1813 deel aan den bevrijdingsoorlog en
verwierf op het Weener Congres Westfalen, de Rijnlanden en een deel van Saksen. Door den Pruis.
Zollverein (1830) werd de econ. eenheid van D. voorbereid. In denzelfden tijd kwam F. W. in scherpen
strijd met de Kath. Kerk, om de gemengde huwelijken
V. Claassen.
(> Keulen, sub: Kölner Wirren).
Frederik Willem IV, koning van
(1840- ’61). * 1795 te Berlijn, f 1861 op het kasteel
te Sanssouci bij Potsdam. Oudste zoon van Frederik
illem III. Was een universeel begaafd, maar onstandvastig man, een echt romantische geest en een zeer
gecompliceerd karakter; in tegenstelling met zijn
voorzaten, had hij slechts een geringe kennis van

Pruisen

W

Wat

niet onder

F

te

militaire zaken en toonde er zeer weinig aanleg voor.
Bij het begin van zijn regeer ing leek het, dat hij het

liberalisme eenigszins toe zou geven, maar hij stelde
alle vrijzinnigen in hun verwachtingen teleur.

weldra

Hij trachtte o.a. de belofte van zijn vader in te lossen,
een constitutie aan Pruisen te geven, maar den dag
zelf, dat de zgn. Vereenigde Landdag bijeenkwam
(1847), verklaarde hij aan de traditioneele opvatting
van het koningschap vast te houden. Door zijn zwakke
houding maakte hij de Berlijnsche Maartrevolutie in
1848 erger dan noodig was geweest. De grondwet,
6 Dec. 1848 geschonken, werd in 1849 en nogmaals in
1853 in conservatieve richting gewijzigd. De Duitsche
keizerskroon, hem aangeboden door het parlement
te > Frankfort, sloeg hij af, omdat hij er den revolutionnairen oorsprong van afkeurde; zijn eigen pogingen
daarna om de keizerskroon te verkrijgen door de medewerking der Duitsche vorsten stuitten op den
tegenstand van Oostenrijk (> Erfurter parlement).
Sedert 1850 ging F. W. beslist den weg van de reactie
op. Sedert 1857 was hij wegens krankzinnigheid verhinderd zijn koningsambt waar te nemen; zijn broer
Willem trad eerst als persoonlijke plaatsvervanger
en vervolgens (1858) als regent van het rijk, voor hem
op. Het huwelijk van F. W. IV met Elisabeth van
Beieren (1823) bleef kinderloos.
L i t L. von Ranke, F. W. IV (1878); Paulig, F. W.
IV (1909); Rachfahl, Deutschland, F. W. IV und die
Berliner M&rzrevolution (1901).
Lousse.
:

Frederik III,
zie
1

dezen

naam

koning van

onder:

keizers

Pruisen (1888),
van D u t s c hi

a n d.

Saksen.
vanaf 1486 keurvorst
van Saksen; * 1463, { 1525. Stichtte 1502
universiteit te Wittenberg. Zorgde, ofschoon eigenlijk
geen aanhanger van Luther, in 1521 voor diens vrijgeleide naar Worms en gaf hem gastvrijheid op de
Wartburg.
Frederik August I de Sterke, keurvorst van
Saksen (1694-1697); als koning van Polen >
August II geheeten.

Frederik III

de Wijze,

Saksen
Polen > August

Frederik August

II, keurvorst van
1696, f 1763); als koning van
III geheeten.

(*

Frederik

August

I,

koning van

Saksen

(1806- ’27; keurvorst onder den naam Fred.-Aug. III,
1763-1806), * 23 Dec. 1750 te Dresden, f 5 Mei 1827
aldaar. Aanvankelijk Pruisen ’s bondgenoot in den
Beierschen Successie-oorlog (1778) en in de coalities
tegen Frankrijk (1792-1806). Na den slag bij Jena
(1806) liep hij naar Napoleon over, die hem den
koningstitel en het groothertogdom Warschau schonk.
Tijdens den slag bij Leipzig (1813) werd F.A. gevangen
genomen; in 1815 verloor hij, behalve Polen, nog 3/5
van zijn grondgebied.
F. Houtte.

Frederik- August

II,

koning

van

Saksen

(1836- ’54), neef van F.A. I; * 18 Mei 1797 te Dresden,
f 9 Aug. 1854, in Tirol verongelukt; 1832- ’36 regent
voor zijn oom Antoon. Hij regeerde volgens de grondwet van 1831 en zelfs, na het oproer van 1848, nog
vrijzinniger. Na een nieuwr e revolutie echter (1849)
zette reactie in.
V. Houtte.

Frederik- August III, koning van Saksen;
1865 te Dresden, als zoon van koning Georg en van
Maria Anna van Portugal, f 1932 te Sibyllenort.
Toen zijn vader in 1904 overleed, volgde hij hem op;
*
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—Frederik-Willem-vallen

hij afstand van den troon. Uit
dat later ontbonden werd, met Louise
Cosemans.
van Toscane, had hij zes kinderen.

Frederik van derEese,

op 13 Nov. 1918 deed
zijn huwelijk,

Sicilië.

Frederik

I, koning der

beide Siciliën

(1197-1250), zie > Frederik II (keizer van het H.
u i t s c h e natie).
Roomsche Rijk der
Frederik II, koning van Sicilië (1296-1337),
broer van Jacobus II van Aragon, die na de Siciliaansche Vespers (1282) tot koning werd uitgeroepen.
Deze deed in 1294 afstand van Sicilië ten gunste van
F., die de Sicilianen aanvoerde in hun strijd tegen Karei
van Anjou. Hij bevestigde de constitutie van F. II en

D

170
een Overijselsch roofridder

met Zweder van Voorst in het midden der 14e
eeuw het Oversticht onder zich hield. Hun macht
werd in 1362 bedwongen door de vereenigde steden
die

Kampen en Deventer.
Frederik van Egmond,

Zwolle,

heer

van

Buren;

> Egmond.
Frederik van

Heilo, priester, ca. 1400 te Heilo,
Windesheimer klooster
f 1455. Hij was donaat van het
Onzer Vrouwen Visitatie te Haarlem, achtereenvolgens
biechtvader in drie vrouwenconventen en verbleef
later weer in genoemd klooster. In zijn geschriften
en brieven ijverde hij voor verbetering van het gods-

Frederik van Zwaben,

dienstig leven.
U i t g. v. fragm. zijner geschriften: in J. Taal, F. v.
H. en zijn schriften (1866). Zie verder: Acquoy, Het
J. de Jong.
klooster van Windesheim.
Frederik, aartsbisschop van Mainz, uit de

Frederik

10e eeuw steunde de hertogen van Beieren en Franken
in hun opstand tegen keizer Otto I later ook diens zoon
Ludolf in den strijd tegen zijn vader. In den burgerzich
oorlog, die daarop ontbrandde, onderwierp F.
(954). Hij heeft de Lotharingsche strooming, verwant
aan die vanCluny,in zijn bisdom bevorderd. Slootmans.
Frederik van Namen, bisschop van Luik; kwam
in 1119 door simonie en groote twisten aan het bestuur;

deed veel voor den bloei van het eiland.

W. Mulder S.J

.

Zwaben*
oorspronkelijk van Staufen-Buren, kreeg in 1079 van keizer Hendrik IV
Zwaben. Toen de keizer zijn eersten tocht tegen Rome
ondernam (1081), liet hij aan F. de verdediging van
Duitschland tegen zijn vijanden over. F. was gehuwd
met Agnes, dochter van Hendrik IV. f 1105. Slootmans.

Zweden.

Zweden

(1720- ’öl),
I, koning van
landgraaf van Hessen; * 27 April 1676 te Kassei, f 26
Maart 1751 te Stockholm; kwam na het sluiten van

den vrede van Utrecht naar Zweden en huwde op 24
Maart 1715 met Ulrike Eleonora, jongere zuster van
koning Karei XII, die in 1719 na den dood van haar
ongehuwden broeder koningin werd. Toen zij in 1720
afstand deed van de kroon, werd Frederik tot koning
gekozen. Hij bekommerde zich weinig om de regeering;
beraadslaagde zelden met zijn ministers, zette zijn
naam onder de regeer ingsstukken met een stempel;
verwaarloosde ook zijn gemalin op grievende wijze.
Zweden, teruggetreden van de groote Europeesche
politiek, werd de prooi der woedende partijtwisten van
v. Gorkom.
den half beschaafden adel.
L i t. Strootman, Van Wasa tot Bernadotte (1928).

;

;

f 27 Mei 1121.

Frederik van Rcgensburg, >

Fredericus

(van

Regensburg).

Scvender, Carmeliet te Haarlem
de 15e eeuw, aan wien men geruimen tijd ten
onrechte de oudere redactie, loopende tot 1467, van
het Chronicon van Johannes a Leydis, heeft toege-

Frederik van

in

schreven.

L

i

t

:

J.

D. Hintzen, Het Chronicon Comitum Hol-

landiae enz., in Bijdr. Vad. Gesch. Oudh. (5e serie, IX,
131-143).
Frederik van Utrecht, > Fredericus (v. Utr.).

een krachtig en wijs bestuurder.

(inlandsche naam:
a k), laag gelegen, moerassig eiland ten Z.W.
van Ned. Nieuw-Guinee, door de Prinses Mariannestraat van het groote eiland gescheiden (7° 20' -8° 25' Z.,
137° 27'-139° 8' O.). F. werd 1623 door Carstensz
bezocht en kreeg zijn naam van de gouvernementsmarine. F. behoort tot de onderafd. Z. Nieuw Guinee,
res. Amboina, gouv. der Molukken, N.O.I. De Kath.
missie (Missionarissen v. h. H. Hart) is er sedert

Geleidelijk wist hij de schulden af te lossen, het wereldlijk gezag in het Over-Sticht te herstellen, ofschoon

1930 gevestigd (apost. vicariaat van Ned. NieuwGuinee) en opende er een zevental schooltjes. Cappers.

:

Frederik van Blankenheim, bisschop, * ca.
1355 f 1423. F. stamde uit een hoog-adellijk Duitsch
geslacht, werd in 1375 bisschop van Straatsburg,
1393-1423 bisschop van Utrecht (Frederik III). Als
wereldlijk vorst

was

hij

het Neder-Sticht nog onrustig bleef, en zijn gebied
tegen Holland en Gelderland te verdedigen. Hij regelde
de rechtspraak in Overijsel en maakte zich zeer verdienstelijk door het merkwaardige oude landrecht van
Drente op schrift te doen stellen (1412) en te bevestigen.
Ook de geestelijke belangen van het bisdom behartigde hij op voortreffelijke wijze. Krachtig handhaafde
hij de kerkelijke tucht en nam hij maatregelen tegen

Frederik-Hendrik-eiland

D

o

1

Fredcriks, > Willem Frederiks.
Frcderiksliaab, Deensch district aan

de Z.W.
kust van Groenland; 900 bewoners; de gelijknamige
hoofdplaats werd in 1742 gesticht (61° 58' N., 50° 2'
.)

W

Frcdcrikshald, > Halden.

Frcderikshamn, > Hamina.
Frederiksha vn Deensche stad

aan de O. kust
Jutland; 10 000 inw. Het is de voorn, vluchtvan
N.
kettersche sekten. Talrijke nieuwe parochies, kapittelhaven van Denemarken en heeft geregelde verbinkerken en kloosters werden gesticht. Doch vooral was
dingen met Göteborg, Christiaansand en Oslo.
en
steunde
hij
die
devotie,
Moderne
der
hij een vriend
Frederiksoord, > Vledder (gem. in Drente);
gekomen
stand
tot
verdedigde; de onder zijn regeering
Koloniën van Weldadigheid.
>
goedhem
Congregatie van Windesheim werd door
stad in Noorwegen aan de
Frederikstad,
Thomas
gekeurd en met privilegies begunstigd. Door
inw. Ze werd in de 16e eeuw gesticht
15
600
Oslofjord;
van Kempen en Busch wordt zijn tijd dan ook „de
als grensvesting tegen Zweden en is nu het centrum
gouden eeuw” genoemd.
van den houthandel en de industrie van het Glomdal.
In 1417 was hij op het concilie van Constanz bij de
Fredcrikstcn , vroegere vesting van Halden in
keuze van paus Martinus V aanwezig.
Noorwegen. Hier sneuvelde Karei XII in 1718.
L i t. L. Schmedding, De regeering v. F. v. B. (1899);
Frederik- Willem- vallen, watervallen, inde
J. de Jong.
J. Brom, Biogr. Wbk. (I, 367).
,

:

Wat

niet onder

F

te

vinden

is,

zoeke

men

onder

Ph

171

Fredman

—Fregatvogel

Corantijn op Suriname (ruim 3° N.); genoemd naar den
Pruis, koning Frederik Willem IV (f 1861).

Fredman, > Bellman (Carl Mikael).
Fredro Aleksander, graaf,

Freetown, hoofdplaats van de Eng. kolonie
Siërra Leone, in W. Afrika, op den linkeroever van
den Siërra Leone -stroom, op een tiental km van den
Oceaan; ruim 40 000 inw. Deze stad werd in 1788
gesticht; thans is het een goed ingerichte bunkerhaven, die door een spoorlijn met het binnenland

Poolsch

,

172

tooneelschrijver; de schepper van het hoogere, waarlijk
dichterlijke blijspel
in
de Poolsche letterkunde;
*

1793 te Soechorow, f 1876 te Lemberg. Van 1809 tot verbonden is.
V Asbroeck
1814 onder Fr. wapenen, leefde hij lange jaren te Parijs,
Freezen, grondbewerking dooreen freesmachine,
waar hij nader met het tooneel, meer bepaaldelijk met die den bodem en de bodembegroeiing door snelMolière ’s werk, bekend werd. Zijn critiek gold vooral draaiende, van grijpers voorziene wielen sterk verde lichtzinnige, oppervlakkige „jeunesse dorée” van kruimelt en zoo in één bewerking zaaiklaar maakt;
zijn land. Naar den vorm van het Fr. zedenblijspel wordt gebruikt in den tuin- en den boschbouw.
afhankelijk, zijn F.’s 19 stukken toch overrijk aan
Fregat, snelvarend zeilschip met drie masten,
persoonlijke vondsten en schitterende komiek; enkele alle voorzien van raas, ook wel volschip genoemd.
zijn door hun thema en situaties beperkt Poolsch,
Het fregatschip
andere cosmopolitisch van werking. De schoonste
dateert uit da
zijn: Man en Vrouw (1819); Mijnheer Geldgier (1821);
17e eeuw en is
Vreemde zeden (1824); Meisjeseeden (1829); Mijnheer
oorspronkelijk
.

(1831); De Wraak (1834); De lijfrente
Pan Tadeusz (1834). Een onrechtvaardige
van den romantieker Goszczynski (1835)

Jowialski
(1835);
critiek

deed dezen grooten kunstenaar langen tijd verstommen.
Uit zijn ouden dag dateert nog het frissche „De groote
man in kleine dingen”. Zijn boeiende „Memoiren”
(uitg. 1917) doen aan de beste Eng. humoristen van
het einde der 18e eeuw denken.
Uitg.: Verzam. Werken (d. E. Kucharski, met uitvoerige inleiding, 6 dln. 1926 vlg).
L i t J. Chrzanowski (1917); W. Borowy (1921).
Baur.
Free Church, in het algemeen een kerkgenootschap van Dissenters, in Eng. meestal degenen, die
zich verzetten tegen de Oxford Movement van 1844,
waarbij zich andere groepen van Nonconformists
aansloten; in Schotland een groep afgescheidenen,
die zich in 1843 onder Chalmers tegen het patronaat
van de Schotsche Kerk verzetten.
G. de Vries.

—

Freeman,

:

Edward Augustus,

*

Eng.

1823 te Harbome in Staffordshire,
f 1892 te Alicante in Spanje. Na zijn studiën te Oxford
werd hij aldaar fellow van Trinity College (1845)
en regius professor van moderne geschiedenis (1884);
hij behoorde tot de liberale partij, maar slaagde er
niet in als lid van het parlement gekozen te worden.
Door zijn reizen en studiën was hij in sympathieke
relatie gekomen met de kleine landen van O. Europa;
maar zijn ononderbroken werkzaamheid wijdde hij
vnl. aan de geschiedenis der M.E. in Engeland, nl.
aan de staatkundige inrichting der Saksen; hoewel
hij de geschiedenis op een levendige en littcrairverzorgde wijze behandelde, steunde hij altijd zorgvuldig op de bronnen. Hij was ook een bekwaam
teekenaar en schreef over de geschiedenis der bouwkunde.
Willaert.
Werken: Zijn voornaamste werk is History of the
Norman conquest (15 dln. 1867-76); een bibliographie
van zijn talrijke studiën vindt men bij W. R. W. Stephen,
Life and letters of Edward A. Freeman (2 dln. 1895);
hij schreef gedurende 22 jaar in de Saturday Review.
Freeport, stad in den staat Illinois (Ver. Staten)
ten N.W. van Chicago; neemt deel aan het opgewekt
econ. leven in dit gebied (landbouw, veeteelt en
industrie); 23 000 inwoners.
Freesia, een plantengeslacht van de fam. der
lischachtigen,
Iridaceae ; bestaat uit twee
soorten, afkomstig uit Z. Afrika, nl. F. refracta met
groengele, donker gestreepte, en F. Leichtlini met
heldergele, roodgetinte bloemen, die welriekend zijn.
Deze knolgewassen worden als sierplant en voor
snijbloemen aangekweekt.
Bouman.
historicus;
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Fransch vaar-

Het onderscheidde zichvan
het grootere zgn.
„schip van oorlog” of „pinasschip” door rankeren vorm,
waardoor het
tuig.

sneller zeilde en
gemakkelijker manoeuvreerde, terwijl het gewoonlijk
slechts één laag geschut voerde. In het begin van de
19e eeuw komt het f. nog voor als oorlogsschip en
volgt dan in grootte op het linieschip.
Het f. werd gebruikt voor verkenningsdoeleinden
en ter bescherming van de koopvaarders. In het
midden der 19e eeuw kwamen de stoomfregatten hiervoor in de plaats, welke op hun beurt werden vervangen door de > kruisers.
Bijvoet
Fregatvogel (Fregata aquila), vogel van de
orde der pelikaanachtigen. Bewoont de oceanen
tusschen de keerkringen. Verwijdert zich in den regel
niet verder dan 20 zeemijlen van de kust. De f. kenmerkt zich door een slanken romp, krachtigen hals,
middelmatig grooten kop met een anderhalf maal
zoo langen snavel, die van voren in een haakvormige
punt uitloopt. De zeer korte, krachtige voet is tot aan
de teenen bevederd. De zwemvliezen zijn diep uitgesneden. Aan de teenen zit een scherpe klauw. De
vleugels en de snavel zijn zeer lang; de laatste is
.

gegaffeld.

Het geraamte is buitengewoon licht, het aantal
luchtzakken is groot. Hoewel de totale lengte 103, de
vlucht 230, de
staart 47 cm bedraagt, weegt hij
weinig meer dan
1,5 kg.

Van den

vlakken

kan een

f.

grond
moei-

opvliegen.
heeft een
vliezigen
keelzak,
die
met
lucht gevuld en
weer
geledigd
lijk

Hij

kan worden. Het
veerenkleed van het mannetje is bruinachtig zwart
met metaalachtig groenen en purperen weerschijn
op kop, nek, rug en borst. De keelzak is oranje-
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—Freiburg

rood. Zijn voedsel is visch. De f. wordt voor den snelst
vliegenden zeevogel gehouden; meeuwen en sterns
worden door hem zonder moeite ingehaald. Nestelt op
klippen of hoornen, liefst op takken boven het water.
600 of meer paren broeden in kolonies. Per nest 2 a 3

Bernink.
Fregellae (tegenw. Ceprano), stad van de Volsci
in het Latium, links van de Liris, aan het overgangspunt van de via Latina gelegen. Werd in 328 v. Chr.
door Rome gekoloniseerd, koos in 125 bij den Italischen opstand partij tegen Rome, werd verwoest en
E. De Waele.
verloor zijn beteekenis.
Freiberg , stad in Saksen, aan den N. voet
van het Oostelijk Ertsgebergte, niet ver van de Freica. 36 500 inw., bijna
berger Mulde (IX 576 E3);
allen Prot. Sinds de 12e eeuw werd hier zilvererts
ontgonnen, waarop de storthoopen in de omgeving
der stad nog wijzen. In 1913 werd dit mijnbedrijf

een hangbrug leidt over de
afgedekte Bemer brug
Gotteronkloof (75 m). Universiteit (geen medische
faculteit) en techn. school. Machine- en chocoladefabrieken, boekdrukkerijen Tijdens en na de Refor;

.

In de oude binnenstad staat de dom, een laatGotische hallenkerk, in plaats van de Romaansche
Frauenkirche gebouwd. Het voornaamste overblijfsel
van de oude kerk is het Zuidportaal, de „Goldene
Pforte”; het hoogtepunt van Romaansche portaalkunst in Duitschland werd hier bereikt. Industrie:
metaal, porselein, textiel, verwerking van goud en
Lips.
zilver.
Freiberg iet, een ertsmineraal, dat gelijktijdig
op koper en zilver ontgonnen wordt bij Freiberg in
Saksen, Neudorf en Clausthal in den Harz en in

Nevada en N. Carolina.
Chemisch: 3Ag 3 SbS 8 -f- CuFe2 SbS 4

.

a) kanton in
Zwitserland, tusschen de kantons Bern en
Waadt en het meer van Neuchatel gelegen. Opp. 1 671
km2 143 000 inw., 31% Duitsch-, 68% Fransch-

Freiburg,

1°

(Fr.: Fribourg),

,

sprekend. Omvat in het N.W. het uit molasse zandsteen opgebouwde heuvelland; in het Z.O. de uit
flysch en Mesozoïsche lagen gevormde Freiburger
Alpen. Bijna 88% van den bodem is in cultuur gebracht
en dient in hoofdzaak de veeteelt (Gruyèrekaas).
De landbouw levert rogge, tarwe, bietsuiker, en in de
dalen ooft en wijn. Door de exploitatie van goedkoope
waterkracht wordt de industrie bevorderd: textiel,
leer, uurwerken, chocolade.

Bestuur. De wetgeving van 7 Mei 1857 is
ondergeschikt aan de bonds wetgeving. De Groote
Raad (118 leden boven 25 jaar; gekozen volgens algemeen, geheim, direct kiesrecht voor 5 jaar) oefent
de wetgeving uit. De Staatsraad (7 leden, voor 5 jaar
gekozen) vormt de kantonale regeering. Het kanton
is ingedeeld in 7 districten. Ambtstaal is Fransch;
wetten en andere decreten worden in Fransch en
Lips.
Duitsch gepubliceerd.
b) Hoofdstad van het gelijknamig Zwitsersch
kanton, links van de Saane, 548-630m boven zeeniveau;
aan de spoorlijnen Lausanne Bern en F. Yverdon.
Ca. 21500 inw., bijna allen Kath. De stad is op
dezelfde wijze als Bern gebouwd, daar waar een zeer
bochtige meander van de Saane een hooggelegen
schiereiland van molassezandsteen insluit. Op den
hooger gelegen steilen oever ligt de aristocratische

—

—

bovenstad met nauwe straten. De benedenstad aan
de oevers van de rivier wordt door Duitsche ambachtslieden bewoond. De regelmatiger gebouwde stad op
het Westelijk plateau zelf is zetel van handel en
industrie. Van de bruggen worden genoemd de
1922-1924 gebouwde Zahringer brug (51 m) en de houten
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staats-universiteit

.

van F. werd

1889 gesticht. Ze is het werk van den edelen staatsraad
Georges Python. Men begon met twee faculteiten
(recht en wijsbegeerte), waaraan 1890 de theologische
faculteit werd toegevoegd, welke in handen is van de
Dominicanen; in 1895 kwam de faculteit der wis- en
natuurkunde tot stand. De univ. heeft een gemengd
(Fransch-Duitsch) karakter en weerspiegelt den
geest van Freiburg, waar twee beschavingen (de
Romaansche en Germaansche) elkaar vredelievend
naderen. De meeste professoren zijn leeken. De lessen
(behoudens die der wis- en natuurkundige faculteit)
worden gegeven in het voormalige college der Jezuïeten.
Voor het Freiburgsch Congres, > Union de
Th. Ueijman.
Fribourg.
Kunst. Het aspect van F. domineert de in 1283
begonnen Gotische collegiaalkerk van St. Nico laas
hoogen, onvo Rooiden toren. Beroemd is het
met 76
orgel van Aloys Mooser (1824-1834). Vlak bij de St.
Nicolaaskerk de oudste kerk van F.: de Lievevrouwekerk in Romaanschen stijl uit de 12e e. In het midden
van de stad het merkwaardige kantonnale raadhuis
met achthoekigen klokkentoren, in 1522 voltooid. Voor
het raadhuis een van de vier fonteinen, die Hans
Geiler (16e e.) beeldhouwde. In het Musée cantonal
artistique et hist. verzameling beelden en munten.
Bourgeois, F. et ses monuments (1921).
Lit.
Terlingen -Lücker.
Lausanne -Genève-Freiburg
c) Het
is samengesteld uit gedeelten der voormalige diocesen
Lausanne en Genève. Lausanne werd gesticht in de
6e eeuw; ten gevolge der Reformatie ging de bisschop
in ballingschap en vestigde zijn residentie te Freiburg
(1612). Ook de bisschop van het diocees Genève
(gesticht in de 4e eeuw) verliet bij de overheersching
van het Calvinisme zijn residentie en week uit naar
Annecy (1535). Het bisdom Lausanne verloor veel
gebied aan andere diocesen, doch kreeg eenige schadeloosstelling, doordat het in 1819 met het Zwitsersche
deel van het bisdom Genève vergroot werd. Wel maakte
Pius IX Genève in 1864 weer los van Lausanne, doch
op het protest der Zwitsersche regeering werd de
vereeniging in 1883 weer hersteld (kwestie-Mermillod).
Daar de bisschop sedert de Hervorming in Freiburg
zijn residentie genomen had, bepaalde de paus in 1924,
Lausannedat de titel van het bisdom zou zijn
Genève -Freiburg, en dat de bisschop te Freiburg
zou zetelen, waar hem de voorheen exempte canonicale
kerk van St. Nicolaas als kathedrale kerk werd toeTh. Heijman.
gekend.
2° Freiburg im Breisgau, de oude hoofdstad van
Breisgau (Baden) (IX 576 B 4/5). Ruim 90 000 inw.,
overwegend Katholiek. F. is mooi gelegen in het dal
van de Dreisam, waar de uitloopers van het Zwarte
Woud tot aan do stad komen. Westwaarts reikt de
blik over de Rijnvlakte tot het Keizerstoelgebergte
en de Vogezen. Om de oude stad met haar spitse dakgevelhuizen en haar fiere munsterkerk, hebben de
nieuwe stadsdeelen zich uitgebreid. F. is hoofdstapelplaats van de producten van het Zwarte Woud; ook
wijnhandel en industrie zijn van beteekenis. Door zijn
omgeving is F. tevens touristencentrum, vanwaaruit
uitstapjes per spoor of autobus (Schauinsland; Höllen-
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thal-Titisee; Feldberg) zeer loonend zijn. F. bezit
een belangrijke universiteit.
Lips.
Kunst. In de oude stad, die haar middeleeuwsch
karakter bewaarde, de munsterkerk uit roode zandsteen, in laat-Getisch-Romaanschen stijl met rijzigen
toren, in 1200 begonnen. Hoogaltaar van Hans Bal-
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verschenen, later voor Prot. doeleinden werden misbruikt.
U i t g. W. Grimm (1834, 1860) H. E. Bezzenberger
(1872).
V. Mierlo.
:

Freie

;

Bühne

heet de Duitsche navolging (1889)

van Antoine’s > Théatre libre, te Berlijn in 1887 opde getreden, dank zij de bemoeiingen van Otto Brahm

dung. Architectonisch merkwaardige gebouwen zijn
Gotische Martinuskerk (vroeger Franc iscanerkerk uit en zijn in hoofdzaak Joodsche groep (Theod. Wolff,
13e en 14e e.), de universiteitskerk (1685), de Michaels- Max. Harden e.a.). Er werd geijverd voor eenzijdig
kerk, met Doodendansvoorstelling uit 18e e. en de moderne oriënteering van het Duitsch tooneel naar het
Ludwigskerk (1829-’38). Tot de karakteristieke open- stoutste naturalisme, dat tot dan toe door censuur en
bare gebouwen bcofficieele tooneelbehooren het raadhuis
sturen was geweerd.
(1559), het in overDe F.B. was het gegang van laat -Gowichtigste
orgaan
tiek naar Renaissanvan den Ibsen -culce gebouwde Kauftus in Duitschland
haus, het Kornhaus
en bracht heel de
(1498), de Baslerllof
revolutionnair-natu(1500-10), het Haus
ralistische tooneelliWalfisch uit begin
teratuur op de plan16e e. en het Wenken (Ibsen, Bjömson
zingerhaus
(1765).
Tolstoj, Strindberg;
F. bezit een schilAnzengruber,
Fitderijengalerij.
ger; Hauptmann en

L

i t.

:

A. Schafer,

anderen).

Das alte F. (1895)
F. Kempf, Das F.er

L

Freidank,
zooals

hij

i t.

Orgaan van

:

het genootschap Die
Freie Bühne (1890daarna Die
1904)
neue Rundschau. G.
:

Münster (1914).
Terlingen -LücTcer

:

;

of,

Hir8chfeld,

zich zelf

Brahm

noemt, F r i (g e )
d a n c (wat, zooals

Baur.

Freight prepaid (Eng.), aan-

Grimm reeds ver-

maande,

niet beteekent Vrijdenker,
maar: hij die de
gedachte, de ziel,

duiding op een cognossement, dat de
vracht
vooruitbetaald

maakt van al
wat haar kan be-

Ferdinand,

de waarheid
te erkennen en zijn
leven naar de waarheid in te richten),
een
Middelhoogduitsch dichter, uit
letten

Duitsch dichter, op
de grens van Ro-

mantiek en dichterlijk realisme;* 1810
te Detmold, f 1876
Cannstatt. De
verdienste van F.
ligt op het gebied
van de exotische,
te

Zwaben waarschijnHij

leefde

is.

Freiligrath,

vrij

lijk.

Otto

(Berlijn 1925).

-

in

de eerste jaren der
13e eeuw; dat hij
wat te bont schilop zijn zwerftochten
derende poëzie, het
te Treviso zou overFreiburg im Breisgau. Munsterkerk.
gemoedelijke lieden
leden zijn, berust
de scherp revoluop een verkeerde verklaring van een grafopschrift tionnaire, politieke
lyriek
(^a ira, 1846!), die
aldaar. Hij is de dichter van een in de latere hem ten slotte de ballingschap injoeg. Heine gaf
M.E. zeer beroemd werk Bescheidenheit, in Atta Troll fijne parodieën van zijn wilde balladendat is discretio: wat in zedelijke en godsdien- poëzic. In 1848 naar Duitschland teruggekeerd, werd
stige vragen tot ware kennis voert. Een verzame- F. gevangen genomen, maar vrijgesproken. Als buitenling spreuken tot zedelijke, op godsdienst gebouwde gewoon beheerscher van den poëtischen vorm verlevensvoering, in kemachtige, treffende taal. Op taalde F. schitterend, o.m. uit Longfellow.
oorspronkelijkheid wilde de dichter geen aanspraak
Uitg.
Werke, d. J. Schwering (1909).
Lit.
maken: uit de ervaring en uit de leer gaf hij vaste A. Volhert, F. als politischer Dichter (1907) E. Gudde,
F.
'8
Entwicklimg
(Berkeley
1923).
beginselen in een pakkenden vorm. Van bronnen kan
Baur.
dan ook weinig spraak zijn. Zijn werk is in de hss.
Freising, 1° stad in Opper-Beieren aan de
zeer vrij en in verschillende orde overgeleverd; zelfs Isar; in de M.E. residentie der Agilofingers; in
de
zeer vrij door anderen bearbeid, als door Sebastian crypte der domkerk ligt het lichaam van
den H.
Brant, wiens Freidank-Spriiche, in 1508 te Straatsburg Corbinianus; de stad had veel te lijden tijdens de in-

—

;
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—Fr ene
ging

vallen der Hongaren en den Dertigjarigen oorlog; er
is een hoogeschool, een groot- en klein-seminarie voor
het aartsbisdom München-Freising.
2° Het
F. werd door den H. Corbinianus gesticht (724-730?); S. Bonifatius reorganiseerde

hij

178
in 1874 als officier over

naar de cavalerie.

Onder het opperbevel van Roberts ontzette hij in 1900
in Z. Afrika, als commandant van een cavaleriedivisie,

bisdom

door een koenen
het door de
het en stelde het onder den metropolitaan van Mainz. Boeren belegerKimberley,
Door een belangrijke uitbreiding van grondgebied de
een
werd het tot immediaat vorstendom verheven, dat waardoor
echter in 1803 werd gesaeculariseerd 1821 is het met wending in het
het bisdom München vereenigd onder den naam van verloop van den
rit

;

München

en Freising met
aartsbisdom
Th. Heijman.
de residentie te München.
Fréjus, 1° stadje in het Fr. dept. Var (43° 25' N.,
6° 48' O.); ca. 9 700 inw. Bisschopszetel; de kathedraal St. Etienne stamt uit de 11e eeuw. Steenkoolmijn; kurkhandel; aardewerk.
F. was in de Oudheid (Forum Iulii) een der uitgestrekste havens van de Middellandsche Zee; in 49 v.
Chr. door Caesar gesticht en door Augustus voltooid.
Forum Iulii diende als station voor de keizerlijke
haven. Door het aanslibben van de Argens is F. thans
op anderhalven km van de zee komen te liggen. De
archaeologische opgravingen zijn er zeer vruchtbaar
E. De Waele.
geweest (tempel, arena, aquaduct).
2° Col de Fréjus, een pas van 2 528 m hoogte in de
West-Alpen (45° 8' N., 6° 41' 0.). De verbinding
Frankrijk— Italië, de zgn. Mont-Cenistunnel, gaat
er

oorlog intrad. In

1912
chef

generalen staf en
in 1914, bij het
van
uitbreken

Wereldoor-

log,

commandant

van

het

Eng.

Hiermede

werd

op 2‘i Aug.
door de Duitschers bij Bergen verslagen. Te zamen met de Franschen
trok hij terug om in den eersten slag aan de Mame, zij het
aarzelend, mede tot den aanval over te gaan. Na dezen
slag werd zijn leger naar Vlaanderen verplaatst, waar
het in de omstreken van Ieperen aan hardnekkige
Duitsche aanvallen weerstand bood. In 1915 trad hij
af als commandant van het expeditie-leger. Van 1915
tot 1918 leidde hij als opperbevelhebber van alle
Britsche strijdkrachten de organisatie en de oefening
van het leger in Eng. Van 1918 tot 1921 was hij lordhij

onderdoor.

Duitsch schrijver van
op sensatie belust eendagswerk, waartusschen een paar
beteekenisvolle romans (Erwin Bemsteins theatralische Sendung, 1913; Gottes Wiederkehr, 1916) en een
geslaagde tragicomedie (Der fette Caesar, 1911).
* 1882 te Berlijn.
Verdere werken: Der Wanderer im Nichts
L i t. W. Küchler,
Der rote Föhn (1925).
(1920)

—

den

expeditie-leger.

Freksa, Friedrich,

;

werd hij
van den

lieutenant van Ierland.
1914.
o.m.

Werk

:

French Broad River

:

,

van Voorst tot Voorst.
van de Tcnnes-

zijrivier

see (Ver. Staten), waar zij bij Knoxville invalt; lengte
(F r e 1 i n g h i e n), gem. en ker- 250 km; vormt in de Alleghanies schilderachtige smalle
spel in Fr. Vlaanderen, kanton Armentiers, gewijd aan dalen.
den H. Amandus. Ca. 1 500 inw., meerendeels FranschFrench sixtli (Eng.) noemen de Eng. muzieksprekend. Landbouw.
theoretici de quint-ligging van het dominantseptimcLuik,
Freloux, gem. in het N.W. van de prov.
accoord met verlaagde quint.
in de Haspengouwsche streek; opp. 172 ha, ca. 100
Frenck , N i c o 1 a a s, groote figuur in den strijd
inw.; landbouw; oud kasteel van F.; oude heerlijkheid.
Katholicisme in Ierland tegen Cromwell;

Vier Vortr&ge (1919).

Frelingem

van het

havenstad aan Z.W. kust van W. * in Ierland; f 1678 te Gent; bisschop van Fem,
Austr. aan monding der Swan River (III 288 B 5); 1648; vluchtte voor Cromwell naar Spanje, werd daar
vormt met P e r t h dubbelstad van bijna 200 000 suffragaan van den aartsbisschop van Compostella;
inw.; goed geoutilleerde haven, de derde van Austr.; vertoefde sedert 1661 te Gent.
kabelstation; aanlegplaats van de meeste Eur. Austr.
Werken: Cursus Philosophiae (hs.). Schreef vooral
bootlijnen; Ned. consulaat. Fremantle draagt ken- tegen graaf d’Ormond en de partij van Cromwell.
Frencken, F. B. J., seculier geestelijke van het
merkend den stempel van snellen, cultuur loozen,
Zwagemdkers diocees Breda, * 1886; vroeger seminarie-professor,
kolonialen groei.
Frcniaut, B e n i g n u s, Vlaamsch geestelijk thans organisator van het E.K. Werk (> Eucharisschrijver, Minderbroeder; f 1722 te Brugge. Schreef tische Kruistocht) en de Katholieke actie van de
een verzamelwerk in 12 dln. over Franciscaansche vrouwelijke Jeugdbeweging in genoemd bisdom.
Den gheestelicken Palmboom... (Gent Voorzitter der federatie van het vrouwelijk jeugdwerk
heiligen:
in Ned., voorzitter van de interdiocesane jeugdcom1693-1728).
Frémiet, Emmanuel, Fransch beeldhouwer; missie, voorzitter van de landelijke jcugdwerkloozenvan zorg. Directeur van het Eucharistisch Catechistenwerk
* 1824 te Parijs,
f 1910 aldaar. Leerling
Rude; bekend om zijn anatomisch juist geobser- te Breda en van het studie- en vacantiehuis „Bouvigne”
Rombouts.
veerde groote groepen van dieren en ruiterstandbeel- te Ginneken.
R o ger
R o g e r, pseud. voor
den, waarvan vsch. voorbeelden in parken en pleinen
Frêne ,
te Parijs (Jeanne d’Arc, Place de Rivoli, 1874).
F r a y s s e, Fransch dichter van regionalistische
Korevaar-Hesseling richting (de omgeving van Toulouse en de streek
Pinkstone, Rouergue!). * 1878 te Rodez. Zijn poëzie (verheerlijking
French, John
graaf van Ieperen en High Lake, Eng. maarschalk; van natuur en liefde) vertoont sterk zinnelijke, Zui* 1852 te Ripple Vale (Kent), f 1925 op het slot Dean dersch-zwoele accenten.
Voorn, werken: Paysages de P&me et de la
(Kent). Na bij de marine in dienst te zijn getreden,

Frcmantlc,

—

.

.

Denton
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Frenicle de Bessy

terre (1904)
(1921).

Les sèves originaircs (1908)

;

stond

kwam

Frenicle de Bessy,
wiskundige; *
des

Les nymphes

;

Sciences.

B

B

e r t

h

Frensscn, G u
van gezonde >

eerst

gewaagde

(1929).

Lit.

H. M. Elster, G. F. (1913); H. Spiero, in
Deutsche Köpfe (1927) W. Alberts, G. F. (Berlijn 1922)
A. Droege, Die Technik in G. F.’s Romanen (Greifswald
;

Baur

1915).

seconde.

>

2° Van

.

Trillingen.

wisselstroomen

(electr.).

Hieronder

verstaat men het aantal perioden per sec van den
wisselstroom. Men spreekt van laagfrequente stroomen
tot ca. 500 perioden per sec., van middelfrequente
van ca. 500-20 000 perioden per sec. en daarboven van
hoogfrequente. De stroom in de gewone huisleidingen
heeft een frequentie van ongeveer 50.
In de
k.
gebruikt men stroomen van
een frequentie 300 000-1 000 000 per seconde. Deze
stroomen zijn ongevaarlijk, omdat de f. zoo groot is,
dat in de lichaamscellen daardoor geen biochemische
of electrolytische reactie kan worden opgewekt. De
snelheid van periodenwisseling is dus zoo groot, dat

Frens wegen (M

a r i e n g a a r d), voormalig
klooster van reguliere koorheeren van St. Augustinus
in W. Pruisen. 1394 door Bemardus van Bentheim gesticht splitste zich in 1400. De helft ging naar Goch (later Gaesdonck). De rest nam als eerste Duitsche klooster
de hervorming van de Congregatie van Windesheim
aan en stichtte andere kloosters. In 1560 kwam een
verbod om novicen op te nemen. In 1624 werd het
klooster weer hersteld. In 1809 is het opgeheven.
De kostbare bibliotheek is sedert 1875 te Straatsburg (Univ. Bibl.).
Feugen.
;

Frentani,

(sub 2°).

ook wel iterativum,
noemt men in de grammatica het werkwoord, dat een
herhaalde handeling aanduidt. In het Ned. worden
de f. gevormd met de uitgangen -elen en -eren. Oorspr.
dienden deze uitgangen tot vorming van denominatieven, d.w.z. van werkwoorden, afgeleid van naamwoorden, bijv. hameren, trommelen. Verschillende
van die werkwoorden konden ook opgevat worden
als afl. van een werkwoord, bijv. druppelen (druppen),
schoffelen (schuiven). Zoodoende ontwikkelde zich
de beteekenis van deze suffixen en werden ze vruchtbaar in de woordvorming: trappelen (trappen), schuifelen (schuiven), klapperen (klappen). Ten slotte
werden ook f. gevormd zonder grondvorm, vooral
als onomatopeeën of als zoodanig gevoelde woorden,
bijv. rammelen, snateren enz. Een Woordenboek der
frequentatieven in het Ned. werd samengesteld door
A. de Jager (1875).
v. Marrewijk.
Frequentie, 1° bij trillingen. Aldus
wordt meestal genoemd het aantal trillingen per

motieven); Peter Moors Fahrt nach Süd-west (1906);
Die Brüder (1917; grootsche schildering van den
zeeslag bij Skagerrak); Otto Babendiek (1927; auto-

Dummhans

de Jésus-

Oeuvres oratoires

:

Frequentativum,

liberale, niet ongevaarlijk-rationalistische strekkings-

inslag);

;

E. Terrien (biogr.,
vie de 1’Eglise sous Léon
i t.

Frequentatief, > Aspect

a v, Duitsch romanschrijver,
Heimatkunst, daarna van Prot.-

Hilligenlei (1905;

^1866)

L

Parijs 1928)
P. Lecanuet, La
Parijs, 38-42). Beijersbergenvan Henegouwen.

s t

(1901);

1

XIII (1930
a,

werken; in zijn laatste manier door de beweging voor
het neo-Germ. heidendom meegesleept, en soms erg
zinnelijk in zijn schildering van het erotische; * 1863
te Barlt (Holstein). F. trad, als Lutheraansch predikant
uit een kerkgemeenschap, waarvan hij de geloofsbelijdenis niet meer innerlijk gevoelde. Hoogtepunten
in zijn impressionistisch -schilderende, vaak met den
humor van Dickens overglansde romanproductie

Jöm Uhl

de la vie

critique

—

* 1874 te Bloemendaal; trad een tijdlang als pianiste op, schreef een veertigtal liederen,
een Stabat Mater en een cantate (1913, bekroond).

van

Examen

Christ par E. Renan (Parijs
(9 dln. Parijs 1869-1894).

Ned. componiste;

biogr.

aan het hoofd van de kerkelijke partij en
op voor het godsdienstig onderwijs.

;

Frensel Wegener-Koopimin,

J*
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hij

Werken:

n a r d, Fransch
ca. 1602, f 1676. Lid van de Academie
Hield zich voornamelijk bezig met
e r

getallentheorie.

zijn:

—Frequentie

genees

Oskische volksstam, die het Noordvan Samnium aan de Adriatische-

de drempelwaarde van den voor een dergelijke reactie
benoodigden tijd niet wordt bereikt.
Electro-

Oostelijk gebied

Zeekust op een lengte van ong. 90 km bewoonde,
nl. vanaf Ortona tot voorbij de Tifumus-monding.
Hoewel ze sedert 304 v. Chr. bondgenooten van Rome
waren, spanden ze toch in den bondgenootenoorlog
samen tegen Rome.
E. De Waele.
Frentrop, A r n o 1 d u s, Ned. Jezuïet, kanselredenaar, apologeet; * 1802 te Amsterdam, f 1865
te Den Haag. In 1826 te Brig (Zwits.) in de Sociëteit
getreden. In 1852 nam hij den Israëliet mr. Samuel
Lipman in de Kath. Kerk op. F. stichtte te Amsterdam
de Vereeniging van Weldadigheid en was de grondlegger der landbouwkolonie De Heibloem.
L i t. Allard, De Franc. Xaveriuskerk te Amsterdam
(159-164); N. Ned. Biogr. Wbk. (III, 420); Sommervogel, Bibl. de la Comp. de Jésus (III, 963).
v. Hoeck.

Mom

therapie.

Frequcntiemeter.

Om

.

de frequentie van een wissel-

:

Freppel,

Charles

kerkhistoricus, redenaar;
(Elzas), f 1891 te Parijs.

Emile,
*

Na

1827

te

bisschop,

Oberehnheim

verschillende leeraars-

ambten bekleed te hebben te Straatsburg en Parijs,
ten laatste aan de Sorbonne in 1855, werd hij in 1869
bisschop van Angers, waar hij in 1875 een Kath.
universiteit

Op

het Yaticaansch Concilie
stemde hij voor de dogmaverklaring der pauselijke
onfeilbaarheid. Aan Pruisen kon hij de terugwinning
van den Elzas in 1870 niet vergeven; in de Fr. Kamer
stichtte.

Wat

niet onder

F
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Frequentiemeter. Fig.

1.

spanning te meten, gebruikt men doorgaans een toestel,
dat op het verschijnsel van mechanische > resonantie berust. De wisselspanning werkt op een spoel
(B) (fig. 1), in wier magnetische keten (E) zich vsch.
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tongen (a) bevinden, waarvan de eigenfrequen- (> Coördinaten). Vervolgens bepaalt men het aantal
bepaald zijn, bijv. 92, 93,,
tot 108. Bij een malen, dat de gemeten grootheid inligt tusschen
.
frequentie 49,5 bijv. worden al de tongen 99 maal per x x en Xg, deelt dit aantal door het product van x 2 - x t
seconde
en n en zet dit quotiënt als ordinaat x 2 Q boven het
aangepunt x 1 uit, enz. Verbindt men de zoo verkregen
trokken. Dus zal
punten P, Q R,
.V,W, dan ontstaat een gebroken
.
die tong, waarlijn. Neemt men nu evenwel n voortdurend grooter en
van de eigenfretegelijkertijd den afstand tusschen twee opeenvolgende
quentie 99 is, de
punten x steeds kleiner, dan gaat de gebroken lijn
grootste trilling
langzamerhand over in een
P Q R . . . V
vertoonen, terwijl
vloeiende lijn, die genoemd wordt de fr.-kr. voor de
de naburige minJ. Ridder.
gemeten grootheid.
der en minder
2° (Biologie) Wanneer men de statistische
trillen. De figumethoden op biologisch materiaal toepast en de uitren
toonen de
komsten van de metingen graphisch wil voorstellen,
inwendige
uitdan bekomt men in vele gevallen een kromme, die
voering
alsook
niet veel afwijkt van de normale frequentiekromme,
het uitzicht van
ook genoemd ideale variatiekromme, Galtonkromme,
’t toestel bij een
kromme van Gausz of binomiale kromme. De naam van
frequentie 49,5.
Galtonkromme is te wijten aan het feit dat de Engelsche
(zie fig. 2).
Frequentiemeter.
Fig. 2.
eugeneticus, Galton, op het voetspoor van den BelgiVoor metingen
op hoorbare frequentie (tusschen 50 en 10 000 pe- schen enthropoloog Quetelet (kromme van Q.) op de
rioden) wordt een brug-methode toegepast. De span- meest uiteenloopende organismen tellingen en metingen
ning, waarvan de frequentie te bepalen is, werkt heeft toegepast en de uitkomsten graphisch in krommen
op één diagonaal van een brug, bestaande uit weer- heeft verwerkt. De gemeten individuen kunnen gewoonstanden en capaciteiten. In de andere diagonaal is lijk verdeeld worden in klassen, waarvan de grootten
een telefoon geschakeld. Nu kan men de weerstanden min of meer overeenkomen met de getallen, die het
en capaciteiten zoo kiezen, dat het geluid in de telefoon binomium van Newton vormen. Wanneer bijv. op een
nul wordt voor één bepaalde frequentie. Het toestel reine linie van boonen een aantal uitwendige factoren
als licht, voedsel, verspreiding der peulen op de
is rechtstreeks in perioden gegradueerd. Een hoofdvereischte voor het slagen van deze meting is, dat de plant, ligging der boonen in de peul, enz., in gunstigen
spanning niet te veel veelvouden van de grondfre- of ongunst igen zin op de grootte der boonen inwerken,
quentie bevatte, maar deze door de telefoon blijven dan zullen slechts een klein aantal zeer groote of zeer
gaan, wanneer de brug voor de grondfrequentie in kleine zaden gevormd worden, terwijl do boonen met
evenwicht is, wat het waarnemen van het minimum min extreme afmetingen reeds talrijker, deze met een
Gillon. gemiddelde
grootte het sterkst vertegenwoordigd
geluid der laatste moeilijk maakt.
vooral zullen zijn. Wanneer de uitwendige, voor de ontwikketerm,
Frequentie-constantheid,
gebruikt voor radiozenders, welke de mate uitdrukt, ling van de bestudeerde eigenschap in gunstigen of
waarin de zender in staat is zijn nominale frequentie ongunstigen zin werkende, factoren uitsluitend aan
gedurende een langer tijdsverloop te blijven uitzenden, de wetten van het toeval onderworpen zijn, dan komen
zonder door onvolmaaktheden in de apparatuur zich de frequenties (aantal individuen per klasse) tamelijk
hiervan te verwijderen. Op de Internat. Telegraaf - goed overeen met de coëfficiënten van de factoren,
conferentie te Madrid (1932) zijn door de regeeringen die men verkrijgt door ontwikkeling van de binomiaallenn = een
b
b) n waarbij a
de maximaal toegestane schommelingen in de nominale formule (a
frequentie voor vsch. typen van zenders vastgesteld. Zen- willekeurig getal. De binomiale kromme zelf is de
03
,
ders, die aan de gestelde eischen niet voldoen, mogen graphische voorstelling van het binomium (1 + 1)
Dumon.
wordt.
groot
omroepzenoneindig
Voor
waarbij
exponent
het
niet in het verkeer toegelaten worden.
Frequentiemeter, > Frequentie (2°).
ders is de maximale afwijking 0,05 Kc/s. A. Dubois.
Frequentie-stemvork. Daar een stemvork
Frequentiemet een bepaalde frequentie trilt, kan men haar
kromme. 1°
gebruiken om electrische trillingen van die frequentie
Wisk. Stel, dat
5
voort te brengen. In de microfoon -frequentie-stemmen n maal een
vork doet de stemvork een microfoonplaat trillen,
zekere grootheid
waardoor de stroom van een batterij op de eigenfreheeft waargenoquentie der stemvork gemoduleerd wordt. Een deel
R.
men (dat men
van de verkregen wisselstroom-energie wordt gebruikt
bijv.
de lengte
om de trilling der stemvork te onderhouden. Het
heeft bepaald van
overige is beschikbaar aan de klemmen van het
n boonen, welke
ijzeren

ties

.

.

,

.

W

+

,

=

=

1

zich

in een

bak

bevinden) en dat
deze n getallen
alle inliggen tus-

/
r
a

W

\w

Gillon.

toestel.

Frequentie- transformator,

xx
12

x x

x

b

*-t *

3

een

meestal

> transformator, die, gevoed met wisselstroom van een bepaalde frequentie, wisselstroom
levert van dezelfde phase, maar van een andere
roteerende

schen twee getalFrequentie-kromme.
frequentie.
len a en b. Men
Frequentieverdubbeling. Bij korte-golftelt nu het aantal malen dat de gemeten grootheid inligt
tusschen a en x 1 (waarbij x 1 weinig van a verschilt), zenders gaat men uit van een zgn. grondfrequentie,
deelt dit aantal door het product van Xj - a en n, en welke belangrijk kleiner is dan de uiteindelijk uitgezet dit quotiënt als ordinaat aP boven het punt a uit zonden frequentie. Dit geschiedt om redenen van techn.
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aard. Door in daartoe geschikte apparaten de frequentie
eenige malen te verdubbelen, verkrijgt men uiteindelijk de gewenschte frequentie, welke wordt uitge-

A. Dubois.

zonden.

minimum hoor-

Frequentieverschil,

baar, •> Gehoor (theorie van het).
Frequentie voor waarde van

;
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en te Florence. Volgens tijdgenooten schiep F. een
nieuwe speclmanier, die algemeen in gebmik kwam;
als componist is hij de meester, die aan de improvisatiekunst een vasteren vorm gaf en in zijn cyclische werken
het variatieprincipe op vrije, doch logische manier
toepaste.

Bolir,

>

Bohr

(theorie van).

Hookham,

L i t. Fr. X. Habertl, in Kirchenmus. Jahrb. (1887)
Alb. Cametti, in Rivista Mus. (1908) ; L. Ronga, G. F.
(1930). Van zijn werken verschenen kleinere verzamelingen, bewerkt door Litzen, Pauer, Torchi, Boghen,
Guilmant en Bonnet.
Piscaer.
:

Eng. diplomaat
Frere, John
en schrijver; * 1769, f 1846; studeerde te Cambridge;
lid van het parlement in 1796; Eng. gezant te Lissabon
Fresco-schildermqen. A) De oudste perioden
in 1800, te Madrid van 1802 tot 1804, toen hij een rijk
van het Middell. Zeegebied. 1° De oudst bekende
pensioen kreeg en lid werd van den Raad van State
muurschilderingen van het Middellandsche-Zeegebied
(Privy Council). Hij huwde in 1816, en vestigde zich
zijn die van Egypte, waar vanaf het Oude Rijk
in 1818 met zijn vrouw op Malta, waar hij 28 jaar later
het gebruik bestond de wanden van graven en grafstierf. Bevriend met Scott, Byron, Southey, enz.
kapellen met fresco’s te versieren. Zeer belangrijke
meer
dan
had
Arthur
King
dichtwerk
op
Zijn
(1818)
vindplaatsen van goed bewaarde werken zijn de graven
vijf uitg. en populariseerde de Ital. Ottava Rima, kort
van de Thebaansche necropool, de graven van Beni
daarna zoo vaardig gehanteerd door Byron. Pompen
alter, Hasan, de tempel van Seti I in Abydos en de graven
Frère-Orban, Hubert Joseph
van het oude Memphis (Sakkarah), welke laatste de
Belg. vrijzinnig staatsman; * 1812 te Luik, f 1896
oudste van Egypte zijn. Niet alleen van artistiek
te Brussel. Na zijn rechtsstudiën te Luik en te Parijs
oogpunt, doch ook als bron van inlichtingen omtrent
wijdde hij zich dadelijk aan de politiek; lid Kamer der
de vormen der Egyptische cultuur zijn de muurschilVolksvertegenwoordigers sedert 1847, reeds het vlg.
deringen van de grootste beteekenisvoor de wetenschap.
om
ontslag
nam
ministerie,
minister
in
liberaal
jaar
het
Verschillende ondernemingen zijn thans bezig met het
het Fr. toltarief te kunnen bestrijden en organiseerde
vervaardigen van copieën en hebben deze ten deele
de liberale partij, die onder zijn leiding steeds antireeds gepubliceerd (Eg. Explor. Soc., Oriental Inst.
godsdienstiger werd. Door zijn boek La Main-morte
.

W

Brussel 1864- ’67) bereidde hij
voor tegen de wet op de liefdadige instellingen, die de vrijzinnige partij weder aan het bewind
bracht in 1857. Nu werd hij minister van Financiën
en was de ziel van het kabinet. Hij dreef de inkomsten
van het land op, zoodat uitvoering van groote werken
en vrijmaking van de Schelde mogelijk werd, stichtte
de Nationale Bank, schafte de stedelijke octrooien
af en verhoogde het binnenl. verkeer. Bij den val van
het ministerie leidde hij de antigodsdienstige oppositie
in de Kamer der Volksvertegenwoordigers, tot hij op
20 Juni ’78 andermaal zitting nam in het vrijzinnig
Buitenlandsche
strijdkabinet
als
minister
van
et la charité (2 dln.

den

strijd

Zaken

L

U ytterhoeren.

.

i t.

:

Paul Hymans, F.-O.

(2 dln. Brussel 1910).

Fréron, Louis Stanislas,

Fr. revolu-

tionnair van zeer hooge afkomst; * 1755 te Parijs,
f 1802 op San Domingo. In zijn boulevardblad „Orateur
du Peuple” preekte F. geweld en koningsmoord; werd
lid van Commune en Conventie; bestrafte het verzet
tegen de Jacobijnen in Toulon en Marseille met massa terechtstellingen en verwierf daarbij een groot vermogen. F. werkte mee aan den val van Robespierre,
maar om niet door de nu-volgende reactie getroffen te
worden, vervolgde hij met zijn > jeunesse dorée de
oud- Jacobijnen. Na Brumaire door Napoleon benoemd
tot onderprefect van San Domingo.
V. Claassen.

=

Fresco (Ital.,
frischheid) noemt men de wandschildertechniek, waarbij de kleuren op een nog
versche, natte kalklaag worden gezet (al fresco), in
tegenstelling tot het schilderen op een drogen ondergrond (al secco). > Fresco-schilderingen. Poortenaar .
Frescobaldi,

Girolamo,

een der grootste
landen
* 1583 te Ferrara,
f 1843 te Rome. Leerling van
Luzzaschi te Ferrara. Ca. 1607 zou hij organist te Mechelen zijn geweest; in ieder geval verbleef hij in de Zuidel.
Nederlanden, daar in 1608 zijn eerste werk, nl. 5-stemmige madrigalen, bij Phalèse te Antwerpen werd
gedrukt. Later was hij werkzaam als organist te Rome
orgel- en klaviermeesters

van

alle tijden en alle

Wat

niet onder

F

te

van Chicago, Davies-Gardiner).
2° In het cultuurgebied van Westelijk Azië
zijn muurschilderingen uiterst zeldzaam. Èen opvallende uitzondering daarop maakt de nederzetting van
Toelailat Gassoel ten N.O. van de Doode Zee (opgravingen van het Pauseüjk Bijbelinstituut sinds 1929),
waar talrijke fragmenten wijzen op een veelvuldig
voorkomen van fresco versiering in de privé -woningen.
Ondanks den zeer gehavenden toestand der muren van
zongebrande leemblokken zijn enkele kunstwerken voor
een belangrijk deel bewaard gebleven en bii de opgravingen teruggevonden, doch laten vooralsnog geen
enkele verklaring toe. De stijl dezer fresco’s varieert
van strak-geometrisch („sterrenfresco”) tot uitgespro-

ken naturalistisch („vogelfresco”).
Voorstellingen van onbekende mythologische (?)
figuren zijn talrijk. De minimale dateering dezer
kunstwerken plaatst hen ca. 2000 v. Chr. Behalve
deze komen in het Oude Palestina geen muurschilderingen voor tot aan den Grieksch-Rom. tijd, waartoe
de graven van de necropool van > Marissa (Teil
Sandahannah) behooren.
3° De hoogste volmaaktheid in de frescokunst is in
de Oudheid bereikt door de Minoïsche bewoners van
het eiland C r e t a, die hiermee de muren van hun
bou werken in Cnossus, Phaistus en Hagia Triada
hebben versierd (zie pl. t/o kol. 444 en 452 in deel I).
De meest talrijke en tevens als kunstuiting meest
waardevollo zijn die van het paleis van Cnossus. Het
oudste fresco is hier dat van den -> Crocusplukker”
(19e eeuw v. Chr.), doch het bloeitijdperk van deze
kunst valt samen met de periode van het tweede paleis
(derde deel van Midden -Minoïsch tijdvak, 17e eeuw),
waarin, behalve het fresco der „jagende Kat” in
Hagia Triada, in Cnossus o.a. dat der „Ladies in Blue”
en van een stierengevecht tot stand kwamen. Uit een
latere periode (eerste deel van Laat-Minoïsch tijdvak,
ca. 1500) dateeren het fresco der „Parisienne” en vsch.
miniatuurfresco ’s

vinden

(>

Cupbearer).
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Riim—Fresnel

aangetroffen. In het
Aegelsche cultuur muurschilderingen voor vanaf in landen met milder klimaat
voor de Renaissance nauwelijks
de 17e eeuw (Melos, Phylakopi e.a.), doch op het vaste- Noorden is er dan ook
schilderde
land eerst vanaf ca. 1500 (Megara, Tyrins e.a.). De sprake van f. In
f. op gevels (Haus zum Tanz,
Jongere
de
Holbein
bijzonderen
techniek
in
stijl,
is
inspiratie
Minoïsche
Bazel) die echter door weersinvloeden verloren gingen.
heden van voorstelling steeds merkbaar.
4° Van groot belang voor de kunstgeschiedenis van Eerst in de 17e eeuw worden, met de opkomst van de
Duitschland,
Z.
in
Oost en West, hoewel van veel jongeren datum, zijn kerkelijke Barok-bouwkunst
vervaardigd. De eerste helft der
de muurschilderingen, die sinds 1920 werden ontdekt f. van beteekenis
aan den Euphraat (Amer. 19e eeuw brengt met de Nazareners (Comelius, Overin
herleving van de frescoexpeditie onder J. H. Breasted) en meer bekend zijn beck, Veit, Schadow) een
werk: de gesch. van den
(gemeenschappelijk
schildering
zijnde
gang
in
nog
thans
aldaar
de
geworden door
Bertholdy te Rome).
opgravingen. > Dura-Europus. Vgl. ook J. H. Breasted, Egyptischen Joseph in de Casa
is voor Duitschland de
Oriental Forerunners of Byzantine Painting (Chicago In ‘de 2e helft der 19e eeuw
representatieve fresco-schilder Hans von Marees.
1924; Oriental Inst. Publ. nr. 1).
In Frankrijk zijn f. sporadisch geschilderd.
D) Latere perioden van het MiddclL-Zeegcbicd.
Delacroix een herleving
Uit den bloeitijd der Grieksche schilderkunst zijn Eerst in de 19e eeuw bracht
schilderde f.
bekend de werken van Polygnotus en zijn tijdgenooten, (St. Sulpice te Parijs). Victor L. Mottez
Belangrijk om de heel
1’Auxerrois.
Germain
de
in
S.
vallen,
frescotechniek
onder
de
nog
wellicht
welke
zijn decoratieve f. Ls Pierre Puvis
in de tempels en publieke gebouwen van Athene, bijzondere sfeer van
de Chavannes (Genoveva-fresco in het Pantheon te
Delphi en Eleusis.
pre-Raffaelieten in Engeland richtten zich
Bij de E t r u s k e n worden f. vnl. in grafkamers Parijs). De
wordt een ook op de frescoschilderkunst, zonder dat echter
(Chiusi) aangetroffen. Bij de
ontstonden. Vermelding verdient
zeer ontwikkelde frescotechniek aangetroffen, die tot belangrijke werken
Hodler (f 1918), die tal van
versiering dient niet alleen van openbare gebouwen, nog de Zwitser Ferd.
f. schilderde.
symbolische
particuliere
van
eeuw,
2e
de
met
beginnend
ook,
maar
Door het klimaat is N e d. zeer slecht geschikt
woonhuizen (Pompei, Herculaneum, Rome). Ook
voor f. Een van de weinige oudere f. bevindt zich
worden de wanden der Christelijke >
van een
ben weldra met f. versierd, die voor het meerendeel in het Koninklijk Paleis te Amsterdam
Terlingen-Lücker.
allegorisch en symbolisch, van het geloofsleven der 17e eeuwsch schilder.
hit.: F. Hamilton Jackson, Mural Painting (1904)
eerste Christenen getuigenis afleggen. De 5e tot de
und Sgraffito Technik (1909) J. Ward,
10e eeuw zijn arm aan f Een onbekend meester beeldde E. Berger, Fresko
Fresco Painting (1909) Jos. Popp, Die Figurale Wandlosheid,
zekere
een
met
al
eeuw,
der
9e
helft
op de
A. P. Laurie,
malerei, ihre Gesetze und Arten (1921)
in f. de Hemelvaart van Christus in de S. Clemente
The Painter’s Methods and Materials (1926).
(gekozen
Montecassino
te Rome af. Desiderius, abt van
Freske Riim, een löe-eeuwscho Friesche
1058), gaf aan de f schilderkunst een nieuwen impuls.
in het Latijn vertaald als: Magistri Alvini
kroniek,
Belangrijk zijn de f., die hij in S. Angelo in Formis
Ed. de Haan Hettema in: Vrije Fries
Tractatus.
bij Capua uitvoeren liet. Maar de eigenlijke bloeitijd
(I, 263-276). Van belang voor de vrijheidslievende
der frescoschilderkunst begint in de 14e eeuw in de
stemming der Friezen dier dagen.
vsch. schilderscholen van N. Italië, met Giotto
Jean, Fransch
Fresnel, 1°
Assisi,
bovenkerk
te
en
benedenin
cyclen
fresco
(o.a.
* 1788 te Broglie in Normandië, f 1827 te
physicus;
Croce
in
de
en
S.
Padua,
te
in de Cappella dell’ Arena
bij Parijs. Als ingenieur werkte hij in
te Florence), die het f. schilderlijk begon op te vatten Ville d’Avray
en wien later Ghirlandaio, Andrca del Sarto en Raffael de Vendée, tij100de
zouden volgen. De klare, transparante techniek ge- dens
trouw blijft Fra Angelico (S. Marco te Florence, daagsche regeeOrvieto, Rome), aan wiens werk dat van Fra Filippo ring van NapoLippi (dom van Prato en Spoleto) herinnert. Aan leon werd hij als
het hoofd van de Quattrocentisten staat Masaccio royalist onder po(Drievuldigheid in S. Maria Novella te Florence), litietoezicht gewiens ideaal: realistische opvatting van het f., den plaatst. Hij kwam
grondslag vormde van het werk der grootste meesters nu tot zijn eerste
van het Cinquecento. Talrijk zijn de f. van Sandro optische proeven.
Botticelli (Sixtijnsche kapel) en van Ghirlandaio, Onder de Bourdie bij voorkeur frescoreeksen schilderde (leven van bons werd hij in
Franciscus in Santissima Trinitü, leven van Maria eere hersteld en
en Joannes den Dooper in Santé Maria Novella te lid van de AcaFlorence). Van de Quattrocentisten dienen nog demie. F. gaf de
genoemd te worden als frescoschilders Andrea del theorie van de
Castagno, Melozzo da Forli, Mantegna en Signorelli. interferentie en
Nog talrijker dan de fresco -schilders van het Quattro- de buiging van
cento zijn die van het Cinquecento. Het kunnen het licht, van de
culmineert in de f. van Raffael (Stanzen van het kleuren van dunvan Newton en deed vele onderVatikaan), van Michelangelo (Sixtijnsche kapel) ne plaatjes, de ringen
gepolariseerd licht. Zijn bekende
en die van Correggio (klooster San Paolo en Dom te Par- zoekingen over
experimenteele bewijs voor
ma). Van de Venetiaansche school munten uit Giorgione spiegelproef bracht het
Huygens. Verder maakte hij uiten Titiaan (Scuole del Comune en del Santo te Padua). de golf theorie van
spiegeltelescopen.
C) Slecht bestand als de f zijn tegen sterk wisselen- stekende vuurtorenlenzen en
U i t g. Arago, Oeuvres Complètes (I). J. v. Santen
de atmospherische invloeden, worden ze hoofdzakelijk

Duitschland

Dura-Europus

Romeinen

catacom-

;

.

;

;

.

Augustin

.

.

:

Wat

niet onder

F

te

vinden

is,

zoeke

men onder Ph

; ;

187

Fresno

—Freycinet

188

m

Biprisma van Fresnel wordt gebruikt voor het Schwarzwald; 740
boven zee. Vooral bezocht door
van twee cohaerente lichtbronnen voor patiënten lijdend aan zenuwziekte en hartlijden.
het onderzoeken van > interferentieverschijnselen.
Freude, schoner Göttcrfunken (Duitsch, =
Vreugde, schoone hemelvonk), beginwoorden van Van
Beethoven ’s onsterfelijke finale uit zijn negende
symphonie op tekst van Schiller ’s gedicht: An die
Freude (Thalia, bnd. 1, heft 2, 1787, blz. 1-5).
Freudisme, > Psycho -analyse.
Freut eueh des Lehens, Weil noch das
Laiupclien glüht; Pflücket die Rosé, eh sie verblüht
(Duitsch, = Schept vreugde in het leven, zoolang nog
het lampje gloeit; plukt de roos af, eer ze verbloeit),
bekende melodie van J. B. Nageli (Böheims FreiBiprisma van Fresnel.
maurer-Liedern mit Melodien 3. 16, Berlijn 1795)
Een spleet S wordt door het biprisma heen gezien op woorden van Johann Martin Usteri (*1763, f1827),
als twee virtueele beelden Sj en S 2 op een onderlingen te Zürich afzonderlijk gedrukt 1793. Vgl. Sap. 2. 8.
Freux, Belg. gem. in de prov. Luxemburg,
afstand 2(n-l) a sin a, waarin n den brekingsindex
1
voorstelt van het gebruikte glas, a den afstand tusschen arr. Neufchateau, op 9 /2 km van St. Hubert; opp.
spleet en biprisma, a den scherpen hoek van het 2 210 ha, ca. 800 inw. Leemgrond, bosschen. Houtbiprisma. De zoo verkregen beelden werken nu als zagerijen. Ruisseau de Freux (Ourthe). Kasteel van
twee lichtbronnen, die samen op een scherm links Remaux.
Frey, 1° A d o 1 f, Zwitsersch-Duitsch schrijver
van het prisma interferentiestrepen
verkrijgen

Ellipsoïde

van Fresnel,

Meeslecpingscoëïficiënt
(Proef van).

geven. Dekkers.
Optica.
van Fresnel, •> Fizeau

en litterair historicus; * 1855 te Küttigen,
f 1920
aldaar, als hoogleeraar te Zürich. Hij specialiseerde
zich in de studie van Zwits. schrijvers (Haller, Keiler,
Meyer) en schreef dialectgedichten, cultuurhistorische

>

Fulgence,

2°
Fransch consul te Dzjeddah;
* 1795,
f 1855. Hij werd door de Fr. regeering belast
met de leiding van een archaeologische exploratie

romans

(o.a.

Die Jungfer von Wattenwil) en

feest-

spelen.

Verdere werken: Neue Gedichte (1913)
van Mesopotamië, waaraan o.a.
Bernard Hirzel (roman).
Lit.: F. Enderlin, A. F.
Jules Oppert deelnam (1851-1855). De in 41 kisten
(1913) ; K. F. Wiegand, A. F.-Buch (1920).
Baur.
verzamelde vondsten uit verschillende ruïnes gingen
Moritz, Duitsch roman2^
tijdens de reis op de Tigris alle verloren.
schrijver van neo-Romantische richting (groep der
Lit.: Fossey, Manuel d’Assyriologie (I Parijs 1904,
Phantasten); * 1881 te München. Hij tracht het genre
40) ; Pillet, Expédition scientifique et artistique en
Mésopotamie et en Médiel851-1855(Parijsl922). Simons. der gruwelromans (met occultistische en metapsychoFresno, stad in den staat Califomië (Ver. Staten) logische motieven) te vernieuwen. Ook moreel onder
in het dal van de Joaquin; ong. 55 000 inw.; beroemd peil.
Voorn, werken: Solneman der Unsichtbare
om zijn druiven, rozijnen, tarwe en veehandel; een
(1914) Das Spuk des Alltags (1920) ; Das abenteuerliche
oude Spaansche kolonie.
Dasein (1930).
Fret, > Marterachtigen.
3°
n, > Greif (Martin).
Freud, S i g u n d, grondlegger der psycho4°
Jakob, Zwitscrsch graveur;
analyse, * 1856 *1681
te Hochdorf (Zwits.),
f 1752 te Rome. In
te
Freiburg in laatstgenoemde
stad was hij tot hoog aanzien gekomen;
Moravië. F. vol- hij onderging
er grooten invloed van C. Maratta. F.
tooide zijn medivereenigde op gelukkige wijze het graveeren met de
sche
studie in
etstechniek, wat veel navolging vond. Zijn meeste
Weenen, vertoef- gravures zijn
naar schilderijen van groote meesters.
de in 1885 en
Li t, : Brun’s Schweiz. Künstlerlex.
Schretlen.
1886 bij Charcot
5°
a r 1, pseud. van Konrad Falke, Zwitserschin Parijs, waar
Duitsch tooneel- en romanschrijver; * 1880 te Aarau.
in het Z. gedeelte
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nen en werd
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de waarde en be-

Freud.

oordeelin:

systeem (Freudisme), zioPsycho-analyse. Hoelen.
F reuclenbcrfj er , Sigmund, schilder en
etser te Bern; * 1745, f 1801. Hij werd geheel gevormd
te Parijs onder invloed van Boucher en Greuze. Zijn
zijn

wat

zoetelijke

Lit.:

werken

zijn sterk eclectisch.
Füssli, Gesch. d. best. Künstl. d. Schweiz (IV).

Freudenstaclt, badplaats voor luchtkuur
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Voorn, werken: Der Kinderkreuzzug (1924)
Dramatische Werke (5 dln. 1930 vlg.).
Freya (met haar broer F r e y r) is in de
s c h e
y thologie godin der vruchtbaarheid
en zinnelijke liefde, moeder van > Balder, schijnt
voor een deel de rol van Frigg, gemalin van Odin,
overgenomen te hebben. Aan de laatste beantwoordt
ïh N. Duitschland Frija (elders Frige, Frea), gemalin
van Wödan, ook godin van huwelijk en kinderzegen.
Vroege gelijkstelling van Frija met Venus blijkt uit
den naam Vrijdag, vertaling van Veneris dies (Lat.,=
dag van Venus).
Lit.: Mogk, in H. Paul, Grundriss der germ. Philo-

Noor-

m

logie (*111, Mythologie, 369 vlg.).

Mansion.

Freycinet, Charles de, Fr. staatsman,
1828 te Foix, f 1923 te Parijs; 1877- ’99 herhaaldelijk
minister en minister-president. Zijn minister van
Onderwijs, Ferry, voerde een sterk anticlericale politiek
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Freijtag Drabbe, J. H. A. L. von, raadslid en
een 100 soorten tellend plantengevan de fam. der schroef palmen, Pandana- wethouder van Amsterdam; oprichter (1917), leider
ceae; is inheemsch in Australië en Noordwaarts tot en eerste voorzitter der > A.R.K.A.
Friaul (Ital.: Friuli), landschap in het O. van
Formosa. De bloeikolven staan bijeen gegroept. Het
blad leent zich voor vlecht- en bindwerk. De kostbare Venetië; liet stroomgebied van de Tagliamento. Het
matten van Samoa, die door de inboorlingen zelf zeer gebied omvat ongeveer de tegenw. prov. Udine en is
hoog worden geschat, worden vervaardigd van dit meest landbouwterrein. De internationale spoorwegen

Freycinetia,

slacht

—

—

Bonman. Weenen Rome en Turijn Triest kruisen het landschap. De bewoners, Furlaners, zijn Rhaeto-Romanen

materiaal.

Frcylinghausen

Johann Anastasius,

,

Duitsch piëtistisch theoloog schreef een Grundlegung en spreken een Keltisch-Romaansch dialect. Heere.
Fricatief of g 1 ij d e r wordt een medeklinker
der Theologie ; * 1670 te Gandersheim (Brunswijk),
of plofals dominee der St. Ulrichkerk. Voor de genoemd, die in tegenstelling met een klapper
Halle
1739
te
f
kerkmuziek is hij van belang door de uitgave van twee fer niet door afsluiting der mondholte, gevolgd door
zangbundels, resp. met 683 en 815 liederen. Deze plotselinge opening, gevormd wordt, doch door het
uitgave was van invloed op den kerkzang in de 18e eeuw voortbrengen van een wrijvend, sissend of fluitend geen is de voorn, verzameling liederen van het Piëtisme. luid met vernauwing van het kanaal, waardoor de
Vele ervan zijn, vereenvoudigd, nog heden in gebruik. lucht uit de mondholte stroomt, bijv. s, z, f, v, w.
Weerenbeck.
(III
C. v. Winterfeld, Ev. Kirchengesang
L i t.
Frick, 1° Louis de Gonzague, Fransch
Piscaer.
1847).
Freytag , G u s t a v, Duitsch romanschrijver, dichter uit de omgeving van Georges > Apollinaire
leidende figuur van het dichterlijk realisme * 1816 te en L. Tailhadc; * 1883 te Parijs. Zijn oorlogslyriek
Kreuzburg, f 1895 te Wiesbaden. Begonnen als pri- ademt, in gezochte vormen, een geest van grilligmoderne tegenstrijdigheden: rein, naïef geloof en
vaatdocent voor
;

:

;

germanistiek te
wierp
Breslau,

bittere zinnelijkheid.

zich F. (1844) uit
innerlijken aandrang in de jour-

Sous

Voorn, werken:
2°

koud

njksregeering
zaken.

en

nationaal-socialistisch

Duitsch

;

;

in

1933

lid

van de Duitsche
van Binnenl.

sinds 1934 Pruis. min.

Frictiekoppeling, los-vaste verbinding tusschen twee draaiende machinedeelen, waarvan het
eene deel het andere moet medenemen. Dit laatste

schraal uit, en
ook zijntooneelproductie (Graf

Waldemar,

Wilhelm,

van Binnenl. zaken

boten). Zijn
jeugdpoëzie viel

wat

Trèfles-a-quatre-feuilles (1915);
Girandes (1919).
;

de Mars (1916)

politicus, *1877 te Alsenz. Was eenigen tijd Beiersch
ambtenaar. Van 1930 tot 1931 Thüringsch min.

(Genz-

nalistiek

le bélier

Die

Valentinc, zelfs
nog het treurspel Die Fabier)

was van tweeden
rang, wanneer
men Die Journalisten (1854; een politieke satire) uitzondert, een blijspel
vol rijke, hum or-realistische karakterkomick. Zijn waren
weg vond F. als romancier van de leidende burgerlijke
milieu ’s na ’48. Een boeiende intrigue, zooals bij W.
Scott, een gecultiveerde stijl en warme, gemoedelijke
humor uit de school van Dickens maken de kracht uit
van zijn beste romans: Soll und Haben (1855; de idealen
van de koophandelswereld!); en Die verlorene Handschrift (1864; critiek op de miswassen van het Jungdeutschtum). Aan den zwaren, zesdeeligen historieroman Die Ahnen (1872 vlg.), de lotgevallen van één
Duitsche familie van de 4e tot het midden der 19e
eeuw, vertilde hij zich; maar zijn cultuurhistorische
Bilder aus der deutschen Vergangenheit (1859 vlg.)
waren een welsprekende leerschool voor het Duitsch
nationalisme, dat op 1870 uitliep. Van beteekenis voor
de letterkundige theorie blijft zijn Technik des Dramas

vliegwiel ; B = draaiende as; C =
= aan te drijven
cylinder ;
vast verin
G = met
steunpunt van
;
ring, steunpunt voor K; K=veer, die nr rust-

Frictiekoppeling.

A=

D

met A en B vast verbonden
as

;

E=

bonden

A

D

D

W

en Y door middel van H tegen
toestand de platen
stand brengt
H. M. Elster (12 dln. elkaar perst en daardoor de koppeling tot
= met C meedraaiende,
M = ontkoppelingspedaal
1926 vlg.). Autobiogr. Erinnerungen aus meinem Leben
langs de ribben Z schuifbare stalen schijven X = dwarsP. Klemenz, Bibliogr. der Gesamtüt.
Lit.
(1887).
Y = met D meedraaiende, langs D
doorsnede van D
über G. F. in het tschr. Oberschlcsien (18e jg., 224 vlg.)
schuifbare schijven.
H. Lindau, G. F. (1907) O. Mayrhofer, G. F. und das
junge Deutschland (1907) ; P. Ulrich, F.’s Romangeschiedt niet doordat beide deelen vast aan elkander
technik (1907) H. Hofmann, G. F. (1922) P. Ostwald,
klemming, die sterker
G. Dröscher, G. F. in seinen gekoppeld zijn, maar door een
G. F. als Politiker (1927)
Baur is dan de kracht, die overgebracht moet worden. Wordt
Lustspielen (1919).

(1863).
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Frictions

o.a. toegepast,

waar de over

vastgesteld maximum niet
geval de f. gaat slippen.

te brengen

mag

kracht

—

Friedj ung

trouwbaarheid. Zeker zit er een stuk waarheid in, dat
echter niet gemakkelijk is vast te stellen. Th. Heijman.
Voorst, in de kunst. F., gekleed als abt,
heeft een staf in de eene hand en leidt met de andere
een menschelijk skelet (Ursus). Op de stadsmunt van
Glaris draagt hij een boek en een pelgrimsstaf.
Fridolinus, S t e p h., Minderbroeder, * ca.
1430, f 1498. Woonde in het klooster te Neurenberg en
was predikant bij de Clarissen aldaar. Behalve histo-

een

overschrijden, in welk

Beukers.

Frictions, >

Toiletwater.
Frldeswida, Heilige, * einde der 7e eeuw, f 19
Oct. ca. 735. Dochter van den hoveling Didan; onttrok
zich aan een huwelijk door naar Oxford te vluchten en
stichtte hier een klooster. Patrones der stad Oxford

en van haar universiteit. Feestdag 19 Oct. Translatie
12 Februari.

rische gaf hij ook ascetische geschriften uit.
L i t. U. Schmidt, P. St. Fridolin (München 1911).
Fried, Oscar, Duitsch dirigent; * 1871 te
Berlijn. F. werkte vnl. te Berlijn als dirigent van den

Fridhtliiofssaga, de

internationaal beroemdste
der Oud-IJslandsche familiesaga’s. De kern der sagastof is: de avontuurlijke bruidvaart van den IJslandschen boerenjongen, Fridhthiofr, om de koningsdochter Ingibjorg; maar allerlei historische en verdichte
bij -episoden omranken dat hoofdgegeven. Het motief
werd door Esaïas Tegner gemoderniseerd in een episch
gedicht, dat in vrijwel alle cultuurtalen werd vertolkt.
U i t g. L. Larsson, in Altnordische Sagabibliothek
(Halle 1901). Vert. d. Wenz (1922).
Baur.
:

Fridolinus, Heilige, Iersche monnik, die ca. 500
naar Poitiers ging, om er tot aandenken van den H.
Hilarius een nieuwe kerk te bouwen; daarna trok hij
naar het Moezel-gebied en de Vogezen en verder van
Straatsburg naar Chur, waar hij kerken en kloosters
stichtte ter eere van den H. Hilarius. Deze werd ook
de schutspatroon van het dubbelklooster, dat de H.
Fridolinus te Sackingen stichtte. Van dit klooster uit
was de heilige tot aan zijn dood als missionaris onder de
Alamannen werkzaam. Wat men van F. weet, steunt op
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:

Stemschen Gesangverein, de Gesellschaft der Musikfreunde en het Berliner Sinfonie-orchester. Componist
van orkest- en koorwerken.
1° C a r 1, Duitsch pianist; * 1872
Bingen (a. Rhein); maakte concertreizen als pianist
en kamermuziekspeler (o.a. in het trio F., Flesch,
Becker); was leider van een meesterklasse in het
pianospel aan het conserv. te Keulen, woonde geruimen
tijd in Amerika en werkt daar ook thans nog regelmatig
als leeraar aan het Institute of Musical Art te New
Hanekroot
York.
2° E m i 1, vermaard Luth. canon ist, voorstander
van een vergaande macht van den Staat over de Kerk
* 1837 te Konitz (W. Pruisen), sinds 1869 prof. te
Leipzig, f 1910 aldaar.
Voorn, werken: Lehrb. des kath. und evang.
Kirchenrechts (Leipzig 1879, 6 1909)
uitg. van het

Fricdberg,

te

;

Corpus Iuris Canonici

(2 dln. Leipzig 1879-’81

;

nieuwe

uitg. Leipzig 1922, 1928).

Friederlelisen, 1° L u d w i g, Duitsch cartograaf; * 1841 te Rendsburg, f 1915; werkte van 1857
tot ’63 bij Justus Perthes te Gotha onder Petermann,
studeerde geogr. te Berlijn en richtte in 1868 te Hamburg de Land- und Seekartenhandlung Ludwig Friederichsen u. Co. op. Was in 1873 de hoofdoprichter van
het Geogr. Gesellschaft in Hamburg en bleef er tot zijn
dood voor ijveren; hij redigeerde de Mitteilungen ervan.
Die deutschen Seehafen (2 dln. 1889-’91).
L i t. : Repsold, L. F. (1916).
v. Velthoven.
2°
Duitsch geograaf; * 21 Juni 1874 te
Hamburg, zoon van Ludwig; studeerde van 1893 tot ’98
in Marburg, München en Berlijn aardr. en natuurwetensch., onderging den invloed van Theobald Fischer en Ferdinand von Richthofen; reisde in Rusland
(1897), Midden-Azië (1906). Prof. achtereenvolgens te
Rostock, Bern, Greifswald, Koningsbergen en Breslau.
o.m.
Morphologie
des
Tien-schan
(Zeitschr. Ges. Erdk., Berlijn 1899)
Moderne Methoden
der Erforschung, Beschr. und Erkl. geogr. Landschaften
Die Grenzmarken des Europ.-Russlands (1915)
(1914)
Landschaften und Stadte Polens und Litauens (1918).
v. Velthoven.
Friedhoven, Peter, stichter der Broeders
van Barmhartigheid van Trier; * 25 Febr. 1819 te
Weitersburg bij Vallendar, f 21 Dec. 1860 te Koblenz.
In 1842 schoorsteenveger in Vallendar, 1845 in Ahrweiler.
Stichtte
godsd. vereenigingen van jonge
mannen en vrouwen, legde in 1850 in Weitersburg den
grondslag voor een genootschap tot verpleging van zieken, welk werk hij, door plaatselijke toestanden gedwongen, naar Koblenz overbracht (1851). Hier legde
hij in 1852 zijn geloften af. Het proces ter zaligverklaring is door de Triersche curie in 1926 ter hand genomen. Sedert 1928 is het moederhuis in Trier. Feugen.
Friedjuiig,
Oostenr. publicist en

—

Werken:

Max,

Werken

:

,

;

De H.

Houtsnede

Fridolinus.

uit 1480.

een levensbeschrijving, die echter eerst van de 10e of 11e
eeuw dateert. Terwijl Hauck en Rettberg er geen waarde
aan hechten, verdedigen Hefele en Bellesheim haar be-
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historicus; * 1851 te Rostchin in Moravië, f 1920 te
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FRIESLAND

I

Kerk te Wijnjeterp met klokkestoel.

Terp mef toren van Oosterwierum (12e eeuw).

Oude Mirdumer

Doorkijk naar zee vanuit het Rijsterbosch, Gaasterland.

Stille

Klif,

Gaasterland.

hoek van een der Friesche meren.

Zandheuvels

bij

Appelscha.

Huisje

aan het Pikmeer.

Duin op Schiermonnikoog.

FRIESLAND

Oude

Nieuwe boerderij

boerderij te Rinsumageest.

Toren op Ameland.

Zijlroede te Joure.

Kath. kerk met klooster te Witmarsum.

II

Dorpsvaart

te

te

Poppingawier.

Gezicht op Dronrijp.

Gezicht op Drachten.

Veenwouden.

Klokkestoel te Drachten.

.
;
;

Friedland
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Weenen. In 1873 tot hoogleeraar benoemd aan de handelsacademie van Weenen, werd hij in 1881 om zijn
politieke ideeën afgezet. Als dagblad- en geschiedschrijver onderscheidde hij zich door zijn Duitsch nationalisme; toonde sympathie noch voor het Katholicisme noch voor de niet-Duitsche nationaliteiten. Zijn
hist. studiën strekken zich uit over de periode van
1848 tot 1866 en beoogen vnl. de cultureele en staatkundige ontwikkeling van Oostenrijk.
Werken: Oesterr. von 1849 bis 1860 (1908-H2)
Der Krimkriech und die Oesterr. Politik (1907) Der
Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland (1917)
Das Zeitalter des Imperialismus (1919-’23 na zijn dood
door A. F. Pribram voortgezet).
Wülaert.
Friedland, stadje in Oost-Pruisen, bekend door
de beslissende overwinning, die Napoleon 14 Juni 1807
op de Russen onder Benningsen behaalde en waarvan
de vrede van Tilsit een gevolg was.
Friedlandcr, 1° L u d w i g, Klassiek philo;

;

loog; * 1824 te Koningsbergen, f 1909 te Straatsburg.
F. was eerst prof. in philologie en archaeologie in zijn
geboorstestad, daarna vanaf 1892 in Straatsburg. Hij
bezorgde een uitg. van Martialis, Juvenalis en Petronius, en bewerkte een gesch. van de critiek op Homerus. In zijn Darstellungen aus der Sittengesch. Roms
geeft hij een beeld van de Rom. cultuur in al haar
Zr. Agnes.
onderdeden en uitingen.
2°
a x, Duitsch musicoloog; * 1852 te Brieg
(Silezië); was oorspronkelijk baszanger (leerling van
Garcia en Stockhausen), studeerde daarna in de muziekwetenschap bij Spitta te Berlijn, waar hij in 1887
promoveerde, in 1903 prof. werd. F. is een specialiteit
op het gebied van het Duitsche romantische lied (vooral
Schubert).
L i t. : J. H. Moser, Musiklexikon (1935).
lleeser .
3°
J., Duitsch (Israëlietisch) kunstgeschiedschrijver van wereldreputatie; * 1867 te Berlijn. F.
maakte speciale studie van Ned. Primitieven, op welk
gebied hij vele problemen tot klaarheid bracht. Zijn
baanbrekend werk van dit thema is vastgelegd in zijn
hoofdwerk: Die Alt-Niederl. Malerei (12 dln. 1924- ’35).
Een lijst van zijn omvangrijk levensoeuvre te vinden
in het Festschrift, ter gelegenheid van zijn 65en verSchretlen.
jaardag uitgegeven (1932).

M
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Frieclmann

Friedrich

,

Franz Lo-
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soms verhoogd, meestal laag of opgeheven.
het symptoom van Babinski aanwezig. De
kracht in de spieren verdwijnt ten slotte. Bij pathologisch anatomisch onderzoek blijkt, dat de afwijkingen
berusten op een aandoening van de zij- en achterstrengbanen. Door de laesie dezer laatste is de overeenkomst
in verschijnselen met de tabes dorsalis (ruggemergstoring) zoo groot, dat men zelfs van Friedreich ’sche
tabes spreekt, hoewel deze ziekte niets met syphilis
uit te staan heeft. Door Pierre Marie werd een vorm
dezer ziekte als een zelfstandig ziektebeeld beschreven:
de heredo ataxie cérébelleuse, waarbij vooral de kleine
hersenen en hun baan verbindingen atrophisch waren.
Beide vormen zijn echter naast elkaar in dezelfde
familie aangetroffen en ook anatomisch is de overgang
een geleidelijke. Het gevoel en de psyche blijven meestal
reflexen zijn

Vaak

is

goed behouden.
Een merkwaardigheid is de zgn. Friedreich’scho
voet resp. hamerteen, die het gevolg is van den op
jeugdigen leeftijd ontstanen klomp- en paardevoet.
Genezing is blijkbaar uitgesloten. Wegens den jeugdigen leeftijd, waarop de ziekte ontstaat, is de overbrenging op het nageslacht nagenoeg uitgesloten. Meerdere gevallen in eenzelfde familie zijn regel.

Klessens.

Friedrich von Hauscn, Minnes inger7~uit

Rijnfrankisch geslacht, dat in den dienst van de politiek
der Duitsche keizers stond; * ca. 1150, f 1190 bij
Philomelium gedurende den derden kruistocht onder
Barbarossa. Onder Romaanschen invloed (strophen
zijn soms letterlijk vertaald uit Folquet van Marseille

en Bernard de Ventadour) stijgt zijn kunst steeds meer
V. Mierlo.
de ideëele hooge Minne.
Uitg.: in Des Minnesangs Frühling, nieuwe uitg.
van Fr. Vogt ( 5 1930). Ook gedeeltelijk in BartschGolther, Deutsche Liederdichter des 12-14 Jht. ( 2 1920).
Friedrich, 1° Ernst, Duitsch econ. geograaf;
* 1867 te Klein-Lichtenau (West-Pruisen); studeerde
in Koningsbergen en Leipzig aardr. en gesch. en
beoefende onder invloed van Ratzel vnl. de anthropogeographie; vanaf 1895 werkte hij jarenlang in de
cartographie bij Velhagen und Klasing; legde zich
later meer op de econ. aardr. toe; sedert 1906 prof.
tot

te Leipzig.

v.

Werken:

Handels-

Klein-Asien (1898)

;

Allg.

Velthoven.

und Produktenkarte von
und spez. Wirtschaftsgeogr.

1876 te Berlijn, sedert ( 3 1926) Einführung in die Wirtschaftsgeogr. ( 2 1911)
1919 professor aldaar. F. ontdekte de tuberculose der Geogr. des Welthandels und Weltverkehrs (1911) Die
koudbloedige dieren en maakte van tuberkelbacillen geogr. Verbreitung der wichtigsten Handelsobjekte (1920)
2° J o h a n n, kerkhistoricus, afvallig priester en
der schildpad een vaccin, waarmede tuberculose zou
* 1836 te Poxdorf (Opperte genezen zijn. Voor dit middel is van regeeringswege Oud-Katholiek theoloog;
in Duitschland veel reclame gemaakt, doch het heeft franken), f 1917 te München. Sinds 1865 hoogleeraar
geenszins aan de verwachtingen voldaan. Wynands. in de theologie te München, bekend geworden door zijn
Friedreich , N i k o 1 a u s, vermaard Duitsch navorschingen op het gebied der kerkgeschiedenis.
patholoog-anatoom * 1825 te Würzburg, f 1882 te Hij vergezelde kard. von Hohenlohe naar het Vaticaanhet einde terug en
Heidelberg. F. bestudeerde vooral de ziekten van het sche Concilie, maar keerde voor
besluiten (onfeilbaarhart en is verder o.a. bekend door de ontdekking van weigerde zich aan de genomen
werd geden zgn. Friedreich’schen Schal] weckseh die hierin heid) te onderwerpen, zoodat hij in 1872
nam hij fel deel aan den
bestaat dat boven een tuberculeuze caveme de klop- ëxcommuniceerd. Sedert
Wynands inwendigen uitbouw van het Oud-Katholicisme.
toon hooger wordt bij diep ademen.
Werken: Documenta ad illustrandum Concilium
Friedreicli’sche ataxie is de naam voor een vrij
Tagebuch
Vaticanum anni 1870 (Nördlingen 1871)
zeldzame, familair voorkomende zenuwziekte, die geführt wahrend des Vatikan. Konzils (ibid. 1871,
vooral het ruggemerg en vaak ook de kleine hersenen 2 1873) Gesch. des Vatikan. Konzils (3 dln. Bonn 1877aantast. De oorzaak van het ontstaan is onbekend. 1887)
J. A. Möhler der Symboliker (München 1894)
L i t.
De ziekte treedt gewoonlijk reeds omstreeks het 7e Ign. v. DöUinger (3 dln. München 1899-1901).
voor
D.-tschr.
zio Buchberger, Lex. f. Theol. u. Kirche
jaar en bijna altijd vóór de puberteit op. De eerste
2
Beijersbergen van Henegouwen.
verschijnselen zijn: een cerebellaire atactische gang- (IV 1934, 211).
3° K a s p a r
David, Duitsch schilder en
storing, Nystagmus, een anarthrische spraakstoring,
een verkromming van de wervelkolom. De pees- etser; * 1774 te Greifswald, f 1840 te Dresden.

thar., Duitsch medicus;

*
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;

;

;

;
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—Friesch-Hollandsch

vaderstad en voor kerken en kloosters aldaar;
heeft een ongewoon rijk en levendig koloriet.
Belangrijke werken : in öff. Kunstsamml. te Bazel.
Schretlen.
L i t. Brun’s Schweiz. Künstlerlex.

Schildert landschappen, die voor dien tijd fijn en

zijn

realistisch geobserveerd zijn en zeer romantisch van
stemming. Behoort tot de Romantische school te

hij

Dresden

(zie

ook

>

Dahl,

1°).

Korevaar-Hesseling.

stad in Wurttemberg aan den
Noordelijken oever van het Bodenmeer (IX 576 C 6),
boven zeeniveau; door mild klimaat ook toeris400
tenplaats. Ca. 11 000 inw. Aan de W. zijde der stad
ligt het oude Benedictijner klooster Hof en, dat 1824-
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rundvee

:

Friesch Christelijk Historische partij, >

Friedrichshafen,

Christelijk-Historische Unie.

Friesche Gat, betond zeegat tusschen Ameland
diep, zendt vertaken Schiermonnikoog, tot 16
kingen achter Engelschmanplaat en Schiermonnikoog,
1830 tot een slot, de tegenw. zomerverblijfplaats van zet zich voort in de Slenk en dwars over de Lauwersgedurige veranderingen
hertog Albrecht van Wurttemberg, werd omgebouwd; zee naar het Reitdiep. Door
zandbanken en geulen is het F.G. gevaarlijk; het is
Prot. kerk, met twee torens, in Barokstijl (1695). in
van der Meer .
visscherij van beteekenis.
Zetel van de Zeppelinwerf; luchtschiphaven met drie vnl. voor de
Friescheloo, > Bellingwolde (gem. in Gron.).
luchtschiphallen en museum; Dorniervliegtuigwerf
Friesche nagclkaas, een magere kaassoort,
Lips.
en Maybach-motorenfabriek.
vroeger vnl. gemaakt op de boerderij uit afgeroomde
de
in
heet,
Kreis
Friedrichshagener
melk, thans in de fabriek bereid uit centrifugemelk,
Duitsche letterkunde op den tweesprong van de 19e en
waarbij soms een weinig room wordt gevoegd. De
20e eeuwen, een vrije groepeering Berlijnsche dichters,
WTongel wordt vermengd met wat fijn gesneden kruiddie te Friedrichshagen a. d. Spree (voorstadje van
nagels, anijs of komijnzaad. In Holland draagt deze
Berlijn) bijeenkwamen om de meest moderne strookaas dan ook naar deze laatste specerij den naam van
mingen in de letterkunde (vooral het naturalisme)
komijnkaas of kruidkaas. De F.n. is plat cylindrisch
te bevorderen. De voorn, figuren van den F. K. waren:
Verhey .
van
vorm en weegt 10-15 kg.
Schlaf,
Holz,
Hauptmann,
Bölsche,
de broeders Hart,
Friesche ruiter (k r ij g s k.), hindemis-eleBaur.
Wille e.a.
op twT ee
ment, bestaande uit een boomstam van 3-4
Friedrichsruh , bezitting van vorst Bismarck, Andrieskruisen, het geheel omspannen met prikkelten Z.O. van Hamburg in het Saksen woud; slot en
draad. Oudtijds w as het een boomstam, doorstoken
mausoleum van vorst Bismarck.
door eenige tientallen ijzeren staven met scherpe punten.
Klassieke
latere
en
Grieksche
bij
Fries, speciaal
Friesche schaats, de normale, uit vooraan naar
gedeelte
het
bouwwerken
boven omgebogen ijzers en houten voetsteunders bevan het balkwerk tusschen
staande schaatsen, wT aarop de kortebaanrijders bij
architraaf en kroonlijst, bij
voorkeur uitkomen.
Ionischen en Corinthischen
of Wadden, ondiepten langs de
Friesche
stijl gewoonlijk met reliëfs
N. kust van Friesland; enkele geulen er in zijn betond
versierd; vervolgens iedere
ten behoeve van de visscherij.
breede sierband, speciaal
Friesch Genootschap van Geschied-,
wanden,
de
langs
boven
Oudheiden Taalkunde, opgericht 1827 te
bijv. langs den cella-muur
Franeker, zetel Leeuwarden, wetenschappelijke verParthenon te
van
het
Friesche
behoudens enkele zaken buiten de
W. Vermeulen. eeniging,
Athene.
Beweging staande; doel: „onderzoek en verspreiding
Fries („d e e i 1 i g e”), van kennis omtrent al hetgeen de geschiedenis, oudvolgens de legende een zoon heid- en taalkunde van Friesland betreft, zonder echter
van den Friezenkoning Rad- die van andere gewesten, voor zooverre deze vroeger
boud, die, Christen gewor- op Friesland betrekking hadden, uit te sluiten”.
in dienst trad van De voertaal is Nederlandsch. In de eerste helft van zijn
den,
Karei Martel en in Z. Frank- bestaan trad de beoefening van historie en taalkunde
rijk sneuvelde tegen de Saop den voorgrond, daarna vooral museumarbeid in
ra cenen. Daar zijn naam ruimen zin; hierbij moge speciaal het terpenonderzoek
r
onbekend was, w erd hij als genoemd worden. Het F. G. stichtte het Friesch
„heilige Fries” te Basoues
te Leeuwarden (1881), dat w aardevolle
in Frankrijk vereerd. Feest- collecties van allerlei aard herbergt, alsmede een
dag 16 Januari.
uitgebreide boekerij. Menige wetenschappelijke publiL i t. Acta S.S. 24 Junii catie werd door of met hulp van het F. G. onderKronenburg, Neerlands Heinomen; 6 jaar verscheen het Friesch Jierboeckjen en
ligen in vroeger eeuwen (IV,
Gorris. sedert 1837 het jaarboek „De vrije Fries”, van der Meer.
46 vlg.).
Friesch-Hollandsch rundvee, het meest
Hoek van een Griekschen
1°
Elias
Fries,
tempel. A - kroonlijst
verspreide en beroemde der laaglandsche rundveeag
n
u
s, Zweedsch plantB = fries; C » architraaf.
rassen; afstamming onbekend; waarsch. zijn er drie
kundige; * 1794 te Femsjö
oerrassen in terug te vinden: 1° Bos taurus primigeplantin
de
hoogleeraar
(östfold), f 1878 te Upsala als
nius; 2° B. t. brachyceros; 3° B. t. akeratos. De typikunde en directeur van den plantentuin. Autoriteit op
sche zwartbonte kleur is van vrij jongen datum.
het gebied der Cryptogamae; de beste schimmelkenVroeger kwamen meer roodbonten, valen, grimmels
ner van zijn tijd.
Voorn, werken: Systema mycologicum (4 dln. enz. voor. De zwartbonte kleur wordt wel toegeschreven aan kruising met Jutlandseh vee. Het meest
Lichenongraphia europea reformata (1831)
1820-’29)
Monographia hymenomycetum Sueciae (2 dln. 1857-’63). typische en hoogstaand fokgebied is Friesland; van
2° Hans, Zwits. schilder en teekenaar; * ca. 1465 daar hoofdzakelijk heeft het zich verspreid over Ned.
te Freiburg (Zwits.), f ca. 1620 te Bern. Een zeer en over de geheele wereld. Dit vee munt uit door een
persoonlijk kunstenaar, werkte veel in opdracht van groote melkproductie met matig vetgehalte, bezit een
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goeden aanleg voor vleesch en vetaanzet. Het
melktype vertoont zich geheel in bouw en melkteekens.
De lichaamsbouw is eenigszins wigvormig en langgerekt; de weefsels zijn fijn en droog; de uier is ruim
en mooi vierkant, de gespierdheid is maar matig;
laat rijp; veel adel. Soms is het wel eens te veel in de
vrij

—Friesland
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waarvan 2 (Aengwirden en Schoterland) zijn samengevoegd tot één gem. Heerenveen. De platte landsgem. zijn
meestal uitgestrekt; elk omvat vele dorpen en buurtschappen. Zie pl. en krt. (vgl. index kol. 831/832).
B) Klimaat. > Nederland (sub Klimaat).
C) Bevolking. De prov. wordt bewoond door de >
Friezen, die een eigen taal spreken, het Friesch (zie
sub V). De dichtheid is relatief gering: 1934: 123,1
per km 2 in 1830 was deze 62,7, in 1920: 118,8, in
1930: 123,4. Voor het Rijk waren die cijfers resp. 262,3;
80,2; 210,6; 243,7. Alleen Drente is dunner bevolkt.
De toename is, zooals uit de cijfers blijkt, ook gering:

melkrichting gefokt met als gevolg te weinig weerstandsvermogen, minder sterken bouw, meer zorg vereischend.
Schofthoogte ca. 1,35 m; melkproductie gemiddeld
3 500 kg met 3,25% vet per lactatieperiode. In Friesland en N. Holland zijn deze gemiddelden iets hooger.
Er zijn meerdere gevallen bekend, waarbij de melkproductie meer dan 10 000 kg per lactatieperiode van 1920 tot 1930 slecht 0,43% (Rijk 1,46%), alleen in
bedroeg. In N. Holland is het vee iets sterker, grover Zeeland was ze nog minder (0,10%). Het geboorte
en zwaarder van bouw; de haarkleur is hier vaak wat aantal loopt de laatste jaren terug: 1925: 9 220 gemeer witbont; in Groningen en Z. Holland zijn de boorten, 1931: 8 597, 1933: 8 258. Het vertrek is geredieren dieper en wat meer evenredig van bouw, meer geld grooter dan de vestiging: 1925 was het overschot
2 817, 1931:
1 615, 1933:
gespierd, bezitten ook iets minder adel. Voor dit
1 356. Velen zijn voorveeras bestaan twee stamboeken, nl. het Friesch al op het eind der 19e eeuw en begin 20e eeuw naar het
Rundveestamboek te Leeuwarden en het Ned. Rundvee- buitenland getrokken, speciaal naar N.Amerika. Er
Verhey. zijn jaren geweest, dat F. meer dan 1/5 der Ned. landstamboek te Den Haag.
Friesch paard, een ras, dat vroeger in Ned. zeer verhuizers leverde. De geringe toename ligt ook voor
veel gefokt werd en dat zelfs een Eur. vermaardheid een niet gering deel aan het agrarisch karakter, dat de
bezat; thans wordt het slechts met moeite zuiver in prov. blijft behouden. Industrie schiet er vrijwel geen
stand gehouden in Friesland, waar er nog een stam- wortel (zie onder Middelen van bestaan). Bevolking in
boek voor wordt gehouden. Het is geheel zwart van 1830: 204 909, in 1899: 340 262, 1930: 406 126, 1934:
kleur, schofthoogte ca. 1,60 m; bezit een sierlijk 409 254.
D) Staatkundig telden de Prov. Staten in 1935 13
algemeen voorkomen, met mooi gedragen hals en met
hoogen niet ruimen gang; is zeer mak. Vroeger zeer leden vandeS.D.A.P., 12 van de A.R.,9 van de C.H.,
gezocht als koetspaard (begrafenissen, trouwpartijen). 6 van de V.D., 2 van de V.B., 3 van de R.K.S.P., 1
Het been werk is echter zwak, de rug is vaak week; communist, 1 N.S.B. en 3 Christ. Dem.
E) Opbouw van het land. De bodem bestaat aan
het kruis afhangend. Soms komen dwergtypen voor.
Landbouwtuigpaard.
Verhey. de opp. uit Diluviale en Alluviale grondsoorten. De
Friesch schaap, een oud landras, vooral in oudste gesteenten, die men aangeboord heeft, dagFriesland en omgeving vroeger veel gefokt als melk- teekenen uit het
(jong-Tertiair
schaap het melkdier voor den arbeider op het platte- Plioceen), gevonden op 226
diepte bij Suameer
land; is nogal zwaar van bouw, zeer melkrijk en vrucht- (diepste boorgat in F. 234).
In den
baar, wat laa trijp, minder geschikt voor vleesch en prae-glacialen tijd maakte F. deel uit van
vetaanzet; wolproductie matig; wolkwaliteit goed; het Rijndeltalandschap. Over geheel F. werd toen Zuizeer geschikt voor weidegang; wit van kleur, onge- delijk Diluvium neergelegd, vnl. zand, met hier en
hoomd; gemiddelde melkproductie 400-500 kg met daar klei, toel (= samengeperst veen) en zeezand. In
7% vet per lactatieperiode. De ooien worden vaak den eigenlijken Glacialen tijd was heel F. met
gedekt door een ram van het vleeschtype (bijv. het landijs bedekt. Veel keileem (balstienliem) werd afgeLincolnschaap). Doel hiervan is de lammeren te be- zet, soms tot 40 en meer meters dikte. In het N. en W.
stemmen voor de vetweiderij met behoud der melk- ligt de laag dikker en dieper dan in het O., wat in
productie der moeders. Het aantal zuivere rasdieren verband staat met de bekende daling van den Ned.
daalt zeer sterk en daarvoor in de plaats komen bodem (> Nederland). Hier en daar rust de keileem
Verheij. op de zgn. potklei, een ondoorlaatbaar gesteente, hier
veel Lincolnschapen en kruis lingen daarvan.
Friesé, halfzijden stof. Ketting: katoen; inslag: van zeer varieerende dikte, waarvan de juiste afkomst
kunstzijden effectgaren, event. kunstzijde en katoen. nog niet is vastgesteld; het kalkgehalte hier en daar
De bovenzijde van de stof is fijn gekroesd. Vgl. > Frisé. doet Noordelijke afkomst vermoeden. Andere grondFriesismen, 1° eigenaardigheden, waaraan soorten zijn zand, grint en keien. In het O. werden een
een Fries te herkennen is als hij A. B. Ned. wil spreken, vijftal zandruggen gebouwd (zie kaart). Van Cappelle
bijv. het gebruiken van f en s i. p. v. ven z; het ver- meent, dat ze ontstaan zijn in tunnels onder het landijs.
warren der geslachten: het ketting, het wang; het Ze liggen aan de oppervlakte. In den Frieschen Zuidplaatsen van het accent in samenstellingen op het westhoek (Gaasterland en Westelijk aangrenzende
gebieden) werd een zeer dikke keileemlaag afgezet met
tweede lid: schooldéur, keukenvlóer.
2° Friesche woorden, in het A. B. Ned. binnen- drumlinachtig karakter. De hoogten loopen meest
gedrongen, welke nog aan hun vocaal (bijv. aterling, N.O.-Z.W. soms N.W.-Z.O. De bekende kliffen hier
kaag, ladder) of aan hun consonant (bijv. helt, bruiloft, (> Roode, > Mimser- en > Oude Mirdumerklif) zijn
Weijnen. eveneens keileemheuvels ze zijn rijk aan zwerfsteenen.
schiften) als Friesch te herkennen zijn.
Gaasterland en andere Diluviale plekjes aan de opperFriesland. I. Aardrijkskundig.
A) Algemeen. Friesland (F r y s 1 a n) een pro- vlakte (zie kaart) zijn omgeven door Alluvium, worvincie van Ned., heeft tot hoofdstad Leeuwarden. Tot den deswege Diluviale eilanden genoemd. Toen het
F. behooren staatkundig de eil. Ameland en Schier- landijs verdween, werden in dit gebied postmonnikoog, taalkundig ook Terschelling (Friesch: Glaciale Eemzee-sedimenten neergelegd.
Deze tijd en zijn afzettingen worden
Skylge). Opp. 350691 ha, omvattend 42 gemeenten: de
2 eil. de voormalige 11 Friesche steden en 30 grietenijen, door Botke als volgt onderverdeeld:
;

—

—

—

Amstelien
m
Diluvium.

;

;

Alluvium.

,

Wat

niet onder

F

te

vinden

is,

zoeke

men

onder Ph

-:

199

W.
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Zwart of blauw
mosveen

laagveen-

gronden

Vorming van
strandwal en
binnenduinen

?

Stobbenlaag,
darg

Toellagen;
fluviatiele

afzettingen

Opmerkingen
Glacialen

tijd.

:

van beneden naar boven. De Oudere Toeltijd behoort nog gedeeltelijk tot den postonderverdeeling der hoogveenlagen, als hier gegeven, is waarschijnlijk nog niet zeker bewezen.

te lezen

De

In den Jongeren Kleitijd werden ook N. en W. bewoonbaar en bewoond, eerst met behulp van terpen,
later dijken. Hier zijn nog ruim 400 terpen te herkennen.
De dikte van het Alluvium is in het Z. hier en daar
zeer gering; naar N. en W. neemt zij toe. In het begin
van den Alluvialen tijd strekte F. zich verder naar het
W. uit. In ’t N. drongen groote zeearmen, als > Middel•> Lauwerszee, diep het land in; ze zijn deels
dichtgeslibd, deels ingepolderd. Het gebied ter weerszijden van de Middelzee kreeg de namen Ooster- en
Westergoo; Zuidelijk hiervan lagen de Zevenwouden.
De Alluviale gronden aan de oppervlakte zijn: jonge
Oostkant
zeeklei van de zeedijken tot de lijn Tacozyl

zee en

—
—Birdaard — Dokkum — Zu id-Oostwaarts
juister dan die op Staring
tot Stroobos (deze grens
grens geeft: Stavoren —
Geologische kaart, welke
spoorhjn tot Ylst — Oostkust Sneekermeer — verder
Sneekermeer

is

’s

als

Zuidwaarts van genoemde lijn
komt het laagveen aan de oppervlakte. Dit reikt met
tongen Oostwaarts tot ver in het Diluvium en zet zich
Zuidwaarts in Overijsel voort. Op het Diluvium in het
O. lag hier en daar hoogveen, dat in vroegeren tijd het
verkeer ernstig belemmerde, doch nu vrijwel afgegraven is.

als boven). Oost- en

Hoogte van den bodem.

De

grootste

van F. zou zonder dijken zee zijn; alleen het N.W.,
Gaasterland en het 0. niet. Het laagveen ligt het laagst.
De lijn van N.A.P. loopt ongeveer van den zeedijk Zuidelijk van Hinde loopen, achter Workum en Makkum
om naar Sneek, Schamegoutum, Imsum, Akkrum,
dan Oostelijk van Leeuwarden naar Rinsumageest,

helft

Zuidwaarts over Hardegarijp, Gorredijk, Heerenveen
naar de Linde. Binnen deze lijn liggen alleen de zandgronden hooger. De driehoek Sneek-HeegermeerTjeukemeer is het laagst. De zeeklei stijgt naar het N.
tot zelfs ruim 1
-f- N.A.P. In het O. loopt de prov.
d ij k e n, meestal
op tot 5 k 11
-f- N.A.P. Zware
door paalwerken en bazaltglooiingen versterkt, beschermen F. tegen de zee. De paalwerken werden vaak
aangetast door den paalworm. Alleen bij de Gaaster
landsche kliffen was geen kunstmatige bescherming
noodig. Menige dijk is al zeer oud en oorspronkelijk
zomerkade geweest. Men zie ook Caspar > Robles.
Hier en daar liggen nog enkele slaper dijken
de Koudumer Slaperdijk, de Slachtedijk in Westergoo,

m

m
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een korte dijk achter Zurich en een ten W. van De
Lemmer. Buitendijks ligt weinig bekaad land: alleen
bij de Lauwerszee, bij Pesens en Wierum, ten N. van
Ferwerderadeel, bij Workum en De Lemmer. De laatste
doorbraken vonden plaats bij den bekenden stormvloed van 5 en 6 Febr. 1825; het water drong zelfs tot
Sneek en Heerenveen door. Meer dan 1 /3 van de prov.
kwam onder water. In 1533 werd bij het zgn.
A r b i t r a e n t het onderhoud van de onderscheidene deelen der zeedijken ten laste van de er achter liggende gebieden (grietenijen, deelen of combinaties er van) gebracht. Zoo ontstonden de zgn. zeedijkscontributiën, waterschappen, die tot op den huidigen
dag alleen voor dijken hebben te zorgen. Een klein
gedeelte wordt rechtstreeks onderhouden door de prov.
die verder financieel steunt, waar het noodig is.

Groot

m

Afwatering; Frieslands boezem.

Het polderland

in F. ligt niet zoo laag en de polders zijn daardoor niet

zoo oud als in Holland.

Een

klein gebied ligt tot

—0,6 m N.A.P. De inpoldering begon in de 17e eeuw,
mede

als gevolg van de veenontginningen, die steeds
meer water op den boezem brachten. De meeste polders
dagteekenen van de 19e eeuw. Bijna alle liggen in
midden, N. en W.; het gebied tusschen Hecgermeer
eenerzijds en Harlingen-Weidum anderzijds bestaat
grootendeels uit zeer kleine, meest naamlooze polders,
van elkaar alleen gescheiden door dammetjes in de
slooten en dikwijls onbekaad langs de boezemwateren,
wat moge lijk is, doordat de waterspiegel zooveel lager
ligt dan het maaiveld. Er zijn in F. weinig droogm a k e r ij e n de meeste plassen hebben een
zandigen bodem en kunnen als boezemwater niet gemist worden. De grootste (met kleibodem) zijn Makkumer, Parregaster en Workumer Meer, drooggelegd
;

in 1877-’78. De loozing geschiedt door vijzelmolens,
stoom- en motorgemalen ook zijn er enkele windmotoren of zgn. Amer. windmolens. Bijna dit geheele
gebied loost op Frieslands boezem, de grootste van
Ned., groot 24 000 ha bij Friesch zomerpeil (= 0,66
—-N.A.P.; winterpeil ong. N.A.P.; hoogste standen,
die voorkwamen, ongeveer 1
-f- N.A.P.). Op dezen
boezem, ontstaan uit de samenvoeging van meerdere,
;

m

loozen: 1° vrijwel geheel F. met uitzondering van het
Lindegebied en enkele polders in het N. en bij de
Lauwerszee; 2° een deel van Groningens Westerkwar-
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3° een deel van het Z.W. van Groningen en
Was het des winters in F. meestentijds watersnood,
aangrenzend Drente in de omgeving van Marum, Leek in den zomer was er maar al te vaak watemood;
en Norg. Dit boezemgebied beslaat een opp. van deze zou nog meer schade berokkend hebben. Gevolgen
293 900 ha, waarvan ong. 14 000 ha boezemland; toch waren: 1° tekort aan water en gras in de weiden
dit oningepolderde land heet hier bütlan (= buiten- of onzuiver water in de slooten, 2° scheep vaartbelemland) en staat des winters meestal blank. De laatste mering, 3° (ten gevolge van het verzouten van het water
jaren zijn enkele deelen tot zelfstandige boezems door de schutsluizen) veeziekten, daling van de
gemaakt, zgn. boezemwaterschappen. (Voor de namen kwaliteit der zuivelproducten, vischsterfte en stoomder vele boezemwateren, zie de kaart van Friesland ketelschade. De afsluiting der Zuiderzee bracht
en eventueel de daarbij behoorende trefwoorden.) uitkomst: men kan nu zoet water van het IJselmeer
Is de oppervlakteverhouding tusschen boezem en inlaten bij watertekort.
Verveningen. Deze zijn begonnen in den tijd
boezemgebied hier, vergeleken met elders, bijzonder
gunstig (1 12), tot 1920 was de toestand toch slecht, van Karei V in den omtrek van Heerenveen, dat door
omdat de loozing op het buitenwater onvoldoende en de Heerensloot met Akkrum werd verbonden. Van
werd Oostwaarts de Schoterlandsche
te langzaam was. Tot dat jaar geschiedde deze door een Ileerenveen
12-tal sluizen. In het N.O., vooral bij de Dokkumer Compagnons Vaart gegraven, die in de 18e eeuw tot
Nieuwe Zijlen, was de beste afvoer, vanwege: 1° het Hoornsterzwaag werd doorgetrokken. In de 17e eeuw
breed; groef men de Drachtster Compagnons Vaart, die later
groote vermogen: 3 kokers, samen bijna 20
2° de laag afloopende ebben, ong. 1,40
N.A.P., tot voorbij Haule werd doorgetrokken. In de 16e eeuw
waardoor loozing bij 90% van de getijden mogelijk was de vervening bij Lange- en Kortezwaag aangewas. Evenwel in het Z.W., het groote-merengebied, vangen; hier groef men de Nieuwe Sloot en de Jonkerzat het meeste te loozen water. Door de heerschende sloot, later de Opsterlandsche Compagnons Vaart,
Westelijke winden en minder gunstige ebstanden was die bij de Boorn begon en tot bij de Drentsche grens
hier zelden behoorlijke loozing. De groote moeilijk- werd doorgetrokken, eerst in 1894 evenwel verbinding
heid was dus te zorgen, dat het overtollige water van met de Drentsche waterwegen kreeg. De oudste wijze
hier zoo snel mogelijk en in groote hoeveelheden naar van vervenen was, nadat de gebieden omdijkt en uithet N.O. ging. Veel is in dit opzicht gedaan; zoo wer- gemalen waren, afgraving in het droge. Giethoomsche
den van 1880 tot ’89 een 18-tal waterwerken (kanali- verveners brachten hier het voordeeliger baggeren,
satie, nieuwe aanleg, verbetering) ten bedrage van ruim waardoor de vervening zich snel uitbreidde en eenigen
4 millioen gld. uitgevoerd. Toch bleef de toestand, ook tijd groote welvaart bracht. Deze wijze van vervening
al omdat steeds meer boezemland ingepolderd werd en had als groot nadeel, dat het vele plassen schiep.
de verbetering der pompwerktuigen den boezem sneller Regeling was noodig. Het Rijk verbood in 1819 het
deden wassen, onvoldoende, met als gevolg herhaal- vervenen zonder vergunning; de provincie bepaalde
delijk watersnood in den winter. In 1913 werd besloten in 1849 en ’52, dat alle reeds verveende en nog te ver-f Friesch Zomerpeil,
tot den bouw van twee boezemgemalen met groot venen gebieden beneden 0,30
vermogen: één, het grootste stoomgemaal ter wereld drooggelegd moesten worden, dit te bekostigen uit
bij Tacozijl, kwam in 1920 klaar (kosten bijna 3 mil- gelden opzettelijk voor dit doel afgezonderd van de
lioen gld., te bestrijden uit een bijzondere bemalings- turf opbrengsten, de zgn. slikgelden. Vervening zonder
veenpolbelasting); acht centrifugaalpompen zijn elk in staat waarborgfonds werd verboden. Deze
3 water per min. uit te werpen bij een opvoerders hebben veelal een bodem van zand, vermengd
500
hoogte van 1 in. De toevoerwegen naar dit gemaal met eenig veen. In 1823 werden alle groote verveningen
werden belangrijk verruimd en een nieuw, 60 m breed gerangschikt in 7 veendistricten.
Gebruik van
F) 3Iiddelcn van bestaan.
kanaal gegraven tusschen de Koevorde en de Groote
Agrarisch wordt Friesland in vijf
Brekken. (Het tweede gemaal was gedacht in den den bodem.
afsluitdijk der Lauwerszee, die drooggelegd zou worden. gebieden verdeeld. Voor de verdeeling van den cultuurgrond in 1925 zie tabel I. Volgens deze statistiek
Dit plan wordt voorloopig niet uitgevoerd.)
tier;

:

—

m

m

m

Tabel

1°

Kleibouwstreek (in het N.

2°

Kleiweidestreek (klei ten Z.
van de lijn Harlingen

3°

Veenweidestreek

van

F.)

Leeuwarden)

I.

Gebruik van den bodem in 1925.

Bouwland

Grasland

Tuingrond

25.504 ha

31.317 ha

670 ha

3.204 ha

51.502 ha

827 ha

395 ha

47.674 ha

309 ha

(laagveen-

gebied)

.

4°

De Wouden (Diluviaal gebied
in het O.)

9.582 ha

5°

De eilanden

439 ha

90.597 ha
2.659 ha

882 ha
50 ha

39.124 ha
53.751 ha

223.749 ha
193.480 ha

2.738 ha

Friesland (opp.
1925: 331.489 ha)

...

Idem 1833

Wat

.

Boschgrond

niet onder

F

te

vinden

is,

zoeke

men

onder

6.574 ha

6.574 ha
7.527 ha

Ph

Woeste grond

>

16.261 ha

16.261 ha
37.963 ha
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in 1925 ruim 67% grasland, bijna 0,9%
tuingrond, bijna 2% bosch en bijna 5% woeste
grond. Grasland overweegt dus thans overal.

was dus

zuivelbereiding

met

Veeteelt

overal in Friesland de voornaamste bron van
inkomsten. In de Kleiweidestreek is het gemengd
bedrijf algemeen; de zeer intense akkerbouw levert als
hoofdgewassen consumptie-aardappelen en suikeris

bieten.

204

Friesland

De

grootte der boerderijen

is

gemiddeld

er

33-40 ha, waarvan evenveel bouw- als weiland. In
de Kleiweidestreek, de Veen weidestreek, samen genoemd de Greidhoek (greide weide), alsmede op de
eilanden is vrijwel alleen grasland. De grootte van
het bedrijf is 25-36 ha. Rundvecteelt is hoofdzaak
met zuivelbereiding op de fabrieken (oude veeteeltgebied). In de Wouden vindt men zandgrond, veenpolders en dalgrond met veel gras en weinig bosch.
Naast rundvee houdt men veel varkens en pluimvee

—

(jonge veeteeltgebied).
in F. overheerschend ;

pachtbedrijf

Het

men

is

zie tabel II.

Rijkslandbouwwinterscholen in Leeuwarden en Drachten, een Rijkszuivelschool in Bolsward, lagere land-

bouwscholen

te Oldeberkoop, Metslawier en Bolsward
Kath.) en een lagere tuinbouwschool in
Berlikum; verder worden elk jaar algemeene cursussen
in verschillende onderdeden in diverse plaatsen geor-

(deze

is

Organisatie,
speciaal
coöperatie (o.a.
tabel IV), bracht den boeren belangrijke voordeclen.
Genoemd worde hier de Friesche Mij. van Landbouw,
op initiatief der Prov. Staten opgericht in 1852, met
in 1932 4 763 gewone, 1 447 buitengewone leden en
15 ledenvereenigingen. In 1933 bestonden in F.
108 Coöp. landbouwcredietinstellingen en 123 andere
landbouwcoöperaties. Bouwland ging sterk in grootte
achteruit; grasland meer vooruit; tuinbouw kwam op.
Veeteelt.
Voor de veestapel in F. in 1921 zie
tabel III. De mechaniseering van het bedrijf was hier
sterker dan bi] den landbouw; zoo ging de zuivelbereiding vrijwel geheel naar de fabriek. Maaimachines,
zwadkeerders, hooischudders, zij-aanvoerharken zijn
ganiseerd.

thans algemeen.

Rundvee

(zie tabel
III en > Friesch-Hollandsch rundvee). Succesvol werk is en wordt nog steeds
gedaan tot verbetering van den stapel. Deze arbeid
Hiervan
is geconcentreerd in Leeuwarden. Een gemak is, dat
Gepacht
Eigen
van
maar met één ras te doen heeft, nl. het (zwartmen
ouders
land
land
bonte) Friesche. Het Friesch Rundvee-Stamboek gaf
gepacht
de volgende cijfers: in 1925: 15 012 ingeschreven
koeien, gemiddelde melkopbrengst per jaar: 4 505
Friesland 1921.
68%
32%
kg, gem. vetgehalte 3,54%, gem. boteropbrengst
7%
.
.
Ned. 1921
*2%
48%
6%
173 kg; dit vee vormde toen ongeveer 12% van den
Friesland 1930. .
69%
31%
stapel. Over de heele wereld is Friesch Stamboekvee
Ned. 1930
.
.
49%
61%
en zijn nakomelingschap thans te vinden. Een Provinci6%
ale Commissie voor de Veefokkerij organiseert stierenkeuringen en steunt plaatselijke fokvereenigingen.
Zuivelbereiding. Boter- en kaasbereiding
De pachtvoorwaarden laten vaak te wenschen over.
Een ander euvel is, dat veel eigenaren buiten de (de eerste het geheele jaar, de tweede vnl. in den zomer)
provincie wonen. De welvaart van den Frieschen boer is in de weidegebieden al heel oud en evenlang hoofdzaak; in de andere gebieden was ze lang bijzaak. Ook
is lang zoo groot niet als zijn forsche huizinge zou dcen
verwachten; hetzelfde geldt voor zijn arbeiders en de uitvoer is al lang van beteekenis: vgl. Harlingen,
onder- 1841, uitvoer 8 000 000 kg boter. In het laatst der
knechten. Ingrijpende
gingen zoowel landbouw als veeteelt in de laatste 19e eeuw werden door vsch. oorzaken ingrijpende
100 jaar. Ontginning van woesten grond, drooglegging veranderingen noodzakelijk. Een der voornaamste
van veenpolders en van enkele meren in de kleistreek, was wel degroeiende concurrentie op de buitenlandsche,
veenafgraving, inpoldering van boezemland, ruil- speciaal Londensche, markt, waar eerst Deensche boter,
verkaveling enz. vergrootten de oppervlakte der cul- later ook die uit Eng. dominions verscheen. De
tuurgronden. (In 1925 kwam nog 14% van den bodem bereidingswijze in F. was verouderd. Daarnaast knoeide
voor ruilverkaveling in aanmerking!) Toepassingen de handel met het Friesche product. Door een en ander
van de landbouwwetenschappen en onderwijs ver- werd de afzet kleiner, met achteruitgang en zelfs
hoogden de gemiddelde opbrengsten. Er kwamen ondergang van vele veehouders als gevolg. De crisis

Tabel

Verhouding eigen

II.

bedrijf

en pachtbedrijf

.

.

8%

.

veranderingen

Tabel

Rundvee

Gebied
1°
2°
3°
4°
5°

Kleibouwstreek
Kleiweidestreek
Veenweidestreek

....

Paarden

8.666
6.171
4.992
11.454

331.089
2.062.771

31.765
363.668

....

Eilanden

Friesland

veestapel in F. in 1921

54.832
87.152
70.772
116.584
2.749

Wouden

Nederland

De

III.

F. ’s aandeel
F. in 1863

Wat

Varkens

Geiten

Pluimvee

15.283
19.297
16.571
66.051
291

31.918
41.770
19.620
32.443
1.064

10.024
2.039
2.434
17.240
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88.025
49.223
36.226
251.083
4.315

513
466
326
4.735
31

117.493
1.519.245
7 ,7%
10.888

126.815
668.211

31.942
272.228

428.872
9.660.799

6.071
93.637

19%

H/7%

4,4%

0,4%

99.012

1.220

482

16%

8,7%

206.203

23.218

niet onder

F

te

Bijen-

Schapen

vinden

is,

zoeke

men onder Ph

korven

7
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fabrieken geleverde melk was 3,39%. De fabrieken
bereiden daaruit 1 1 /2 millioen kg boter en 61 millioen
kg kaas. Consumptiemelk en zuivelproducten brachten
naar schatting op 80 millioen gld., ongerekend de 10%
karnemelk en de wei, die voor het vee gratis aan de
boeren werd afgestaan. De fabrieksmelk (ong. 96%
deze
nam
vlucht
Zoo’n
geopend.
fabriek
coöperatieve
hoeveelheid) werd voor 85% voor boter
verandering, dat nu vrijwel geen boerenboter en -kaas van de totale
10 a 11% voor gecondenmeer op de markt komt en F. alleen fabrieksproducten en kaas aangewend, voor
melk en melkpoeder. Van alle Ned. boter kwam
levert. De fabriek heeft in de heele prov. veeteelt seerde
De * Friesche nagelmet zuivelbereiding tot hoofdbron van inkomsten 22% uit F., van alle kaas 40%.
meer; hoofdzaak is Goudsche
gemaakt. Wijl de fabrieken rechtstreeks of via een eigen kaas beteekent weinig
buitenlandsche soorten; de vettere
gemeenschappelijke verkoopsorganisatie (de Friesche en Edammer, ook
krijgen steeds meer de overhand. Wat de positie
soorten
leveafnemers
aan
de
Zuivelexportvereeniging)
Coöp.
de exporteerende landen betreft, in 1928
ren, zijn daardoor de vele dorpsche weekmarkten, die van F. onder
wereldboteruitvoer en
hun beteekenis dankten aan den zuivelhandel, ver- leverde het 2% van den totalen
voor het laatste artikel
dwenen. Tabel IV geeft den stand der zuivelfa- ruim 11% van den kaasuitvoer;
werd het alleen door Nieuw-Zeeland en Canada overbrieken in 1926.
troffen. De uitvoer, zoolang voor het gewest van groot
belang, lijdt thans ernstig onder het autarkisch streven
van zoovele staten. In 1932 waren Duitschland, België
Tabel IV. Zuivelfabrieken in F. in 1926
en Engeland de grootste boterafnemers; kaas namen
vooral Duitschland, België, Frankrijk, Engeland,
Totaal
ParticuCoöperaFabrieken van
Spanje en de Ver. Staten. De condensindustrie leverde
lier
tief
vnl. aan Engeland en Frankrijk; melkpoeder ging naar
Duitschland, Frankrijk, België en Engeland.
3
1
2
a) boter
Friesch paard). In
(zie tabel III en
108
25
83
kaas
.
en
boter
b)
voor het Friesch paard en Bovenlandsche
komen
F.
1
1
c) kaas
paarden (Oldenburger en Oost-Friesch ras), waarvoor
d) boter, kaas en
stamboeken zijn aangelegd.
5
3
2
melkproducten
(zie tabel III). De teelt is sinds 1921
2
1
1
e) melkproducten
nog vooruitgegaan, met name op de zandgronden: in
1932 werden ruim 160 000 geteld. De buitenlandsche
(speciaal Engelsche) vraag naar varkensvleesch had
119
30
89
Totaal . .
daar grooten invloed op. Men kweekt zouters of baconvarkens (gewicht ong. 90 kg) en vette varkens (ong.

deed naar nieuwe wegen omzien. Men stelde in Denemarken een onderzoek in. Al spoedig bleek, dat nieuwe
methodes op de boerderij niet goed toegepast konden
worden. Oprichting van fabrieken werd noodzakelijk;
in 1879 werd de eerste particuliere, in 1886 de eerste

....

Paarden

—

Varkens

Door de betere bereiding, de oprichting van het
Botercontrölestation (1901), de verplichting om uit
te voeren boter en kaas van het Rijksmerk te voorzien
en andere maatregelen werd de kwaliteit der producten weer uitmuntend, de goede naam hersteld; een deel
der buitenlandsche markt heroverd. Evenwel de concurrentie bleef, nam zelfs toe.
Naar schatting gaven in 1926 226 000 melkkoeien,
toebehoorende aan 23 000 boeren, 86 millioen kg melk,
d.i. gemiddeld 3 777 kg; het vetgehalte van de aan de

150 kg). Het Veredeld Duitsch Landvarkenras, waarvoor een stamboek is opgericht, is het best hiervoor
geschikt. Het Friesche ras is verdwenen. Er is groote
export van varkensvleesch.
(zie tabel III en > Friesch schaap). F.
is de 2e provincie wat het aantal schapen betreft.
Men houdt hier het Friesche schaap, Lincolnschaap
(meer vleesch) en Texelsche schaap (betere lammeren); van elk wordt een stamboek gehouden. Er is

Schapen

groote export van schapen- en lams vleesch.

Tabel V. De veemarkten in 1930 en 1931 (Crisisvarkenscentrale
niet

Jaar

Soort

Runderen
Paarden
Varkens

Schapen
Geiten

Totaal

Wat

Leeu-

warden

Wolvega

Sneek

deden dus nog

Voorn.
andere

Totaal

275
184

6.066
6.117
927
1.005
25.550
33.448
9.531
9.151
131
291

177.078
173.100
4.407
5.310
219.906
297.888
92.664
84.745
2.552
2.224

33.529
44.321

42.205
49.012

496.607
563.267

2.004
1.994
16

28.628
39.433
2.606
2.710

363
310

62.442
87.032
7.691
7.684
146
87

115.693
123.548

71.545
95.966

45.794
42.583
737

1930
1931

233.735
250.420

te

Drachten

1.266
1.163

121.948
122.243
2.727
3.451
63.315
83.074
44.108
40.300
1.637
1.352

F

Rundveecentrale

markten

1930
1931
1930
1931
1930
1931
1930
1931
1930
1931

niet onder

en

hun invloed gelden)

854
39.971
54.901
28.728
24.900

vinden

is,

zoeke

men

onder

Ph
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Geiten

(zie tabel III). Geiten worden veel door
arbeiders gehouden, vnl. in de bouwstreken, voorzoover
deze niet in staat zijn een koe te houden. Een Friesche

planten- en vruchtboomenkweekerijen. De handel in
tuinbouwgewassen spreekt uit tabel VI. Bij de opbrengsten zijn enkele landbouwgewassen, als aardappelen,
peulvruchten, koolsoorten e.a., inbegrepen.

Bond van Geitenfokvereenigingen maakt sedert 1918
propaganda voor de geitenverbetering.

Pluimvee

(zie tabel III). In

het begin der 20e
de pluimveeteelt vooral
door organisatie nu van groot belang geworden. In 1903
werd de eerste coöp. eierveiling in Ned. opgericht en
wel te Leeuwarden; in 1932 werden hier aangevoerd
2 097 644 kg. De bedoeling, nl. verbeterde afzet, is
ten volle bereikt, ook omdat sedert 1912 hoenders verkocht worden. Jaarlijksche keuringen leiden tot betere
rassen. Uitvoer van pluimveeteeltproducten vindt
plaats naar Duitschland en Engeland.
Veehandel. Deze is van ouds zeer belangrijk.
De handel met vreemde landen gaat sedert geruimen
tijd al achteruit door vrees voor veeziekten en niet minder door het autarkisch streven van vele staten.
Frankrijk, België, Spanje en Italië zijn de belangrijkste
afnemers. Wat er op de markten omgaat, maakt tabel
V duidelijk. Huiden en vellen worden ook veel uitgevoerd.
Landbouw (zie tabel I). Bij de gewassen vallen
beduidende verschuivingen op te merken. Achteruit
gingen: boekweit, vrijwel verdwenen, waaraan de stijging der volkswelvaart niet vreemd is; koolzaad, in 70
jaren tot op 1/50 gedaald, waaraan o.m. de concurrentie van tropische gewassen schuldig is; granen,
vooral rogge, die eveneens tegen buitenlandsche mededingers niet voldoende opgewassen waren. Deze achteruitgang bewerkte hier en elders een landbouwcrisis
(1877-’95). Een deel van het bouwland werd toen omgezet in grasland. Daarentegen gingen andere gewassen
vooruit. Toenemende bevolking in Ned. en omgeving,
modem verkeer, dat beter, goedkooper, grooter, sneller en veiliger vervoer bracht, kunstmeststoffen, bo-

eeuw nog

in treurigen staat,

6%

5%

rond Leeuwarden, te Berlikum en te Annaparochie,
thans over de heele prov. De voorn, gewassen zijn
vroege aardappelen (o.m. Eersteling, veel export naar
het buitenland), koolrapen, wortels, fijne groentes,
kruisbessen, zwarte bessen, appelen en peren. De glascultuur breidt zich steeds uit; het belangrijkste gewas
hier is de tomaat, met vee export naar Eng. De bloemisterij beteekent

nog niet

Tabel VI. Opbrengst der tuinbouwveilingen in F.*)

is

demonderzoek, selectie van zaaizaad, bestrijding van
plantenziekten, onderwijs zijn enkele oorzaken, die
dezen vooruitgang brachten. Vooral de consumptieaardappel profiteerde ervan: de bebouwde opp. steeg
van ruim 9 000 ha in 1855 tot niim 15 000 ha in 1925,
de opbrengst per ha over diezelfde jaren van 120 tot
270 hl. De opbrengst was in 1925 bijna 900 000 gld.
Een nieuw gewas hier is de suikerbiet; de verbouw is
van beteekenis. In Franeker is een bietsuikerfabriek.
In 1932 was van de bebouwde opp. 49% bestemd voor
aardappelen, 28% voor granen,
voor peulvruchten,
voor suikerbieten,
voor groen voedergewassen.
Tuinbouw. Deze gaat vooruit. Voor oorzaken daarvan, zie onder landbouw. Alle onderdeelen vindt men
in F., met name warmoezerij en fruitteelt, eerst vooral

5%

208

veel.

Er

zijn

een paar sier-

1932

Berlikum
Leeuwarden

1933

375.031,82 gld.
350.594,02 „
207.288,26 „
91.151,64 „
87.764,29 „

Harlingen
Minnertsga
Sneek
Beetgumer-

molen

386.957,72 gld.
330.695,28 „
191.095,61 „
95.062,30 „
82.335,94 „

122.293,75

„

50.027,91

„

88.655,99

„

66.389,93

„

143.700,21

„

152.550,48

„

(alleen aard-

appelen)

Dokkum
Overige
veilingen

Totaal

•)

1.466.479,98 gld.

Zie opmerking

Ve

bij

1.355.115,17 gld.

tuinbouw, hierboven.

e n d

e r ij. Vergeleken met vroeger beteekent
de veenderij weinig meer. De turf is verdrongen door
andere brandstoffen. Alleen op het platteland is nog
eenige afzet voor huisbrand. Geregeld blijft men jaarlijks met overschotten zitten.

Visscherij.
Ook dit middel van bestaan is sterk
achteruitgegaan. De binnenvisscherij levert o.m. paling op de meren en IJselmeer. Er is nog eenige export
naar Londen en enkele andere markten.
De zeevisscherij beteekent niet veel meer. Sedert
de afsluiting der Zuiderzee gaan de zeevischomzetten
in Harlingen vooruit. In 1933 waren de besommingen
voor Waddenzee- en IJselmeervisch 272 000 gld.,
voor Noordzee visch 3 500 gld. Haring en ansjovis
namen daarvan 257 000 gld. voor hun rekening. De
nettenbreierijen zijn achteruitgegaan.
Industrie. Met uitzondering van de zuivelbereiding
en de daarmee verband houdende machinc-industrie
beteekent de fabrieksnijverheid weinig, is bijgevolg
het aantal fabrieksarbeiders hier ook gering. In
Noordwolde is rietmeubelindustrie, in enkele steden
houten -meubelfabricage. De vele werven uit den tijd
der houten schepen zijn vrijwel alle verdwenen; hier
en daar is een weinig ijzeren-schepenbouw. Bekend
zijn de schaatsenfabrieken in IJlst en Akkrum. De
vroegere
bloeiende wagenmakerijen (glazenwagen,
sjees, bolderwagen) zijn ook achteruitgegaan. Bekend
is het Friesche aardewerk met zijn groene en gele kleur
en ribbelingen; de omzetten zijn niet groot. Op de
klei bij Harlingen en Franeker zijn steen- en pannenbakkerijen. De goud- en zilversmeden zien, met het

De oude

„Grietenijen” van Friesland (nu zijn het gemeenten). 1. Oostdongeradeel. 2. Westdongeradeel.
4. Dantumadeel. 5. Ferwerderadeel. 6. Achtkarspelen. 7. Tietjerksteradeel.
8. Leeuwarderadeel. 9. Het Bil(d)t. 10. Barradeel. 11. Franekeradeel. 12. Menaldumadeel. 13. Wonseradeel.
14. Hennaarderadeel. 15. Baarderadeel. 16. Idaarderadeel. 17. Smallingerland. 18. Opsterland. 19. Aengwirden.
20. Haskerland. 21. Utingeradeel. 22. Rauwerderhem. 23. Wijmbritseradeel. 24.
Hemelumer-Oldephaert.
25. Gaaster land. 26. Doniawerstal. 27. Lemsterland. 28.
est stelling werf. 29 Schoterland. 30. Ooststcllingwerf.
3.

Kollumerland.
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langzaam verdwijnen van de Friesche kleederdrachten,
ook hun zaken achteruitgaan.
Handel en verkeer, Voorzoover niet besproken,
volgt hier nog een en ander over handel en verkeer.
Had F. vroeger een behoorlijk aandeel in de Ned.
koopvaardijvloot, die tijd blijkt definitief voorbij
te zijn. De rechtstreeksche buitenlandsche handel
vindt alleen nog plaats over -> Harlingen; de IJselmeerhavens zijn als zoodanig „villes mortes”; de
> Lemmer en > Stavoren hebben voor de interprovinciale scheepvaart beteekenis. De Friesche uitvoer
over Harlingen wordt vnl. gevormd door zuivelproducten en aardappelen, ingevoerd worden steenkool, hout, kunstmest, krachtvoer en basalt. Zie
verder > Ilarlingen. Ook wordt nog naar het buitenland verzonden via Amsterdam en Rotterdam. Leeuwarden en Sneek zijn belangrijke centra voor provinciale
waterwegen. Het verkeer te water is nog altijd het
belangrijkst; de vrachtauto is evenwel een geduchte
concurrent, die met name de kleine binnenscheepvaart
aan het verdringen is. De groote vaarwegen zijn tevens
onderdeel van den belangrijken handelsweg AmsterGroningen, nl. 1° Harlinger Trekvaart
dam
Morra, Fluessen,
Dokkumer Ee en Diep; 2° Stavoren

—
Heegermeer — Jeltesloot — Sneekermeer — Grouw —
Ee — Bergumermeer — Kolonelsdiep; 3° de Lemmer
— Rijn — Tjeukemeer — Scharsterrijn — Langweerder
Wielen — verder
Harlingen — Groningen
De groote spoorlijnen
— Duitschland over Franeker — Leeuwarden; 2°
Leeuwarden — Stavoren over Sneek met veer voor
personen en goederen naar Enkhuizen; 3° Leeuwarden
— Zwolle over Heerenveen — Wolvega. Een
—

—

als 2.

zijn: 1°

spoorlijn

is geprojecteerd over den afsluitdijk, die een veel
kortere verbinding met N. Holland zal brengen;
reeds is er een belangrijk autoverkeer. Verder zijn er
locaalspoor- en tramwegen, die thans noodlijdend zijn.
Merkwaardig is in dit gewest met zijn vele wateren
de groote vlucht van het autobusverkeer. Vgl.: op
Leeuwarden bestonden in 1933 ong. 50 personen
diensten, die ruim 600 maal per week de stad bezochten,
en daarnaast bijna 250 vrachtautodiensten. Waar de
aanleg van spoor- en tramwegen in het verleden in
deze prov. altijd afstuitte op de hooge aanleg- en
onderhoudskosten, heeft de autobus nu menige afgelegen plaats uit haar isolement verlost en goede, snelle
en correspondeerende verbindingen gebracht.
trekt
F.
weinig vreemdelingen, terwijl er veel te genieten valt.
Alleen de vele meren en plassen met hun eenig natuurschoon trekken ook menigen niet-Fries. Sneek en

Catalogus Prov. Landbouwtentoonstelling Leeuwarden
Tschr. voor Econ. Geogr. (1928, 1929 en 1931).
van der Meer .
II. A) Profane geschiedenis. Voor geschiedenis
tot aan Karei den Grooten, zie > Friezen.
(1927)

;

Grooten

werd ook F.
den
Door
tusschen Lauwere en Wezer onderworpen. Het land
werd ingedeeld in gouwen, waarover graven werden
aangesteld. Karei liet het > Friesche recht codificeeren. De Friezen beriepen zich later steeds op het

Karei

„Vrijheidsprivilege van Karei den Grooten” om de
> Friesche vrijheid tegenover het buitenland te handhaven, doch dit stuk is eerst in de 13e eeuw gemaakt.

Tegen het midden der 9e eeuw vestigden de Friezen
zich ook ten N. van de Eider en zoo ontstond

>Noord-Friesland,

Holland,

terwijl het
Friesch gebied het graafschap
overige F. voor een groot gedeelte onder de >
als graven kwam te staan.
Na het verdwijnen van de Brunonen (1089) was
F. weldra aanleiding tot voortdurenden twist tusschen

Bru-

nonen

de biss. van Utrecht en de graven van Holland, terwijl
de Friezen zelf hun vrijheid wilden handhaven en geen
e s t heer boven zich erkenden dan den keizer.
Friesland werd echter door Floris V definitief
onder het gezag van de Holl. graven gebracht. Sindsdien omvatte F. slechts het gebied van de Zuiderzee
tot aan de Wezer. In F. ten O. van de Lauwere kreeg
de stad Groningen steeds meer macht over de Friesche
Ommelanden [-> Groningen (prov.)], terwijl ten O.
van den Dollart het Friesch gebied zich ontwikkelde

W

tot het graafschap

> Oost-Friesland.

F. tusschen Flie en Lauwere, dat verder bedoeld
wordt, was een land van vrije boeren, terwijl de handel
niet zooveel beteekende. De steden hadden vooral

belang als marktplaats

voor de

zijn

de

middelpunten

van watersport

vlag en wapen.

Wapen

del,

steeds

1

meer

oriënteerd was. Bij
gebrek aan centraal gezag was er

en

partijstrijd
veel
tusschen de groot-

:

grondbezittere.

twee gaande
geheel gouden leeuwen, vergezeld van zeven liggende

groot-grondbezitters,

doch later deden
zij ook steeds meer
mee aan den parde
tijstrijd, naar

;

;

partijschappen die
der > S c h i e r i n-

;

F

te

vinden

konden aan-

vankelijk dikwijls
stichten,
vrede

bladeren), geplaatst twee, drie en twee.
Schuiling, Ned. ( 6 1915) ; Faber, Geologie van
Lit.
Botke, Fen Frysl&n’s Groun (1922)
Ned. ( 2 1933)
Molengraaff & van Waterschoot van der Gracht, NicderVolkstelling 1930
landc, Handb. Regionale Geologio
(deel Kerkelijke Gezindte, Uitgave Centr. Bureau v. d.
Prov. Almanak van Friesland (1934)
Statistiek) ;
Beekman, Ned. als Polderland ( 3 1932) ; Verslagen v. d.
toestand der prov. F. id., Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor F. ; id., Friesche Mij. van Landbouw

niet onder

De

abten van de vele kloosters, ook

gouden blokjes of turven.
Vlag: in blauw drie witte rechter schuinbalken,
beladen met zeven roode plompebladeren of (meer-

Wat

den bui-

naar Holland ge-

in blauw
(rechtuitziende), onder elkaar geplaatste,

Friesche

om

tenlandschen han-

-toerisme.

G)

omgeving, terwijl
de stad Stavoren,
juist

Vreemdelingenverkeer.

Grouw

dat zich gescheiden

van het stamland ontwikkelde. Bij het verdrag van
Verdun (843) behoorde F. bij Midden -Francië, sinds
870 (Meersen) gedeeltelijk bij West- en gedeeltelijk bij
Oost-Francië, doch sinds 925 definitief onder de
Duitsche kroon. De Noormannen hebben er veel
geplunderd en omstreeks 850 tot 885 bezaten zij er
grondgebied in leen van de Frankische vorsten,
o.a. Kennemerland. Daarna ontwikkelde zich uit

Wapen van
is,

zoeke

men

Friesland.

onder Ph

gers en

Vot-
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k o o p e r s genoemd. De Friesche landvrede-bondvande ling en R. Muuss, Die Friesen (1931) G. A. Wumkes,
> Upstalboom nam het F. tusschen Flie en Lauwers Paden fen Fryslan (2 dln. 1932, 1934). Sinds 1933 verwaarsch. eerst in de eerste helft van de 14e eeuw in zich schijnen in het tijdschrift „Frisia” de Histoaryske
Opstellen van D. Kalma en sinds 1934 H. van der Wielen,
op, doch toen men probeerde er een bond tegen de graven
F. door de eeuwen heen (in afl.).
Ydema.
van Holland van te maken, mislukte dat. Intusschen
B) Godsd. geschiedenis. Voor de eerste prediking
probeerden deze Holl. graven hun gezag te vestigen
in F. tusschen Flie en Lauwers, doch alleen Stavoren van het Christendom onder de Friezen zie men het
was dikwijls in hun bezit. Willem IV sneuvelde art. > Friezen (sub Kerstening).
;

In het tegenwoordige F. is de eerste, die na S. Bonivermoording blijvende Christenheden stichtte,
de H. Liudger, zelf een Fries, later bisschop van
Munster, f 809. Na de Noormannenperiode volgde ras
de algeheele bekeering. F. telde in de M.E. 25 abdijen
van Benedictijnen, Cisterciënsers en Premonstratensers en men kan zeggen, dat het deze monniken zijn,
die F. bewoonbaar gemaakt hebben. Doch behalve
In 1498 werd
zorg voor dijken, landerijen en wegen, landbouw
(> Albr. III v. Saksen) door den keizer tot gubemator de
en veeteelt, ging hun vóór alles het geestelijk heil der
en potestaat over F. aangesteld en met het Saksische
bewoners ter harte: zij stichtten en bedienden kerken
bestuur verdwijnt de Friesche Vrijheid (zie onder) en
daarmee de anarchie, waarin het land door de onder- en kapellen; uit priorijen, uithoven en andere afzetsels der abdijen ontstonden parochies; in de herhaalde
linge twisten steeds meer gevallen was. Vooral George
van Saksen (sinds 1504) wist orde in den toestand te veeten wordt het vredestichtend optreden der abten
herhaaldelijk genoemd en geroemd; onderwijs, wetenbrengen (Saksische ordonnantiën). Een groot nadeel
schap en beschaving gingen van de kloosters uit.
was, dat nu het Friesch als ambtelijke taal verdween.
De Friezen bleven ontevreden om het verlies van Friezen namen roemrijk deel aan de Kruistochten,
hun vrijheid en de zware lasten. Onder leiding van aan de bedevaarten naar Rome en S. Jacob van
> Jancko Douwama en Sicko Galema riepen zij Compostella; tal van Friesche namen komen voor
op de studenten lijsten van Parijs, Bologna en Oxford.
Karei van Gelre te hulp. George van Saksen kon zich
In de latere M.E. treedt verval in. Het aantal geestetoen niet handhaven en verkocht in 1515 zijn rechten
op F. aan Karei V van Habsburg. Tot 1523 duurde lijken, die niet in celibaat leefden, was in F. bijzonder
er de strijd tusschen Karei V en Karei van Gelre. groot; de kloosters verloren hun vroegeren ijver, verToen evenwel bleek, dat ook Karei van Gelre voor vielen tot weelde en ongebondenheid en mengden
eigen macht streed en niet voor de Friesche vrijheid, zich hartstochtelijk in de onophoudelijke burgertwisten
onttrokken vele Friezen zich aan den strijd, o.a. (> Schieringers en Vetkoopers). Ofschoon de oorzaken,
(vooral na 1580)
-> Groote Pier. In 1523 werd
a r e 1 V als heer van waarom de
F. erkend. Ook de regeering van Karei V en zijn zoon in F. zoo spoedig en volledig het oude geloof verdrong,
Philips II bleef voor F. een vreemdelingenheer- niet volledig onderzocht zijn, liggen zij voor een deel
schappij en het gewest deelde verder in hoofdzaak de zeker wel in het bovengenoemde, al had daarop de
fanatieke ijver van stadhouder Willem Lodewijk ook
geschiedenis der Ned. gewesten.
grooten invloed.
In 1579 onderteekende F. de Unie van Utrecht.
In de M.E. behoorde F. tot het Utrechtsche diocees.
In 1584 werd > Willem Lodewijk (van Nassau)
Bij de kerkelijke organisatie van 1559 werd het een
stadhouder. Tot 1747 had F. dikwijls met Groningen
apart bisdom Leeuwarden, doch de eerste bisschop
en Drente, een eigen
tot
stadhouder (> Nederland, sub Geschiedenis), nl. Remigius > Driutius kon zelfs, door de tegenwerking
Willem Lodewijk (1584-1620), Ernst Casimir (1620- zoowel van de Staten van F. en de stadsregeering
van Leeuwarden als van de abdijen, nooit bezit nemen
’32), Hendrik Casimir I (1632- ’40), Willem Frederik
(1640- ’64), Hendrik Casimir II (1664- ’96),
Jan van zijn zetel. Zijn opvolger Cunerus > Petri (1669Willem Friso (1696-1711) en Willem IV (eerst onder ’78) werd door het intusschen Geus geworden bewind
gevangen genomen en uit het land verwijderd. Tijdens
voogdij van Maria Louise of Marijke-moei). De bevoegdheden van den Frieschen stadhouder waren veel meer de dan volgende periode van plakkaten en verdrukking
onder de Republiek hebben in het geheim rondtrekkenbeperkt dan die van den Holl. stadhouder.
de priesters de kleine resten van het Katholicisme in
In 1795 kwam overal de centralisatie van den eenF. trachten staande te houden.
heidsstaat in de plaats van het federalisme. F. werd
Sinds de 19e eeuw is het Katholicisme in F. wel
daarna als gewest opgeheven en deels bij het departement van de Eems, deels bij dat van den Ouden IJsel verstevigd, maar weinig in aantal toegenomen. De
ingedeeld. In 1801 werd F., nu met Ameland en onkerkelijkheid onder de andersdenkenden is er zeer
Schiermonnikoog, als eenheid hersteld en in 1814 groot en het schijnt, dat de verhuizing van vele Kathoals
in het koninkrijk der Nederlanden lieken naar elders de toeneming van het Katholicisme
opgenomen. Daan Fockema verdedigde nog tevergeefs in F. tegenhoudt. Wat den tegen woordigen stand aanhet federalistisch beginsel. Ca. 1875 ontstond een zware gaat, de volkstelling 1930 gaf voor F. de vlg. cijfers
crisis door de concurrentie van den buitenlandschen (de tusschen haakjes geplaatste zijn die voor het Rijk):
landbouw en zuivelproducten, die duurde tot het einde Ned. Herv. bijna 42% (34), Geref. Kerken 22% (8,6),
bij Wams tegen de Friezen (Fryske
Ljeaf-Frouwendei). Eerst hertog Albrecht van Beieren
en zijn zoon Willem ondernamen weer groote tochten
naar F. (1396, 1398 en 1399), doch het blijvend resultaat was weinig meer dan dat het lijk van Willem IV
naar Holland kon worden teruggebracht (> Focko
Ukena).

26 Sept. 1345

fatius’

Albrecht van Saksen

Reformatie

K

Oranje-vorst

provincie

der eeuw. Het socialisme nam er sterk toe Kath. bijna 7% (36,4), Doopsgezind ruim 3% (0,7),
onder leiding van O. Stellingwerf, Domela Nieuwen- andere Prot. godsdiensten samen 2% (3,7). Ruim
huis en later van P. J. Troelstra. Zie ook > Friesche 23% (14,4) der bevolking was onkerkelijk; in 14 gem.
was dit cijfer hooger dan 25. Alleen in de prov. NoordBeweging.
L i t. G. A. Wumkes, Bodders yn de Fryske Strüd Ilolland is de onkerkelijkheid grooter (ruim 28%)
(1926) P. Boeles, F. tot de elfde eeuw (1927) C. Borch- In 1 gem. is meer dan 30% Kath. in 4 gem. meer dan
:

;

;

;
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in 9 gem. is meer dan 10% Kath.; in 28 gem.
minder dan 10% Kath. in 5 hiervan is het aantal
Kath. 10 of minder. De meeste Kath. wonen in het
Z.W.; vgl. Bolsward 33,5%, Doniawerstal 24,5%,
Workum 22,8%, Gaasterland 20,9%, Sloten 17,3%,
Sneek 14%, Wijmbritseradeel 13,8%; verder moet
genoemd worden Ameland met 25,5%.
Over de godsd. gesch. van F. bestaat geen
L i t.

20%;

;

:

werk. Talrijke verspreide gegevens en
onderzoekingen zijn te vinden in het Arch. v. h. Aartsbisd. Utrecht (zie het register) en in de in Duitsche en
Ned. tijdschriften (o.a. De Vrije Fries) verschenen opstellen van dr. H. Reimers, Protestantsch pastor te Spikeroog (Oost- Friesche Waddeneil.), die zeer waardeerend
en objectief over Kath. zaken schrijft. Verder raadplege
men de oude kronieken van Beninga en Ubbo > Emmius Moll, Kerkgesch. v. Ned. Blok, Verspr. Studiën
(De Friezen te Rome, Friesche toestanden in de M.E.)
Coppens, Kerkgesch. v. N. Ned. Voor de godsd. gesch.
minder bruikbaar is V. d. Wielen, Friesland door de
eeuwen heen, dat aan het verschijnen is. Schr. toont
te weinig besef van de beteekenis van het ChristenGorrislv. d. Meer.
dom voor F.
III. Friesche Vrijheid. Sinds de > Brunonen had
Friesland geen graven meer, uitgezonderd de korte
afzonderlijk

;

;

I van Holland. Het leenstelsel
werd daardoor in zijn ontwikkeling gestuit, een feodale
adel kon er niet ontstaan en reeds in de 12e eeuw is de

periode van Willem

onvrijheid er verdwenen. De Friezen zeiden, dat zij
geen heer boven zich erkenden tenzij den keizer. Tegenover den vreemden indringer, die Friesland onder
zijn heerschappij wilde brengen, vochten zij voor hun
Friesche Vrijheid, doch bij gebrek aan een centraal
gezag heerschten er in het land zelf voortdurend onderlinge twisten, zoodat de Friesche Vrijheid in anarchie
Albrecht van
ontaardde. Hierdoor was het voor
Saksen-Meiszen niet moeilijk om het land te maken
tot een landsheerlijken territoriaal-staat (1498). In
Oost-Friesland was de Friesche Vrijheid reeds in 1464

Tael en Skriftekennisse, 1917 > Roomsk Frysk Boun.
In 1915 valt het eerste merkwaardig optreden der JongFriezen (> Jong-Friesche Beweging). Zij vooral betrekken het geheele Friezendom in hun actie; daardoor
wordt een essentieele overgang in de F.B. bespoedigd:
taal geen doel meer, maar middel. Felle en deels gerechtvaardigde aanvallen richten zij op wat tot dan
literair en sociaal gepresteerd is: spottend heet dat:
„taelbif ordering - mei - lange - pipen - en - ef temei - dounsjen” (taalbevordering met lange pijpen en na afloop
bal). Hun organisatie begint onder den naam JongFryske Mienskip. Ook van buiten het gewest komt
steun: > Boun fen Fryske Selskippen b&ten Fryslan
en de samenwerkende onderscheidene studentenorganisaties. Van de andere vereenigingen zij nog genoemd de > Upstalboom. De vsch. organisaties werken thans dikwijls vruchtbaar samen; 16 k 20 jaar geleden ware dat ondenkbaar geweest. De F.B. kan op
meerdere resultaten bogen, vooral op taalgebied. De
minachting t.a.v. het Friesch vermindert; eveneens
het uit menschelijk opzicht niet-gebruiken der taal,
waar dat overigens vanzelfsprekend zou zijn. Friesche
preeken in Prot. kerken zijn niets ongewoons meer.
De F.B. bewees, dat de taal geschikt is „voor roman en
drama, voor lied en kunstgezang, voor sprookje en vertelling, voor fabel en epigram, voor redevoering en
predikatie, voor psalm en liturgie, voor vrome meditatie en wetenschappelijk betoog” (Gosses, De F.B.,
1931). De F.B. is nog verre van algemeen, al vindt ze
haar aanhangers in alle lagen der bevolking; langs den
boerenstand, verreweg de grootste groep in Friesland,
gaat ze nog grootendeels heen. Intellectueelen vnl.
hebben nu de leiding. Op de 400 000 Friesch sprekenden

zal het totale ledental der bovengenoemde „selskippen” de 5 000 niet overschrijden. Natuurlijk bestrijkt
de F.B. een veel grooter getal. Van de meest op den
voorgrond tredende leiders mogen genoemd worden:
Ydema. uit de 19e eeuw: H.S. Sytstra, T.R. Dykstra, Waling
verdwenen.
eeuw:
IV. Friesche Beweging, beweging onder de Dykstra, O. H. Sytstra (ook na 1900), in de 20e
Kalma, dr. G. A. Wumkes,
Friezen tot behoud en versterking van het Friezendom, ds. S. Huismans, D.
met name van het nog aanwezige Friesch-eigene er in alsook E. B. Folkertsma.
Hier worde genoemd het contact met de Duitsche
II (Gesch., profaan) en V
[zie in dit artikel:

(Friesche taal); verder > Friezen; Noord-Friezen; OostFriezen]. Dit doel willen zij bereiken eveneens langs
den weg van het Friesch-eigene, bijv. door middel van
de eigen taal, die dan de plaats dient te hebben, waarop
liefde te
zij recht heeft; verder door belangstelling en
wekken voor ander eigen geestelijk bezit als volkskarakter, praehistorie en geschiedenis, letterkunde,

gewoonten, enz.
Als beweging, d.w.z. georganiseerde actie (enkelingen, die hetzelfde nastreefden, waren er voorheen
ook reeds), dagteekent de F.B. uit het begin der 19e
eeuw en dankt voor een belangrijk deel haar ontstaan
aan de Franeker hoogeschool (Wassenbergsche Renais-

folklore, zeden en

jaar van de feesten ter eere van den dichter
Japiks, 1823, wordt gewoon lijk als geboortejaar genoemd. Men ging zich rekenschap geven van het
Friezendom eens en toen. Veel bleek verloren of bijna
verloren. Op de eerste plaats vroeg de toestand der
„memmetael” gezamenlijke verdediging: 1827 >
Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde (later zuiver wetenschappelijk geworden),

sance).

Het

Gysbert

>

1844 > Selskip for Fryske Tael en Skriftekennisse. De
geheele 19e eeuw bleef de taal doel der F.B. Haar
geest was vrijzinnig en anti-godsdienstig (Waling >
Dykstra). Na 1900 gaat ook het kerkelijk deel der provincie meedoen: 1908 > Kristlik Selskip for Fryske
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Friesche Congressen:
(Oost-Friesland),

Husum

1927

te

de
1925

GrootJever
1930 te

te

Leeuwarden,

(Sleeswijk).

Letterkunde

(Friesch

:

Skriftekennisse).

Laat

de wetensch. werken buiten beschouwing, dan
blijkt van de lange rij geschriften, de laatste honderd
jaar verschenen, het literair gehalte zeer uiteenloopend te zijn. Veel proza en poëzie, met name van vóór
1916, kan den toets van een zelfs slappe critiek niet
doorstaan en geeft een wel zeer onjuisten indruk van
de Friezen en het Friesch. Toch had dit werk wel sociale waarde: het schonk het eenvoudige volk naast aangename, hoewel grove verpoozing belangstelling en
liefde voor de moedertaal. Nog komt van dit genre
genoeg uit; daarnaast echter heeft de invloed van de
F.B. wel zoo gewerkt, dat thans ook menig, zoowel
oorspr. als vert. geschrift van de pers komt, dat op hoog
literair peil staat. Nu vervalt men soms in een ander
uiterste, nl. dat boeken voor het gewone volk te hoog
gaan. Meerdere gedeelten van den Bijbel zijn overgezet,
eveneens de Navolging. Er is een vereeniging De Fryske Bibleteek, die zich de uitg. van goede Friesche
werken ten doel stelt. De Fryske Librije beoogt goede

men

:

volksschriften het licht te doen zien. Merkwaardig
groot is onder al deze werken hetaantal tooneelstukken.
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Men zou hieruit willen opmaken, dat de Fries een
bijzondere voorliefde voor het tooneel bezit, wat ook
geldt inzake den zang, want menige zangbundel beleefde meerdere herdrukken. Met name onder de vroegere tooneelstukken bevonden zich heel wat draken.
Het is vrijwel ondoenlijk, hier schrijvers en hun
werken te noemen. Een volledige samenvattende studie bestaat nog niet. We verwijzen naar D. Raima,
Fryske Skriftekennisse 1897-1925 (2 dln. 1928-1931)

2°

of stëdsk te Leeuwarden,
Bolsward, Franeker, Harlingen, Stavoren,
Dokkum; Frankisch klanksysteem doch Friesche
articulatiebasis (bijv. stemlooze uitspraak van v en z
in anlaut), syntaxis (bijv. omgekeerde volgorde van
twee infinitieven: dou hat dat wel laten kannen) en
semantiek; deze stadsdialecten verschillen onderling
heel weinig. Zij zijn ontstaan in de 16e en 17e eeuw,
het Staversch misschien reeds vroeger, doordat de
Friesche stedelingen de Hollanders gingen napraten.
3° Noordfriesch
te Schiermonnikoog en
Oost- en West-Terschelling, welke twee dialecten
onderling verschillen. In Schiermonnikoog vallen
bijv. r en 1 in anlaut voor de door vocaalbreking
ontstane j weg: juocht en sjuocht i.p.v. rjucht en

Heitelan.

sljucht.

Om

;

Helgoland, Amrum, Föhr en Sylt.
Het Middelfriesch en Westfriesch worden dus in
Ned. gesproken. In het Ned. F. onderscheidt men:
1°

Landfriesch;

dit

wordt hoofdzakelijk

gesproken in de prov. Friesland benoorden de Tjonger.
Het valt uiteen in a) Klaikersch, in het N.W. of in
het kleigebied; b) Waldjersch, in het O. of in het
Noordklei- en Woudengebied; c) Zuidhoeksch, in
het Z.W.; dit dialect assimileert snel aan het Klaikersch.

Wat

niet onder

F

te

Stadfriesch

Sneek,

en G. A. Wumkes, Bodders yn de Fryske Striid (1926)
en id., Paden fen Fryslan (2 dln. 1932). Naast de vele
vereenigingsperiodieken mogen hier twee weekbladen
genoemd worden: > Sljucht en Rjucht en > It.

O n d e r w ij s. Een der idealen van de F.B. is:
Friesch lezen en schrijven, waar Friesch gesproken
wordt.
dit te bereiken, dient men vooral met de
jeugd te beginnen. Tot 1900 was geen Friesch op de
lagere school gegeven. Kort daarop werd deze zaak
aangepakt door het Selskip for Fr. Tael en Skriftekennisse. Leerboekjes verschenen. De Staten gaven
subsidie; een onderwijsfonds werd gesticht. Onderwijzers kregen gelegenheid
een diploma te behalen.
Toen werden cursussen voor de kinderen ingesteld buiten de gewone schooluren. Zoo is het nog, hoewel de
F.B. ijvert voor onderwijs in het Friesch tijdens den
gewonen rooster. Het begin was kalm; nu zit er meer
schot in; zoowel op openbare ais bijz. scholen wordt
les gegeven. Het centrale lichaam voor de regeling is
de Algemiene Kommisje for Frysk Underrjucht. Het
werk wordt belemmerd door tekort aan middelen, al
ontvangt het het leeuwendeel van de jaarlijksche subsidie van 7 000 gld., die de Prov. Staten verleenen.
Voor een richtige besteding dezer gelden stelden zij
den Frieschen Onderwijsraad in. Voor volwassenen
worden studie- en vacantiecursussen georganiseerd.
Sedert 1930 is te Groningen een Friesch lectoraat;
sedert 1934 te Amsterdam een professoraat; Utrecht
zal spoedig volgen.
van der Meer.
V. Friesche taal. Westgermaansch dialect, nauw
verwant met het Angelsaksisch, waarmee het samen een
aparte Westgermaansche groep vormt. Rond 450 trekken echter Angelen, Juten en Saksen van het continent naar Engeland, waardoor de banden met het F.
slapper worden. Vanaf de 13e eeuw overgeleverd.
Tot 1600 heet het Oudfriesch (eigenlijk zou het Middelfriesch moeten heeten) en daarna Nieuwfriesch. Het F.
wordt verdeeld in: 1° Oostfriesch, dat tot de 17e eeuw
tusschen Wezer en Louwers gesproken werd, doch nu
alleen nog in het Saterland (op Wangeroog is het in
het begin dezer eeuw verdwenen). 2° Middelfriesch,
soms ook Westfriesch genoemd, tusschen Louwers en
Vlie. 3° Westfriesch, ten W. daarvan, doch nu bijna
in het Hollandsch-Frankisch opgegaan. 4° Noordfriesch, aan de Westkust van Sleeswijk en op de
Halligen dit gebied is waarschijnlijk pas in de 9e eeuw
na Chr. Friesch geworden. 4° Eilandenfriesch, soms
ook Noordfriesch geheeten, op de Geesteilanden,
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4°Zuidfriesch te Hindeloopen, dat een
oudere periode vertegenwoordigt.
De drie thans volgende groepen worden door sommigen als Hollandsch beschouwd; zij hebben echter nog
Friesche relicten. 5°
van Zandvoort tot Scheveningen, in sommige opzichten
verwant aan het West-Noordbrabantsch, sterk aan de

Strandhollandsch

omgeving assimileerend. 6° F

West-

1 e v i s c h. 7°
of Noordhollandsch, evenals het

friesch

Stad-

vermenging van Frankisch en F., reeds
(vooral in het Z.) sterk verhollandscht, welk proces
al in de M.E. na de afscheiding door de Zuiderzee
begomien is. Vsch. dialecten, bijv. het Groningsch, het
friesch een

Stellingwerfsch, de dialecten om de Zuiderzee en
vrijwel het heele Holl. -Frankisch vertoonen nog
enkele sporen van Friesche bijmenging (bijv. het
bewaren der sk in anlaut). Dit komt doordat de

Friezen in de M.E. eenmaal verder verbreid gewoond
of door Friesche invasies.
Het oudste Friesch is overgeleverd in Oostfriesche
rechtsbronnen (eind 13e eeuw). In het begin der 16e
eeuw wordt het F. onder de Saksische regeering als
officieele taal afgeschaft, het blijft dan echter nog wel
in particuliere geschriften, contracten,
acten en
testamenten in gebruik. Pas door toedoen van Gijsbert
Japiks is het weer een echte schrijftaal geworden.
Verwant met het Angelsaksisch, heeft het F. veel

hebben

:

overeenkomsten met het Engelsch
(wat dus niet op ontleening berust!) Beide hebben een
klinkerverschuiving gemeen; bijv.: i.p.v. Ned. aa
hebben F. en Eng. vaak ie (Ned. jaar, schaap; F. jier,
skiep, Eng. year, sheep). Beide talen kennen een
parallelle consonanten verschuiving: Ned. v. en z in
anlaut zijn in het F. en Eng. f. en s (vgl. Ned. vallen,
zacht; F. falie, sêft; Eng. to fall, soft); Ned.
g is in het
F. en Eng. vaak j (Ned. gisteren, regen; F. jister,
rein; Eng. yesterday, rain); Ned. k is in het F. en
Eng. vaak tsj (Ned. kaas, kaak, kerk, F. tsjiis, tsjeak,
tsjerke. Eng. cheese, cheek, cliurch). Zoo ook mist
het Ned. woorden, die én het F. én het Eng. gemeen
zijn; sleutel en linker, luiden in het Eng. key, left,
en in het F. kaei, lof ter. Het Friesch kenmerkt zich
voorts nog door gedempte klanken, neiging tot
tweeklanken, zelfs stijgende, langzaam tempo, vele
assimilaties en syncopen (een en ander misschien
een gevolg van de weeke articulatie-wijze); verder
door het pers. voornaamwoord v.d. 2e pers. meervoud: jimme, de meervoudige persoonuitgangen op a
en het ontbreken van het ge-prefix bij het verleden
deelwoord, enz. Het Friesch heeft evenzeer als het
Saksisch elementen (doch slechts weinige) bijgebracht
om het A. B. te maken. Voor eigenaardigheid van het

vinden

is,

zoeke

men onder Ph

;

Friesche accent, zie > Accent; voor Friesche letterk.
en onderwijs, zie onder IV (Friesche Beweging) in
i t.

(1889)

;

Ph. van Blom, Beknopte Friesche spraakkunst
Hiervan gaven O. Sytstra en J. J. Hof een nieuwe

:

Nieuwe Friesche Spraakkunst (1925)
bewerking als
G.
Th. Siebs, Gesch. der friesischen Sprache (1901)
Wumkes en A. de Vries, Ned.-Friesch Wbk. (1916)
Waling Dykstra en Buitenrust Hettema, Fr. Wbk. (4
dln. 1896-1898) ; J. van Ginneken, Handb. d. Ned. Taal
:

;

(I

2

1928)

;

Hof, Friesche Dialect geographie (1933).
WörterAltfries.
Holthausen,
F.
W. Steller, Abrisz der altfries. Gramm.

J. J.

Oudfriesch:
buch (1925)

;

Weijnen.

(1928).

VI.

beteekenis; Jacob Potma (17e e.), die o.a. te München schilderde; Pieter Feddes van Harlingen. Gravan naam waren de broeders Bote en Schelte
hBolswert (>Boëtiusa B.), van wie B. o.a. pastoor
Marius’ boekje over de H. Stede te A’dam illustreerde,
terwijl vooral Schelte het werk van Rubens e.a. repro-

veurs

dit artikel.

L
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Fricsch

Recht.

Onder Karei den Grooten

werd de Lex Frisionum opgeteekend; het
was de codificatie van het bestaande Friesche recht,
dat waarschijnlijk gold van het Zwin langs de zeekust
tot aan de Wezer. De Lex deelt het gebied reeds in drie
stukken (gescheiden door Vlie en Lauwers), die in het
recht reeds tamelijk groote verschilpunten vertoonen.
In hoofdzaak bevat de Lex bepalingen omtrent het
strafrecht, grootendeels een boetestrafrecht (weergeld).

duceerde. De omament-gravures van Hans Vredeman
de Vries maken dezen tot een figuur van beteekenis
voor de ontwikkeling der Renaissance-omamentiek.
Begin 19e e. gaf de schilder W. B. van der Kooi te
Leeuwarden eerste opleiding o.a. aan den lateren sir
Alma Tadema, aan Chr. Bisschop (den schilder van
Hindeloopen) en Otto de Boer. De Boer is vermeldenswaard, in zoover hij, als Katholiek, religieus werk
schilderde in vsch. Kath. kerken (bijv. kruisweg en
altaarstuk te Woudsend), en tevens als portrettist.
Van de Leeuwarder goud- en zilversmevalt te noemen Jarich Gerrits vander Lely, die
eenigen tijd aan het hof van Lodewijk XIV werkte.
Te Makkum wordt van oudsher het Makkumer
plateel vervaardigd. Voor >
met zijn typische decoratieve kunst, zie aldaar.
Voor het Friesche type van b o e r d e r ij, zie het

den

Hindeloo-

pen

Het Friesche rechtsgebied werd geleidelijk kleiner,
het land ten W. van het Vlie kwam onder de Holland- art. > Boerderij.
Lit.: H. v. d. Kloot Meyburg, Onze oude Dorpssche graven en zoo verdween het oorspr. Friesche karakkerken ( 2 1921) M. E. v. d. Heulen, Bolsward’s Kunst
ter van het recht aldaar bijna geheel.
en Kunstgesch. (1888) C. H. Marius, De Holl. schilderVanaf de 11e eeuw zijn er vele Friesche rechtsbronJ. A. Alberdingk Thijm,
kunst in de 19e e. (1920)
nen, die niet alleen rechtskundig, doch ook taalkundig Vriesche Kunst, in De Gids (Juni 1882)
G. Galland,
zeer belangrijk zijn. Een deel daarvan moest gelden Die Renaiss. in Holl. in ihrer geschichtl. Hauptentvoor het geheele gebied tusschen Vlie en Wezer (> wicklung (Berlijn 1882).
Upstalboom). Het andere deel gold voor kleineVIII. Friesche kleederdracht. Tot het Friesche
ren kring, bijv. het Schoutenrecht voor Friesland tus- nationale vrouwencostuum behoort het wijde, tot de
schen Vlie en Lauwers, het Ommelander Landrecht knieën reikende jak en de meestal in zijde van allerlei
van 1448 voor een deel van de prov. Groningen, de kleuren gedragen rok, waarover de doek en het schort.
Brokmerbrief voor Brokmerland in Oost-Friesland.
Schort en witte muts, de zgn. floddermuts, zijn dikwijls
- Fr iesland
heeft Friesch van kostbare kant. De hoofdtooi bestaat uit een witte
Ook in
recht gegolden, doch al spoedig drongen hierin vreem- ondermuts, daarover een zwarte muts, dan volgt het
de elementen door. Belangrijk is er de Siebenkarden- gouden oorijzer en daarover de floddermuts met de
beliebung van 1426, die geen nieuw recht schept twee gouden „knoppen” aan weerszijden van de slapen.
De mannendracht is minder opvallend en kenmerkt
maar het bestaande recht wil vastleggen.
L i t. R. His, Das Friesische Recht (met aangehaalde zich voornamelijk door de driekanten steek en korte
lit.)
H. Hinrichsen, Vom Recht der Nordfriesen (met kuitbroek.
aangehaalde lit.). (Beide art. in C. Borchling und R.
Lit.: Th. Molkenboer, De Ned. nationale klederYdema. drachten.
Muuss, Die Friesen 1931.)
J. Ruiten.
Friezen, naam van een volksstam, behoorend tot
VII. Friesche kunst. De oudste overblijfselen
in F. zijn vooral te zoeken de Ingaevoonsche groep der West-Germanen, die zich
van
onder de Friesche dorpskerken, meest met den voor onder ongunstige geographische, politieke en andere
het Groningsche en Fr. landschap typischen zadel- cultureele omstandigheden tot heden wist staande te
houden; F. wonen nu nog langs de kusten der Noordzee
zij zijn doorgaans van een goede
;
stijleenheid, en opgetrokken uit zgn. „oude Friezen”: in de Ned. prov. Friesland [Westerlauwersche(Duitsch:
een groot model van kleur sterk genuanceerde baksteen. West-) Friezen] tusschenEemsen Wezer (Oost-Friezen),
Uitstekende voorb. van zadeldaktorens o.a. te Jor- in Sleeswijk (Noord-Friezen), alsmede op de Ned. en
werd (11e e.), Hichtum (12e e.) en Wijkel (ca. 1400). Duitsche Waddeneilanden en op Helgoland. Bij de
In de steden resteeren uit de M.E. o.a.: te Bolsward de > Noord-Friezen grootendeels, alsmede in het gebied
St. Martinikerk (1446- ’66; met den zgn. St. Maarten- tusschen Lauwerszee en Wezer, de eilanden inbesteen, reliëfwerk, vermoedelijk 12e e.; koorbanken grepen, is de taal verdwenen; de Groningers rekenen
met laat-Gotisch snijwerk) en de Broerekerk (12e e.); zich niet meer tot de Friezen.
Door karakter, taal, zeden en gewoonten, hier en
te Leeuwarden de in 1529 door Jac. v. Aaken voltooide,
vrijstaande toren „Oldehoof”. In Ned. Renaissance- daar ook nog door kleederdracht en woningbouw,
onderscheiden de F. zich nog van andere stammen.
stijl werd o.a. gebouwd de Heringa-state te Marsum,
worden o.a. genoemd:
met poortgebouw (1631). Barth. Janszoon was archi- Als
tect van de Kanselarij te Leeuwarden (1666-’71). Be- zin voor oprechtheid, ernst en eenvoud („Sljucht en
langrijk zijn uit dien tijd nog het stadhuis van Bols- rjucht”), voor vrijheid (Duitsche F.: „Lewer duad
ward (1614-1616); het Korendragershuisje te Fra- üs Slav”) en trouw, voor kloek aanpakken en doorzetten, voor idealisme; afkeer van valschheid, vleierij,
neker (1634); de Waterpoort te Sneek (1613) e.a.
Van de Friesche schilders moeten genoemd onechte grootheid; als ondeugden noemt men o.a.
worden: Wybrand de Geest (begin 17e e.; gehuwd met overdreven vrijheidsliefde, al te groot individualisme
een zuster van Rembrandt’s vrouw), portrettist van en geslotenheid, stijfkoppigheid.
;

;

;

;

Noord

:

;
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Frigdianus

Voorgeschiedenis. De F. vestigden zich in een gebied,
dat wel bewoonbaar, maar door meer, moeras en rivier
moeilijk toegankelijk was en een eeuwenlangen strijd
tegen de zee eischte. Wanneer zij zich daar vestigden,
is onbekend; de gissingen loopen van de 8e eeuw tot
de 2e eeuw v. Chir. Vanwaar ze kwamen, is evenmin
bekend (Sleeswijk-Holstein? Hannover? de Rijnstreken?). De F. leefden van veeteelt en van eenigen
landbouw, van jacht en vischvangst; zij woonden
merkwaardige, archaeo logisch
op > terpen,
belangrijke woonheuvels, kunstmatig opgeworpen,
reeds van de 2e eeuw v. Chr. af; wijl dijken nog
ontbraken, beschermden zij de bevolking tegen de zee.
De vondsten in die terpen zijn voor enkele perioden
der Friesche geschiedenis tot de 11e eeuw zelfs de
eenige bronnen, waaruit onze kennis dier tijden verkregen is; zij corrigeerden ook menige historische
voorstelling. Of de F. den terpenbouw meebrachten
of hier leerden, is ook al onbekend. Voor godsdienst,
zeden en gewoonten, sociale toestanden enz., zie

>

Germanen.

Geschiedenis. In 12 v. Chr. brengt Drusus de F.,
naar het schijnt met weinig moeite, onder Rom. heerNoordelijken
zij wonen dan tusschen Vlie (
schappij
Rijnmond) en Eems. In 28 n. Chr. komen ze in opstand
tegen Olennius, die de schatting (runderhuiden)
onrechtmatig verzwaart; de Rom. worden verslagen;

=

;

eerst in 47 gelukt het Corbulo hen weer te onderwerpen;
bouwt een sterkte, castellum Flevum (Vechten?

hij

of Noordelijker?) tegen de opstandigen. In 58 mislukt
een poging tot uitbreiding landwaarts; een rechtbij Nero baat evenmin. Aan den
bekenden opstand van Julius Civilis (69-70) nemen ook

streeksch verzoek

zij deel. In de Rom. gelederen treft men geregeld F.
aan. Hun naam staat ca. 300 voor de laatste maal in
de Rom. boeken. Van ong. 70 tot het midden der
7e eeuw is verder uit historiebromien niets bekend.
Op grond o.a. van terpenvondsten noemt Boeles de
Groote Volksverhuizing voor de F. een „tijd van
immigratie en expansie”. Vast staat wel, dat een deel
der Angelen en Saksen zich toen blijvend, vreedzaam of
met geweld, neergelaten heeft tusschen de F. (vgl.
verwantschap Eng. en Friesch). De zoo versterkte
stam waagde zich aan uitbreiding. Hoe deze in zijn
werk ging, is tot nu toe niet vastgesteld. Als de ge-

;

—Frija
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Frankische handen (zie verder > Friesland,
sub Geschiedenis).
Bij de reeds genoemde middelen van bestaan voegt
zich nog de handel. Ontbreken eigenlijke handelsplaatsen nog, handelsverkeer, passief eerst, actief
tief in

later, is er van den Rom. tijd af. De F. hebben al
connecties met Eng., Noordelijke landen, Rijngebieden
en N. Frankrijk (jaarmarkten Saint Denis). Waar het
Friesche laken gemaakt werd, is nog steeds een strijdvraag (Vlaamsch of Friesch product ? Vlaamsch
fabrikaat door F. verhandeld?). De F. verstonden zeker
het weven. Hoewel weinig sporen gevonden zijn, staat
kenden.
vast, dat zij ook het
Kerstening. Deze is begonnen door Angelsaksische
en Iersche monniken, mannen van ontwikkeling en
beschaving. De eerste pogingen hadden weinig succes.
Toch stonden de F. niet vijandig tegenover het Christendom. De moord op Bonifatius is geen uiting van
een algemeen-vijandige houding t.a.v. het Christendom.
De oorlogen met de Franken (zelf Christenen) hebben
de bekeer ing vertraagd. Het Christendom vond pas
ingang, toen het door de Angelsaksische stamverwanten (Willibrordus c.s.) gepredikt werd. Ten slotte
kwam onder de Frankische overheersching de volledige
kerstening, „door de missie en niet door het zwaard”
(Gosses en Japikse); het laatste wordt nogal eens
verondersteld. Bekende missionarissen waren Wilfried
van York, Egbert en Wigbert (eind 7e eeuw), Eligius,
Willibrord, Bonifatius, Liudger e.a. Kerkelijk kwamen
de Westelijke F. onder Utrecht, die tusschen Lauwers
en Dollart door Liudger ’s bemoeiingen onder Munster,
en het Oosten onder Bremen.
Lit.
Gosses en Japikse, Handb. tot de Staatk.
Gesch. v. Ned. (1920) ; Schuiling, Ned. ( 5 1915) Boeles,
Friesl. tot de elfde eeuw (1927); Borchling, Muuss o.a.,
Die Friesen (1931) ; Poelman, Gesch. v. d. handel v.
N. Ned. gedurende het Meroving. en Karoling. tijdvak
van der Meer .
(1908).
Frigdianus (Frigianus, Fridianus, Frediano),
Heilige; * in Ierland, f 18 Maart 588. Zoon van koning

runenschrift

;

Ulaid; opgevoed door den H. Colman van Dromore
en de H. Enda op het eiland Arran. Stichtte ca. 540,
na terugkomst van een bedevaart naar Rome, het
klooster Moville (Down), ging later weer naar Italië,
werd ca. 560 bisschop van Lucca. Hem worden veel wonderen toegeschreven. Feestdag 18 November. Feugen.
schiedenis dezer gewesten dan opnieuw begint, woont
Frigidarium (Lat.), koudwaterbad in de oude
de stam van het Sincfal (Zwin) op de grens van België
Rom. thermen, gewoonlijk aangelegd als zwembassin
en Zeeuwsch -Vlaanderen tot den Wezer in Duitschland.
onder den vrijen hemel (piscina, natatio). > Thermen.
Zij staan dan waarschijnlijk onder één koning; als
Frig o therapie, een vorm van geneesk. behandeDan
genoemd.
is
er
Aldgils
wordt
een
zoodanig
(677)
ook reeds de worsteling met de Franken. Wanneer en ling met koude (door Pictet ingevoerd); thans weinig
waarom en hoe die strijd begonnen is, is niet bekend. meer gebruikelijk en door toniseerende hydrotherapie
Zeker speelden economische motieven een rol: men vervangen.
Friis,
Jens, Noorweegsch ethnodenke aan het verlangen der Franken de Rijnmonden
te bezitten, waar ze den middenloop van deze rivier al loog en taalkundige, een der grondleggers van de
beheerschten. Tusschen 630 en 689 w eten de F. de Fran- Finno-Oegrische taalwetenschap: * 1821 te Sogndal,
ken uit Trecht (Utrecht) te verdrijven (herovering of f 1896 te Oslo.
verovering?). In 689 verliest Radbod, sedert 679 koning
Voorn, werken: Lappisk Grammatik (1856)
van alle F., den slag bij Dorestad; hij vlucht; Fresia Lexikon Lapponicum (1883 vlg.).
Friis,
Pe der Claussön, Noorweegsch
citerior (gebied ten Z. van den Ouden Rijn?) gaat
verloren. In 695 is Trecht Frankisch. Wel herwint historicus uit de Renaissance; * 1545 te Undal, f 1614.
Radbod in 714 bij Pippijn ’s dood het verlorene en Als plaatsbeschrijver (over Ijsland, Groenland enz.)
weet hij met zijn vloot zelfs tot Keulen door te dringen, en als bewerker van de > Heimskringsla (1599)
maar spoedig keert de kans en nu voor goed. Na en van de koningssaga’s een man van beteekenis
Radbod ’s dood verwerft Karei Martel in 719 het gebied voor de herontwaking van de Noorw. nationaliteit.
U i t g. G. Storm, Samlede Skrifter (1877
met
tot het Vlie en in 734, na den slag op de Bordine
Baur .
(Middelzee), verlegt hij de grens tot de Lauwers. Daar- voortreffelijke inl.).
Frija, > Freya.
mee waren de verlangde Rijnmonden veilig en defini-
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Frimaire

—Fröbel

=

rijpmaand; < frimas == rijp,
het jaar in de tijdrekening der
eerste Fransche Republiek. Zij liep van 21, 22 of 23
Nov. tot 20, 21 of 22 Dec. van onze tijdrekening.
(Fr.,

maand van

rijm), 3e

Frimann, Claus,

Noorweegsch dichter van
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1580 te Leeuwarden, f vóór 1628
was een der eersten, die de ets

etser en teekenaar; *

Den Haag.

te

Hij

populair maakte.

L i t. v. Wurzbach, Niederl. Künstlerlex.
Friso, de mythische stamvader der
:

Friezen,

waarvan Die Olde Friesche Cronike verhaalt, dat hij
uit Troje gekomen zou zijn. De Friso van Willem van
Haren behandelt de lotgevallen van een Indischen
prins uit den tijd van Alexander den Grooten.
Frithia, > Lensjeskruid.
Frimmel, Theodor von, Oostenrijksch
Fritillaria, > Keizerskroon; > Kievietsbloem.
kunsthistoricus en musicoloog; * 1853 te Amstetten
Friturc of frituur, in frituurvet gebakken
(Opper-Oostenr.), f 1928 te Weenen. Was oorspronke-

Evangelische geestelijke lyriek en volksliederen met
verlicht-rationalistische strekking; * 1746 te Selje,
f 1829 te Daviken.
U i t g. Poëtiske Verker (2 dln. Bergen 1826).
:

lijk

vervolgens

arts,

kunsthistoricus

(schreef

o.a.

tevens maakte
hij naam als Beethoven-kenner. Publicaties op dit
laatste gebied zijn o.a. Beethoven -Studiën (2 dln. 1905
en 1906); Beethoven im Zeitgenössischen Bildnis
(1923); Beethoven-Handbuch (2 dln. 1927). Gaf sedert

Handbuch der Gemaldekunde, 2 1904) en

Frituurvet, gesmolten of vloeibaar
waarin spijzen ruim gebakken kunnen worden.
Frituurpan, diepe braadpan of speciale pan
met goede, gelijkmatige warmtegeleiding en bijbehoorende frituurmand. Frituurmand, mandje

spijzen.

vet,

van staaldraad; frituurlepel, groote, platte
lepel van staaldraad; beide laatste dienen voor het
inbrengen of uithalen der spijzen bij het bakken van
F r i t u u r ij z e r, voorwerp met langen
Reeser. fritures.
gezet).
steel, waaraan een vormpje bevestigd is. FrituurFringilla, Fringülldae, > Vink(en).
Theod., hoogleeraar in de Duitsche de e g, deeg bestaande uit bloem, melk of bier, ei
1908 het Beethoven-Jahrbuch uit (sedert 1925 door
Sandberger als Neues Beethoven-Jahrbuch voort-

Frings,

taal- en letterkunde te Leipzig, * 1886 te Dülken bij
Krefeld, 1919 prof. te Bonn, sinds 1927 te Leipzig.

Redacteur der: „Rheinische Beitrage zur germanischen
Philologie und Volkskunde”.
Zijn werken en opstellen, die vnl. de hedendaagsche
dialecten van Rijnland en Limburg betreffen, zijn
voor de taal- en cultuurgesch. der beide Nederlanden
van belang, o.a. omdat hij in zijn studiën telkens den
invloed van oudere cultuur en vroegere territoriale
grenzen op de tegenw. isoglossen aan wijst.

v.

en zout.

Oerle-Nipper.

(Oscinis frit Fabr.), kleine, zwarte
metaalglanzende vlieg (2-3 mm), waarvan gewoonlijk
3 generaties per jaar optreden. De eitjes der voorjaarsgeneratie worden afgezet op bladeren van jonge
zomergranen, die der najaarsgeneratie op gras, opslag
of vroeg gezaaid wintergraan. De uit deze eitjes yoort-

Fritvlieg

zich naar het hart in de
jonge plant, dat ze aanvreten en vernielen. Het hartblad verwelkt en kan gemakkelijk uit de scheede
Voorn, werken: Studiën zur dialektgeogr. des getrokken worden. De plant stoelt sterk uit en zwelt
Niederrheins (1913); Die rheinische Akzentuierung (1916); aan den voet op. Vooral bij haver kan de schade
belangrijk zijn. De larven van de zomergeneratie
Südniederl. Mundartcn (met J. Vandenheuvel ; 1921)
Rheinische Sprachgesch. (1922) Kulturströmungen und vreten óf aan de pluimen, als ze nog in de scheede
Kulturprovinzen in dem Rheinland (met H. Aubin en zitten (met als gevolg dat na het uitgroeien der pluiJ. Muller
1926) ; Zur Gesch. des Niederfrankischen in men een gedeelte der pakjes wit van kleur en loos is),
Limburg (met Jac. v. Ginneken S.J. ; 1919) Gcrmania
jonge onrijpe korrels uit (oudRomana (1932). Tevens heruitg. v. h. Neder-Rijnsche óf ze vreten naderhand
waardeloos graan).
Offermans. Lat. frit
speelman-epos „König Rother” (1921).
De larven van de najaarsgeneratie overwinteren
Frlo, kaap van de N. kust van Z.W. Afrika, even
in grassen of wintergraan; verpopping in de aangetaste
ten Z. van Angola.
Fris,
Victor, Belg. historicus; * 1877 te planten.
Bestrijding: zomergranen vroeg, wintergraan
Geeraardsbergen, f 1925 te Gent. Hij was docent in de
J • Qoossens.
zaaien.
laat
Gent.
te
staatshoogeschool
geschiedenis aan de
Herbort (von
von,
>
Fritzlar,
Biblio(Brussel
1913)
Gand
Werken: Histoire de
Fritzlar).
graphie de Phistoire de Gand (2 dln. Gent 1907-’13)
Frivolité , een knoopwerktechniek, welke door
talrijke critische monogr. over de bronnen der gesch. van
Vlaanderen, met name over Meyerus en Sanderus.
de bogen en maasvormen veel gelijkt op haakwerk.
Frisange, gem. in het Z. van het groothertog- Door de eigenaardige omslingeringen van den werkdom Luxemburg; ten W. van Mondorf opp. 1 843 ha; draad ontstaan knoopen en lussen, picots genaamd,
ruim 1 200 inw. Spoorweg en autobusdienst.
welke, aan elkaar geregen en dichtgetrokken, ringen en
Duitsch Humanist bogen vormen. Door de afwisselende groepeering
Frischlin,
(hoogleeraar te Tübingen en te Praag) en neo-Latijnsch ontstaan vsch. patronen. De Fransche benaming van
dichter van tijdssatiren, die hem in de gevangenis dit werk is in bijna alle talen overgenomen; in Italië
brachten en van blijspelen; * 1547 te Belingen, f 1590 wordt het echter o c c h i genoemd. Men bedient zich
bij f. van een zeer eenvoudig werktuig, het spoeltje.
te Hohenurach.
Voorn, werken: Rebecca (1576) : Susanna Dit bestaat uit twee spits toeloopende bladen, ca.
Phasma (1580) ; Julius redivivus (1584).
tusschenschot
(1578)
7 cm lang en 2 cm breed, door een
L i t. D. F. Strausz, Das verbonden, waarop de werkdraad wordt gewonden.
U i t g. d. Janell (1912).
Leben F.’s (1855) G. Bebermeyer, in Tübinger DichterAls materiaal gebruikt men naargelang van de
humanisten (1927).
fijnheid van het werk haakgaren nr. 20 tot 30 of
waarbij
stof,
Frisé, wollen, halfwollen of katoenen
Rutten.
koordzij.
het haardek aan de bovenzijde zeker frisuur vertoont
Fröbel, F r i e d r i c h, grondlegger van de
(bijv. ratiné). In de fluweel- en pluche-industrie
Voorbereidend lager onderbeteekent frisé: niet gesneden (getrokken) fluweel. kleuterpaedagogiek (>
Thüringen, f1852
De opp. van de stof vertoont dan lussen. Vgl. > Friesé. wijs); * 1782 te Oberweissbach in
Vries), Simon, Ned. te Mariental. F. had een ongelukkige jeugd, moest
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wegens geldgebrek zijn studies onderbreken, werd Afrika, vooral met de studie der rotsteekeningen.
gouverneur (Hauslehrer), woonde met zijn drie pupillen Een goede oriëntatie over zijn leven, zijn expedities
eenigen tijd bij Pestalozzi in, nam dienst in Lützow’s en zijn talrijke werken kan men vinden in het door zijn
vrijwilligerskorps, opende vervolgens een opvoedings- vrienden uitgegeven boek: Leo Frobenius, ein Lebensinstituut te Keil- werk aus der Zeit der Schicksalswende (Leipzig 1933).
hau en stichtte
Voorn, werken: Die Geheimbünde Afrikas
Der Ursprung der afr. Kuituren
eindelijk, in 1837, (Hamburg 1894)
te
Blankenburg (Berlijn 1898) Das Zeitalter des Sonnengottes (Berlijn
Und Afrika sprach (3 dln. Berlijn 1912-13)
1904)
zijn eerste „KinPaideuma, Umrisse einer Kultur- und Seelenlehre
dergarten”,
het
(München 1921)
Atlantis (12 dln. Jena 1921-’28)
werk, waaraan hij Erlebte Erdteile (7 dln. Frankfort 1925-’29)
Hadschra
verder zijn leven Maktuba (met H. Obermaier München 1925) Indische
wijdde, onder de Reise (Berlijn 1930) Erythraea, Lander und Zeiten des
leuzen :
„Laten hl. König8mordes (Berlijn 1930) Madsimu Dsangara
we voor onze (2 dln. Berlijn 1932). Uitgever van Atlas Afrikanus
(vanaf 1921) en van de verzam. Studiën zur Kulturkinderen leven!”
kunde (Stuttgart, vanaf 1933).
Andres.
en
„Freude,
Froberger,
Jakob, Duitsch
Friede,Freiheit”.
componist, * 1616 te Stuttgart, f 1667 te Héricourt
Voor gezin en
nabij Montbéliard. Hij was gedurende vele jaren
kindertuin
behoforganist te Weenen. Eerst lang na zijn dood (1693
dacht
hij
zijn
en 1696) werden van hem verzamelingen gedrukt,
„speelgaven”,
van orgeltoccata’s, canzonen en klaviersuites. Het
middelen
voor
F. Fröbel.
grootste gedeelte is echter geschreven voor 1650 en
het spelend leeF. is de eigenlijke schepper van de klaviersuite met
ren. Tijdens zijn leven werden zijn goede bedoelingen
miskend, de regeering verbood zelfs de „Kinder- de klassieke opeenvolging: allemande, courante,
sarabande, gigue. Zijn stijl onderging den invloed van
garten”, maar na zijn dood verbreidden deze zich zeer
Frescobaldi (Ital.), Gaultier (Fr.) en de Virginalisten
sterk, zoowel in de Nieuwe als in de Oude Wereld.
(Eng.), doch kenmerkt zich tevens door een echt
Beter dan Montessori houdt F. rekening met de
Duitsch karakter.
illusionistische fantasie van den kleuter: de „KinderU i t g. van werken G. Adler, in Denkmaler Tonkunst
garten” lijkt dan ook minder intellectualistisch dan
Oesterr. (IV, VI en X) W. Niemann gaf oen bloemlezing
de „casa dei bambini”.
Frobergiana uit.
L i t. V. Seidler, Untersuchungen
Voorn, werken: Die Menschenerziehung (1826 über Biogr. u. Klavierstil Frobergers (1930). Piscaer.
sterk onder invloed van Schelling en Hegel)
MutterFröbes, J o s e p h, Duitsch Jezuïet, psycholoog;
und Koselieder. Tijdschriften Die erziehenden Familien; *
1866 te Betzdorf. Sinds 1904 prof. aan het
Sonntagsblatt Fr. F.’s Wochenschrift.
L i t. Telders,
Uit en over F. Rombouts, Hist. Ped. (I).
Rombouts. St. Ignatius-college te Valkenburg.
Werken: Lehrbuch der experim. Psychologie
Fröbelschool, > Voorbereidend lager onderwijs.
2
(I
1923, II 3 1929); Psychologia speculativa (2 dln. 1927).
Froben, J ohannes, beroemd boekdrukker
Frobisher, sir Martin, Eng. zeeman en
te Bazel; * 1460 te Hammelburg in Franken, f 1527
poolreiziger; * ca. 1535 te Doncaster, f 1594 te Portste Bazel. F. doorliep de hoogeschool te Bazel, werd
mouth. Hij leidde de eerste expeditie tot ontdekking
corrector in de drukkerij van Johann Auerbach en van
de N.W. doorvaart. Op 17 Juni 1576 vertrok hij
Hans Petris en richtte in 1491 een drukkerij op. met drie schepen; één verging, een ander keerde terug
Zijn even talrijke als fraaie uitgaven waren vnl. de en
F. zette met de Gabriël den tocht voort. Hij ontdekte
Lat. bijbel, Kerkvaders en Klassieken. Hij was de de Z.O. kust
van Baffinsland en de Frobisherbaai.
eerste drukker, die in Duitschland de Lat. letterOp de terugreis vond een matroos aan de kust van
vormen gebruikte. Zijn drukkersmerk was een duif op Baffinsland een steen met
goudachtig metaal. Daar men
een steen, omwonden door twee basilisken. Ronner. meende een
goudrijk gebied ontdekt te hebben, werd
Frobeiiius, 1°
Georg, in 1577 en 1578 een tweede en derde tocht gefinancierd
Duitsch wiskundige; * 1849 te Berlijn, f 1917 te onder de bescherming van koningin Elisabeth. Een
Charlottenburg; 1874 buitengewoon hoogleeraar te voorgenomen overwintering kon niet doorgaan en
Berlijn, 1875 professor aan de Polytechn. Hoogeschool inmiddels bleek, dat
de steenen waardeloos waren.
te Zürich; 1902 hoogleeraar te Berlijn. Werkte op het In 1585 streed F. onder Drakc
in W. Indië; in 1588
gebied der algebra; hield zich in het bijzonder met de vocht hij mee tegen de Armada en in 1594 hielp hij
;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

:

Johann
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—

;

:

;

;

:

;

—

:

;

Ferdinand

groepentheorie bezig.

v. d. Corput.
Hendrik IV een aanval der Spanjaarden op Brest
2° Leo, Duitsch ethnoloog en ontdekkingsreiziger; afslaan, waarbij hij doodelijk gewond werd. de Visser.
* 26 Maart 1873 te Berlijn assistent aan de museums
Fröding , G u s t a v, Zweedsch dichter van de
voor volkenkunde in Bremen, Bazel, Leipzig; onder- radicale richting (invloed van Nietzsche!); * 1860
nam vanaf 1904 twaalf ontdekkingstochten naar Afrika te Alster, f 1911 te Stockholm (in erfelijken waanzin).
was de stichter en leider van het Afrika-Archiv, waaruit Hoewel tijdgenoot van de neo -Romantiek, is er bij F.
zich het Forschungs-Institut für Kulturmorphologie steeds een extra-aesthetisch doel aanwezig, maar dat
ontwikkelde, dat in 1925 met F. verhuisde naar zijn poëzie niet doet vervallen in strekkingskunst.
Frankfort a. M., waar hij in 1928 prof. werd in de Een vrijwel volmaakt beheerschen van den versvorm,
ethnologie. F. was een der grondleggers der > cultuur- innige verbondenheid met de Vermlandsche natuur,
kringenleer: hij onderzocht het ontstaan en de ver- milde humor, die zich over alle menschelijkheid
breiding der Afr. culturen en hield zich in de laatste erbarmt, het aangrijpend bewustzijn, dat hij tot
jaren bezig met de leer van het organisch karakter en de „gebetenen door de slang” behoort, de zwaarden groei der culturen en met de praehistorie van moedige overgegevenheid aan zingenot en de smart
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daarover, dat alles maakt hem tot den grootsten,
maar niet onge vaarlijken lyricus van Zweden.
Werken: Guitarr o g Dragharmonika (1891)
Nya Dikter (1894) Stank och Flikar (1896) Gralstank
Reconvalescentia (1913).
U i t g. Samlade
(1898)
Dikter (1901) Samlade Skrifter (16 dln. 1917 vlg.).
L i t. R. G. son Berg, F. studier (1920) J. Landquist,
G. F. (1927 );F. Svenson, G. F.’s Diktning (1916). Baur.
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—
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Frohschammer,

J acob, Duitsch philosoof en

afvallig priester; volgde als vele

zijner tijdgenooten
het verkeerd opgevatte > Idealisme, waarvan zij
een vernieuwing van de M. E. philosophie verwachtten.
Doordat F. zijn veroordeeling van 1862 insinueert
als een onrechtmatige bevoorrechting van de scholastieke tegenover de nieuwere philosophie, is hij tevens
een getuige voor de sterke beweging naar de Scholastiek al vóór 1879 („Aetemi Patris”). * 1821 te
Illkofen (Regensburg), f 1893 te Bad Kreuth. In 1847
priester gewijd, ten laatste prof. in de philosophie aan
de universiteit te München in 1855. Door een schrijven
van Pius IX aan den bisschop van München werden
aldra drie werkjes van zijn hand verboden (1862).
Aan dit verbod stoorde F. zich niet en opende na de
Paaschvacantie zijn lessen met een voordracht (gedrukt
te München 1863): Ueber das Recht der neueren Philosophie gegenüber der Scholast ik. Hierop werd hij
gesuspendeerd bij „Gravissimas inter”, 11 Dec. 1862.
Van nu af bestreed hij meermalen Kerk en Paus
(onfeilbaarheid), maar ook het Materialisme en
D. F. Strausz.
F. komt binnen het Idealisme met een eigen constructie voor den dag, waarbij de werkelijkheid gezien
wordt als de fantasie, oergrond én van zijn én van kennen beide. In het rijk van de stof streeft alles naar
eenheid van vorm en materie; in het geestelijke voltrekt zich eenzelfde eenheidsvorm ing, doordat het
kennen den vorm ontdekt in de stof en deze vorm
wederom door de lamst in de stof verwezenlijkt wordt.
A. Attensperger, J. F.’s philos. System im
L i t.
Grundrisz (1899)
J. G. Wüchner, F.’s Stellung zum
Theismus (1913) Buchberger, Lex. für Theol. u. Kirche
(IV, 209-210) Denzinger, Enchir. Symb. (nr. 1524-1528,
1666).
Beijersbergen van Henegouwen
roid- Chapelle , gem. in het Z. van de prov.
Henegouwen, tusschen Chimay en Beaumont; opp.
4122 ha, ca. 1 800 inw.; landbouw en veeteelt;
rivier
boschontginning; houthandel; steenkapperij
van Beaumont. Kerk uit de 17e eeuw. Bloedige
veldslag in 1477.
Froiclfontaine, gem. in de prov. Namen, ten Z.
van Beauraing; opp. 772 ha, ca. 200 inw., grooten:

;

;

;

.
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onafhankelijker wordt tegenover Jean Le Bel, dien
hij voor de eerste jaren gevolgd had, en telkens meer
van de Eng. zijde naar de Fr. overkomt; het tweede
(1377 tot 1385) heeft een door hem geschreven oudere

Chronique

Flandre

de

overgenomen;

het derde (tot 1390) en het vierde (tot 1400) geven
gelijktijdige geschiedenis. Men heeft de methode van F.
de methode der interviews genoemd: hij ging de
getuigen uitvragen en liet hen dikwijls zelf aan het
woord. Zoo leeft in zijn werk geheel die tijd van den
Honderdjarigen Oorlog, waarvan hij echter vooral

den schitterenden,

Wel gaat

hij hierbij

ridderlijken kant heeft gezien.
weinig critisch te werk; hij kan

ook moeilijk de ware drijfveeren onderscheiden; zijn
geschiedenis is vooral uitwendig; maar dan ook
boeiend, schilderachtig, anecdotisch, met dikwijls
groote fresco’s van beschrijvingen, zeer naïef, wat zijn
onpartijdigheid waarborgt; toch mag zijn werk beschouwd worden als „het gemeenschappelijk getuigenis
van geheel een eeuw door een geniaal greffier opgeteekend”. Zijn Chroniques hebben zijn dichterlijk werk
doen vergeten: een hoofsche avonturenroman, Méliador
(30 000 vv.), verder lais, ballades, pastourelles, dits
en enkele langere gedichten (Paradis d’amour, Espinete
amoureuse, enz.) uit de school van Machaut: werk
van een echt dichter, met eigen intieme vertrouwelijkheid, die echter door het streng gekunstelde van den
vorm sterk belemmerd wordt. Geryt Potter, zoon van
Dirc, heeft waarschijnlijk de gansche kroniek in het
Dietsch vertaald, doch alleen het tweede gedeelte
is er van bewaard.
V. Mierlo.
U i t g. der Chroniques Kervyn de Lettenhove
nieuwere Simeon Luce en Gaston
(Brussel 1867-’77)
Raynaud (1869-1899 tot 1385 slechts). De lyrische
:

:

;

;

gedichten

Kervyn

A. Scheler (XXVI-XXVIII in de uitg. v.
Méliador A. Longnon (1895-’99). Geryt
gedeeltelijk d. Nap. de Pauw (Gent 1898).

:

d. L.).

Potter’s vert.

:

:

Fromelles, >

Vromelle (Fr.-Vl. gem.).

N

Froment,

Fransch schilder;
i c o 1 a s,
Uzès (Provence), f ca. 1490. Vooral werkzaam te Avignon aan het hof van René van Anjou,
wiens portret met dat zijner gemalin op de vleugels
eener triptiek (te Aix) tot F. ’s beste werken behoort.
Een gedateerd werk (1461) van hem is de opwekking
van Lazarus, in de Uffici, dat Ned. invloed verraadt.
Men schrijft hem nog een twT eetal andere schilderijen
en eenige teekeningen toe.
L i t. A. d’Agnel, Comptes du roi René (1908-’10)
Jahrb. d. preuss. Kunstsamml. [XVII (Friedlaender)
* ca.

1430

te

:

en

XXV

;

Schretlen.

(Hulin)].

Fromentin, E u g è n e, Fransch schilder en
gem. in het N.W. van de prov. letterkundige; * 1820 te La Roebelle, f 1876 te Saint
Henegouwen, ten Z.W. van Doornik; opp. 509 ha, Maurice. Uit jeugdreizen in Algerië bracht hij voor zijn
ruim 1 000 inw. zand- en kleiachtige landbouwgrond pen en penseel den sterk -picturalen zin mee voor het
in
door latere studiereizen
suikerfabriek, likeurstokerij. Bezienswaardige kerk Oostersch -exotische,
Sahel en Sahara (1852) nog versterkt. Als auteur leeft
en modern kasteel met park.
i n i
q u e (1863), een ontwikkeFrolssart, J e a n, Fr. dichter en kroniek- hij voort met D o
deels

Kath.; landbouw.

Froidmont,
;

m

schrijver; * ca. 1337 te Valcncicnncs in het

Henegouw- lingsroman met

sterk gesty liseerden, autobiographischen inslag, en met een stevigen bundel kunstcritiek,

na 1404. In 1361 trad
Henegouwen, koningin verheerlijking vooral van de Vlaamsche en Hollandsche
F. was
van Engeland, en vond na haar dood andere bescher- schilderscholen: Les Maitres d’autrefois (1876).
van „le métier”, het deel persoonmers, vnl. in Guy van Blo is, van wien hij de pastorij een kundig ont leder
lijke techniek, dat ieder waarachtig kunstwerk eigen is.
te Lestinnes en tien jaar later een kanonikaat van
Werken: Un été dans le Sahara (1857) Une année
Chimay verkreeg. Hij heeft veel gereisd door geheel
Les Maitres
dans le Sahel (1859) Dominique (1863)
West-Europa. F. is vooral bekend om zijn Chroni- d’autrefois
Lettres de Jeunesse (uitg. d. G.
(1876)
Het
bestaan.
boeken
ongelijke
uit
vier
die
u
e
s,
Ste Beuve, E. F. (Nouv.
L i t.
Blanchon, 1909).
q
eerste (1325 tot 1372 of 1377 volgens de uitgaven) Lund. VII) L. Gonse, E. F., peintre et écrivain Barbey
sche, uit burgerlijk geslacht, f
dienst van Philippina van

hij in

;

;

;

—
;

:

;

;
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einden aangeleund door andere f., door onzijdig gebied,
zee of ondoorschrijdbaar terrein.
Willemyns.
3° Front in de
F. (1931).
is de scheiFromondijn, een legendarische figuur uit de dingslijn tusschen koude en warme luchtmassa’s
Karolingische romans, die in het land van Luik en (zie figuren bij art. -> Cycloon). Twee luchtmassa’s
Limburg zou hebben gestreden tegen de Saracenen. van verschillende oorsprong en windbanen, welke
Frondaie , P i e r r e, pseud. voor R e n é door horizontale beweging naast elkaar worden geF r a u d e t, Fransch roman- en tooneelschrijver, bracht, blijven, in de vrije atmosfeer, door een hellend
met ongewonen bijval ondanks geringe letterkundige vlak van temperatuurdiscontinuïteit (= frontvlak)
waarde; * 1884 te Parijs. Zijn al te vlugge productie en, aan het aardoppervlak, door een discontinuïteitsbewaarheidt het motto van zijn L’Eau du Nil (1926): lijn (= front) gescheiden. De warme, lichtere lucht
„Je ne veux que d’amour écrire”. Een wereldje van bevindt zich boven, en de koude, zwaardere lucht ligt
onrustige, zedelijk ontaarde snobs bewegen er in het wigvormig onder het frontvlak, dat een hellingshoek
weelderig décor van Arcachon, Biarritz, Egypte, van gemiddeld 1° met den horizon maakt. Het frontSyrië enz. Zijn tooneelwerk brengt gelijkaardige vlak is geen geometrisch vlak, maar een smalle overstoffen uit eigen werk of uit dat van A. France, Cl. gangsluchtlaag. Een f. is dikwijls duizenden km lang
Farrère, Pierre Louys in dramatischen vorm. Alles en het frontvlak reikt soms tot de tropopause. Een f.
blijft meestal gedurende eenige dagen gehandhaafd.
sterk te reserveeren lectuur.
Voorn, werken: tooneel: Montmartre Het ligt gewoon lijk op de weerkaart in een trog van
(1910); La femme et le pantin (1911); L’homme qui lagen luchtdruk, waarin de winden convergeeren.
La maison Het overtrekken van een f. over een bepaalde plaats
Colette Baudoche (1914)
assassina (1911)
cernée (1919); L’insoumise (1922). Romans: L’homme
wordt door een min of meer plotselinge verandering
vingt
ans
Deux
fois
(1929); La cóte
è, 1’Hispano
(1925)
Béatrice devant le désir (1930); Iris van de luchttemperatuur, vochtigheid, druk, wind,
des dieux (1929)
Willemyns. bewolking, neerslag en zichtbaarheid gekenmerkt.
perdue et retrouvée (1931).
Men onderscheidt het warm f. en het koud f. Het
slinger), naam van een staatFronde (Fr.,
front of opglijdingslinie (vroeger ook
kundige beweging in Frankrijk, welke tijdens de
koerslinie) is, aan de aardoppervlakte, de voorste lijn
minderjarigheid van Lodewdjk XIV de heerschappij
vooruitkomende warme luchtmassa. De
van Mazarin en het vorstelijk absolutisme bestreed van een
warme lucht glijdt langs het warm-frontvlak of op(1648-1653). Na den vrede van Munster bleven de
glijdingsvlak omhoog, over de zich terugtrekkende
belastingen hoog en daartegen verzetten zich de hooge
wig van koude lucht. In de opstijgende warme lucht
rechtscolleges, de parlementen, die de belastingworden, in een overgrooten sluier, de warm-frontbesluiten moesten registreeren en die de volksgrieven
wolken gevormd, welke naar de hoogte der ondergrens
tot uiting brachten. De Fronde der parlementen ver(lager dan 2 km), altostratus (2 tot 5 km)
bond zich met de Fronde van den hoogen adel tegen nimbostratus
en cirrostratus (hooger dan 5 km) worden genoemd.
den invloed van Mazarin, die de volstrekte gunsteling
warm-frontneerslag valt, als > aanhoudende
was van de koningin -regentes Anna van Oostenrijk. De
neerslag, uit den nimbostratus en den lagen altote
straatoproeren
voor
de
vluchten
moest
Het hof
stratus, vóór het warm f., op een ong. 300 km breed
Parijs; Mazarin vluchtte naar Keulen; de meeste
gebied der aardoppervlakte.
provinciën en ook de Hugenoten bleven trouw. Meerdere
front of invalslijn (ook buienlijn
Het
prinsen van het koninklijk huis behoorden tot de
> Bui) is, aan de aardoppervlakte, de voorste linie
Fronde, o.a. Condé, maar de beweging had geen diepe
van een inval van koude lucht. De wigvormige inval
ren grond en splitste zich in persoonlijke strevingen,
van koude lucht dwingt warme lucht tot opstijgen
vol onderlinge afgunst en wantrouwen. In 1653 had
over het voorste deel van het koud-frontvlak of invalsMazarin weer alle macht in handen.
L i t. Chéruel, Hist. de France pendant la minorité vlak, terwijl warme lucht over het achterste deel van
de Louis XIV (4 dln. 1879-’80) Chéruel, Hist, de France het grensvlak meestal afglijdt. In de opstijgende warme
Boulenger, lucht woorden de cumulonimbussoortige koud-frontsous le ministère dc Mazarin (3 dln. 1883)
Le grand siècle, in de serie L’histoire de France racontée wolken gevormd, waaruit de buiige koud-frontneerslag,
uitnemend overzicht).
v. Oorkom.
tous (1913
é,
aan en achter het koud f., op een ong. 70 km breed
Gevel.
Front, 1° (b o u w k.)
Frontonweder
gebied der aardoppervlakte, valt.
2° (K r ij g s k.) Een samenhangend geheel van ontstaat in de koud-frontwolken. > Onweder.
In het occlusiastadium van den buitentropischen
een of meer verdedigde stellingen, veelal aan beide
motte, Etudes crit. sur la trad. litt. en France (1909)
G. Beaume, Vie de F. ; Pr. Dorbec, E. F. ; G. Assolant,

meteorologie

;

;

;

;
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warm
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:

;

;

:

;
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vinden

is,

zoeke

men onder Ph

229

Frontaal-vuur

—Fronttooneel

230

warm of
Frontale, 1°
(liturg.)
> Antipendium.
2° (Dier k.) > Voorhoofdsbeenderen.
gevormd; terwijlhet o c c 1 usiafront twee koude luchtmassa’s van verFrontcourant, tijdens den Wereldoorlog verschillende temperatuur, aan de aardoppervlakte, schenen, aanvankelijk op onregelmatige tijden en
->

cycloon wordt, in de vrije atmosfeer, een

koud

bovenfront

scheidt.

Een golfvormige

storing aan een

in een ideaalcycloon ontwikkelt

zich bijna onveranderd langs het

f.,

welke zich niet

(> Cycloon), plant
voort. Het f. blijft

f.

alsdan vrij langen tijd over een bepaalde strook van
het aardoppervlak kronkelen en wordt een q u a s i -

stationnair front genaamd.
De hoofdfronten der troposfeer

zijn:

geschreven, later regelmatig en gedrukt, vliegende
blaadjes, bevattende berichten en anecdoten, ter
informatie en ter afleiding van de frontsoldaten.

Frontenac, Louis de Buade, graaf
van, Fr. gouverneur van Canada; * 1620, f 1698
Canada tegen de Engelschen
en Indianen en bevestigde er het Fransche gezag.
Frontinus, Sext. Iulius, > Agrimensores.
Frontmoreene, > Moreene.
Frontmuur of gevelmuur, de muur aan de voorof achterzijde van een gebouw. De balklagen en de
gordingen (van de kap) rusten met hun uiteinde in den
f., derhalve worden aan deze bijzondere eischen gesteld
wat de draagkracht (dikte) betreft.
Frontneerslag (-regen, -sneeuw), > Front (3°,
sub warm front en koud front).
te Quebec. Hij verdedigde

Fronto , Marcus Cornelius, leeraar van
Marcus Aurelius, redenaar en schrijver; * einde le
eeuw na Chr. te Cirta (Africa), f ca. 170. In zijn jeugd
kwam hij naar Rome en maakte er naam als advocaat.
Zoo won hij de gunst van de keizers Hadrianus en Antoninus Pius. Deze laatste droeg hem de vorming op van
de erfprinsen Marcus Aurelius en Lucius Veras. Philosoof was hij echter hoegenaamd niet. De hofdienst
bracht hem niet enkel roem, doch bovendien rijkdom
en invloed. In 143 was hij een paar maanden consul.
Daarna vervult de zorg voor zijn gezondheid vrijwel
zijn leven (podagra). Als schrijver (o.a. een aanval
tegen de Christenen) was hij zeer beroemd alvorens men
kende. Nadat kardinaal Mai, in 1815 en
had teruggevonden, kon men kennis
nemen van zijn belachelijk archaïseeren, zijn plagiaat
en zijn vrij absoluut gemis aan gedachte.
Slijpen .
Frontologie, moderne tak der meteorologie, is de
leer van de meteorolog. fronten (> Front, 3°) en van
de golfvormige en cyclonale storingen aan de fronten
(> Cycloon).
Fronton, driehoekig of boogvormig veld of versiersel boven ramen, deuren enz.; als bovenstuk van
een gevel noemt men het liever gevelveld, bijv. bij
Grieksche en Romeinsche tempels.
Front-onweder is een onweder aan het koud
front (> Front, 3°, sub Koud front ; > Onweder).
zijn geschriften

later, er eenige

Front. Polair front over N.W. Europa, 26 Nov. 1934,
•
••
••
•
koud front,
uur.
warm front.

— —

7

— —

arctisch front,

tusschen lucht van rechtstreekschen polairen oorsprong en lucht van onrechtstreekschen polairen oorsprong, in de arctische streken;
3° het
tusschen den passaat
en den antipassaat, in de sub-tropische streken;
4° het
front tusschen den
N.O. passaat en den Z.O. passaat, in de intertropische
streken der aarde. De buitentropische cycloon ontstaat
als een golfvormige storing aan het polair f., en soms
aan het arctisch f. (> Cycloon). Men vermoedt, dat
de tropische cycloon slechts aan het intertropisch
front kan ontstaan.
De studie van de f., van de golfvormige en cyclonale
storingen aan de f. en van de luchtmassa’s, die door
de f. gescheiden zijn, is sinds den Wereldoorlog de
hoofdzaak in de meteorologie geworden [Meteorol.
school van Bergen (Noorw.). > Bjerknes (V. en J.)].

passaat-front
intertropisch

L i t. zie > Cycloon ook J. Bjerknes en H. Solberg,
Meteor. Conditions for the formation of Rain (Oslo 1921);
id., Life Cycle of Cyclones and the Polar Front Theory
(Oslo 1922)
T. Bcrgeron en G. Swoboda, Wellen und
Wirbel an einer quasi-stationaren Grenzflache (Leipzig
1924) ; G. Stüve, in Wissensch. Abhandl. d. preuss.
aëronaut. Observat.(XIV Lindenberg 1922). F. d. Broeck.
:

;

:

;

Frontaal-vaiur, geweervuur e.d., in horizontalen zin loodrecht op de voorzijde van een verdedigingswerk of opstelling.

Wat

niet onder

F

te

Frontosustypc,

Runderen.

Frontpartij, >

Belgische politieke partijen.
Frontplaat (t e c h n.), verticaal opgestelde
plaat, die het begin of het einde vormt van apparaten,
ketels,

machines enz.

Frontstreep (België),

een 6 cm lange galon,
schuin genaaid op den bovenarm van de linkermouw
bij de militairen, die tijdens den Wereldoorlog in de
gevechtszone hebben vertoefd. Een eerste f. werd na
één jaar, elk der volgende na 6 maanden aanwezigheid toegekend. Krachtens de wetten van 25 Aug. 1919
en van 14 Mei 1929 verschaffen de f., behoudens enkele
uitzonderingen, den oud-strijders een reeks gelde lijke
voordeelen, o.m. een lijfrente, waarvan het bedrag,
dat berekend wordt naar het aantal frontstrepen,
uitkeerbaar is, zoodra de belanghebbende 45 jaar heeft
bereikt en kan overgedragen worden aan de weduwe of
de kinderen. Een soortgelijke regeling bestaat eveneens
voor de > kwetsuurstreep.
V. Coppenolle.
Fronttooneel van H.M. de Koningin, algemeen
Vlaamsch tooneelgczelsckap, opgericht aan den Ijzer
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onder den Wereldoorlog 1917-1918, door de soldaten
Juliaan Platteau en dr. Oskar De Gruyter, met artistieke en Vlaamsch nationale bedoeling. Van het eerste gezelschap maakten deel uit, buiten de stichters
voomoemd, J. Bouckhout, H. en O. Laloo, Aug. Maes,
M. van Daele, J. Walleyn, en de dames Van MiddelenMathis, M. Walraf en D’Heere. De eerste opvoering
had plaats in den Schouwburg van koningin Elisabeth,
te Hoogstade, met Hooft ’s Warenar. Na den wapenstilstand voerde het F. zijn actie met toenemend succes
verder door en trad in vsch. steden van Vlaanderen
en van het bezette Duitsch gebied op. Toen dr. De
Gruyter, de ziel der onderneming, werd gedemobiliseerd, teerde het nog een tijdje op verworven roem, totdat Platteau en de inmiddels tot den troep toegetreden
begaafde acteur Staf Bruggen over de grenzen werden
gezet (1919). Alsdan werd het F. door toedoen van St.
Bruggen en dr. J. Goossenaerts, uitgebouwd tot het
befaamde Vlaamse Volkstoneel (10 Aug. 1920) onder

232

tuigend van een onbevangen blik op de werkelijkheid,
geen succes, maar met de publicatie van North of
Boston in 1924 werd hij meer bekend. In 1924 kreeg
J Panhuijsen.
hij den Pulitzer Prijs.

Voorn, werken:
Frotté,

Collected

met een ruw

Poems

(1931).

dat in de
meeste gevallen verkregen wordt door noppen-, knoopen- of frottégaren, één- of meerkleurig. > Badstof.
Frottement noemt men het bij droge pleuritis
(> Longtuberculose) optredende wrijven, hetwelk ontstaat ten gevolge van het ruw worden der borstvliezen
door ontstekingsprocessen.
verhaal, fabel), Ital. liedvorm
Frottola (Ital.,
der late middeleeuwen. De f. heeft een verhalenden
inhoud en behoort tot den ballade-vorm, alhoewel zij
een uitgesproken volkskarakter vertoont. De frottola
werd vooral in N. en M. Italië beoefend bij den aanvang
der 16e eeuw. Zij wordt meerstemmig geschreven, maar
slechts de bovenstem wordt gezongen, de andere parstof

uiterlijk,

=

dr. De Gruyter.
Lenaerts.
tijen gespeeld.
Godelaine.
De Gruyter (Antwerpen 1934).
Froude, 1° James Antony, Eng. hisFrontvlieger (m i 1 i t.), alg. benaming voor toricus; * 1818 te Dartington (Devonshire), f 1894 te
vliegers, werkzaam aan een gevechtsfront. > Vlieger. Oxford. Hij studeerde te Oxford en werd er fellow van

van

leiding

L

i t.

:

Frontwolkcn,

Front

sub

warm

front en

Exeter College (1842); hij was eerst een aanhanger
van Newman en de High Church; maar later veranderde
Fronville , gem. in het O. van de prov. Namen opp. hij van gedachten en moest zijn fellowship opgeven.
1 582 ha, ca. 600 inw., grootendeels Kath.; landbouw. Dan kwam hij onder invloed van Carlyle en diens
Froriep, August, Duitsch medicus, * 1849 „hero-worship”. Na den dood van zijn tegenstander
te Weimar, f 1917 te Tübingen. In 1864 prof. der ana- Freeman werd hij regius professor van moderne getomie en directeur van het anatomisch instituut te schiedenis te Oxford. Zijn gesch. werken werden voorbereid door zijn reizen naar de voornaamste archieven
Tübingen. In 1908 tot den adelstand verheven.
Werken: Anatomie f. Künstler (Leipzig s 1899) van Engeland en Spanje, en toch is hij niet betrouwDie Lagebeziehungen zwischen Groszhirn und Schadel- baar, omdat hij partijdig is en zelfs onbekwaam om de
dach bei Menschen (Leipzig 1897).
bronnen nauwkeurig te gebruiken; maar hij onderFrosch (D.), slof; ondereinde van den strijkstok scheidt zich door zijn schitterenden en schilderachtigen
van strijkinstrumenten.
stijl en zijn dramatische beschrijvingskracht.

koud

•>

(3°,

front).

;

Froschauer, Christoph, een productief
uitgever en drukker te Zürich, uit de eerste helft der
16e eeuw; beroemd wegens zijn bijbeldrukken.
prof. aan de Weensche
i 1,
Fröscliels, E
universiteit, leider der phonetische afd. van het physiologisch instituut, voorzitter der Internationale Gesellschaft für Logopaedie und Phoniatrie, een der
voormannen der zgn. Weensche School, die de psychische therapie van het stotteren voorstaat; uitvinder
van een nieuwen obturator voor gehemeltespleet,
berustend op origineele ideeën en principes.
Voorn, werken: Lehrbuch der Sprachheilkunde
Stimme und Sprache in den Heilpadagogik
(3e druk)
Das
Singen und Sprechen
Psychologie der Sprache
v. Amelsvoort.
Stottern.
Frosinone, 1° prov. in Midden-Italië, in
1927 gevormd; opp. 3 239 km2 ruim 432 000 inw., 128

m

;

;

;

Voorn, werken:

History of England from the
to the defeat of the Spanish Armada (2 dln.
history of the first forty years
1856) ; Thomas Carlyle,
history of his life
of his life (1882) ; Thomas Carlyle,
Paul,
Life
of J.A.F.(1905).
Willaert.
Lit.:
H.
(1884).

fall of

A

,

41° 38' N., 13° 10' O.
teelt.

;

ca.

De muren stammen

6000 inw. Wijn- en

Rom. tijd.

Heere.

August e,

Fransch

uit den

Frossard, Charles

olijven-

generaal der genie; * 1807, f 1876 te Chateau Villain.
Hij was van 1867 af gouverneur van prins Louis
Napoleon. Op 6 Aug. 1870 werd hij bij Forbach (Spicheren) door de Duitschers verslagen. Later werd hij
met het leger van Bazaine in Metz ingesloten.
Frost,
o b e r t, Amer. dichter, * 1876 te San
Francisco, studeerde aan de Harvard Universiteit, was
achtereenvolgens onderwijzer, schoenmaker, journalist en landbouwer. In het eerst hadden zijn verzen,
vaak van een groote dramatische kracht, en altijd ge-

R
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te

A

—

2°

Richard Hurrcll,

de vriend van
Anglic. geleerde en asceet; * 1803, f 1836;
broeder van J. A. F., studeerde te Oxford, fellow van
Oriel in 1826, ontving Anglic. wijdingen in 1829.
Begin van tering vertoonde zich in 1831, en was oor-

Newman,

zaak van de

reis

naar

Italië

met Newman

in

1832 en

Hij schreef drie van de Tracts for the Times,
wetensch., kunsthist. art. in The British Magazine,
enz. Een fijne geest, een heiligenfiguur.
U i t g. van Remains door J. B. Mozley met voorrede
Lit.: Biogr. v. L. I.
van Newman (2 dln. 1837).
’33.

—

Pompen.

Guiney (1904).

,

km 2 89 gemeenten. Overwegend landbouwgebied.
2° Hoofdstad der prov. F., 290 m boven de zee;

per

Wolsey

Froude-rem, een toestel, dat dient tot het meten
der rempaardenkracht van motoren. Ze bestaat uit een
turbine, waarvan de rotor verbonden wordt aan den te
meten motor, terwijl de stator draaibaar is bevestigd

op een voetstuk en in evenwicht wordt gehouden door
een arm, waaraan de noodige tegengewichten kunnen
worden bevestigd. Stroomend water, waarvan het debiet kan worden geregeld, stroomt tusschen rotor en
stator, waardoor de rotor den stator tracht te doen
mededraaien, maar waarin hij wordt verhinderd door
den arm met tegenge wicht. Het aantal rem -pk verkrijgt
n.g
men door de formule — ’ waarin n het aantal toeren

—

,

c

per min, g het gewicht in kg en c de constante der
froude-rem is.
Guljé.
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Froumond

van

Tegernsee,

—Fruitboom

de kloosters.
Manitius, Gesch. der lat. Lit. des Mittelalters
(II 1923, 517-525).
Franses.
Froyennes, gem. in het N.W. van de prov. Henegouwen, ten N.W. van Doornik; opp. 593 ha, ca. 1 600
i t.

:

inw.; zand- en kleiachtige landbouwstreek; Scheldevan F. Oude heerlijkheid.

dal; vijvers. Kasteel

Fructicetum,

vruchtboomen of,
boek met beschrijvingen van
vruchtboomen. De naam wordt ook gebruikt voor een
bescheiden fmittuin als onderdeel van een grooten
overdrachtelijk,

verzameling

een

Fructidor(Fr.,

is

Rom.

Congregaties.

Lit.: Analecta O.P.
97

(1925, 153 vlg.

vlg.).

Fruin,

Jacobus

1°

;

1933, 36 vlg.,

Lambermond.
Antony, Ned.

rechtsgeleerde; * 1829 te Rotterdam, f 1884 te Utrecht.
Studeerde te Leiden, advocaat te Rotterdam (1854),
referendaris aan het dept. van Financiën (1858), hoogleeraar te Utrecht (1859), waar hij als opvolger van Van
Hall burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk pro-

cesrecht doceerde. Inaugurale rede „Over het nut der
geschiedkundige beoefening van het Fr. recht voor de
wetcnsch. verklaring onzer burgerlijke wetgeving”.
Behalve voor staats- en administratief recht toonde F.
een warme belangstelling voor de Ned. rechtsgesch.
(uitg. van het Rechtsboek van den Briel van Jan
Matthijssen, 1880). Verder is van F. bekend de uitg.
der Ned. Wetboeken, die nog steeds in herdrukken,
Hermesdorf
telkens aangevuld, verschijnt.
2°
Jacobus, de beste Ned. historicus, een ge.

Robert

=

= vruchtmaand;

( Lat.fructus
vrucht), 12e en laatste maand van het jaar in de tijdrekening der eerste Fransche Republiek. Zij liep van 18
of 19 Aug. tot 22, 23 of 24 Sept. van onze tijdrekening.
Door den staatsgreep van 18 Fructidor, an V
(4 Sept. 1797), door Barras voorgesteld als een verdedigingsmaatregel van de republikeinen tegen „royalisten”, doch in werkelijkheid een gewelddaad, slaagden
de Jacobijnen er in hun regime te handhaven.
Fructose of vruchtensuiker komt in de meeste
zoete vruchten voor. Honing bevat, behalve 16-18%
water en geringe hoeveelheden was, eiwitstoffen enz.,
een mengsel van gelijke deelen fructose en dextrose.
Verder ontstaat het door hydrolyse van verschillende
plantenstoffen, o.a. van inuline, een polyose, die
in dahliaknollen en cichorei voorkomt. F. is een
zeer zoet smakende, witte, gekristalliseerde verbinding, die bij 95°-100° C smelt. De formule luidt
CH2 .(CHOH)8 COH. CH 2 OH. De oplossing in water

O

vsch.

leerde

parkaanleg.

I
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middeleeuwsch nuntius in München. In 1915 kardinaal gecreëerd;
sedert 1916 te Rome; 1925-1927 groot-poenitentiarius
1927 kanselier der H. Roomsche Kerk. Zijn laatste
titelkerk was San Lorenzo in Damaso. Hij was lid van

Latijnsch schrijver; * 960, f ca. 1008. F. trad in Tegemsee in het klooster, legde zich later in S. Pantaleon
in Keulen op de studie toe, keerde naar Beieren terug
en was jarenlang leeraar in zijn oude klooster. In Keulen schreef hij Boethius’ de Consolatione Philosophiae
over, benevens eenige Levens van Boethius en leverde
er glossen bij. Later schreef hij glossen op Priscianus.
In Tegemsee heeft hij vooral brieven geschreven en tal
van gelegenheidsgedichten. Grooter dan de literaire
is de cultuurhistorische waarde daarvan. Ze geven een
kijk op het kloosterleven, het kloosteronderricht, berichten over uitwisseling van handschriften tusschen

L

;

1

linksdraaiend, [a] 20

= —92.88 bij

van veel

omvattende kennis en groote belezenheid, vooral

uitmuntend

als

scherpzinnig criticus envorscher;
* 1823 te Rotter-

dam, f 1899 te
Leiden. F. begon
zijn studie te Leiden in 1842 en
promoveerde op
een Egypt. onderwerp in 1847.
Zijn

eerste

ge-

schrift vanbetee-

R.

kenis was
een
tegen
brochure

J. Fruin.

het anti-revolutionnaire staatsrecht van Groen van
Prinsterer (1853), getuigenis van F.’s liberale begin-

een concentratie selen, die ook in zijn later werk steeds weer voor den
van 10 g per 100 dag treden. Van 1849 tot 1860 leeraar aan het gymcm3 F. wordt wel nasium te Leiden, een betrekking, welke hem tijd voor
gebruikt als zoet- studie liet. In deze jaren schreef F., die meer een
stof voor diabe- analytische dan een synthetische geest was, enkele van
.

tici.

Hoogeveen.

Frug ivoren,
> Vruchteters.
iFrühwirth,

Franciscus
Andre

a

s,

zijn groote studies. Vooreerst zijn meesterwerk: Tien
jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog 1588-1598 (1857),
waarin op onovertroffen wijze een beeld van het Ned.
volk in al zijn uitingen gegeven werd. Vervolgens in
1859 het „Voorspel van den Tachtigjarigen Oorlog”,
dat de groote lijnen van den oorsprong der troebelen

Oostenr. Domikardinicaan,
naal; * 1845 te

voorgoed vastlegde. F. werd in Febr. 1860 benoemd
op den eersten afzonderlijken leerstoel voor Vad. Geschiedenis aan de Leidsche Universiteit. Tal van puSankt Anna am blicaties over het geheele gebied der Ned. geschiedenis
Aigen (Stiermar- zijn sindsdien van zijn hand verschenen, waarvan de
ken), f 1933 te meeste door het diepgaand en critisch bronnenonderRome. Hij trad zoek, dat er aan ten grondslag ligt, en den uitnemenden
1863 te Graz in vorm blijvende waarde bezitten.
de Orde; 1868
Lit.: Kernkamp, Over R. F. (1901) ; Gorris, in Hist.
:

F. A. Frühwirth.

gewijd;

priester

Tschr. (1932, 262-272).

1880-1884 en 1891 provinciaal der Oostenrijk-Hongaarsche prov.; 1891-1904 generaal der Orde; 1907-1916
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Fruitteelt

>

—Fruittuin

De voornaamste soorten zijn in ons klimaat
pruim, perzik, peer, appel, aal- en kruisbes
en de framboos. Van minder beteekenis zijn vijg,
amandel, mispel, kweepeer,
abrikoos,
moerbei,
krentenboompje, braam, wijnbes, veenbes, tamme
kastanje, hazelnoot, okkernoot en enkele andere. In
het subtropisch klimaat treden sinaasappel, granaatappel, dadel en kaki mede op den voorgrond en verdwijnen enkele onzer species, terwijl de tropen weer
een andere sorteering doen zien. De waarde van een
f. hangt af van de hoeveelheden en de hoedanigheden
van het erop wassende ooft, van de te maken kosten
en het tijdstip, waarop men oogsten kan. In verband
daarmee is het belangrijk op te merken, dat daarop
de soort en verscheidenheid van •> onderlaag cn
> entrijs van veel invloed zijn en niet zelden ook de
boomen in de omgeving. Sedert eenige jaren is de
gelegenheid om zich daaromtrent te doen voorlichten
in vsch. landen zeer verbeterd. Physiologisch kan men
zeggen, dat het entrijs in de eerste plaats de kwaliteit
en het seizoen beheerscht, doch dat daarop ook door
de onderlaag en door de verzorging, bijzonderlijk door
snoeien ziekte-bestrijding, invloed wordt uitgeoefend,
terwijl de oogsthoeveelheid in hooge mate door deonderlaagwordt bepaald, waarop echter ook entrijs en verzorging weer influenceeren. Alle ooftboomen vragen, om tot
een goede opbrengst te komen, snoei, waardoor allereerst regelmatige productie en kloek fruit wordt
beoogd, en daarnaast is de voorkoming en bestrijding
van ziekten en vijanden op het gewas een essentieel
bestanddeel van het werk van den verzorger, wanneer
deze een product wil, dat beantwoordt aan de hooge
eischen van de huidige markt.
Naar den vorm onderscheidt men > hoogstam,
> halfstam, > struik en vsch. > leiboomen, waaruit
men al naar de eischen van comfort en netheid en den
aangeboren aard van soort of verscheidenheid kiest.
Het vaderland van de Ned. f. is groo tendeels Europa
en Voor-Azië, doch ook Midden- en Oost-Azië hebben
f. geleverd en in Ned. appels en frambozen is ook
Amerikaansch „bloed” gekruist. De cultuur dagteekent
van het begin der historie.
L i t. Voor onderlaag en verscheidenheid Rietsema,
Beschrijvende Rassenlijst Fruit ( 3 1935). Voor ziekten en
Ritzema Bos en Schoevers, Ziekten en
beschadigingen
Beschad. d. Ooftboomen en Bessenstruiken ( 2 1924).
Rivière, Traité d’Arboriculture fruitière
Voor snoei
Gardner, Bradford en Hooker,
Algemeen
(1928).
Fundamentals of Fruit Production (1922).
Rietsema.
van

ooft.

druif, kers,

:

:

:

:

:

Fruitteelt, ook ooft- of vruchtenteelt (fructicultuur) genoemd is de teelt van houtgewassen (> Fruitboom) om de vrucht, waarvan de vleezige wand of
kern (zaad) bijzonder geschikt en gezocht is om in
of gekookten toestand een smakelijke spijs of
door uitpersen een verfrisschenden drank of een voedzame vette olie voor den mensch te leveren. Dus behooren de eetbare vruchten van kruidachtige gewassen
(aardbei, meloen, ananas, banaan) niet tot het fruit.
In voedingswaarde staan het dichtst bij graanvruchten
en peulzaden de nootvruchten met hun eetbare kernen,
bijv. wal-, hazel-, cocosnoot, amandel, kastanje. Haar
harde vruchtwand maakte ze tot het oudste bewaar- en
exportfruit. Veel fruit wordt gedroogd, uitgekookt tot
halfvaste producten (stroop, marmelade, jam), uitgeperst tot sap (citroen), tot vette olie (olijf), gegist tot
wijn (druif), gebruikt bij likeurstokerij (citrus-fruit).
Daardoor is de f. een belangrijke bron van voedingsen genotmiddelen en een der oudste takken van tuin-

rauwen
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bouw. Vele eeuwen voor het begin onzer tijdrekening
beoefenden de volkeren van het Nabije Oosten de teelt
van druiven, vijgen, moerbeien, dadels, olijven, enz.,
en die van het Verre Oosten (China) bovendien die van
steenvruchten (kersen, pruimen, perziken, abrikozen,
enz.). Voor zoover het klimaat er zich toe leende, namen de Romeinen deze culturen over en verspreidden
ze ook in W.Europa, waar appel, peer, mispel, kriek,
bessen en frambozen inheemsch waren. Bij de komst
der Rom. hadden de Germanen op den veehof, waar de
grond vruchtbaar was door den veemest, reeds hun
grasboomgaard met appelen en peren. Ten N. van Rijn
en Donau is de f. verspreid door de Benedictijnen. Na
de Hervorming hebben vooral de hoveniers der kasteelen en buitenplaatsen de f. verder ontwikkeld. De
wetenschappelijke grondslag, de plantkunde der f., de
porno-, carpo- of fructologie werd gevormd door Duhamel du Monceau, die in 1758 La Physique des Arbres,
en in 1768 Traité des Arbres Fruitiers publiceerde,
waarin hij o.a. de gewonnen ervaringen over den sapstroom in stellingen formuleerde, welke het uitgangspunt van den zgn. beredeneerden snoei werden.
Reeds vroegtijdig hadden de
naam op het gebied der fruitteelt. De Ital. Humanist

Nederlanden

Guicciardini, die ca. 1550 Ned. bereisde, roemde er

de appels en peren. Een eeuw later werden in Engeland
de meeste kersen uit Ned. ingevoerd. In het begin der
18e eeuw bereisde de Engelschman Speechly deze streken om er de f. en het vervroegen van tafeldruiven en
ananassen te leeren. België won veel nieuwigheden,
vooral peren, sinds J. B. van Mons (1765-1842) op
grond van de verouder ingstheor ie (1795) van den Eng.
kweeker P. A. Knight tot zaaien overging.
Thans beslaat de fruitteelt in Ned. ca. 34 000, in
België ca. 80 000 ha. De voornaamste centra zijn in
Ned.: Gelderland (Betuwe), Z. Limburg, Utrecht en de
Z.Hollandsche en Zeeuwsche eilanden; in België: Limburg, Luik en de omgeving van Brussel. De teelt van
tafeldruiven onder glas heeft haar voornaamste centrum voor Ned. in het Westland, voor België in Hoeilaart, Overijsche en Ter Hulpen bij Brussel. In 1932
exporteerde Ned. ruim 8 millioen kg tafeldruiven cn
produceerde België 6 millioen kg.

Engeland

heeft zijn voornaamste fruitteelt-

Duitschland

gebied in het graafschap Kent,
in Rijnland, Wurttemberg en Beieren. Het eerste fruitland van Europa is F r a n k r ij k. De machtigste
ontwikkeling heeft de f. gedurende de laatste halve
eeuw genomen in de
Staten,
vooral de appelteelt in het Westen. Volgens Amer.
gegevens beslaan de appelaanplantingen der wereld
3,5 millioen ha, waarvan in N.Amer. 1/3. Amerika
heeft vooral van den appel een artikel voor de wereldmarkt gemaakt, zooals de zuidvruchten (agrumen) der
oude wereld dat reeds lang waren.
Moerlands.
L i t. Claassen, Hazeloop en Sprenger, Leerboek der

Vereenigde

:

4
1931) v. d. Plassche, De f. in Amer. 2 1932).
Fruittuin, tuin voor verbouw van fruit. De

fruitteelt

(

;

(

onderscheiding van

en boomgaard houdt zelden
meestal ook naast struiken wel
boomen staan en in een boomgaard zoowel struiken
als boomen. Het doel is een wel geregelde fruitproductie
hetzij voor liefhebberij, hetzij voor geldbelegging,
hetzij als middel van bestaan. Vaak kenmerkt zich de
productie als onregelmatig en ook de arbeid is ongeregeld over het jaar verdeeld, in verband waarmee de
f. meestal slechts als onderdeel van een landbouw- of
van een warmoezeniersbedrijf wordt opgevat.
steek, daar in een
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— Fucaceeën

Voor de f. in Ned. en België, > Fruitteelt.
Het karakter van een f. hangt vooral af van de
aangeplante soorten, zoodat men kan spreken van
bessen-, druiven- of kersentuin, van een gemengden
fruittuin, enz., verder van het gebruik van den grond
onder de boomen, die kan worden beteeld met kleine
fruitboomen of struiken, met groente, gras of akkervruchten, doch die ook braak kan liggen. De boomen
kunnen zijn hoog- of halfstam, struik of leiboom, zij
kunnen duurzaam of kort levend zijn, of beide als
blijvers en wijkers door elkaar. Voor het resultaat zijn
belangrijk de keuze en bewerking van den grond, de
bemesting, het snoeien, de mogelijkheid van een juiste
bestuiving der bloemen, alsmede de bescherming
tegen storm, nachtvorst, ziekten en vijanden.
L i t. Gardner, Bradford en Hooker, The fundamenA. Janson, Der Grosstals of Fruit production (1922)
Rietsema.
obstbau ( 3 1924).
:

;

Frullania, > Roestmos.

Georgc

Duitsch
van,
Frunclsberg ,
troepenaanvoerder; * 1473 op den burcht Mindelhcim
bij Memmingen, f 1528 aldaar; diende in vsch. oorlogen
onder keizer Maximiliaan, die hem in 1504 tot ridder
sloeg; met zijn gemoedelijke, zwaarlijvige persoonlijkheid had hij, „de vader der Duitsche landsknechten”,
een machtig overwicht op het ruwe soldatenvolk.
Sedert den Rijksdag te Worms in April 1521 neigde
hij tot het Lutheranisme en kreeg toch een belangrijk
commando in den oorlog tegen Frankrijk, eerst in
N. Frankrijk, daarna in Italië; met een nieuwe troepenmacht van Kath. en Luth. over de Alpen gaande,
had hij een groot aandeel in de overwinning bij Pavia
(1525). Ook in den Boerenkrijg trad hij op. Bij een
muiterij der Duitsche landsknechten bij Bologna
in Maart 1527 kreeg hij een beroerte en was sedertdien
machteloos; stierf als Katholiek. Zijn persoon leeft
voort ook in letterkunde en hist. film. Zijn zoon Kaspar
was eveneens soldatenaanvoerder; met zijn kleinzoon
George stierf het geslacht in 1586 uit.
L i t. Rcissner, Historia Herrn Georges und Ilerrn
Barthold, G. v. F. (1833)
Casparn von F. (1572)
v. Gorkoin.
F. Zoepfl, F. und die Mindelburg (1928).
Frusino, (tegenw. Frusinone), onaanzienlijke
stad in het Latium (gebied der Hemici) aan de via
Latina, in 303 v. Chr. door Rome op de Volsci veroverd.
Fruska Gora, woudrijke bergrug tusschen den
Donau en den benedenloop van de Sau in Joegohoog.
slavië (III 672 C 2) ; tot 539
:

;

m
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van de waargenaar Oostenrijk terug

zijn interpretatie

feiten. In 1907 keerde F.

Dumon.
en werd hoogleeraar te Weenen.
Fruytiers, 1° Jan, Vlaamsch schrijver uit
de 16e eeuw, in Brabant geboren, naar Holland uitgeweken. Schreef Ecclesiasticus oft de wijse sproken
Jesu des soons Sirach (116 liederen, met muziek;
Antwerpen 1565); Schriftmetige Gebeden (Emden
1573).

2°

Louis Joseph,

kopergraveur en handelaar
Mechelen, f 1782 te Antwerpen
bekend door zijn talrijke maar over het algemeen
middelmatige uitgaven van devotieprentjes.
3° Philip, schilder en graveur te Antwerpen;
* 1610,
f 1666. Hij leverde vsch. groote werken voor
kerken, maar ook portretten, meest in klein formaat;
bovendien kent men van hem een aantal gegraveerde
portretten van tijdgenooten, waaruit zijn meesterschap
ook op dit gebied spreekt.
L i t. v. Wurzbach, Niederl. Künstlerlex. Schreden
Fry-Gumay, E 1 i s a b e t h, Eng. wcgbcrcidster voor maatschappelijk werk; * 1780 in het graafschap Norfolk, f 1845 te Ramsgate. Onbevredigd
door de leegheid van haar leven, trad zij in nauwe
relatie met haar kerk, wijdde zich aan armbezoek
en richtte een Zondagsschool op. In 1800 huwde zij
met Joseph Fry. Niettegenstaande zij twaalf kinderen
kreeg, wijdde zij zich verder aan de armen, vooral
aan een Iersche kolonie. Zij bezocht geregeld sinds
1816 de gevangenis in Newgate en wist daar orde,
zindelijkheid en arbeidszin te brengen. In dien tijd
waren de vrouwengevangenissen holen van ellende en
zedeloosheid. Zij verbeterde dit gevangeniswezen.
Degenen, die levenslang veroordeeld waren, werden
gedeporteerd naar strafkoloniën in Australië. Op de
schepen wist zij ook orde te stellen door het aanstellen
van opzichteressen, die gedurende de reis voor toezicht
en arbeid zorgden. Zij maakte vele reizen, werd
internationaal vermaard en werkte in Denemarken,
Duitschland, Rusland. In 1841 kwam zij naar Den Haag
en hielp Barbara van Milten Schilpevoort aan de
reorganisatie van de gevangenis te Gouda. Zij werkte
ook voor oprichting van toevluchten voor dakloozen,
vereen igingen voor verwaarloosde kleine meisjes en
tehuizen voor meisjes en jonge vrouwen. Zij stelde
daarnaast hooge eischen aan zich zelf, ook voor haar
in plaatwerk; *

1713

te

.

:

huisgezin.

Elisabeth-Fry-vereeniging

Haag voor reclasseering van vrouwen.
Wegbereidsters
beroemd om haar
Joh. Naber, in
L i t.
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Volpiano (Piemont); 1003 gesticht;
kloostergewoonten, die over Siegburg (bij Keulen)
in St. Blasien (Zwarte Woud) en andere Zuid -Duitsche
abdijen werden ingevoerd; opgeheven tijdens de
Fransche Revolutie.
Fruwirth , C a r 1, grondlegger van de wetenschappelijke plantenveredeling; * 1862, f 1930. Van
1887 tot 1897 doceerde hij akkerbouw en plantenteelt
te Mödling (Weenen), werd daarop naar Hohenheim
geroepen, waar hij zijn ontzaglijk rijk materiaal over
bevruchtings- en correlatieverschijnselen bij cultuurgewassen verzamelde. Deze nota’s, evenals de uitkomsten van zijn bastaardeeringsonderzoek, vormden den
grondslag van zijn monumentaal Handb. der landwirtsch. Fflanzenzüchtung (5 deelen), dat vsch. herdrukken beleefde en thans nog door den theoretischen
evengoed als door den practischen plantenkweeker
hoog wordt gewaardeerd, al kan de moderne geneticus
niet steeds zijn goedkeuring hechten aan Fruwirth ’s

Wat

;

:

:

(uitvoerige

Haye.

biogr.).

Frijnen noemt men

het op een bijzondere wijze
behakken van natuursteen, welke daarvoor eerst
glad behakt en geschuurd moet worden, waarna met
een platten beitel de zgn. f r ij n s 1 a g aangebracht
wordt, welke bestaat uit evenwijdige streepjes op
afstanden van 2 tot 4 mm.

Frysk bloed, tsjoch op! Wol nou

ris

bruwze

=

Friesch bloed, stuif op! Wil nu
eens bruisen en koken. Friesch volkslied van dr. E. H.
Halbertsma (Liederen van Groot-Ned., nr. 67-71.
Utr. Stud. -Corpsliederen).
in siede (Friesch)

Fucaceeën, een bruinwierenfamilie met loof,
dat in wortel-, stengel- en bladachtige deelen onderscheiden kan worden. De meeste soorten bezitten
blaasvormige drijf organen. Vegetatieve vermeerdering
heeft plaats door afgebroken stukken. Over de geheele
plant verspreid of op bepaalde deelen bevinden zich

vinden
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conceptacula (of scaphidiën, d.w.z. holle ruimten,
die naar buiten uitmonden), waarin oogoniën en /of
antheridiën. Uit de oogoniën komen de 8, 4, 2 of 1
eicellen in het zeewater vrij, waar zij door de spermatozoïden, die zich door twee zijdelingsche zweepharen
voortbewegen, bevrucht worden.

De

komen vooral in warmere zeeën voor (CystoCystophora en Sargassum), ofschoon in de
gematigde streken ook vsch. soorten van Fucus
(blaaswier), Ascophyllum (knotswier), Himanthalia
en Halidrys algemeen zijn. Durvillea utilis wordt
in Chili door de armen als voedsel gebruikt. Uit de
F. worden jodium en potasch gewonnen.
Bonman
F.

seira,

.

Fuchs,

Leonhard

v

Duitsch arts en
plantkundige; *1501 te Memmingen (Beieren), f 1566 te
Tübingen. In 1526 hoogleeraar jin de medicijnen te
Ingolstadt, in 1535 te Tübingen. Naast Brunfels en
Bock een der grondvesters van de plantkunde in Duitschland. Het geslacht Fuchsia is naar hem genoemd.
o n,

Voorn, werken: De

Historia Stirpium (1542
1543 onder den titel van Kreuterbuch in het Duitsch
uitgegeven; bevat uitstekende beschrijvingen en afb.
van ong. 500 Duitsche en buitenlandsche planten
op plantk. gebied het beste werk van de 16e eeuw).
L i t. Stübler, L. F. (1928).
Melsen.

Fuchsine, het zoutzure zout van rosaniline, is
een kleurstof, welke in vasten toestand uit prachtige
metaalglanzende kristallen bestaat, die in water
met een helroode kleur oplossen. De namen fuchsine
N.B., fuchsine S. enz., geeft men aan vsch. kleurstoffen, die alle met rosaniline
of pararosaniline
samenhangen. Deze laatste worden door oxydatie
van p-toluïdine en o-toluïdine en aniline met arseenzuur of nitrobenzol verkregen. Ze dienen voor het
roodverven van wol en zijde.
Eoogeveen.
Fucino, L a g o, ovaal bergmeer in de Abruzzen
(Italië, 42° N., 13° 30' O.). Reeds ca. 50 na Chr. werd
een tunnel gegraven om overstroom ing te voorkomen.
In 1852 groef men een nieuwen tunnel van 6,3 km
lengte; daardoor kwam 17 500 ha bouwland vrij.
Fucoxanthine (C^H^Og), een gele kleurstof,
die naast chlorophyl, carotine en xanthophyl voorkomt in de bruine chromatophoren van bruine wieren.
Fuego, vulkaan in de rep. Guatamala, MiddelAmerika; 3 835
hoog. Laatste uitbarsting in 1880.

m
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Fuchsia,

een plantengeslacht van de fam. der
wederikachtigen,

Oenotherastamt
Middel- en
Zuid -Amerika en
telt 60 struik
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Pedro Enriquez de Azevedo,

graaf van,

Sp. staatsman en veldheer; * 1535 te
Zamora, f 1610 te Milaan. Hij onderscheidt zich in
Port., dat hij van overrompeling door Eng. vrijwaart.
In Nov. 1592 komt hij in de Ned., om den veldtocht
tegen Frankrijk (ondersteuning van de Ligiie tegen
Hendrik IV) voor te bereiden. Van 1593 af, tijdens het
bestuur van graaf van Mansfelt en dat van den landvoogd Emest van Oostenrijk, tot 1595, houdt lüj de
macht in handen en belet o.a. de onderhandelingen
met de Noordelijke provinciën. Tot de komst van
Albert van Oostenrijk regeert hij als gouverneur en bekampt krachtdadig Maurits van Nassau en de Fr. legerbenden (herovering Kamerijk). Van 1600 af gouverneur
van Milaan; richt bij het Comomeer het fort Fuentes

waarvan enkele
klimmend of
boom vormig zijn. op; bekampt de Fr.

Dc bloembladeren der
standige,

oksel-

lange

buisbloemen

zijn

vaak anders getint dan de kelkbladeren. Talrijke
soorten zijn veel

gevraagde

sier-

planten; ook als
potplant. De ge-

vuldbloemige
hybriden stam-

Beschouwd

als een der
F. Roosbroeck .
marktplein, gerechtsplaats), bijzonaere stadsrechten, welke de Astiirische
koningen, in het bijzonder Alfonso V (999-1027)
aan de steden van hun land verleenden, waardoor de
stedelijke ontwikkeling zeer begunstigd werd. Zij
bleven tot de 19e eeuw van kracht.
Slootmans
Fucrtcvcntura, een der Oostelijkste eilanden,
deel uitmakend van de Sp. groep der
Canarische
Eil. op ca. 100 km van de Afrik, kust; 12 000 inw. met
Puerto-de-Cabras. De bergtoppen zijn van vulcanischen oorsprong en de Montana del Fuego heeft in de 18e
eeuw nog verscheidene dorpen bedolven. V. Asbroeck.

politiek.

knapste staatslieden van zijn
Fucros (^ Lat. forum

tijd.

=

.

men

Fufii, Romeinsch plebeïsch geslacht, waarschijnlijk
Campanië afkomstig. Daarvandaan de
bijnaam: Calenus. De meest bekende representant is
Quintus Fufius Calenus, de vijand van
stemma en van Cicero. Achtereenvolgens was hij als volkstribuun
F. gracilis. Een de helper van Clodius, als praetor van Caesar, zoowel
mooie tuinplant in Gallië als tegen Pompeius in Spanje. Caesar maakte
is deroodeMexihem consul in 47. Na diens dood sloot hij zich aan bij
a = doorsnede van caansche F ful- Antonius en vierde zijn haat tegen Cicero verder
vooral af
F. magellanica of coccinea, F. macro-

van

Fuchsia coccinea
het vruchtbeginsel.
;

.

gens en F. splen-

dens. De meest
harde soort is] F. discolor van de Falklands-eil. met
roode bloem en purperkleurige takken. In NieuwZeeland groeit de kleinbloemige en kruipende F.
:

excorticata, een 3-9 m
dikken stam. De vleezige
besvrucht is eetbaar en wordt ingemaakt. F. arborescens, een 2-3
hooge struik, is de eenige trosvormig bloeiende soort der wederikachtigen. Bonman

procumbens, alsmede
hooge boom met 1

uit Cales in

F.

m

m

.

Wat

niet onder

F

te

uit.

Slijpen.

Fuga

(Lat. en Ital.,

=

vlucht; D.: fuge; Fr. en

Eng.: fugue) is de bekroning van den nabootsenden
in de meerstemmige muziek. Zij bewerkstelligt
de ontwikkeling van één thema, dat echter ook van
meerdere vergezeld kan wezen, die dan tevens meteen
hun organische ontplooiing krijgen. De naam f. werd
in de M.E. toegepast op wat men nu den > canon
noemt. De > ricercar, het instrumentale muziekstuk
uit de Renaissance, dat successievelijk meerdere
stijl

vinden

is,

zoeke

men onder Ph

;
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De koraalfuga
een f ,waar eenkoraal-melodie doorheen gevlochten is.
Th. Weinlich, Anleitung zur Fuge (1852);
Lit.
H. Riemann, Katechismus der Fugen-Komposition
A. Gédalge, Traité de la Fugue (1901) e.a. werken over
de Klerk.
Contrapunt- en Compositieleer.

thema’s doorvoerde, wordt beschouwd als de voorlooper der f Het streven om een polyphone compositie
uit één thema op te bouwen, voerde tot de f., waarvan
de oudste proeven bij Andrea en Giovanni Gabrieli
aan te wijzen zijn. Een lange evolutie (die in groote
mate afhankelijk was van de ontwikkeling van het
tonaliteitswezen waaronder begrepen de > modulatie
en de > gelijkzwevende temperatuur) voerde de f.
tot haar hoogtepunt bij J. S. Bach (1685-1750), die,
vooral in zijn Wohltemperiertes Klavier en in zijn
Kunst der Fuge, de mogelijkheden van dezen kunstvorm uitgeput heeft. De f. is minstens tweestemmig,
maar kan tot voor acht zelfstandige stemmen, vocale
of instrumentale, gecomponeerd zijn. Het aantal
stemmen wordt strikt bijgehouden; alleen in de slotmaten wordt soms van dien regel afgeweken, door toevoeging van accoordnoten. Hoofdbestanddeelen in de
f. zijn: a) het thema; b) het „antwoord” (een aan speciale regelen onderworpen nabootsing van het thema
in de quint); c) het tegen -thema (of de tegenthema’s),
met het hoofdthema vaak in dubbele contrapunt gecombineerd; d) het „stretto”, waarin het thema op
korten afstand en ook in verscheidenheid van vorm

die drie thema’s tot ontwikkeling brengt.

guente, riposta, Gefahrte). Wanneer successievelijk
op deze wijze al de stemmen zijn binnengetreden, is de
„expositie” voltooid. Dan volgt gemeenlijk een kort
divertissement (episode, andamento), als overgang
naar de tweede doorvoering. Dit is vaak eenreëxpositie,
waarbij het „antwoord” aan het thema voorafgaat.
Vervolgens, na eventueel divertissement, begint de
derde doorvoering, waarin modulaties naar buurttoonsoorten plaats vinden. (Het is gebruikelijk de f.
in een aantal toonaarden door te voeren, die in den

stichtte
Jakob
ook in 1519 te
Augsburg (zie af-

.

is

.

:

;

Fugara, > Orgel.
Fugato, een fuga-achtig

deel van een compositie,
dat echter noch de uitgebreidheid, noch den strengen
vorm van de fuga heeft.
Fugger, vorstelijk en grafelijk geslacht in het
Beiersche Zwaben, voortgekomen uit een Augsburgsch
koopmansgeslacht. De oudste Fuggers waren in de
tweede helft der 14e eeuw meesters in het weversgilde
te Augsburg: Johannes (f 1409) kwam in den stadsraad
en diens oudste zoon Andreas (f 1457) kreeg reeds een
adelsbrief; de tweede zoon Jakob I (f 1469) is de stamvader der tegenw. Fuggers en de stichter der beroemde familie-vennootschap; drie van zijn zonen schiepen
den rijkdom van het huis en werden in 1473 van

keizerswege geadeld.
Jakob II de Rijke (f 1525) pachtte metaalmijnen Spanje en in de Oostenrijksche landen, nam
(omkeering, kreeftengang, verbreeding, verkorting) reeds in 1505 deel in den specerijenhandel op de
geïmiteerd wordt. Nevenbestanddeelen zijn: a) diver- nieuw ontdekte
was
tissementen of episodes, ontleend aan thema of tegen- zeewegen;
thema, en als overhang dienend tusschen de verschil- bankier der paulende periodes van de compositie ;b) orgelpunt (pedaal), sen; als bankier
doorvoering op een gehouden noot (tonica of dominant), der keizers finandat voor doel heeft de tonaliteit tegen het slot van de cierdehijdeHabsburgsche propacompositie te bevestigen.
De f. bestaat uit een aantal doorvoeringen (in ganda voor de
de vierstemmige schoolfuga meestal vijf). De eerste keizerverkiezing
noemt men de „expositie”. Een der stemmen vangt van 1519 en werd
aan met het thema (dux, subject, proposta, Führer). doorMaximiliaan
Terwijl deze voortgaat met het tegenthema (contra- I en door Karei
subject, contrapunt, Gegensatz), treedt een tweede V met eer en rijkstem binnen met het „antwoord” (comes, conse- dom overladen.

regel

overeenstemmen met de

zes eerste trappen

van

in de
indien deze majeur is
mineur -parallel op dezelfde trappen, de tonica gerekend als 6 ; aldus feitelijk op 1, 3, 4, 5, 6, 7,
de 7e zonder leidtoon-verhooging. Van deze trappen
kregen 1 en 5 in expositie en reëxpositie een beurt.

den

hoofd toonaard,

;

—

het streven om de hoofdtoonDe vierde doorvoering is
het „stretto” (Engführung). Wat dan als vijfde doorvoering nog volgt (orgelpunt en coda) is doorgaans

Toch bestaat

in de

f.

soort te laten domineeren.

beelding

bij

het

Augsburg)
de „Fuggerei” in
in de Jakober-voorstad: 53 dubbele huizen voor
onbemiddelde Kath. burgers der stad. Jakobs uiterlijk
wordt ons door Albrecht Dürer en door Hans Burgkmair weergegeven. Hij stierf kinderloos en daardoor
werden Raymund (f 1535) en Antoon (f1560), de
beide zonen van zijn broeder Georg,zijn erfgenamen. Zij
bleven overtuigd Kath., steunden Johannes Eek tegen
Luther en kregen nieuwe waardigheden en titels;
kregen ook muntrecht (1535). Zij waren beiden oprechte
maecenaten en verzamelaars, lieten huizen en kasteden
bouwen in laat-Gotischen en Renaissance-trant.
Raymund en Antoon stichtten de beide hoofdlijnen
van het huis; zonen van Raymund waren Ulrich
van Klassieke werken,
(f 1584), Prot. en uitgever
die zijn bibliotheek vermaakte aan de Heidelbergsche
univ.; Hans Jakob (f 1579), ijverig bevorderaar der
kunst en schrijver van een familiekroniek, en George,
de wiskundige, de stamvader van den nog heden
bestaanden grafdijken tak Fugger von Kirchberg und
Weissenkorn. Antoons zonen Markus (f 1597), Hans
stamvaders van de
(f 1598) en Jakob (f 1598) zijn de
nog bestaande huizen Fugger von Glött en F. von
Babenhausen. De meeste Fuggers bleven trouw aan

art. ->

minder streng en kan als aanhangsel beschouwd
worden, dat de ontknooping brengt.
Niet alle f. beantwoorden aan den schoolschen
vorm; vaak blijft o.a. de reëxpositie weg, als zijnde
van minder belang voor de ontwikkeling. De analyse
aan f. van groote meesters (inz. van J. S. Bach) brengt
op dit gebied veelvuldige ervaringen. Een f. met twee
thema’s, die óf gelijktijdig óf apart doorgevoerd worden,
maar in ieder geval gecombineerd te voorschijn treden,
noemt men dubbel-fuga. Ook kent men de tripel-fuga, hun Kath. overtuiging.
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L i t. Geiger, Jakob F., 1459-1525 (1895) ; Habler,
Gcschichto der Fuggerschen Handlung in Spanien (1897);
Stauber, Das Haus Fugger von seinen Anfangen bis
zur Gegenwart (1900) ; A. Schulte, Die Fugger in Rom
1495-1523 (2 dln. 1904); Bill, Hans Fugger und die
Kunst (1908)
Ehrenberg, Das Zeitalter der Fugger
2 dln. 3 1922)
Seelmann, Jakob Fugger der Reiche
Brandt, Die Fugger, Gesch. eines deutschen
1926)

Camotensis), priester te Chartres, * 1058; woont het
Concilie van Clermont bij, waar tot den eersten kruistocht werd besloten, neemt aan dien tocht deel als
kapelaan van Boudewijn van Edessa. Hij schreef:

:

Gesta Francorum Jherusalem peregrinantium. Beste
uitgave in: Recueil des Historiens des Croisades
(Hist. Occid. III, 311-485). Ook bij Migne, Patr. Lat.
(CLV, 825-940). Van groote waarde. W. Mulder S.J.
Fuleo van Neuilly, Zalige, f 2 Maart 1201.
Als boeteen kruistochtprediker (1199) oefende
hij machtigen invloed uit op het volk.
Fuleo (F u 1-

;

;

;

Handelshauses (1928).

Fughetta,

v.

244

Gorkom.

korte fuga.

Fugues (genees k ), aanvallen van zwerf zucht tijdens hysterische droomtoestanden.
(

Führich,

Josef von,

qu

Oostenr. schilder

louse,

en etser; * 1800
te Kratzau (Bohemen), f 1876
te Weenen. Behoort
tot
de

van Toulouse; *
1155 (?) te Marseille,

Klassicistischen

Cisterciënsers, in

(Wee-

1201 abt van Toronet(Provence),
1205
bisschop

Fuik,> Visch-

vanToulouse.Hij
is een der stichters van de uni-

tuig.

Fuikhaai, >
CuraQao(eiland).

Fuiimis

versiteit te

priester

Pan-

bij

Feugen

Fulda,

het

in het
Pruisisch regee-

dende Troje uit:
Wij zijn Trojanen geweest
(Troje

ringsdistrict

Kassei,

Virgilius’

Aeneis

gelegen in een
dal-verbreeding

325.

2.

Fulbert van
Chartres,

bis-

schop en

schrij-

ver;

*

ca.

975,

Dom, door Johann Dintzenhofer gebouwd

Fulda.

(1704-1712).

f 1029. Aquita-

van geboorte, kwam hij nog jong naar Chartres
en werd daar een leeraar van zeer hoog aanzien,
speciaal ook in de geneeskunde. Onder zijn leerlingen
worden o.a. genoemd Berengarius van Tours, Wazo
en Lambert van Luik. In 1007 werd hij bisschop
van Chartres. F. schreef een groot aantal brieven
van belang voor de geschiedenis van zijn tijd, preeken
niër

en traktaten, kleinere gedichten, waarin hij zich o.a.
een vurig vereerder van Maria toont en een Leven
van S. Autbert en van S. Egidius.

Li

t.

:

Manitius, Gesch. der

lat.

Lit. des Mittelalters

ulckerus),

Franses.
bisschop van Luik

(II, 23, 682-694).

Fulcanus

(F

(747-756).

Fulcher

van

prov.

Hessen-Nassau
(IX 576 C 3);

verlo-

is

.

1°

stad

aanschouwen
van het bran-

ren).

Tou-

louse (1229).

(Lat.).

thos riep

der

Vertoefde
doorgaans
aan
het hof van Willem VIII van
Montpellier. In
1 196 trad hij met
zijn vrouw
en
zijn twee zonen
in de Orde der

vormvereenigen.
Zijn hoofdwerk
is de cyclus van
fresco ’ï
in de
kerk van Altler-

De

Een

tijd.

Romantische geen
stemdheid

Tróes

f 25 Dec.

beroemdste troubadours van dien

die

chenfeld
nen).

van Toubisschop

1231.

school der zgn.
> Nazareners,
schilders,

e t)

Chartres

(Foucher,

Wat

niet onder

Fulcherius

F

den

van de gelijknamige rivier,
met de voorbergen van de Rhön
in het O., van

Vogelsberg in het W.; aan de
spoorlijnen
Frankfort a.d. Main, Hamburg Frankfort
en Hamburg München; zetel van het bisdom Fulda.
Ca. 26 000 inw., overwegend Katholiek. Fabrieken
voor emaille- en rubberwaren, weverijen, herstelplaats der staatsspoorwegen, machine-, lak- en kleurs toffenf abr ieken
Lips
Kunst. Van het vroeg-middeleeuwsche F. bleef
alleen over de in 820-822 gebouwde Michaelskirche
met twee torens. Op de plaats, waar 792-849 de zuilenbasiliek gebouwd werd, staat nu de van 1704-12 in
Barokstijl opgetrokken dom, met twee torens en hoogen
koepel, waaronder een crypte met het graf van St.
Bonifatius. Ook het vroegere vorst-biss. slot uit de 18e
e. is in Barokstijl gebouwd.
Terlingen-Lücker.

te vinden

Berlijn

—

—

—
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FuIIcr, 1° L o i e, Amer. variétédanseres, onder
na zijn wier pantomimische dansen de serpentinedans een
marteldood te Dokkum hier werd begraven. Paus wereldnaam verkreeg, f 1927.
2° Margaret, geleerde Amerikaansche, bekend
Zacharias verleende het klooster in 751 exemptie van
2° Benedictijner abdij, in 744 gesticht door den

H. Sturmius,

leerling

van

St. Bonifatius, die

iedere bisschoppelijke jurisdictie (eerste voorbeeld in
het Frankenrijk). Beroemde kloosterschool en rijke
handschriften -bibliotheek. Abt Balth. von Dembach
bewaarde in 1570 de abdij voor het Katholicisme en
bevorderde krachtig de Contra-Reformatie met behulp
der Jezuïeten, die in F. een college stichtten, waaruit
in 1734 een Benedictijnsche Universiteit ontstond
(opgeheven 1805). In 1752 werd de abdij een eigen
bisdom, dat in 1802-’03 geseculariseerd werd en toegewezen aan den Prot. erfprins Willem Frederik van
Oranje-Nassau. In 1821 werd het nieuwe bisdom F.
opgericht, dat sinds het concordaat van 1929 tot de
kerkprovincie van Paderbom behoort. Sedert 1867
heeft de jaarlijksche conferentie der Duitsche bisschop-

pen

L

te
i t.

:

Lex.

f.

Pompen.

om.
3°

Thomas,

Anglic. geestelijke en geschiedschrijver; * 1608, f 1661. Hij had het vertrouwen
zoowel van de Puriteinen als van de Hooge Kerk, was
zeer belezen en geestig en kon 20 jaren lang arbeiden

hoofdwerk, dat pas na zijn dood werd gedrukt
was The Worthies of England, een geogr.
en hist. beschrijving van alle Eng. graafschappen,
vol anecdoten en curieuze gegevens, in aantrekkelijken

aan

zijn

in 1662. Dit

Fulda plaats.

Fulda,

de „priesteres van" het philanthropische Transcendentalisme”; * 1810, f 1850. Zij stichtte en redigeerde
The Dial (1840), het orgaan der Transcendentalisten,
waartoe behoorden o.a. Emerson, G. Ripley, A. B.
Alcott, W. E. Channing en H. D. Thoreau. In 1846
vertrok zij naar Italië, waar zij huwde met den markies
G. A. Ossoli, vriend van Mazzini. Op terugreis naar
Amerika verging het schip en het echtpaar kwam
als

Theol. u. Kirche (IV).
Duitsch tooneelschrijver,
i g,

Ludw

begonnen in de naturalistische richting,

later onper-

soonlijk de heerschende tijdsmodes volgend; * 1862
te Frankfort a. M. Zijn vertalingen uit Shakespeare,
Molière, Rostand, Ibsen en vooral de „Meisterlustspiele

der Spanier” gelden voor meesterlijk.
Voorn, werken: Der Talisman (1893) Die
Des Esels Schatten (1920).
Zwillingsschwester (1901)
;

;

Pompen.

stijl.

Fuller-Maitland,

John

Alexander,

musicoloog; * 1856 te Londen; sedert 1889
muziekcriticus aan de Times. Hij gaf den 2en druk van
Grove ’s Dictionary uit, verder o.a. het Fitzwilliam
Virginalbook, schreef over English music in the 17th
and 19th century (2 dln. 1902 en 1901), over The age
of Bach and Handel (1902), over Brahms (1911),

Eng.

Fulfjeiitius Mythographus, Fabius PlanReeser.
a d e s, was een tijdgenoot van S. Fulgentius van enz.
Fullersaarde of vollersaarde, een soort
Ruspe (5e eeuw), maar men heeft hem ten onrechte
met den Kerkvader geïdentificeerd. Hij schreef 3 boeken klei met zeer groot absorptievermogen. Wordt gebruikt
Mythologieën; een Expositio Virgilianae continentiae voor het filtreeren en ontkleuren van oliën en andere
secundum philosophos morales (een verklaring van vloeistoffen. Vroeger gebruikt voor hetpappenvan laken.
den verborgen zin van den inhoud der Aeneïs); De
Fullerton, stad in Califomië (Ver. Staten v.
aetatibus mundi et hominis (het was bedoeld in Amer.), ca. 11 000 inw. Uitvoer van vruchten en ruwe
23 hoofdstukken, waarvan het eerste geen a, het olie. Petroleumbronnen.
tweede geen b zou bevatten, enz. F. heeft er 14 klaar
Fullerton, lady Georgiana, Eng. schrijfgekregen); Expositio sermonum antiquorum (verkla- ster; * 1812,
f 1885 te Boumemouth. Jongste dochter
ring van zeldzame Lat. woorden d. m. v. citaten). van den len graaf Granville. In 1844 zag haar eerste
der
U i t g. en 1 i t. Krüger, in Schanz’ Gesch.
roman, Ellen Middleton, het licht. Werd Kath. in
Franses. 1846. Na in 1856 opgenomen te zijn in de Derde Orde van
römi8chc Lit. (IV, 2, 1920, 196-205).
Fulgentius van Ruspe, Heilige, Kerkvader; St. Franciscus, wijdde zij zich aan philantropisch werk.
* ca. 467,
Werken: romans Grantley Manor Lady Bird
f ca. 532. F. is na Augustinus de grootste
Kerkvader van N. Afrika. Hij stamde uit een senato- Too Strange not to be True. Twee bundels gedichten.
Georgiana F.
riale familie, was zeer ontwikkeld (zou Homerus geheel Lit.: C. M. Yonge, Lady
Fulminateii noemt men de zouten van knalzuur,
van buiten hebben gekend), volgde eerst de ambtelijke
loopbaan; maar werd weldra monnik en leefde als een zeer onbezoodanig geruimen tijd in Italië en vervolgens in zijn stendige, vluchvaderland, waar hij ca. 507 bisschop wordt van Ruspe. tige verbinding,
Weldra wordt hij door koning Trasamund naar Sardinië waarvande strucverbannen, waar hij een klooster sticht. In 515 terug- tuur vermoede-

c

i

:

:

:

;

—
;

C=NOH

is.
geroepen voor een dispuut tusschen Katholieken en lijk
Arianen, wordt hij in 517 opnieuw verbannen; kan De meestbekende
zijn
inaten
eerst na den dood des konings terugkeeren (523) fulm
en bestuurt dan zijn diocees tot aan zijn dood. Ten het > knalkwik,
onrechte heeft men hem geïdentificeerd met > Fulgen- HgC 2 N 2 0 2 en het
knalzilver,
>
tius Mythographus. F. was een trouw volgeling van
Augustinus, speciaal in de leer over genade en prae- Ag(CN.O).
Fulnaho, de
destinatie. Hij schreef meerdere werken tegen Arianen
en Pelagianen en Semipelagianen, verder een aantal middeleeuwsche
Volbrieven en preeken. Stiglmayr en Lapeyre schrijven naam voor
hem o.i. ten onrechte het > Symbolum Quicumque toe. lenhoven.
Fulton, RoU i t g. en lit.: Bardenhewer, Gesch. der altkirchl.
AmeriLapeyre, S. Fulgence de Ruspe be r t,
Lit. (V 1932, 303-316)
Franses. kaansch techni(1929).
cus en uitvinder,
Fulfjuriet, > Bliksembuizen.
ontwerper van de
Runbloem.
Fuliyo,
,

;
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*1765 teLittle Britain (Penns. thans Fulton geheeten), persoon, getal, tijd, enz.). Vaak ging, door allerlei
f 1815. Vertoefde o.a. te Birmingham, waar hij J. Watt omstandigheden, het gevoel voor de oorspronkelijke f.
ontmoette, en in Frankrijk, waar hij o.a. een torpedo der verschillende deelen verloren: een nieuwe veruitvond en eenige proeven deed met stoomschepen, die binding moet dan aan een woord of woordgroep een f.
in Amerika definitief resultaat vonden in de geslaagde geven, die deze oorspronkelijk reeds hadden. Zoo wordt
proefvaart van het s.s. Claremont op de Hudson (1807). in het Brabantsch aan vormen als: wilde, bedde,
Vlg. zijn plannen werd in 1815 het eerste oorlogs- waarin het persoon lijk voornaamwoord der 2e persoon
stoomschip gebouwd, waarvan hij de voltooiing niet reeds is opgesloten, dit nog vaak apart toegevoegd:
beleefde.
wilde-ge, hedde-ge. Behalve door hun groepeering,
Fulvia, vrouw van den Romeinschen triumvir kunnen de verbuigbare woorden hun f. in den zin
Antonius, na eerst met den beruchten vijand van krijgen door verbuiging en vervoeging. Iedere taal
Cicero, Clodius, en met Curio gehuwd te zijn geweest. heeft hiervoor haar eigen regels. Als functieleer
Vrouw van mannelijk karakter, die zelfs in het leger vormt het bovenstaande een apart deel der grammatica.
L i t. Hermann Paul, Prinz. der Sprachgesch. (Halle
haar rol heeft gespeeld.
5
J. v. Ginneken, Princ. de linguist. psychol.
Fulvii, plebejisch Romeinsch geslacht, dat uit 1920)
Tusculum stamde. Het leverde aan Rome tal van (Parijs, Leipzig, Amsterdam 1907). Spec. 3voor h. Ned.:
M. Schönfeld, Éist. Gramm. v. h. Ned. ( 1932) G. S.
magistraten.
Overdiep, Moderne Ned. Gramm. (1928). E. ten Brink.
Fumal, gem. in het W. van de prov. Luik, in het
4°
i s k. De grootheid
y heet een een waardige
dal van de Méhaigne, ten N.W. van Hoei; opp. 584 ha,
f. van de grootheid x, gedefinieerd voor alle waarden
bijna 1 000 inw.; landbouw; oude heerlijkheid; kasteel
van x, welke tusschen twee vaste grenzen a en b
van F. met bewaarden toren van de oude vesting.
;

:

;

;

W

Fumaria, > Duivenkervel.
Fumarolen, > Vulkanisme.
Fumulus, vormafwijking van
soorten,

komt

sommige wolken-

als een fijn, nauwelijks zichtbaar rook-

wolkje op alle hoogten der troposfeer voor. De f.
ontwikkelt zich in een groote wolk, bijv. in cirrus of
in cumulus, of verdwijnt na een kortstondig bestaan.

Funon, vroegere prov. van Tsjampa, ter plaatse
van het tegenw. Cochin-China en Z. Cambodja, aan
de Mekong-delta, in de 6e eeuw door de Kmer veroverd. Vele baksteenen monumenten en sommige, bij
Angkor Borei gevonden, Boeddha-beelden schijnen
overblijfselen van de oude inheemsche kunst, die onder
Indischen invloed (School van Gupta) stond. Hendricks.
Fimaria, -> Krulmos.
Funchal, hoofdplaats van het Port. eil. Madeira gelegen zijn, als aan iedere x binnen die grenzen
(I 520, bijkaartje i), met ca. 23 000 inw.; gebouwd op één waarde van y is toegevoegd. Men schrijft dan y =
de helling van een baai; aan de Zuidelijke kust. f (x), waarbij de letter f vaak door een andere letter
wordt vervangen. Men kan een dergelijke functie
Wijnuitvoer; drukke handelshaven.

= verrichten), 1° (d

graphisch voorstellen door, bij vooraf gekozen lengteeenheid, voor iedere Xo tusschen a en b een lijnsegment,
welks lengte gelijk is aan de > absolute waarde van Xq,
vanaf O op een X-as af te passen (> Coördinaten),
naar rechts of naar links al naargelang xQ positief of
negatief is, en door daarna in het van O verschillend
parallellisme
eindpunt een loodlijn op de X-as op te richten, naar
boven bij positieve en naar beneden bij negatieve
bijbehoorende y-waarde y0 [waarbij dan y 0
f (xq) ]
en met een lengte gelijk aan de absolute waarde van
f(Xo). De uiteinden A van al deze loodlijnen vormen
een kromme lijn, welke de f. graphisch weergeeft.
De f. heet meerwaardig tusschen a en b, wanneer
haar in de punten tusschen a en b meer dan één getalkennen of willen, dan zijn dat werkingen van den waarde wordt toegekend. Voorbeelden van f. zijn:
10x,
x2 y
sin x, y
geest; dit subjectieve moment wordt f. genoemd. Maar y
V^xTSoch ook bijv.
y
deze functies richten zich steeds op iets dat gekend, de hoogte van den barometerstand op de verschillende
nagestreefd wordt; dit is het objectieve moment, tijdstippen van een dag. Men zegt in dit geval: de
barometerhoogte is een f. van den tijd. In y
voorwerp of inhoud van het psychisch gebeuren.
f (x)
noemt men x de onafhankelijk veranderlijke (ook
v. d. Veldt.
3° In de
verstaat men onder f. de wel het argument der f.), terwijl de functiewaarde y
beteekenis, die de woorden kunnen krijgen door hun zelf de afhankelijk veranderlijke wordt genoemd.
groepeering in den zin. Vooral door deze groepeering > Variatie-rekening.
J. Ridder.
in een bepaald syntactisch verband wordt hun beteekeFimctiebecijferiiig (muziek). De accoorden
nis bepaald. Ook de meeste woorden op zich zelf zijn staan in onderlinge verhouding tot elkaar als: tonica,
oorspronkelijk samengesteld uit verschillende deelen, sub-dominant en dominant. Riemann voerde een
die ieder hun eigen functie hadden, bijv. wortel systeem in, dat deze functies met letterteekens aan(beteekeniselement), prae-, in- en suffixen (voor geeft. De kern hiervan zijn de letters T, S, D.

Functie (<

noemt men de

Lat. fungi

i

e r k.)

verrichtingen van een
dierlijk orgaan. De leer van deze verrichtingen wordt
behandeld in de physiologie.
2° Psychische functie wordt in het
p s y ch o
(Fechner,
Wundt) gebruikt in de oorspronkelijke mathematische
beteekenis, nl. die van afhankelijkheid, zonder evenwel
oorzakelijkheid in te sluiten: de psychische processen
zijn een f. van de physische, d.w.z. de gewaarwording
hangt af, wordt bepaald door den prikkel. Een anderen
zin hecht
g i e aan het woord: f. is het psychische proces zelf,
opgevat als verrichting of werking. Wanneer wij
activiteit en

physisch

=

de>functioneele psycholo-

=

,

=

=

=

=
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>

Bouwkunst. Het is een reactie tegen de vooral
eeuw heerschende stijlnabootsing, en keert
zich tegen het toen in zwang zijnde, critieklooze gebruik van overgeleverde, doch (door de toepassing van
nieuwe materialen en constructies, met andere eischen
en mogelijkheden) zinloos geworden historische vormen en versieringen. Deze reactie gaat zoo ver, dat de
strenge functionalisten alle gebruik van ornament
veroordeelen. De beste vertegenwoordiger van deze
richting in Ned. is dr. H. P. Berlage, de bouwmeester
o.a. van de Beurs te Amsterdam. Ook arch. Kropholler
Functielichaam (wisk.) noemt men elke kan hiertoe gerekend worden, terwijl de aanhangers
verzameling van > rationale functies, welke een van de zgn. > Nieuwe Zakelijkheid zichzelf eveneens
v. Ernbden.
als zoodanig aandienen.
-> lichaam vormen.
Functioneel beheer is een vorm van bedrijfsL i t.
B. L. v. d. Waarden, Moderne Algebra (II
organisatie, zooals deze door Taylor werd ingevoerd,
1931).
Functierekening , onderdeel der wiskunde, waarbij men uitging van het principe, dat het resultaat
waarbij in plaats van met getallen, met > functies in den kortst mogelijken tijd met de minste kosten bewordt gerekend. De rekenregels moeten dan naar den reikt moet worden. Hiertoe achtte men het noodig twee
aard van deze functies worden bepaald.
groepen van verrichtingen te onderscheiden, nl. die
Functieschaal. Op een rechte of gebogen lijn is betreffende den opzet en die betreffende de uitvoering.
een f.s. geconstrueerd, behoorende bij de > functie De eerste verrichtingen worden beheerd door het planning department, de tweede door het zgn. performing department en beide departments worden weer
gesplitst in 4 onderaf deelingen. Het gevolg hiervan is,
LJ

Functiediagram (bedrijfsleer), 1° de
graphische voorstelling van den opbouw der beheersorganisatie, in welken vorm het ook wel organisatieschema wordt genoemd. 2° De tot in details af dalende
aanschouwelijke voorstelling van de taak- en functieverdeeling in het bedrijf. In dezen vorm vertoont
het zeer veel overeenkomst met het formulierC. Janssens.
diagram.
Functie-ïunctie, > Variatierekening.
Functie-instudeering, > Montessorianisme.
Functieleer (taalk.), > Functie (3°).

ties;

in de 19e

:

o

1

I

I

2

1

3

Functieschaal voor

f

(x)

I

I

I

I

I

4 5 6 789/0
~

log.

x van

1 tot

10.

als voor verschillende waarden van x, die inliggen tusschen twee gegeven getallen a en b, van zeker
punt O langs de lijn stukken zijn afgepast naar de eene
f (x),

van O, al naarmate f (x) voor de
beschouwde x-waarde positief of negatief is, waarbij
de lengte van zoo’n stuk gelijk is aan de absolute
waarde van f (x) en aan het van O verschillende eindpunt de bijbehoorende x-waarde is geplaatst. Een
of naar de andere zijde

voorbeeld zijn de logarithmische schalen, waarbij f (x)
log x, die voorkomen op de > rekenliniaal. F.s. zijn
J. Ridder
van veel belang in de > nomographie.
Functietheorie behandelt de eigenschappen en
de klassificeering der functies. Men onderscheidt:
a) theorie der > reëele functies; b) theorie der •> complexe functies.
a) Hobson, Theory of functions of a real
L i t.
II 2 1926). b) Bieberbach, Lehrbuch
variable (I 3 1927
der Funktionentheorie (I 2 1912 II 1924).
Functionaalanalyse , tak van de wiskunde,
welke de algemeene studie der lijnfuncties omvat. De
> variatierekening is dus slechts een onderdeel der
f., evenals de leer der > maxima en minima slechts
een onderdeel der differentiaalrekening is.
L i t. P. Lévy, Lecons d’analyse fonctionnelle (1922).
Fimctionaal vergelijking noemt men in de
wiskunde iedere vergelijking, waaraan men een functie
wil laten voldoen. O.a. behooren hiertoe de > differentiaal-, differentie- en > integraalvergelijkingen.
Bijv.: Zij gevraagd te bepalen de functie f (x), die volf(y). Als oplossing kunnen
f(x)
doet aan f (x+y)
Cx, waarbij C een willekeurig getal
we nemen f(x)

=

.

:

;

;

:

=

Immers nu

genstheorie.

is f

(x+y)

= C(x+y) = Cx + Cy

v.

Functioneele ziekten

+

—

voorstelt.

dat de arbeider meerdere directe leiders heeft en dus
van verschillende, maximaal acht personen afzonderlijke opdrachten kan ontvangen. Een zeer fijne organisatie en scherpe taakverdeeling is dus voor het goed
functioneeren van dit systeem absoluut noodzakelijk.
De verantwoordelijkheid van den arbeider wordt in
de Quay.
elk geval door dit systeem verminderd.
Functioneel© psychologie, een richting in de
zielkunde, die de psychische > functies tot primair
voorwerp van haar onderzoek maakt, terwijl de inhoud of het object, waarop de f. betrekking heeft,
ofwel niet ofwel slechts secondair wordt beschouwd.
Reactie tegen de > Associatiepsychologie. Voornaamste vertegenwoordiger der Functionalisten is Fr.
Brentano (* 1838, f 1917), die als gewezen Dominicaan en leerling van Trendelenburg zich in menig
opzicht aanhanger der Aristotelische philosophie
toont. Onder zijn leerlingen kan men een meer philosophisch getinte groep onderscheiden: D. von Hildebrand, E. Husserl, A. Meinong (Phaenomenologen),
en een groep, die de empirisch-psychologische doctrien
van hun meester verder hebben ontwikkeld: K. Stumpf
Th. Lipps, E. Witasek, V. Benussi. Meerderen van deze
auteurs maken nog onderscheid tusschen functie en akt
(> Aktpsychologie); functie isvoor hen de veronderstelde oorzaak van de verrichting, die zich in den akt verwerkelijkt, bijv. door de functie van het geheugen wordt
de akt van het zich herinneren gesteld. Door verschillende psychologen (Poppelreuter) wordt den Functionalisten en Aktpsycho logen verweten, dat hun leer
een terugkeer beteekent naar de Scholastieke vermozijn

ziekten,

d.

Veldt.

waarbij

stoornis bestaat in de functie van bepaalde weefsels,
zonder dat in deze weefsels grovere vormveranderingen

Cy, zoodat aan de gestelde voorwaarde is zijn aan te toonen. Staat tegenover organische
J Ridder. ziekten, waarbij deze veranderingen, vaak beperkt
Functionalisme (in de architectuur), tot een bepaald orgaan, wèl worden aangetroffen.
Fundament (bouwk.) is het onderste gedeelte
opvatting van de bouwkunst, volgens welke de vorm
van elk bouwkundig onderdeel uitsluitend bepaald der muren, dat de muur lasten op den bouwgrond overmoet worden op grond van het (practische) doel van dit brengt en verdeelt; het f. moet daarom steeds direct
onderdeel en op grond van de constructieve eischen op den vasten ondergrond rusten of er moeten voor(constructivisme). Zie hiervoor ook > Bouwconstruc- zieningen gemaakt worden, welke het schragen (hei-

en f (y)
voldaan.

=

.
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palen). In het

f.

wordt een isoleerende laag (lood,

asphalt) aangebracht om het optrekken van vocht
uit den bodem tegen te gaan. De aard van het f. hangt
af van den ondergrond: bij rotsachtigen bodem kan
het onraiddellijk daarop rusten; is de bodem niet

—F uniculaire

my elitis
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daarvan onderscheiden, in zoover zij zelf deze vraagstukken met gezags-, de apologetiek ze met redeargumenten bespreekt.

Li
(I

t.

:

R. Garrigou-Lagrange O.P.,

Rome, 39

De

Revelatione

Pamuels.

vlg.).

Fundamciit-instrumeiiten noemde men in
kan met een fundamentput
van geringe diepte worden volstaan, waarbij erop den tijd van de generaalbas (17e en 18e eeuw) de
samendrukbaar,

dan

gelet dient te worden, dat de grond tegen zijdelings

uitwijken wordt beschermd, bijv. door het aanbrengen
van een damwand. Tijdens het maken van den bouwput
en het metselen of storten van het f. zal men dien put
in het algemeen droog moeten houden door middel
van een pompwerktuig. Is het draagvermogen van den
bodem niet groot genoeg, dan moet door het vergrooten
van het oppervlak van het f. de last over een groot
vlak verdeeld worden, zoodat de dmk per cm 2 voldoende
verminderd wordt, of wel door middel van heipalen

de last op den onder den lossen of weeken grond aanwezigen vasten bodem worden overgebracht.

instrumenten, die de bas-partij uitvoerden (strijkbassen, fagot, enz.), ook de toetsinstrumenten, als
orgel en cembalo, de bas-luit, enz., in tegenstelling
tot de melodie-instrumenten, als viool, fluit, hobo enz.
de Klerk.
Fundatie, > Stichting.
Fundatiebout, bout ter bevestiging van een
machine of van haar grondplaat (frame) op de machine
fundatie.
Fundatieplaat of grondplaat is de plaat, waarop
een machine wordt gemonteerd.

Fundcering, de gezamenlijke werken, welke
aanmerking een fundament en het maken ervan omvatten.
Funen (F y n), Deensch eiland (VIII 688 CD 3);
steenslag, metselsteen en beton (al of niet gewapend),
2
ca. 350 000 bew. Het is een heuvelterwijl de heipalen zoowel van hout als van beton opp. 3 449 km
vervaardigd kunnen worden; ook worden wel ijzeren achtig eiland behalve in het N. en tusschen Odense
schroefpalen of gewalst ijzeren palen van speciale en Nyborg. Het mooist zijn de beboschte Funensche
constructie gebezigd, welke evenwel niet voor alle Alpen ten O. van Faaborg. Het hoogste punt, de
bodemsoorten geschikt zijn. Ten slotte moeten Frobjerg 131 m, ligt verder naar het N. Het is een
nog als materiaal voor het maken van f. de > caissons vruchtbaar landbouwgebied, door een brug met
P. Bongaerts. Jutland en door een stoomveer met Seeland vergenoemd worden.
fr. Stanislaus.
Fundamentaaldriehoek , fundamentaal bonden.
Voor het maken van een

f.

komen

vnl. in

,

tetraëder, > Coördinaten

(sub 1°).
1° der

Fundamentaal^ telling,
>

Fünfkirchcn, > Pécs.
Fungi, > Zwammen.
Fungia, geslacht van solitaire

algebra,

Alembert (Jean le Rond d’).
2° F. der rekenkunde.

koralen; elke poliep

Deze stelling luidt leeft dus afzonderlijk. Het kalkskelet lijkt op den hoed
als volgt: een geheel getal grooter dan 1 is steeds, van een paddenstoel (fungus) door zijn vorm en door
en op slechts één manier, als product van > ondeel- de vele dunne, straalsgewijs geplaatste kalkplaten
aan de onderzijde; het kan een middellijn bereiken
bare getallen te schrijven.
Fundament aalsterren, naam voor een van 30 cm. Fungia-soorten leven tusschen rif koralen
groot aantal over den geheelen hemel verdeelde, van den Indischen en Stillen Oceaan. Zij worden ingeheldere sterren, waarvan de coördinaten (rechte deeld bij de orde der Hexacorallia, klasse der Anthozoa.
klimming en declinatie) jaar in jaar uit op vsch. Zij komen voor van Tertiair tot Recent. M. Bruna.
Fuugibcl, vervangbaar. Goederen kunnen van
sterrenwachten zoo nauwkeurig mogelijk worden
bepaald. Zoo leert men niet alleen de plaats van zulke nature fungibel zijn, zooals geld, effecten, of kunststerren op een bepaald oogenblik kennen, maar ook matig fungibel gemaakt worden door het vaststellen
hun > eigenbeweging, en daardoor dus de nauwkeurige van standaardtypen, zooals in den > termijnhandel
plaats op ieder oogenblik. Deze f. dienen dan ook als in goederen (katoen, koffie, rubber, enz.).
Fungiciclen zijn zwamdoodende middelen. Zij
vergelijkingssterren, om de plaatsen van andere
1° om planten te beschermen tegen
sterren te bepalen: men behoeft dan geen absolute worden gebruikt:
metingen meer uit te voeren, doch slechts relatieve, aantasting door parasitaire zwammen, dus ter bestrijhetgeen altijd veel gemakkelijker is. Verder dienen ding van plantenziekten (Bordeaux ’sche en Califor-

de f. voor tijds- en breedtebepalingen. In de astrono- nische pap, zwavel, sublimaat e.a.). 2° Om teeltgrond
mische almanakken worden hun plaatsen met tusschen - te ontsmetten (Formaline). 3° Om gebruikshout te
G. Mulders beschermen tegen zwamaantastingen, bijv. tegen de
tijden van 10 dagen opgegeven.
Funciamentule bas (Fr. basse fondamentale), huiszwam, Merulius lacrymans Schum. > Hout
.

het door J. Ph. Rameau gelanceerde principe [in zijn
Traité de 1’Harmonie (1720) en in zijn latere geschriften], dat de accoorden van hun natuurlijken grondtoon
uit (dus niet bepaald van de noot, die toevallig in
de Klerk.
de bas ligt) berekent.
Fundamenteele theologie is dat gedeelte
van de > godgeleerdheid, dat de grondslagen van
geloof en godgeleerdheid bespreekt in de verhandelingen over het > geloof, de > openbaring en de
> Kerk als draagster van de openbaring. De godgeleerdheid nl., die de hoogste wetenschap is, krijgt
haar grondslagen niet verwerkt door een andere
menschelijke wetenschap, maar is volkomen onafhankelijk daarvan. Volgens sommigen is de f. t. dezelfde
wetenschap als de > apologetiek; volgens anderen
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F
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(sub Impregneeren).

Fungidae, >

Fungia;

J. Goossens.
Hexacorralidae.

=

Funiculaire myelitis (( Lat. funiculus
streng; Gr. muelos
merg). Als een chronische ontsteking van het ruggemerg tot bepaalde mergstrengen

=

beperkt bleef, sprak men vroeger vooral gaarne van
strengziekte of f.m. De meest bekende zgn. gecombibineerde strengziekte, waarbij naast de achterstrcngen
ook de zijstrengen van het ruggemerg aangetast werden, is de door Lichtheim in 1887 beschreven vorm,
die op den bodem van vooral secundaire anaemie en
uitputting voorkomt. Naast de zijstrengverschijnselen,
als spastische verlamming en het verschijnsel van Babinski, vindt men hierbij de achterstrengverschijnselen
reflexverlaging en ataxie. Het zal nu van de verdeeling
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van het ziekteproces afhangen

of de
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symptomen der werd in het Neolothicum als begraafplaats gebruikt.
Van de bevolking liggen de overblijfselen (steenen

zijstrengen of die der achterstrengen het meest zullen

overwegen. Blijven de verlammingsverschijnselen op den werktuigen en wapens) verspreid over de verschillende
achtergrond en beheerschen de achterstrcngverschijn- plateau’s in de omgeving. Wellicht in den laten
selen het ziektebeeld, dan zal de overeenkomst met de Ijzertijd werd één dezer plateau’s (la Forteresse de
op luetischen bodem staande tabes dorsalis zeer groot Haute Recenne) ingericht tot een vluchtoord, dat in
worden: men spreekt dan wel van Lichtheim’sche ta- den Rom. tijd nog versterkt werd en in gebruik was
bes, hoewel syphilis dan niet de oorzaak ervan is. Voor tot in de 4e eeuw na Chr. Op de helling nabij de vesting
de behandeling zijn de bij anaemie onlangs van veel zijn nog de grondvesten te zien van een kleine Rom.
nut gebleken leverpraeparaten ook hier van gunstigen badinrichting. Frankische graven werden in het puin
T
Klessens. van dit gebouwtje blootgelegd. In 1932 w erd deze
invloed.
vesting nogmaals grondig onderzocht.
Funiculair water, > Capillair water.
Rahir, Vingt-cinq Années de Recherches, de
L i t.
Funiculus, > Zaadknop.
von, Duitsch priester Restaur. et de Reconstit. (1928, 4 vlg.) de Loë, Notions
Funk, Frans
d’Archéol. préhist., belgo-romaine et franque k 1’usage
en kerkgeschiedschrijver; * 1840 te Abtsgmünd in
B. De Maeyer.
des Touristes (z.j. 27 vlg. 85 vlg.).
Wurttemberg, f 1907 te Tübingen. Na zijn studiën
(furol, furfural, fural), het aldehyde
Furfurol
te Tübingen, Rothenburg en Parijs werd hij in 1870
CHO
HC =
benoemd tot prof. in de godgeleerdheid en de oudheidis een kleur looze,
van > furaan,
^>0
kunde te Tübingen. Als historicus behandelde hij
CH
HC
vnl. de eerste periode der kerkgeschiedenis. Willaert.
die bij 161° C kookt.
Voorn, werken: Opera patrum apostolicorum aromatisch ruikende vloeistof, en ontleedt vervolgens
Lehrb. der Kirchengesch. (1886, Aan de lucht kleurt de stof bruin
(2 dln. 1872 en 1901)
°1907) Didascalia et constitutiones Apostolorum (1905). geheel. In chemisch opzicht lijkt het veel op benzaldehyd. F. komt voor in ruwen houtazijn en foezelolie,
Funkia (Funckia), > Hosta.
Funtumia, een plantengeslacht van de fam. der en ontstaat bij de distillatie met zwavelzuur van
telt talrijke suikers, meel, zaagsel, zemelen, algen enz.
maagdepalmachtigen,
Het ontstaat practisch kwantitatief uit suikers met
drie soorten, tamelijk hooge boomen in de Afr. wouden.
F. elastica in W. Afrika, levert goede caoutchouc, 5 C-a tomen, waarvan men gebruik maakt om in
doch is al gedeeltelijk uitgeroeid. Veel talrijker komt levensmiddelen de hoeveelheid aanwezige pen tosen
F. africana voor, doch deze soort verschaft geen te bepalen. Een techn. toepassing voor dit gemakkelijk
Bonman. verkrijgbare product is nog niet bekend. Door alcohocaoutchouc.
Furaan (furfuraan, furan) is een naar zemelen lische kali wordt f. omgezet in furylmethanol (furfu(Lat. furfur) genoemde, naar chloroform ruikende rylalcohol), de stof, die aan gebrande koffie de aroma
Hoogeveen.
die bij 31,5° kookt. Het is echter een verleent, en in pyroslijmzuur.
vloeistof,
Furfurolhars, > Kunsthars.
HC CH
formule.
Furiant, vlugge Boheemsche dans in driedeelige
heterocyclische verbinding met de
HC CH
maat, maar met accentverschuivingen; komt voor in
Op zichzelf niet belangrijk, doch vsch. derivaten Smetana’s Verkochte Bruid.
> furfurol, furylmethanol en pyroslijmzuur
als
Furiante , naam, welke in de omgeving van het
zijn van belang.
Z. van de Adriatische Zee gegeven wordt aan den
Furcraea, > Fourcroya.
soms tot daar doordringenden Sirocco. Deze naam en
Furetière, A n t o i n e, Fransch letterkundige ook die van F u r i a n o worden ook wel gegeven
en lexicograaf, vriend van Boileau, Racine en La aan plaatselijke winden aan de kust dezer zee.
Fontaine; * 1620 te Parijs, f1688. Werd na zijn
razernij, woede). Franschc
Furie (^ Lat. furia
juristenstudie kloosterling en later prior van Chuines. Furie wordt de aanslag genoemd, door Anjou onder
Zijn satirisch-spotzieke geest maakte hem gehaat en invloed van
zijn Fr. omgeving 17 Jan. 1583 op
de Académie Fran<;aise sloot hem uit, omdat hij zijn Antwerpen ondernomen, met de bedoeling om zijn
.” vóór dien der Académie liet positie in de Nederlanden te versterken. Fr. troepen,
„Dictionnaire
verschijnen. Als auteur is F. vooral de schrijver van 13 600 man, drongen tegen den middag plunderend
een realistischen Roman Bourgeois, geestige parodie de stad binnen, doch werden met groote verliezen
en door de burgerij verdreven.
van de aristocratisch -romaneske literatuur,
aanklacht van het gezond verstand tegen de gemaaktSpaansche Furie heet de plundering van Antwerpen
heid der „petits marquis”.
door Sp. troepen op 4 Nov. 1576. Na de inneming van
U i t g. Le Roman bourgeois (Barbin, 1666 Colom- Zierikzee (Juni 1576) waren de slecht betaalde troepen
bey, 1880) ; Recueil des factums (d. Asselineau, Parijs aan het muiten geslagen en trachtten zich ten koste
1859) ; Dict. universel (laatste uitg. 2 dln. Amsterdam van het land schadeloos te stellen. De Raad van State
L i t. Fr. Wey, A. F., sa vie, ses oeuvres, ses
1725).
verklaarde hen tot vijanden. Hun vertrek werd gedémêlés avec 1’Acad. fran$. (Rev. critique, 1852)
vsch. staten troepen
H. Chatelain, Quelques remarques sur F. et ses prédé- eischt. Op eigen gezag namen
Willemyns. in dienst. Mede ten gevolge van binnenlandsche
cesseurs (Rev. Universelle, 1902).
Furfooz, gem. in de prov. Namen, ten Z.O. van politieke gebeurtenissen was het nu een verwarde
Dinant; opp. 682 ha, ca. 200 inw., grootendeels Kath.; toestand. In het Z. waren drie troepenmachten: de
rustige Sp. troepen, de muitende, die in Aalst gelegen
landbouw; marmergroeven.
beginnen
Tn de rotsen langs den oever van de Lesse bij F. waren, en de troepen der Staten. Deze laatste
welk openlijk verzet
heeft men sedert 1864 een reeks grotten onderzocht. den strijd tegen de beide eerste,
Eenige werden in het Palaeolithicum bewoond. Onder der Zuidelijke gewesten tegen het Sp. gezag leidt tot
muitende Spanjaarden
de nalatenschap dezer troglodieten vond men een de furie. Uit Aalst trekken de
makkers
afgebroken steen, waarop het achterlijf van een urus hun in de citadel van Antwerpen belegerde
gegraveerd was. Het meerendeel echter dier grotten te hulp. De Staatschen worden verdreven en Antwerpen
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dagenlang het tooneel van moord en plundering. zonen Frans Egon (* 1626, f 1682) en Wilhelm
der stad werd daarmede de genade- Egon (* 1629, f 1704) waren ijverige partijgangers
slag toegebracht.
J. D. M. Cornelissen. van Lodewijk XIV en van de Fr. machtsuitbreiding,
Furiën, de Grieksche Erinyen, die onnatuur lijke ook al behoorden zij tot den Duitschen Rijksvorstenmisdaden (als vader-, broedermoord e.d.) straffen, stand. Frans Egon werd in 1663 bisschop van Straatsbijzonder die, welke de arm der gerechtigheid niet burg en steunde in 1681 de bezetting van de stad door
bereiken kan. Andere naam voor wraakgodinnen is de Franschen. Zijn broeder Wilhelm Egon werd in 1682
door Fr. invloed in Straatsburg de opvolger van
Dirae.
Furii, patricisch Romeinsch geslacht. De meest Frans, in 1686 tot kardinaal verheven; zijn ijverig
beroemde is: Marcus Furius Camillus streven naar het aartsbisdom Keulen slaagde ten slotte
uit de 5e eeuw v. Chr., die verscheidene malen dictator niet, daar ook paus Innocentius XI dezen politieken
geweest is, en door de verovering van Veji het eerste toeleg niet wilde steunen.
v. Gorkom.
L i t. Pastor, Gesch. der Papste (XIV 1930).
gebied buiten Latium aan Rome heeft toegevoegd.
Juist deze verovering bracht hem in ongenade door
Fürth, stad in Beieren, regeeringsdistrict Mittelverdenking, en hij ging in verbanning. In 390, toen franken, ten W. van Neurenberg, waarmee de stad
zijn vaderland door de overwinningen der Kelten bijna vergroeid is, aan de samenvloeiing van Rednitz
in gevaar was, keerde hij, door den Senaat geroepen, en Pegnitz (IX 576 D4) ca. 80 000 inw., waarvan
terug, en redde Rome, waardoor hij den naam van 70% Kath. luchthaven. In de Altstadt typische laat„pater patriae” (vader des vaderlands) kreeg. Daarna Renaissance-huizen in vakwerkbouw; Prot. Michaëlswachtte hem nog veel binnenlandsche, politieke strijd, kirche uit 14e eeuw. Levendige industrie (spiegelglas,
waarin hij niet overwon; in 364 stierf hij aan de pest. speelgoed, bladgoud, meubels).
Lips,
Een andere Furius, die hier vermelding verdient,
Furtum, een der delicten uit het Romeinsche
is Furius Bibaculus, een dichter uit Cicero’s
strafrecht, bestaande in het wederrechtelijk onttrekken
tijd. Hij wordt bespot door Horatius, terwijl hij zelf
(contrectatio fraudulosa) van een zaak aan een ander.
in zijn epigrammata Caesar en later ook Augustus
Het furtum-begrip is ruimer van inhoud dan het
Cremona.
Slijpen.
Hij
was
afkomstig
uit
bespotte.
hedendaagsche diefstal-begrip. Het omvat tevens
Furioso (Ital.), muziekterm voor wild, heftig. verduistering. Men zag zelfs f. in gebruik strijdig met
Furius, > Furii.
contract (f. usus). Op f. stond aanvankelijk doodstraf.
Furka, pas in Zwitserland tusschen Dammastock De Twaalftafelenwet kent de doodstraf nog voor den
en het Gotthardmassief, verbindt het boven-Rhöne- fur manifestus (dief, die
op heeterdaad betrapt
en Reussdal (Urserendal) 2 431 m; zelden sneeuwvrij. wordt).
Her mesdor f.
Heerlijk uitzicht op de Alpen van Centraal Zwitserland.
Furtwangler, 1°
A d o 1 f,
archaeoloog;
F.-spoorweg(22km, deel van de lijn Brig-Disentis) en *
1853 te Freiburg i. Br., f 1907 te Athene; nam
F. -straatweg, beide van Andermatt naar Gletsch. Lips.
deel aan de opgravingen te Olympia (1878- ’79), in
Furnaux, gem. in de prov. Namen, ten N.W. van 1894 hoogleeraar te München; verrichtte opgravingen
Dinant; opp. 497 ha, ca. 400 inw., grootendeels Kath.;
op Aegina, in Amyclae en Orchomenos (1901- ’07).
Merkwaardige doopvont
landbouw
steengroeven.
Furtwangler is een stuwende kracht geweest voor de
(11e of 12e eeuw).
studie van de archaeologie, met name voor de oudste
Furnerius, Abraham, schilder en teekenaar Gr. cultuur uit Myceenschen
en na-Myceenschen tijd,
te Amsterdam; * ca. 1628, sterfjaar onbekend. Van
voor de studie der gemmen en de plastiek van de
hem bestaan een aantal meesterlijke teekeningen 5e en
4e eeuw v. Chr.
(meest landschappen), die sterke verwantschap met
Voorn, werken: Mykenische Tongefasze (samen
Rembrandt vertoonen; volgens S. van Hoogstraten met Loeschcke, 1879) Meisterwerke der gr. Plastik
is

Aan den handel

:

;

;

;

;

medeleerling van Rembrandt. Schilderijen van
zijn niet bekend.

was

hij

zijn

hand

;

Die antiken
Vasenmalerei (samen

(1893)

;

Gemmen

L i t. v. Wurzbach, Niederl. Künstlerlex. Sckretlen. Aegina (1906).
2° Wilhelm,
Furnivall , Frederick James, Eng.

Duitsch

philoloog; * 1825, f 1910; zoon van een medicus;
studeerde te Londen en Cambridge, advocaat in 1849;
secretaris van de Philological society van 1853 tot
zijn dood. Werkte het plan uit voor, en bleef vast

*

1886

te

begon
loopbaan als

koorrepetitor,

directeur der
opera te Manndirigent
heim,
der Wiener Tonkünstler, van de

Shakspere Society in 1873, de Wiclif Society
en de Browning Society in 1881, de Shelley Society
in 1886. Van al deze vereenigingen was hij de stuwkracht en de meest actieve medewerker. Man van
rustelooze energie, maar tactloos en prikkelbaar.
Zonder godsdienst, groote liefde voor sport, sterk

symphonieconin

de

Staatsopera

te

certen

Christen Socialist in 1850; stichter
van het Working Men’s College in 1854.
Pompen.
Fürstenberg, Zwabisch graven- en vorstengeslacht, afstammend van de 12e-eeuwsche graven
van Urach en zich splitsend in vsch. takken, die zich
ook in den Elzas vestigden. Uit den Heiligenbergschen
tak stamt graaf Egon VIH (f 1635), die als generaal
der Liga deelnam aan den Der tig jarigen oorlog. Zijn nen.
sociaal gevoel.

vinden

Griech.
1900)

werd dan kapelmeester aan vsch.
theaters. F. was

New

te

;

dln.

dirigent;
zijn

medewerker van A New English Dictionary van 1853
Stichtte de Early English Text Society in 1864,
de Chaucer Society en de Ballad Society in 1868, de

F

1900)

Berlijn;
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Furunkel

en enkele jaren dirigent van het philharmonisch orkest te New York. Thans is F. dirigent
der Berlijnsche Philharmonie. Ook was hij directeur
van de S taatsopera te Berlijn, uit welke functie hij
in 1934 ontslag nam als gevolg van een politiek
incident. Met de Berlijnsche Philharmonie maakte
F. toumées, o.a. naar Nederland.
Hanekroot.
te Leipzig

Furunkel, > Steenpuist.
Fusain of f u s i e t, de zgn.

minerale houtskool;
breekbare dofzwarte laagjes, die
men in stukken steenkool aantreft. Meestal splijt
de steenkool langs deze laagjes. Het bakkend vermogen van f. is gering, het aschgehalte is ca. 15%.
Het microscopisch beeld is zwart ondoorzichtig met
celstructuur.
de Wilde.
Fusarium, een onvolledig bekende zwam van
de fam. der Tuberculariaceeën. De 300 soorten hebben
doorzichtige sporen, die door de conidiëndragers in
kussenvormige massa’s worden voortgebracht. Vele
soorten zijn parasieten, o.a. F. incamatum op samen gesteldbloemigen en muurachtigen, F. niveum als
witte of rosé draden op kiemplantjes na dooi, F. solani
op aardappelen en F. acridiorum in N. Afrika op treksprinkhanen.
Bonman.
bestaat

uit

zeer

Fuselage, > Vliegtuig.
Fuselier ( { Fr. fusilier), in Fr. onder LodewijkXIV
opgekomen benaming voor soldaten te voet, bewapend
met een lichter soort geweer dan het overige deel van
het leger. In Ncd.-Indië van oudsher gebruikelijke
naam voor ongegradueerde infanterist, nog voortlevend in den naam Jan Fuselier.
Fuselier is thans in België de benaming voor
den met Mausergeweer of -karabijn gewapenden
soldaat, die deel uitmaakt van de ploeg fuseliers
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deels redigeerde. In 1784

Academie
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te

werd

hij lid

en secretaris van

Petersburg.

Füssen, 1° grensstad in Zwaben (ZuidIX 576 D5). Ca. 6 300 inw., grooten-

Duitschland;

deels Kath. F. heeft vele middeleeuwsche huizen en
ten deele behouden gebleven stadsmuren. Boven de
stad het slot Füssen. Prachtige omgeving (koningssloten). Zie pl. Beieren t/o kol. 305, dl. IV.
Vrede van Füssen, gesloten 22 April 1745, tusschen
Beieren en Oostenrijk, waarin keurvorst Maximiliaan
Josef na den dood van zijn vader Karei Albert afstand
deed van alle aanspraken op de Oostenrijksche erfenis,
de Pragmatieke Sanctie erkende en zijn keurvorstelijke
stem voor het keizerschap toezegde aan groothertog
Frans Stephanus, den gemaal van Maria Theresia.
Lit.: G. Preuss, Der Friede von Füssen (1894)
Immich, Gesch. des Europaischen
Staatensystems

v Gorkum.
2° Voormalige Benedictijner
a b d ij,
gesticht
ca. 720 volgens den regel van den H. Columbanus;
onder invloed van den H. Bonifatius maakte deze
plaats voor den regel van S. Benedictus; 1803 opge(1905).

.

heven.

Fust,

J o h a n n,
boekdrukker te Mainz;
f ca. 1466 waarschijnlijk te Parijs. F., een
rijke goudsmid, werd vennoot van Johann Gutcnbcrg,
wiens drukkerij hij aan geldmiddelen hielp. Hij wist
Gutenberg evenwel uit de drukkerij te werken en
zette deze met zijn schoonzoon Peter Schöffer voort.
Het eerst verschenen, van een datum en een uitgeversnaam voorziene werk, in Duitschland gedrukt, is een
Psalterium, voorzien van de namen van Johann Fust
en Peter Schöffer. Voor drukkersmerk, zie afb. in
dl. IX, kol. 443.
Ronner.
Fustage, vaatwerk of in hetalgemeen verpakkingsmiddelen.
* ca. 1400,

eener > gevechtsgroep der infanterie- of wielrijderscompagnie.
Fustel de Coulanges,
Denis,
Fuselierscompagnie is in België de benaming voor de infanterie- of wielrijderscompagnie, Fransch historicus van grooten invloed op de Antieke
ingedeeld in gevechtsgroepen, die elk samengesteld geschiedschrijving;* 1830 te Parijs, f1889 te Massy.
zijn uit een ploeg fuseliers en een ploeg mitrailleur- Sinds 1855 werkzaam bij het onderwijs, eerst aan vsch.
lycea (Amiens en Parijs), daarna als hoogleeraar te
geweerschutters.
Straatsburg (1860) en sinds 1878, met korte onderFusldac, > Fusus; Gastropoda.
brekingen, aan de Sorbonne te Parijs tot één jaar voor
Fusie (< Lat. fundere
smelten). 1° In de ex p.
zijn dood. Als historicus munt hij uit door zeldzame
p s y c h. verstaat men onder f. de versmelting van objectiviteit van onderzoek, strenge
methode, eerbied
twee of meer psychische elementen (geestesinhouden),
waardoor een synthese met eigen karakter ontstaat, voor de teksten, diep inzicht en scherpzinnigheid;
als schrijver bovendien door klaren en glanzenden stijl.
dat uit de eigenschappen van de deelen niet is af te
Zijn meest geroemde werk is zijn Cité Antique, dat hij
leiden, bijv. de versmelting van meerdere tonen tot
te Straatsburg schreef: La Cité antique, étude sur le
één geheel met zijn eigen timbre.
v. d. Veldt.
culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome.
2° In de e c o n o
i e
is f. de samensmelting
Andere werken: Polybe, ou la Grèce conquise par les
tot één geheel van verschillende ondernemingen en wel
Romains; Hist. des institutions polit. de 1’ancienne
één der vormen van bezits- of bedrijfsconcentratie,
France. Dit laatstgenoemde werk werd herzien en
ontstaan uit den drang naar zelfbehoud of uit een
voltooid door Camille Jullian. Volkomen terecht
streven naar meer voordeel brengende machts- of
monopolistische
De fusioneerende onder- heeft hij school gemaakt in wijden kring van ge-

Numa

=

m

positie.

Slijpen.
nemingen concentreeren zich in één betrokken- of in leerden.
Fustian, > Bombazijn ; Manchester (textiel).
een nieuwe onderneming; de geabsorbeerden worden
Fusuliiia, Fusuliiieiikalk, > Foraminiferen.
bestaan.

geliquideerd of blijven alleen juridisch formeel
De f. wordt voltrokken door overname van de activa
en passiva van de op te heffen bedrijven tegen contanten of tegen aandeelen van de concentreerende oude

Fusus, langgerekte gastropode met in een kanaal
uitloopende mondopening.

Futurisme heet een beweging in literatuur,
beeldende kunst en muziek, omstreeks het begin van
nieuwe onderneming.
Liefmann, Beteiligungs- und^Finanzierungs- 1909 onder leiding van den dichter F. T. Marinetti
Lit.
gesellschaften D. J. Sannos, Rechtsverhouding Moeder- in Italië ontstaan, eenerzijds tegen de Ital. gehechten dochtermaatschappij.
v. Ketel. heid aan het verleden (passativisme), anderzijds op
Fuss,
N i k 1 a u s, Zwitsersch wiskundige; de toekomst gericht. Op 20 Febr. 1909 verscheen het
* 1755 te Bazel,
f 1826 te Petersburg. Was van 1773 eerste „Manifesto futurista” (nadien door verscheidene
af assistent van Euler, wiens verhandelingen hij grooten- andere gevolgd), waarin de futuristen verklaarden,
of

;
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dat zij niet als hun voorgangers de beschaving der
Oudheid, de contemplatieve sloomheid en den sluimer,
maar de liefde voor het gevaar, de onstuimigheid en
de opstandigheid wilden verheerlijken en hun bezieling
vonden in sensatie, snelheid en agressiviteit. Behalve
Marinetti, hebben in het bijzonder de futuristische
schilders de beweging bekend gemaakt. In Febr. 1910
zetten Boccioni, Carra, Severini e.a. in een manifest
uiteen, dat niet stabiliteit en rust, doch het snelle of
heftige wisselen van vorm of voorkomen der dingen
de inhoud van de schilderkunst moet zijn en een maand
later organiseerden zij een bijeenkomst in het theater
Chiarella te Turijn, om dat manifest te verdedigen,
wat op een kloppartij uitliep. Tusschen 1911 en ’14
zij te Rome, Parijs, Berlijn, Hamburg, München
Weenen, Boedapest, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam,
Brussel en Londen ten toon. Zij ontkenden de noodzakelijkheid der visie van een stabiel oogpunt uit en
verkozen die van het zgn. motorische gezichtspunt,
om niet een statisch moment, maar de continuïteit
der bewegingsmomenten, m.a.w. niet de dingen in
stilstand, doch in een „gebroken” voorstelling de
voortdurende verandering van hun verschijningen uit
te beelden. Met de opkomst van het fascisme is het f.,

stelden

dat zich intusschen tot een algemeene cultuur-beweging
uitgebreid, de „officieele” of „staats” -kunst
geworden. De voornaamste futuristische schilders
waren toen evenwel reeds tot een nieuw constructivisme (neo -naturalisme of -klassicisme) overgegaan.
Koomen
Zie pl. (vgl. index kolom 831/832).
L i t. : F. Marinetti, Manifesto futurista e.a. Gustave

had

ben nog verder in fracties van vsch. korrelgrootte
gescheiden.
Fijnaart (c. a.), gem. in de prov. N. Brabant,
ten N. van Roosendaal, grenzend aan het Volkerak;
opp. 4 242 ha, ong. 4 500 inw., waarvan 2/5 Kath.
De gem. bestaat uit het dorp F. en de gehuchten
Heiningen, Oudemolen, Nieuwemolen, Zwingelspaan,
Stoof, Kade, Barlakc, Kwartier, Driehoek,
Zevenhuizen en Oranjeoord. Landbouw (suikerbieten),
veeteelt en tuinbouw.
v. Velthoven.
Fijnaerts, > Rupertus.
Fijnheid noemt men de korrelgrootte van losse
materialen, als cement, zand, enz.; onder de eischen,
welke aan die materialen gesteld worden, is ook een
zekere graad van f., gewoonlijk aangegeven door het
aantal mazen per cm2 van één of meer zeven, welke
een zeker gedeelte van dit materiaal niet doorlaten.
Zoo is (in de Gew. Beton Voorschr.) voor Portlandcement voorgeschreven, dat bij het ziften op een zeef
met 900 mazen per cm 2 en een draaddikte van 0,1
niet meer dan 2% en daarna op een zeef van 4 900
niet
mazen per cm2 en een draaddikte van 0,05
meer dan 20%, berekend in gewichtsdeelen, achterblijft.
P. Bongaerts.
Fynje,
y b o, een der heftigste Jacobijnsche
drijvers uit den tijd van Patriotten en der Bataafsche Republiek. * 1750 te Amsterdam, f 1809 aldaar.
Zie verder > Unitarissen.

Oude

mm

mm

W

Fijnklastisch, > Klastisch.
Fijnkool, steenkool beneden 6

.

;

2

Theo
( 1914) ;
in de schilderkunst
beeldende
nieuwe
de
over
Drie
voordrachten
id„
(1917)
kunst (1919); Herwarth Walden, Einblick in Kunst(1917).
m.). Met het gebruik van het f.
Coquiot, Cubistes, futuristes, paBséistes

van Doesburg, De nieuwe beweging
;

Futurum (gram

het werkwoord wordt in het algemeen aangeduid,
dat de handeling voor den spreker nog in de toekomst
ligt. In de Westersche talen is het daarbij gewoonlijk
totaal onverschillig of men zich deze toekomst als
zeer nabij of als ver verwijderd denkt, of men daar
reeds een scherpe en concrete voorstelling van bezit of
niet. In alle gevallen wordt dezelfde vorm gebruikt.
Bijv. tegen een kind: „Ik zal jou (nu direct) pakken,
hoor!” en „Ik zal er nog wel eens over denken”. In
een groote reeks van primitieve talen wordt echter
tusschen de beide laatstgenoemde mogelijkheden
systematisch onderscheid gemaakt in den werkwoordsdefivorm. Men spreekt dan van een
Wils.
n i t u m, resp. indefinitum.
Fuut, > Duikervogels.
Fux,
Joseph, Oostenr. muziek* 1660
(Stiermarken),
Hirtenfeld
theoreticus;
te
f 1741 te Weenen, alwaar hij werkzaam was geweest
als organist en kapelmeester. Zijn bekendste werk is
de Gradus ad Pamassum, een leerboek over contrapunt.
Daarenboven componeerde F. een groot aantal kerkelijke werken.
L i t.
C. Schnabl, J. J. F., der österr. Palestrina
(1895) ; H. Rietsch, Der „Concentus” von J. J. F.

bij
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Fijnstraal

mm

bouwende mineralen klein

zijn. Bij ganggesteenten
de mineralen meestal twee generaties te onderscheiden, men heeft dan een fijnkorrelige grondv. Tuijn .
massa.
Fijnmecl (landbouw) zijn de deeltjes, die
na een kwartier
zeven een zeef
met een maaswijdte van 0,029
2
en
een
draadafstand van
gepas0,17

zijn in

mm

mm

seerd

Het

Thomasslakkenmeel
minstens

75%J bedragen.
Dewez.

Fijnspar,

:

>

Spar.

Fijustraal

=

de (keer-)
de oudste boekdrukken stonden de
even getallen op de linkerzijde. > F° r°.
Fx-generatie is de x -nakomelingschap volgend
op een bastaardeering.
F ij naarde, de gronddeeltjes, die van een luchtdroog monster door een zeef met ronde openingen
diameter heengaan. De f. wordt door slibvan 2

(E r
een

Bij

mm

Wat

zijn.

percentage f. is
aanwijzing
een
voor de waarde
als meststof en
moet o.a. voor

Johann

linkerzijde.

De

Fijnkorrelig. Een sedimentair gesteente noemt
men f., als de korrels, die het opbouwen, klein zijn;
een eruptief gesteente noemt men aldus, als de op-

futurum

(Adlers Studiën, IV).
F° v°, afkorting van fólio verso (Lat.)

grootte.

wordt doorgaans gewasschen en heeft dan nog
minstens 6 è, 7% asch.
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i

g e r o n),
plantenge-

van de
slacht
fam. der samen
gesteldbloemigen,

Compo-

Canadeesche

vinden

fijnstraal

(Erigeron

canadensis).

is,

zoeke

men onder Ph

s i t

a e

;

omvat

150 soorten krui-
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—Fz.

Fijnstructuur

den, die vooral in Amerika, doch ook in Europa en
Azië, zelfs in Australië voorkomen. Vsch. soorten zijn
als sierplanten in cultuur, bijv. de zomer -fijnstraal
met blauwgetinte bloemen, E. annuus (Stenactis
annua), de Aziatische oranjekleurige E. aurantiacus
en de N. Amer. lilakleurige E. pulchellus en E.
speciosus. In het wild treft men in Ned.aanE.acer,
scherpe f., wit of rosé bloeiend, en Canadeesche f. of
sparrekruid, E. canadensis, welke langs de wegen en
in de duinen groeien.

Fijnstructuur, > Spectrum.
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lymphwegen het ziekteproces zich kan uitbreiden tot
in de okselklieren, wat soms ook tot een alg. besmetting aanleiding kan geven.
De beste behandeling bestaat in warme pappen en
sodabaden, naast de ontsteking tegengaande en het
weefsel verweekende zalven. Soms is het noodig voor
het verkrijgen der genezing den nagel te verE. Hermans .
wijderen.

Fijt,

Jan,

Zned. schilder; * 1611 te Antwerpen,

Hij
Snijders.
aldaar. Leerling van Frans
bloem(enkele
stillevens
uitsluitend
schilderde
stukken, maar voor het meerendeel jachtstukken),

Bouman. f 1661

Fijt (Panaritium) is een acute, zich meestal rondom
onder den nagel ontwikkelende, zeer pijnlijke die reeds tijdens zijn leven hoog gewaardeerd werden.
ontsteking, welke zich manifesteert door zwelling, Hij was zeer vruchtbaar; zijn werk is schilderachtiger,
roodheid, pijn, etterige afscheiding en kloppen. Door heeft rijker koloriet dan dat van zijn leermeester.
L i t. v. Wurzbach, Niederl. Künstlerlex. Schretlen.
den bouw van het onderhuidsch bindweefsel hebben
Fz (forzato) en ilz (forzatissimo), muziektermen voor
ontstekingen aan de vingertoppen neiging zich in de
diepte uit te breiden en kunnen zij ook het beenvlies sterke betoning van de noot, waarbij zij geplaatst
of de peesscheeden aantasten, waardoor ook langs de zijn; komt ook voor als sf (sforzato).
of

:

;;

G,
(ga)

zevende

de

van het

Sanskrit

letter

Spijkerschrift

overeenkomende met de Gr.
gamma en de Hebr.
gimel. Stelt in de

al-

phabet,

<TT- .7

(Wedisch)

Egyptisch
(Hierogiyphen)

Ned. spelling voor
den stemhebbenden

klank

Y

p

Koptisch

keel-

fricatieven

andere

(in

Germ.

talen

als

Friesch en Duitsch
beginletter een
zachte
explosief).
Het letterteeken is
een omvorming van
de C.

als

Hebreeuwsch

3

r ï

Grieksch

DC

Oud‘Latijn

X

Runen

r

Gotisch

of genootschap; G.G. = Gouvemeur-Generaal (N.O.I.); g.g.d.
grootste gemeene deeler; G.G. en G.D.
Gemeentelijke Ge•> Geert
neesk.
en
Gezondh.dienst
G.G.G.
Groote Genootschap; gld.
gulden; G.m.b.H. =
(Duitsch) Gesellschaft mit Beschranktcr Haftung,
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (zie
onder > Familievennootschap)
(Eng*)
G.M.T.
Greenwich mean time, middelbare Greenwich tijd;
grosso modo, ongeveer, ruw geschat;
gr. m. (Ital.)
op recepten: grof gestooten, gesneden; gr. 8° (papierformaat) = groot octavo; G.T.
Greenwich time
schaft, maatschappij

=

;

=

=

=

=

;

=

=

of G. tijd.

muziek

de benaming voor den zesden
G is in de
toon van de oude grondladder (A, B, C, enz.). In België
en in de Romaansche landen noemt men G: sol. G is
ook sleutelletter; geleidelijk ontwikkelde zich uit
Afkortingen. den vorm der letter G de G- (of sol-)sleutel, ook vioolin Rom. op- sleutel genoemd, welke zijn plaats vindt op de tweede
G.
schriften
Gaius lijn van den notenbalk. Vroeger werd deze sleutel ook
(voornaam),
Gens op de eerste lijn geplaatst (Fransche vioolsleutel).
(= geslacht); g. in Met hoofdletter (G) aanduiding van den toonaard G
physica is internat, groote terts (Sol majeur), met kleine letter (g) g kleine
afk. v. gravitatie en terts (sol mineur).
de Klerk .
voor valversnelling;
Gaai, > Vlaamsche gaai.
in de metriek: afk.
Gaan is die wijze van voortbewegen, waarbij de

=

gram; als getal nieuwe steun (of hang aan) op het eene lichaamsdeel
de Rom.: G = reeds is verkregen, voordat die op het andere is opge400, G = 400 000; heven. Het gaan wordt verdeeld in gewoon en kunstmatig gaan. Voorbeelden van dit laatste zijn: gaan
bij de Gr. y = 3,
y
= 3000; G. in Ned. met dijheffen, met onderbeen heffen, gaan met aanJ. H. Custers.
voor nrs. op motor- sluiten, gaan met tusschentred.
Gaauderen, > Doetinchem.
voertuigen aanduiGaanderij, > Galerij.
ding van de prov.
Gaarde of lat, taai, recht en gelijk gegroeid
N. -Holland; Ga in
de chemie = » Gal- water- wilgenhout, dat gebruikt wordt voor rijswerk.
lium; Gal. = > Ga- De lengte is 2 h 4 m, de dikte 2 è, 3 cm. De g. worden
geleverd in bossen van 40 stuks met 2 banden gebonden.
laten (Brief aan de)
v.

Arabisch
Turksch
Perzisch

c

Mateisch

r r
s
3 5

Russisch

Unciaal
Karolingisch
fflinuóke/)

©

9

Duitsch

G

g

ModemeAnliqua

De

letter

G

in verschillende

alphabeüen.

bij

G.B. in N.O.L

-

Gouvernementsbesluit; g.b. en g.1.
bij
beursnoteeringen, zie -> Gedaan
Gebr.
gebroeders;
Gen.
> Genesis;
gepensiongep.
neerd; Ges.

=
=
=

(Duitsch)

=

Gesell-

Gaarkeuken, inrichting, die gelegenheid tot
goede en goedkoope consumptie biedt. G. zijn vaak met
Gezellenhuizen vereenigd, zooals bijv. in Duitschland
bij
de Kolpingvereine (St. Josefgezcllen-vereenigingen). Zij werden opgericht om te voorzien in de
behoefte aan een goed en niet duur middagmaal bij
de arbeiders, die ver buiten hunne woonplaats in
industrie-centra werkzaam zijn. In Ned. werden G.
opgericht in het mijngebied en, naar het voorbeeld
van de Kolpingvereine, met Gezellenhuizen ver-

;

Gaas— Gaatjeszwam
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bonden. Meer bekend zijn de coöperatieve keukens, die (met de bekende lindenlaan), Mims, Bakhuizen,
vooral tijdens den Wereldoorlog in de grootere plaatsen Harich en Ruigahuizen; ca. 5 900 inw. (1934), waarvan
tot stand kwamen, en met g. op één lijn kunnen worden 50% Ned. Herv., 20% Gereformeerd, 21% Kath.
gesteld. In deze keukens bedroegen de prijzen voor (vgl. Friesland: 6,98%) en 4% onkerkelijk. De Kath.
een middagmaal slechts 40 tot 45 ct. G. bestaat thans behooren tot de parochies Balk en Bakhuizen. Rijs
bezit „Mooi Gaasterland”, een kindervacantiekolonie
nog in België in vele sociale inrichtingen.
Gaas, open stof van zijde, halfzijde, katoen of van den Bond van R.K. Werkl. Ver. in het aartsbisdom.
linnen; plat- of > slingerdraadweefsel; verbandgaas. Geologisch is G. merkwaardig om zijn Glaciaal Diluvium (> Friesland, sub Opbouw). ïn G. is land- en
Zie ook > Canevas; Verbandstoffen.
Gaas als meer of minder licht vlechtwerk van metaal- tuinbouw, veeteelt, eenige industrie en vreemdelingendraden, zooals koper, ijzer, al of niet vertind, verzinkt verkeer. Meer dan door den trein, is G. door fiets en
of geëmailleerd, wordt in de techniek gebruikt voor auto uit zijn vroeger isolement verlost. G. is bekend
afsluiting van ruimten, zonder dat nochtans de lucht- door zijn natuurschoon: bosschen, hoogten (gaast
circulatie geheel belemmerd wordt. G. wordt ook zandige hoogte), kliffen, IJselmeer en Friesche meren,
gebruikt ter vervaardiging van roosters, zeven e.d. Kippenburg, waar ccns dc zgn. Wilde markt gehouden
é t a 1 d é p 1 o y é, dat werd en in den voor-Christelijken tijd de Friezen hun
Een bijz. soort g. is het
evenwel geen vlechtwerk is, doch door een speciaal vergaderingen in de bosschen hielden. De ontdekking
procédé uit plaatijzer vervaardigd wordt. P. Bongaerts. van een hunnebed in 1849 (sedert vernield) wijst er op,
Gaasbeek, gem. in de Belg. prov. Brabant, ten dat G. een der vroegst bewoonde deelen van Friesland
van der Meer.
W. van Brussel (VI 9G B 3); opp. 368 ha; ca. 350 inw. was.
Gaastmeer, > Wijmbritseradeel.
Middeleeuwsch burchtslot, verbouwd en gerestaureerd
Gaasvlicg (C h r y s o p a p e r 1 a), netvleugein de 19e eeuw, thans Belg. staatsdomein en toegankelijk voor het publiek, evenals het boschpark, waarin lig insect van de familie der Chrysopidae. Lengte
bij een vroeger veel bezochte St. Geertruidebron een

=

m

mooie Barokke kapel.
In het dal beneden het kasteel staat het zgn. „huis
van den baljuw”, een gerestaureerd middeleeuwsch
bouwwerk.
L i t. J. J. Vincx, Gaasbeek, Gesch. van het kasteel,
:

de kerk en het dorp (1926).
Lindemans .
Het kasteel herinnert nog aan de grootheid van het
het herbergt een rijke vergeslacht van dien naam
;

zameling tapijten, oud-meubilair en schilderijen van
VI. meesters uit de 16e en 17e eeuw. Het geslacht G.
is eigenlijk dat van Abcoude, dat in de 14e e. Duurstede, later Putten en Strijen, ten slotte Gaasbeek
verwierf. Z.O. Nedersticht scheen een Gaasbeeksche
hèerlijkheid. Aan de Hoeksche en Kabel jauwsche
twisten namen de heeren van G. actief deel. Aan het
hof te Brussel stonden zij in hoog aanzien. Ca. 1400
bereikten zij het toppunt hunner macht. Er waren toen
twee takken: die van Willem, heer van Abcoude en
Duurstede, en die van Zweder, heer van Gaasbeek en
Putten. Willem stierf in 1407 zonder mannelijk oir.
Zijn dochter, met een Brederode gehuwd, was Dominicanes geworden, terwijl haar man Kartuizer werd.
Wel had Willem 8 onwettige kinderen, onder wie Jan
van Meerten, die voor zijn neef, Jacob van G., stadhouder van zijn Stichtsche leenen en schout van Wijk
werd. Een andere bastaard was Jan v. Driebergen, stichter van het slot Lievendaal en vader van Jacob van
Driebergen, kanunnik van St. Jan te Utrecht, wiens
leven aan de studie gewijd was. In 1407 kwamen dus
de goederen van Willem weer in bezit van Jacob van G.,
den zoon van Zweder, die in den strijd tegen Jacoba
en Frederik van Blankenheim Abcoude en Duurstede
verloor. Men noemde hem: prins van G. Hij was zoo
driftig, dat hij zijn eigen zoon neersloeg, f 1459 of 1460.

Gaasvlicg.
links

:

Boven

het

:

van boven gezien

van terzijde gezien
midden pop; rechts larve

insect
;

:

:

(bladluisleeuw).

26-28 mm, kleur groengeel, voelers dun en lang;
de vier vleugels zijn teer, doorzichtig, netvormig
geaderd, de oogen steken als goudgroene ,,paarlen”
buiten den kop uit. De g. komt vaak op lamplicht
af. De eieren worden afgezet op een steeltje van wit
excreet, dat spoedig hard wordt, en staan in groepen
bijeen op blad of schors; zij werden een tijdlang als
een soort zwam beschouwd. Hieruit kruipt een bruinachtige larve met bijtende kaken, waarin een
zuigkanaal verloopt het dier voedt zich met bladluizen,
welke worden uitgezogen: „b 1 a d 1 u i s 1 e e u w”.
Verpopping op het blad; het volwassen insect komt
nog denzelfden zomer uit en overwintert op een
L i t. S. Muller Fzn., De Lievendalers, in Schetsen beschut plekje.
M. Bruna.
v. Eelde, Jacob van
uit de Middeleeuwen (II, 186-229)
Gaatjesdrarjers, > Foraminiferen.
Driebergen, in Oud-Holland (1903, 1). W. Mulder S.J.
Gaatjeszwam (Polyporaceeën). De g.
Gaasp, ->• Weesperkarspel.
ook buisjeszwammen genoemd, vormen een fam. van
;

:

;

Gaasstol, > Gaas.
steelzwammen, waarvan de sporen gevormd worden
Gaast, > Wonseradecl; Schoterland.
in holten, die vouwen, buizen of elkaar kruisende
Gaasterland, gemeente in Frieslands Z.W. hoek gangen zijn. De vruchtlichamen (paddenstoelen) van de
en krt. Vlg. index kol. 832); opp. 8 870 ha, vsch. geslachten, o.a. boleet, Poria, Polyporus,
omvattende de dorpen Balk (hoofdplaats per gem.), tonderzwam en biefstukzwam, zijn vrij groot en dikwijls
Bonman.
Wijkel, Sondel, Nije-Mirdum, Oude Mirdum, Rijs week, soms echter lederachtig of houtig.
(zie pl.

Gabaa
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Gabaath, Gabae, Gabee, Gibea, Geba, 1686 zijn Friesche Lustgaarde enz. Na zijn dood kwam
benamingen (= heuvel) van talrijke plaatsen uit zijn Verhaal van de stad Leeuwarden (1701), dat
in Palestina. De onderscheiding en dientengevolge tot 1573 loopt. Zijn stijl is gedwongen. Zijn beteekenis
ook de localisatie daarvan is een der moeilijkste ligt in het verzamelen van hist. documenten. Zijn
problemen van de bijbelsche topographie. De verwisse- collecties zijn gedeeltelijk beschreven door W. Eekhoff
ling der namen Geba en Gibea (Jud. 20. 10; 1 Reg. 13. in De Vrije Fries (XI). Van dit zgn. Gabbema-archief
16), vermoedelijke tekstcorruptie (Jud. 3. 14; 2 Reg. zijn eenige stukken gekomen aan verschillende archie6. 25) en de onzekerheid of in sommige teksten een ven, terwijl de Prov. Bibliotheek van Friesland het
Ydema.
laatsnaam bedoeld is dan wel een „heuvel” (1 Reg. overige ontving.
? 1; Joss. 24. 33), maakt deze onderscheiding vaak
Gabbro, een dieptegesteente, bestaande uit
onmogelijk of onzeker. Een levietenstad Gibea lag basische plagioklaas en meestal augiet (diallaag).
in het Z. van Juda (Jos. 15. 57), volgens het Onomasti- Treedt hyperstheen op, dan: n o r i e t, indien arm
con van Eusebius ten Z.W. van Bethlehem. Een aan donkere mineralen: anorthosiet. Olivijn
levietenstad der Caathieten in Benjamin heette Geba en kwarts kunnen, het laatste zelden, voorkomen:
(Jos. 18. 24) en lag aan de Noordgrens van het konink- olivijn-, kwarts -gabbro. Gaat orthoklaas meer voorrijk Juda (4 Reg. 23. 8), ten Z.W. van Machmas komen,
zonder te overheerschen, dan wordt het
(1 Reg. 14. 5). „Gibea van God” ten N. van Jerusalem, granogabbro.
Het verschil met dioriet zit in

Gabaa,

bijbelsche

.

een tijdlang bezet door de Philistijnen

(1

Reg. 10.

5),

wordt gewoonlijk geïdentificeerd met het huidige
Ramallah, waarin de naam vertaald voortleeft. Het
meest bekend is „Gibea van Benjamin” (Jud. 19. 4),
de woonplaats van Saul (vandaar ook Gibea Saulis
genoemd: 1 Reg. 10. 26), dat met groote waarschijnlijkheid is teruggevonden in Teil el-Foel ten N. van Jerusalem, aan den weg naar Sichem (voor opgravingen zie
Simons.
> Teil el Foei).
Gabali, een Gallische stam in Aquitanië, in het
tegenwoordige dept. Lozère, ten tijde van Caesar
aan de Avemi onderhoorig. De naam leeft etymologisch
nog voort in de streekbenaming Gévaudan. Hoofdstad
was Anderitum (vermoedelijk het huidige Antérieux).
Gabaon (Hebr. Gibeon), bijbelsche naam van
belangrijke stad in Palestina, welks vrijwillige onder-

werping aan de Israëlieten in het boek Josuë verhaald
wordt (Jos. 9. 10 en 11). In dien tijd woonden volgens
de H. Schrift hier de Hevieten (Jos. 11. 29). G. wordt
in talrijke episoden van het Oude Testament vermeld.
Hier werden o.a. eenigen tijd de heilige tent en het
brandofferaltaar opgesteld (1 Par. 21. 29) en Salomon
bracht er offers na zijn troonsbestijging (3 Reg. 3. 4.).
Sadoc was de hoogepriester van G. (1 Par. 16. 39).
Hoewel de ligging gemakkelijk bij benadering uit de
H. Schrift en profane bronnen kan worden vastgesteld,
is de juiste identificatie onzeker en veel omstreden.
De meeste auteurs vereenzelvigen G. met El Dzjib,
14 km N.W. van Jerusalem. Vgl. echter > Beroth.
L i t. : behalve vele artikelen A Bruno, Gibeon
(Leipzig-Erlangen 1923).
Simons.
Gabardine, wollen, halfwollen, katoenen, eventueel ook zijden stof, effen, klein gespikkeld of fantasiepatroon. Kenmerk: hoogliggende, steile keper. Bepaalde soort bindingen. Waterdicht gemaakt, wordt het
voor regenmantels en -jassen gebruikt.
Gabathon , Gebbethon (Hebr. Gibbethon), bijbelsche naam van een plaats in Palestina, levietenstad
der Caathieten; in het gebied van den stam Dan
(Jos. 19. 44; 21. 23). G. was tijdelijk in handen der

het basische karakter der plagioklaas; vroeger hechtte
men meer waarde aan het voorkomen van augiet i.p.v.

hoomblende.

Het

overeenkomstige

is

magma beschouwt ( >

Stollingsgesteenten). Op grootere
Jong.
diepte zou dit dan als eklogiet voorkomen.

Gabelcntz,
der,

linguist

Hans Georg Conon von

met uitgebreide talenkennis vooral

Gabbcma, Simon Abbes,

Friesch geschiedschrijver; * 1628 te Leeuwarden, f 1688 aldaar.
In 1659 werd hij benoemd tot landshistorieschrijver
van Friesland, wat hij tot zijn dood in 1688 bleef.
Als zoodanig heeft hij echter weinig gepresteerd;
hij leidde een ongeregeld leven; zijn uitgaven zijn
slordig. In 1681 gaf hij een vermeerderde uitg. van de
Rijmlerije van zijn vriend Gijsbert Japiks uit en in

in

de Oost-Aziatische talen; * 1840 te Poschwitz bij
Altenburg, f 1893 te Berlijn. Sinds 1889 prof. te
Berlijn in de O. Aziat. talen en de alg. taalwetenschap.
In zijn taaltypologische studies onderzoekt hij den
invloed van het temperament en het karakter van ieder
volk op de taal.
Werken: Chines. Grammatik (1881) ; Die Sprachwiss., ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse
(*1891) ; Die Verwandtschaft des Baskischen mit den
Berbersprachen Nordafrikas (posthuum, 1894). Weijnen.
Xaver, ontwerper
Gabelsberger,
van het naar hem

Franz

genoemde

kort-

Baan-

schrift.

breker der graphischestenogra*
phie;
1789,
f 1849. Het door
G.
uitgedachte
systeem onderging na zijn dood

:

Philistijnen (3 Reg. 15. 27). Ligging onbekend (niet
Simons.
ver van Lydda).
Gabbatha, > Jerusalem.

uitvloeiings-

bazalt. Chemisch nadert g. sterk tot het
gemiddelde der stollingsgesteenten, vandaar dat men
het gabbro ïde magma (bazaltisch m.) wel als oer-

gesteente

vsch.

wijzigin-

gen; het

is

voor

vsch.

talen bewerkt en lange
jaren, met dat

van

Stolze, het
leidende
Duitsche kortschrift
geweest.
Alle

ontwerpers van
graphische kortschriften na G. hebben in meerdere of

mindere mate op

zijn

werk voortgebouwd.

Gabelus,

een stamgenoot van Tobias, die te
Rages in Medië woonde en aan wien de oude Tobias
een som gelds geleend had.
deze terug te ontvangen,
zond Tobias zijn zoon, in gezelschap van den engel
Raphaël, naar Rages.
Gabes, haven in Zuid -Tunis, aan de Golf van G.
gelegen; ca. 15 000 inw. Militair en administratief
centrum. Vruchtbare oasen in de omgeving met

Om

;

Gabii
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dadels, Tijgen, oranjeappels, enz. Vroeger dreef G.
handel met den Soedan. Thans worden nog dadels,
wol en halfa uitgevoerd.
Golf van Gabes, een breede, doch ondiepe inham
aan de Z.O. kust van Tunis. Het is de Kleine Syrte
V, Asbroeck.
der Ouden.
Gabii, tegenw. Paulano aan het Lago di Castiglione, oude Rom. stad aan de Via Praenestina, bekend
om praehist. vondsten, om de Artemis van G., waarsch.
een copie van een beeld van Praxiteles, en om zijn
Juno tempel, die als type mag gelden van den oudItalischen podiumtempel met gesloten achterwand. De
steengroeven van G. werden benut voor den herbouw
van Rome na den brand onder Nero. W. Vermeulen.
Gabinia, L e x, 1° Rom. wet (139 v. Chr.),
waarbij bij verkiezingen geheime stemming werd

ingevoerd.

2° Rom. wet (67 v. Chr.), waarbij op voorstel van
Aulus > Gabinius aan Pompeius dictatoriale bevoegdheden in den oorlog tegen de zeeroovcrs werden opgedragen.

L

i t.

:

Cicero,

De imperio

Cn.

Pompei

(cap. 12,

§

;

52).

Gabinius, Aulus, Rom. volkstribuun in 67 v.
lex >Gabinia.
Chr., voorsteller van de
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Epitome pariter et collectorium circa IV Sententiarum
Libros de leer van Willem Ockham in systeem.

Li

t.

F. Sassen, Gesch. der Patristische en Middel-

:

eeuwsche Wijsbegeerte ( 2 1932).
Gabriël a Sancto Iohanne Baptista, Vlaamsch
geestelijk schrijver uit de 17e eeuw, Carmeliet.

Werken: Den kristelycken Apelles (Brussel 1685);
Den gheestelycken Edelsteen (Gent]1686) De kristelycke
Het gheestelycke
bruyd Christi (Antwerpen 1690)
Huwelyck jibid. 1691).
Gabriel van de Moeder van Smarten (Possenti),
Heilige, Passionist; * 1 Maart 1838 te Assisi, f 27 Febr.
1862 te Isola del Gran Sasso. Hij trad 21 Sept. 1856
;

;

te Morovalle in de Congreg. der Passionisten. In nog
geen zes jaren bereikte hij een groote heiligheid, gekenmerkt door wonderbaren eenvoud en innige godsvrucht
tot O.L. Vrouw van Smarten. 13 Mei 1920 heilig
verklaard door Benedictus XV. Feestdag 27 Februari.
L i t. : mgr. G. Vuijlsteke, Leven v. d. H. Gabriël
4
Oswald.
1920, uit het Ital.).
(
Gabriël van den H. Vincentius, ongeschoeid
Carmeliet, theol. schrijver; * 1601 te Lodi, f 1671 te
Rome; vanaf 1651 prof. in de Apologie aan het Missieseminarie zijner Orde.

Werk

Come^n : Cursus Philos. (4 dln. 1669-’70)
mentaar'op de Summa v. d. H. Thomas (4 dln. 1664-’67)
De Sacramentis (4 dln. 1656) Summa moralis (4 dln.
;

Aanhanger van Pompeius en diens onderbevelhebber
De gratia, justificatione et merito (1658)
in den Mithridatischen oorlog (65-63 v. Chr.), maakte 1656-’68)
zich als stadhouder van Syrië (57-55 v. Chr.) aan De censuris (1671) De justitia et jure (1663) Anagogia
afpersingen schuldig. Terug in Rome, aangeklaagd chrisfiana (2 dln. 1666) De remediisignorantiae (1671).
L i t. Relat. biogr. (Archief der Orde in Rome,
en verbannen. Door Caesar teruggeroepen, opereerde
Dict. Théol. Cath. (VI, 977).
Plut. 96 f 2 )
hij als diens onderbevelhebber in Illyrië, waar hij
1°
archaeo;

;

;

;

—

;

:

;

Witlox.

47 v. Chr. overleed.

L

i t.

:

Mommsen, Röm.

Gablenz,

Geschichte (III 113

Ludwig,

Freiherr

vlg.).

von,

Oostenr. generaal; * 1814 te Jena, f 1874 te Zürich.
Commandant van het Oostenr. korps van het Bondsleger tegen Denemarken in 1864. Hij versloeg met zijn
10e legerkorps de Pruisen op 27 en 28 Juni 1866 bij
Trautenau.
Gablonz aan de Neisse (Tsjech.: Jablonec nad
Nisou), stad in Bohemen, aan den Westvoet van het
Reuzengebergte (50° 43' N., 15° 13' O.); 27 000 inw.,
meest Duitsch sprekend. Fabricage van de wereldvermaarde „Gablonzer Waren”: goedkoope sieraden

van

glas en half -edelsteen.

deel van > Fransch-Equatoriaal -Afrika,
grenzend aan de Golf van Guinea (I 536 E5), bestaande uit twee natuurlijke landschappen een lage
kustvlakte, bedekt met wouden en savannen en een
daarachter liggend bergland, grootendeels door steppen ingenomen. Het klimaat is tropisch: heet en
regenrijk. De bewoners zijn overwegend Bantoenegers; weinig Blanken. Hoofdstad is de belangrijke

Gaboen,

:

haven Libreville.

Gaborlau

v.

E

m

Velthoven.

Fransch schrijver van
,
lichte zedenromans en van boeiende detective-veri 1

e,

halen. * 1835, f 1873.

Voorn, werken:

Les cotillons célèbres (1860)
L’affaire Lerouge (1866) ; Le
La clique dorée (1871) ; L’argent

Le 13e hussards (1861)
dossier no. 113 (1867)
des autres (1874).

;

Maria de geboorte van Christus (Lc. 1. 26) aankondigde.
Zie verder ook > Aartsengel.
Gabriel Biel, Duitsch wijsgeer, nominalist;
f1495 als hoogleeraar te Tübingen; bracht in zijn

Fransch

loog; * 1883, hoogleeraar in de kunstgesch. te Caen,
te Straatsburg en te Konstantinopel. Hij nam deel aan

de opgravingen in Delos en Palmyra.
La cité de Rhodes (1923)
e r k'e n

W

:

;

Recherches

archéologiques b Palmyra (1926).
2° J o s é M.,
Gabriel y Galan.
3°
J. G., Ned. landschapschilder; *1828
te Amsterdam, f 1903 te Scheveningen. Leerling aan de
Acad. te Amsterdam en van B. C. Koekkoek te Kleef,

>

Paul

later van A. Mauve te Haarlem. G.’s vroege werken
(Oosterbeek en Veenendaal) zijn zwaar en romantisch
van voordracht; naarmate hij spontaner, eenvoudiger
en impressionistischer wordt, kiest hij polderlandschappen tot motief (vnl. in de omgeving van Kortenhoef). Woont 1860- ’64 te Brussel, maar komt vaak
naar Holland; woont later te Scheveningen. G. is een
der fijnste, soberste en toch zeer poëtische schilders
der > Haagsche School. Musea te Amsterdam, Rotter-

dam, Den Haag bezitten

fraaie

werken van hem.
Korevaar-Hesseling.

4°

Petrus

(ook

De Vlaming en

Schagius),

trad op als predif 1571 te Delft, was eerst monnik,
kant in Vlaanderen en Holland vanaf 1545, o.m. te
Brugge in 1564 en te Antwerpen. In 1566 wijkt hij
uit naar Amsterdam en houdt in de buurt, te O verveen,
hagepreeken. In 1567, bij de komst van Alva, wijkt
hij naar Emden, en in 1571 heeft hij een bediening te
Delft.

;

Gabriël (= man Gods), naam van den engel,
die aan Daniël (Dan. 8. 15 vlg.; 9. 21) verscheen, aan
Zacharias de geboorte van een zoon (Lc. 1. 14) en aan

A lbert Louis,

Gabriel,

L i t. Biogr. Wbk. Prot. Godgel.
A n d r e a, 1°
Gabrieli,
:

Ital.

Erens.
componist;

ca. 1515 te Venetië, f 1586 aldaar; leerling van
Adriaen Willaert, sedert 1536 kapelzanger aan San
Marco, in 1566 opvolger van Claudio Merulo als tweede
organist in deze kerk. Uit zijn veelomvattend werk
kan men noemen: 3 boeken geestelijke cantiones;
3 boeken madrigalen; canzoni per 1’organo; Intonazioni d’organo; Ricercari per Torgano. A. G. is een der

*

—
;
:
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Gabrielino— Gaddi

van zijn tijd, wiens invloed overwegend is geweest op den vocalen stijl, dien hij naar
meer harmonische bouwvormen leidde, en op den
orgelstijl, waar hij de mogelijkheden van dit instrument, los van zijn begeleidende rol, tot een zelfstandige
grootste meesters

orgeltechniek hielp ontwikkelen.
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vestigde hij zich te Doornik, waar hij het burgerrecht
ontving (1821) en de studie aanving van het rijke stadsarchief (1822). Hij bestudeerde vooral het tijdvak
der omwenteling van de 16e e., dat tot het einde
toe zijn voorkeur behield. Lid geworden van het staatsarchief, genoot hij het vertrouwen van min. van
Grobbelschroy en van koning Willem; het nieuw Belg.
koninkrijk stelde hem aan het hoofd van het staatsarchief (30 April 1831). Die bevoegdheden gebruikte
hij om de geschiedkundige
navorschingen van zijn
landgenooten in te richten volgens wetensch. methoden.
Hij mag de baanbreker genoemd worden van de
moderne Belg. geschiedkunde. Hij organiseerde het
systematisch uitgeven van hist. bronnen; na herhaalde
reizen in België en in het buitenland gaf hij talrijke

2° G i o v a n n i,
Ital.
componist, neef van
Andrea G. en diens leerling; * 1557 te Venetië, f 1612
aldaar. G. was enkele jaren werkzaam aan het hof te
München, en volgde in 1586 Claudio Merulo op als
eerste organist van San Marco in zijn geboortestad.
G. ’s werk beweegt zich vooral op instrumentaal gebied.
Door zijn sonaten voor instrumenten (canzoni da sonar)
oefende hij groot en invloed uit op de wording van het
orkest. G. en zijn oom Andrea G. behooren tot de
grootste componisten van hun eeuw, doordat zij door archiefinventarissen uit aan zijn initiatief heef t België
de vorming van contrasteerende koor- en instrumenten- te danken de „Commission royale d’histoire” voor het
groepen en door de ontwikkeling van den orgelstijl uitgeven van geschiedk. documenten,
ware vernieuwers zijn geweest.
Lit.: La comm. royale d’hist. 1834-1934 (Brussel,
Werken: o.a. Symphoniae sacrae (1615) Canzoni Acad. royale de B., 1934, 126 aldaar voll. lijst van G.’s
e sonate (1615).
Lenaerts. werken en levensschets met aanhaling van uitvoeriger
Willaert.
Gabrielino, stam der Sjosjonen in Z. Califomië, biographieën).
Gad, naam van een der twaalf stammen van
behoorende tot de Oeto-Azteken. > Indianen van
Israël (vgl. o.a. Num. 1. 25), die zich in het TransjorMiddel- Amerika.
Gabriels, Hendrik, bisschop, * 1836 te daansche deel van het Beloofde Land nederzette
Wannegem-Lede (O. VI.), f1921 tc Ogdcnsburg (Num. 32 e.a.). Bij de verdeeling van het land kreeg de
stam G. de landstreek langs den Jordaan van de Arnon(Ver. St.). In 1864 met drie andere priesters naar het
seminarie van Troy (Ver. St)., waar hij prof. werd en monding tot aan het meer van Genesareth toegewezen
;

;

;

daarna voorzitter. In Mei 1892 biss. van Ogdensburg
gewijd, bracht hij zijn bisdom tot hoogen bloei. Allossery.

Gabrlcl y Galan, José Maria, Spaansch
landbouwer en dichter; * 1870 te Fradres de la Siërra
(Salamanca), f 1905 te Guijo de Granadilla. Zijn gedichten, in de prov. pers. meermalen bekroond, bezingen in
aantrekkelijken eenvoud het rustieke leven.
Voorn, werken: Estremenas
Castellanas
Nuevas Castellanas; Campesinas. Beroemd zijn El ama;
Las sementeras
La nube Epistolario.
U i t g.
;

;

;

—

—

:

Obras completas (Madrid 4 1921).
Lit.: A. Revilla
Marcos, J. M. G. y G., su viday sus obras (Madrid 1923).

Gabrilowitsj

,

Ossip Salomonowitsj,

Russ. pianist en dirigent; * 1878 te Petersburg;
debuteerde in 1896 te Berlijn en maakte daarna toumée ’s
door Europa en Amerika, waar hij zich in 1914 vestigde.
In 1917 werd hij dirigent van het symphonie-orkest
te Detroit. Als pianist is hij vooral vermaard om zijn
Chop in -vertolkingen. G. componeerde liederen en
instrumentale kamermuziek.
Hanekroot.

Gabrovo(Gabrowo),stad

inBulgarije (III 672 F3);
gelegen in de okrag
(= district) Tmovo aan de Jantra ten N. van den
Sjipka Pas, aan een zijtak van de spoorlijn Tmovo
Philippopel. Vrij belangrijke huisindustrie: weverij

10 483

inw.

(1926).

G.

is

van wollen stoffen, ververij, looierij, vervaardigen
van messen en andere kleine voorwerpen van ijzer
en staal. Ten O. van G., bij Trevna, worden kolen
gewonnen.

Hoek.

Gace Brulé,

De juiste begrenzingen en vooral de
verhouding tot het gebied van den stam Ruben zijn
zeer onzeker. Gedurende bijna geheel de Israëlitische
geschiedenis was het gebied van den stam G. door
vijanden (Damascus, Assoer) bezet. Na de ballingschap
wordt de stam G. niet meer genoemd. Voorname
bijb. plaatsen in het gebied van G. zijn o.a. Mahanaim,
Succoth, Betharan.
Simons.
Gad, naam van Syro-Palestijnsche godheid van
het geluk, ook door ontrouwe Israëlieten vereerd
(Is. 66. 11). Vgl. ook den oud-Palestijnschen plaatsnaam > Baalgad.
Gad, 1° zevende zoon van Jacob (Gen. 30. 11);
in den zegen van Jacob wordt hem vooral krijgsgeluk
(Jos. 13. 24-28).

beloofd (Gen. 49. 19).
2° Profeet ten tijde van David. Hij beval David,
nadat deze zijn ouders uit vrees voor Saul naar Moab
gebracht had, naar Juda terug te keeren (1 Reg. 22. 5).

Ook kondigde hij aan David Gods straf aan, toen de
koning een volkstelling had laten houden (2 Reg. 24.
11-14).

Gadara,

Heulers.

Grieksche

naam van oude

stad in Transjordanië, een sterke vesting, behoorende tot de Decapolis. Augustus schonk haar in 30 v. Chr. aan Herodes,
maar na diens dood werd zij weer bij de Decapolis
ingedeeld. De warme bronnen bij G. waren in den
Grieksch-Rom. tijd beroemd. Gewoonlijk wordt G.
geïdentificeerd met het huidige Mkes (Moekes, Oemkes)
ten Z.O. van het meer van Genesareth. Belangrijke
ruïnes. Met G., „de hoofdstad van Perea”, bedoelt
Flavius Jos. wellicht een andere stad van denzelfden
naam (vgl. Gedor, Gador). Het gebied der stad G.

een der vruchtbaarste Fransche
dichters van minneliederen, van de tweede helft der
12e eeuw, uit Champagne; leefde nog in 1212. Van de
vele hem toegeschreven liederen komen slechts een noemde men Gadaritis.
dertigtal hem met zekerheid toe. Ze treffen door een
Lit.: Rev. Biblique (1911, 424 vlg.).
Simons.
innig gevoel van werkelijkheid. Veldeke schijnt hem
Gaddi, kunstenaarsfamilie te Florence in de
gekend te hebben, althans hij vertoont invloed van 14e eeuw, die twee groote schilders heeft voortgebracht:
aan Gace Brulé toegeschreven liederen.
Taddeo en zijn zoon Angelo. Taddco, f 1366, was een
U i t g. G. Huet (1902).
V. Mierlo. leerling van Giotto en hoort tot de belangrijkste figuGachard ,
Prosper, Belg. ren van diens school. In het algemeen zette hij Giotto ’s
historicus; * 1800 te Parijs, f 1885 te Brussel. In 1817 stijl voort, die een overgang vormt van de abstracte,
:

Lodewijk

Londen.

Gallery,

Nat.

(1784).

Siddons

Mrs.

GAINSBOROUGH

Castle.

Windsor

Cambridge.

van

hertog

Frederick,

Adolphus

GERICAULT

De rennen

Gewonde

te

Epsom

in 1821.

kurassier van 1814.

Louvre, Parijs.

Louvre, Parijs.

Officier

der jagers van 1812.

Louvre, Parijs.

;
.

:

Gadd’sche kroniek
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gestyleerde schilderkunst naar het naturalisme. Hij
is echter een veel minder diepgaand psycholoog dan
zijn meester, ook mist hij diens intiemen verhaaltrant.
Hij had een voorkeur voor het ceremonieele, hield van
drukke, gecompliceerde composities, die vast en sterk
van bouw zijn. Van zijne figuren, waarin ernst en

devotie leven, gaat gewoonlijk een onwederstaanbare
aantrekkingskracht uit, zoodat Taddeo tot de geliefdste
meesters der 14e-eeuwsche Florentijnen te rekenen is.
Zijn hoofdwerk, de fresco’s van het Leven van Maria,
met groote uitvoerigheid verteld, bevindt zich in de
Baroncellikapel van de S. Croce te Florence. Buiten
deze worden hem nog een aantal wandschilderingen
toegeschreven en kent men ook eenige schilderijen
van hem. Twee zijner bekendste leerlingen waren
Giov. da Milano en Jacopo di Casentino.
Zijn zoon Angelo, * ca. 1350, f 1396, leerling van
zijn vader, later van Giov. da Milano. Hoewel hij
werkte in de traditie van Giotto’s school, streefde hij
minder naar naturalisme, naar ruimtewerking of
plastiek, zoodat zijn werk vaak ouder aan doet dan het
is. Hij zocht zijn kracht niet zoozeer in het uitbeelden
van gemoedsbewegingen, dan wel in decoratieve
werking, wat hij accentueerde door sprekende kleur-

—Gaea
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in uiterst moeilijke omstandigheden
waarna hij snel promotie maakte. In 1331
werd hij patih amangkoebhoemi en als zoodanig leider
der Jav. politiek, tot 1350 onder de regeering van de

Djajanagara
te redden,

regentes Tribhoewanottoenggadewi Djajawisjnoewardhani, van 1350 af onder koning Radjasanagara (AjamWoeroek). In het begin van zijn optreden zou hij

gezworen hebben de noesantara

(letterlijk:

andere

eilanden, d.i. het Indische eilandenrijk) onder Jav.
bestuur te brengen, en inderdaad is hem dat gelukt:

geheel Java, Bali, Sumatra en de Groote Oost, benevens
de kustlanden van Celebes, Bomeo, Malakka en de
Philippijnen erkenden de opperheerschappij van Java
en kw amen daarmee te staan onder den invloed der
Hindoe-Jav. cultuur, die er tot op den huidigen dag
talrijke sporen heeft nagelaten. Java beheerschte in
dien tijd de zeeën, en beleefde een gouden eeuw van
cultureelen bloei en stoffelijke welvaart. Grootendeels
moet dit het werk van G. M. geweest zijn, dien wij ook
in de binnenlandsche politiek leeren kennen als een
man van groote energie en groot organisatievermogen.
Spoedig na zijn dood moest Java zich weer met een
r

meer bescheiden positie tevreden stellen.
De vertaling van den naam Gadjah-Mada met

,,

dolle

hebben dikwijls iets liefelijks olifant” berust wel op een misverstand, daar hij
en teeders, dat sterk aan den lyrischen geest der Siënee- den titel „heer van Mada” gevoerd heeft. Zijn sacrale
sche school herinnert; landschap is bij hem niet meer naam luidt in de oorkonde van 1351 Djimoddhara,
dan achtergrond vulling. Zijn werkwijze en techniek in de Balische traditie echter Lemboe Moeksja. Voor
effecten.

Zijn figuren

zijn zeer geacheveerd en accuraat, hij besteedde de
grootste zorg aan details. Zijn hoofdwerken, fresco’s,
bevinden zich in de S. Croce te Florence en den Dom
te Prato; daarenboven kent men eenige schilderijen

de huidige Jav. nationalistische jeugd is G. M. een
der symbolen geworden van Java’s glorietijd als
onafhankelijke natie.
L i t. Krom, Hindoe-Jav. Gesch.

L i t. : Sirén, Giotto and his followers (1918) ; v. Marle,
Schretlen.
Hist. of Ital. Painting.

Gadd’sche kroniek, een door den conservator van het Britsch Museum C. J. Gadd in 1923 in
bedoeld museum gevonden en uitgegeven kroniek,
dateerend uit het Nieuw-Baby Ionische Eijk, geschreven in spijkerschrift. Deze kroniek verhaalt de gebeurtenissen van het 10e -17e jaar van Nabopolassar
(616-609 v. Chr.), toen Babyloniërs en Meden gezamenlijk het Assyrische rijk bestookten. Door deze kroniek
is de ondergang van Assyrië’s hoofdstad Ninive chronologisch vastgelegd in 612. Voor de H. Schrift is ze
van belang voor de bijbelsche chronologie, doordat ze
het mogelijk maakt den slag bij Megiddo ,(4 Reg. 23. 29
vlg.; 2 Par. 35. 20-27) en den dood van koning Josias
van Jerusalem te dateeren in 609.
L i t. C. J. Gadd, The Fall of Niniveh (Londen 1923)
B. Alfrink, Die Gadd’sche Chronik und die Schrift (in
Alfrink
Biblica, 8, 1927, 385-417).
:

Gade, Niels Wilhelm,

Berg.

:

Gadja(h)-AIada-prijs,

van hem.

genoemd naar den
Gadjah-Mada, ten be-

Javaanschen rijkskanselier >
drage van 750 gld., door het Leidsch Universiteitsfonds jaarlijks uitgeloofd aan Indonesische studenten,
die cum laude te Leiden een doctoraal examen afgelegd
hebben in de rechtswetenschap, Indologie of Indische
letteren, doch welke nog slechts eenmaal toegekend is
Berg.
geworden, nl. in 1928 aan mr. Soepomo.
Gadjatsj, Sowjet-Russ. stad in de Oekraine nabij
Romny; 11 000 inw., vnl. Oekrainiërs en Joden.
Tabaksindustrie.

Gadoliiiiet,

Gadus, >

Gadolinium, >

Aardmetalen.

Kabeljauw.

=

aarde), godin
Gaea of Ge (Gr. gaia of gè
der aarde, sinds Hesiodus’ Theogonie belangrijk in
als stammoeder aller góden.
de Gr.
O.m. werd zij vereerd in Dodona en Athene (hier in
verband met de Atheensche aanspraken op autochthonie). Later werd haar vervagende figuur ten deele
verdrongen door, ten deele ook geïdentificeerd met

mythologie

Deensch compo- andere chthonische godheden. Bij Uranus was zij
Kopenhagen, f 1890 aldaar. Stond onder moeder van Cronus, Rhea, Mnemosyne, de Titanen, de
invloed van Mendelssohn en Schumann; heeft korten Cyclopen en andere góden of halfgoden. Achtereentijd Mendelssohn vervangen als dirigent der Gewand- volgens werden door haar Uranus en Cronus onttroond,
hausconcerten (zie onder > Leipzig) en volgde hem in waarna zij haar kleinzoon Zeus op den troon bracht.
1847 op; vestigde zich in 1848 weer in Kopenhagen;
Albr. Dieterich, Mutter Erde. Ein Versuch
L i t.
zijn werken hebben een nationaal karakter.
Cuypers.
über Volksreligion ( 3 1925).
Werken: Nachklange aus Ossian, op. 1 voor orkest;
De voornaamste voorst, in de Antieke kunst zijn
Aquarellen, op. 19 voor klavier, evenals Der Kinder
1° G. kourotrophos (Gr., = voedster van knapen).
Christabend, op. 36. Verder composities op elk gebied,
wordt afgebeeld als een neerzittende vrouw, met
Kjerulf, G.
L i t.
zoowel vocaal als instrumentaal.
armen houdt zij twee
Piscaer. een sluier op het hoofd; in hare
N. W. G. (1917) Behreud, G. (1917).
naakte kinderen, die haar vruchten aanbieden, en aan
Gadcs, > Cadiz.
Gadjah-Mada, wel de meest markante figuur hare voeten liggen een stier en een schaap. Zie afb.
2° G. in verbinding met haar natuurlijk element, de
uit de oude Javaansche geschiedenis; geboortejaar
onbekend; f 1364 te Madja-Pahit. Als ambtenaar aarde (vooral op vazen). De godin rijst met hoofd en
van lagen rang kreeg hij in 1319 gelegenheid koning schouders op uit den grond en reikt het kind Erichnist; * 1817 te

:

—

;

:

;

Gaede—Gaffelantiloop
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thonius aan Athena. Hierbij hoort ook de uitbeelding
van G. op het groote

1360 in Goch gevestigd Broederhuis (voorlooper der
latere huizen der Broeders van het Gemeene Leven),
altaar van Pergamum, dat in 1400 in klooster voor Koorheeren veranderd,
waar G. smeekt voor in 1406 naar Gaesdonek werd overgeplaatst en zich
haar zoon.
in 1430 bij de Congreg. van Windesheim aansloot;
3° G., liggend en in 1452 werd een filiaal ervan in Uedem bij Goch
op haar elleboog steu- gesticht; hoogtepunt zijner bloei in de jaren 1440- ’80.
nend: zij houdt den In 1802 werd het klooster opgeheven, 1828 werd het
hoorn des overvloeds als Hilfspriesterseminar ingericht, en sedert 1849
in de hand en vruch- is het als biss. gymnasium met internaat in gebruik
ten liggen in haar (Collegium August in ianum). De kerk uit de 15e eeuw
schoot, terwijl twee en de voormalige kloostergebouwen zijn behouden
knaapjes rond haar gebleven. Er is een zeer rijke, welverzorgde bibliotheek
spelen. E De Wade. met tal van hss. en incunabelen.
Feugen
Ga ede, Wolf- Gaestmar , Jan f en’e, pseud. voor J. J. Hof,
gang, Duitsch na- bekend Friesch dichter, schrijver en voorman in de
tuurkundige; *1878 te Friesche Beweging (zie > Friesland, s.v.); *1872
Lehe bij Bremerha- te Gaastmeer. G. is verbonden aan de pers in Friesven; 1909-1913 pri- land, schreef als zoodanig veel Friesch.
vaat
docent, 1913Voorn, werken: poëzie Klankboarne (1906)
buitengewoon proza : Omstikken en Sydstikken (1907) met O. H.
1919
aan de Sytstra samen Nieuwe Friesche Spraakkunst (1925).
hoogleeraar
D. Raima, Fryske Skriftekennisse fen 1897-1927
te
Frciburg, L i t.
univ.
.

.

:

;

:

Gaea. Reliëf van de Ara Pacis
Augustae.

—

:

(1928).
van der Meer
sinds
1919 gewoon
(Keltisch woord), een lange, zware
hoogleeraar in de natuurkunde aan de techn. hoogewerpspies, het nationale wapen der Galliërs, vnl.
school te Karlsruhe. Zijn verdiensten liggen vooral
van de Gallische huurlingen in het Rom. leger
op het gebied van de hoogvacuumtechniek. Van hem
(gaesati).
zijn afkomstig roteerende kwikluchtpompen (> LuchtGaeta, havenstad in de Ital. prov. Rome, op een
pompen) (1905 en 1907), een kapselpomp, een moleculair luchtpomp (1913) en een diffusiepomp (1915). Op voorgebergte aan de Tyrrheensche Zee; ca. 7 000 inw.
instigatie van Keesom ontwierp hij in 1928 een pomp- Aartsbisschopszetel. Oude muren; kasteel uit den
aggregaat met een zuigcapaciteit van 600 1 per sec, te tijd der Anjous; dom met mooie campanile. Er is veel
Leiden in gebruik voor het bereiken van lage tempe- visscherij en handel. Thans is de villastad Elena
(12 000 inw.) er mee vereenigd.
raturen.
J. v Santen
Gaeta (oudtijds Cajeta) zou door Aeneas ter eere
Gael (G a e d h i 1, G ó i d e 1), naam, gegeven
aan de inheemsche bevolking van Ierland (vgl. ook zijner voedster Cajeta gesticht zijn. In Cicero’s tijd
de Gallische kunst in liet art. * Ierland, sub Kunst). gezocht niet alleen als een voortreffelijke haven, maar
In latere tijden benoemt de term vaak hen, die voor ook als zomerverblijf voor aanzienlijke Romeinen.
G. werd na den val van het West-Rom. rijk een
meer vooruitstrevende nationale principes ijveren
en de landstaal, het Gaelic, spreken. De voornaamste republiek, die aanvankelijk onder de keizers van
groepeeringen zijn de Gaelic League (gesticht 1877) Byzantium stond en door den praetor van Sicilië,
die in G. zijn residentie had, bestuurd werd. Later
en de Celtia (gest. 1901).
G. wordt gewoonlijk afgeleid van Goidel, den mytho- kwam G. onder het gezag van den paus, kreeg dan
logischen, naamgevenden stamvader van het Gaelische eigen bestuur en hoorde sinds 1435 tot Napels; 1861
(Keltische) volk; men veronderstelt, dat hij naar verloor Napels de vesting aan Sardinië. Paus Leo IV
Ierland kwam in het laatste tijdvak van de Oud-Iersche verhief ca. 850 de stad tot bisschoppelijke residentie.
kolonisatie. Waarschijnlijker is, dat het woord uit het Pius IX, die tengevolge der in Rome uitgebroken
Cymrisch komt, en oorspr. werd toegepast op de revolutie 1848- ’49 in G. verbleef, verhoogde G. tot
krijgszuchtige
Iersche zeeschuimers, die tot de 5e den rang van exempt aartsbisdom.
Gaffel, rondhout aan de bovenzijde van het bezaan eeuw de kusten van Brittannië en Gallië onveilig maak.

Gaesum

.

.

of gaffelzeil.

ten.

Eoin MacNeill, Ancient Irish Law (Proceedings
of the Royal Irish Academy, XXXVI, 267). O Briain.
Gael, Barend, schilder te Haarlem en Amster-

Li

t.

:

dam, * ca. 1634, f na 1681. Leerling van Wouwerman,
schilderde meest dorpsgezichten en buitenstukjes
met figuren, die ook invloed van A. v. d. Velde
verraden.
Gaëlische beweging, Iersche cultureele beweging; > Gael.

Gaesati (a n t. g e o g r.), volksstam, dien
Strabo vermeldt als zijnde van Keltischen oorsprong
en wonend in de Po vlakte: door de Rom. zouden ze
uitgeroeid zijn. Denkelijk waren de G. lansknechten,
die de Keltische > gaesum (lange werpspies) als wapen
droegen.

Gaesdonek
Augustijner

(bij

Goch; Beneden-Rijn), voormalig
ontstaan uit een omstreeks

klooster,

Gaffelantiloop (Antilopa americana Ord.) onderscheidt zich van alle verwante soorten hierdoor, dat
de holle horens gaffelvormig vertakt zijn en niet zooals
bij de andere holhoomigen steeds doorgroeien, maar
evenals het gewei der herten regelmatig, hoewel op
geheel andere wijze, afgestooten en nieuw gevormd
worden. De g. heeft in het algem. de gestalte van een
krachtige antiloop; lengte ong. 1,5 m, waarvan 20 cm
op den staart komt, 80 cm schouder- en ong. 90 cm
kruishoogte. Het haarkleed is zeer dik; op den hals en
op het kruis verlengen zich de haren tot 7-10 cm hooge
manen. De kleur is roest-isabellakleurig, de onderzijde
wit. De horens worden bij het mannetje 25-30 cm,
bij het wijfje, als ze aanwezig zijn, 8-12 cm.
De g. bewoont de prairiën van N. Amerika (tusschen
53 en 23° N.). Door de intensieve jacht en door ziekte
bestaat gevaar voor uitsterven. Het voedsel bestaat

-

278

Gaffelbok— Gagern

277

werkzaam.
was de hereeniging van de Russ. Kerk
met Rome. In 1856 geeft hij met Ch. Daniël het nog
bestaande Etudes religieuses uit en in 1858 sticht hij
Oeuvre des Sts.
Keer tot bekeering der Schismatieken
verblijven. Vgl. > Antilopen.
Talrijke monographieën over
Gaffelbok noemt men herten, die een gewei met Cyrille et Méthode.
verschenen van zijn hand, vnl. over
in het derde de Schismatieken

hoofdzakelijk uit het korte, saprijke gras der prairiën,
uit kruiden, mos en wellicht twijgen. De g. houdt van
ziltig water en zuiver zout en men ziet haar daarom
bij voorkeur in de buurt van zouthoudende plaatsen

zakelijk te Parijs als schrijver en zielzorger
Zijn levensdoel

:

.

twee takken bezitten; dit zou theoretisch

jaar moeten zijn, maar komt zelden voor. Gewoonlijk ontstaat in het derde jaar een zes- of achtender-

de Russ. kerk.

L

i t.

:

Sommervogel

Feugen.

(III, 1089-1095).

Gage 9 loon van scheepsvolk.
gewei of in ongunstige omstandigheden een onvertakt
Gagea, > Geelster.
verder
Zie
levensjaar.
gewei, zooals in het eerste
Gagel (Myrica), het eenige geslacht van de planten Keer.
> Geweidragers.
Myricaceae, telt
n,
der
fam.
Gaffclgrepen noemt men de kunstmatige vingerover de 50 soorten, struiken en boompjes. De tot katjes
grepen om op primitieve instrumenten (o.a. blokfluit
vereenigde bloemen verschijnen vóór de langwerpige
en dwarsfluit zonder kleppen) de ontbrekende chromatische tonen voort te brengen.
Gaffelklavicr, een toetsen instrument, ook
bekend onder den naam adiophoon; uitvinding van
Fischer en Fritzsch te Leipzig (1882). De klank wordt
voortgebracht door afgestemde stemvorken. Het
instrument heeft overeenkomst met de > celesta.
Gaffelkruis , kruis met twee schuin naar boven
gerichte armen. Een kruisvorm, die ontleend is aan
een onbehouwen boomstam met twee takken. Komt
na de 11e eeuw voor, vooral in de plastiek, bijv.
op de Bemwardsdeur te Hildesheim, op den preekstoel in Pistoja, in het tympanon van het hoofd
Terlingen-Lücker.
portaal in Freiburg i. Br.
Gaffelvormige vertakking, > Dichotomie.
Gaffky, Georg, Duitsch hygiënist; * 1850 te
Hannover, f 1918 aldaar. Ontdekte den typhusbacil.
Verder stelde hij de zgn. schaal van Gaffky op, waarmede men op vrij nauwkeurige wijze het aantal tuberkelbacillen kan aangeven, welke in het sputum van den
lijder aan tuberculose gevonden worden. Deze schaal
gaat van 1 tot en met 10, en wel aldus, dat een hooger
nummer een grooter aantal bacillen aangeeft. G. was
in 1883 met Robert > Koch in Egypte ter bestudeering
van de cholera. In 1888 prof. te Giessen; 1897 leider
der pestcommissie in Indië; van 1904- ’13 directeur van

Gagelachtige

het Instituut voor Infectieziekten te Berlijn. Wynands.
Franchinus
(Lat.
Gafori ,
Gafurius), Ital. muziektheoreticus; * 1451 te Lodi,

Franchino

kortere verblijven te Mantua,
r
Verona, Napels en elders w erd hij in 1484 domkapelmeester te Milaan, terwijl hij in 1498 ook voorlezingen
over muziek te Pavia ging houden. G. geldt als een

f 1522 te Milaan.

Na

der belangrijkste en invloedrijkste theoretici van zijn
tijd.

Werken:

Practica musicae sive musicae
(1496-1522) ; De harmonia musicorum instrumentorum (1500) ; verder een aantal kerkeL i t. E. Praetorius, Die Mensulijke composities.
Reeser.
raltheorie des F. G. (Berlijn, 1905).
Gafsa is de moderne naam van de Rom. stad
actiones in

IV

o.a.

libris

—

:

Capsa in Zuid-Tunis, waar, naast tal van monumenten
uit de Klassieke Oudheid, belangrijke overblijfselen
zijn weergevonden van een jong-Palaeolithische cultuur, die zich over N. Afrika heeft uitgestrekt en

met

> Capsien wordt aangeduid. R De Maeyer.
Gaganzen, Turksch volk met Orthodoxen gods-

den naam

.

dienst in Bessarabië, Dobroedsja en Bulgarije.
a v e r, Jezuïet, * 1814 te
Gagarin, Joh.

X

Moskou, uit een Russ. vorstengeslacht, f 1882 te

Parijs.

Gezantschapssecretaris, bekeerde zich onder leiding
van de Ravignan S.J. op 19 April 1842. Werd in 1843
Jezuïet, studeerde kerkgcsch. en philos. te Brugelette
(1849- ’61) en te Laval (1854- ’55). Vanaf 1855 hoofd-

De bekendste is de gewone g., ook post,
possem, Drentsche thee, luiskruid of vlooienkruip
l
hooge struik, die in
geheeten, M. gale, een tot l /2
vochtige heide en zandstreken van Europa en Azië
groeit. Vroeger won men uit de schors de looistof,
uit de bloemknoppen een gele verf en werden de
bladeren geneeskundig benut. In Noorwegen mengt
men de bladeren door rooktabak voor den geur. De
sterkgeurende twijgen verjagen de mot. Tegenwoordig
wordt M. gale met drie andere soorten ook als afzonderlijk geslacht Gale beschouwd. Van de Amerik. soorten
wint men was, o.a. van de steenvruchten van M. carasana, M. cerifera, hier wasgagel genoemd. Bonman.
Gagcment, vorm van pensioen, werd verleend
aan het militair personeel beneden den rang van tweede
luitenant van het leger in N.O.I. (K.B. 24 Aug. 1875;
Ind. Stbl. nr. 42 en 43).

bladeren.

m

Gagerri,

Heinrich

W ilhelm

August,

Duitsch staatsman; * 1799 te
Bayreuth, f 1880 te Darmstadt. In 1848 werd hij lid
van het Voorparlement en van het Parlement te

Freiherr von,
>

Frankfort; vervolgens

nam

hij

het voorzitterschap

van deze vergadering (19 Mei) en van het zgn. Reichsministerium (15 Dec. 1848) waar.
kelde

hij

het

Op 18

Dec. ontwikin het

Gagemsche programma, dat

;
;
:
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geheel

Gages

—Gainsborough

met het programma der Klein-Duitsche partij
oprichting van een Duitschen bonds-

overeenstemde

:

staat onder lei-

ding van Pruisen
en in los verband
tot het Oostenr.

De af-

keizerrijk.

wijzing

van de

keizerskroon
door
Frederik

Willem IV van
Pruisen

beteekende echter den

ondergang
zijn politiek.

van

Na

het uiteendrijven
van het Parle-

ment

te

Frank-
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Werken:

opera’s,

o.a.

Dafne

(1608,

—

tekst

madrigalen, missen en motetten.
L i t.
G.
( Viertelj
für
Musikwiss. 1889)
Goldschmidt, Stud. zur Gesch. d. ital. Oper (I 1901).
Rinuccini)
Vogel, M.

;

d.

.

Gaiffe, F

é

1 i

x,

Fransch philoloog en geschied-

schrijver van de tooneelletterkunde, hoogleeraar te
Parijs; * 1874, f 1934 aldaar.
Voorn,
L’art poétique de Sébillet
(1901) ; Le drame en France au XVIIIe siècle (1910)
L’envers du grand siècle (1924).

werken:

Gail, 1°

Jean Baptist e,

Fransch Hellenist;
f 1829 aldaar; 1792 prof. in Grieksch
aan het Collége de France; 1815 door Lodewijk XVIII
benoemd tot conservator der hss. aan de Kon. Bibl.
G. is bekend om zijn uitg. van Xenophon (met uitgebreid critisck apparaat, maar foutieve tekstcritiek).
Van 1814- ’28 redigeerde hij Le Philologue, een Klass.
*

1755 te

Parijs,

tijdschrift.

Jean

Fran

2°
zoon van 1°, Klass.
<jo is,
ondersteun- philoloog;*
1795 te Parijs, f 1845 aldaar. Hij gaf
de hij nog Prui- uit:
Geographi graeci minores, en vertaalde, met
sen ’s
pogingen Longueville, de
H. W. A. v. Gagern.
Grieksche grammatica van August
een 'Klein-DuitMatthiae.
Zr. Agnes.
sche Unie tot stand te brengen, nl. in het Parlement te
GalUarde (Fr., ( gaillard
vroolijk, uitgelaten;
» Erfurt; maar de verdere ontwikkeling der Pruis,
Ital.: gaglinrda; Sp.: gallarda), oud-Ital. springdans
politiek onder het ministerie Brandenburg-Manteuffel
(einde 15e eeuw) in 8 /4 maat, als nadans bij de
en in de eerste jaren van Bismarck genazen hem van
pavane gebruikelijk. In 16e, 17e en 18e eeuw verzijn sympathieën voor Berlijn. G. bezat niet de talenspreid over heel W. Europa, werd zij steeds sneller
ten van een staatsman en hij overleefde feitelijk den
en onstuimiger. De dans bestond uit: cinq pas,
door hem in 1848- ’49 verworven roem. Van 1864 tot
trotti (lichte sprongen) en fioretti (draai) en eischte
1872 was hij Hessisch gezant te Weenen.
Lousse.
Gages 9 gem. in de prov. Henegouwen; ten Z.O. van groote behendigheid.
In de muziek kreeg deze dans zijn plaats in de
Aat; opp. 550 ha, 400 inw. Zand en kleiachtige landTerlingen-Lücker.
bouwgrond. Bezienswaardige kerk met graftomben. Fr. suite in de 17e eeuw.
Gaillardia, een N. Amcr. tuinsierplantengeslacht
Kasteel van den markies van Gages. Oude heerlijkheid.
Gaggini, 1° Antonello, beeldhouwer te van de fam. der samengesteldbloemigen (Compositae),
Palermo, * 1478, f 1536, een der belangrijkste Renais- telt 12 winterharde, bontbloemige soorten, waarvan
sancekunstenaars van Sicilië. Hij had een druk beklant de bekendste zijn: G. picta, G. lanceolata, G. aristata
fort

=

en voerde vooral te Palermo en Messina vele
en groote werken uit. Zijn hoofdwerk, de marmerversiering van de Tribuna in Palermo ’s Dom, waarin
o.a. 75 standbeelden aangebracht waren, is nog fragmentarisch in de kerk aanwezig. Men leert er zijn
persoonlijkheid uit kennen: een kolossale techn.
vaardigheid en een virtuoos beheerschen der vormen;
hij is uiterst vindingrijk, vooral in het scheppen van
ornament, zijn figuren hebben uitdrukking, die
echter nooit zeer diep gaat. Er school een gevaar in de
gemakkelijkheid, waarmede hij produceerde en dit
werd nog vergroot door het enorme aantal opdrachten,
dat hij kreeg. Zijn kunst verliep dan ook in een leeg
maniërisme, dat door talrijke leerlingen en vijf zonen
atelier

en G. grandiflora.

Gailliard, E d w a r d, Vlaamsch taalkundige;
*1841 te Brugge, f1922; drukker, hoofdarchivaris
van het archief te Antwerpen (1896-1905), lid (1886)
en bestendig secretaris der Kon. VI. Academie (19051922); werkte mede aan geschiedk., taal- en letterk.
1879 het Glossaire flamand
van W. VI. woorden en vormen, voorkomende in de Chartes de la ville deBruges (1280-1500),
gaf in medewerking met mr. Nap. de Pauw de Ystorie
van Troyen (4 dln.) uit; onderzocht met K. de Flou
Mnl. hss. in het Britsch Museum, commenteerde
de Keure van Hazebroek (1894-1905), waaraan hij
een merkwaardig glossarium toevoegde; verzamelde
tijdschriften, schreef in

ter verklaring

duizenden meestal W. VI. woorden, behoorende
beeldhouwer, vader van voor- tot de transitie-taal van ca. 1480 tot ca. 1800, welke
gaande, * te Genua, f 1492 te Palermo. Van zijn jeugd hij grootendeels onder de rubriek Kleine Verscheidenen werkzaamheid te Genua is weinig bekend, pas na heden in de Verslagen der Kon. VI. Academie
"
zijn vertrek naar Palermo in 1463 leert men zijn stijl uitgaf.
Jacobs.
kennen. Deze is eerst nog tamelijk archaïsch, wat vooral
Gaiiisborough, rivier-haven aan de Trent,
in zijn slanke, streng gebondene Madonna’s tot uiting graafschap Lincoln, Engeland; ca. 20 000 inw.;
komt. Later onderging hij velerlei invloeden, o.a. zeer beschreven door George Eliot in den roman The Mill
sterk van Laurana. Een zijner beste werken is de on the Floss als St. Oggs.

werd voortgezet.
2° Domenico,

Madonna in S. Mauro Castelverde uit 1480.
Galiisborough,
L i t. W. Bode, Die Ital. Plastik (1911) Venturi, graphisch kunstenaar;

Thomas,

Eng. schilder en
1727 te Sudbury (Suffolk),
PArte (X 1907).
Schretlen.
f 1788 te Londen. Leerling van Hubert Gravelot en
Gagliano,
a r c o d a (familienaam onbekend), van Francis Ilayman; heeft invloed ondergaan der
Ital. opera-componist; * 1575 te Gagliano,
f 1642 te groote Vlaamsche en Holl. meesters van de 17e eeuw.
Florence; priester; in 1611 hofkapelmeester S. Lorenzo. G. dankt zijn roem aan zijn uiterst gedistingeerde
G. behoort tot de eerste componisten van den zgn. stilo portretten van personen uit de hoogste kringen
rappresentativo, schreef echter ook in ouden stijl.
(schilderde o.a. den koning acht keer). In G.’s latere
:

;

M

*

;

jaren
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munt

zijn

werk uit door de

vlotte, impressionis-

tische voordracht, het fijne koele koloriet en de groote
levendigheid. Minder bekend zijn G.’s landschappen,

den naam Illyrisch in
naam Joego-Slavisch

1843; sedert gebruikt men den
(Zuid-Slavisch). G. gaf sinds

1835 de „Ilirske narodnie novine” uit;

hij

droeg daar-

met gelijktijdige Fransche, door veel bij tot de litt. ontwikkeling van het Kroatisch
eenvoudig en landelijk van stemming zijn en warm en geldt terecht als de vader der Kroatische taal en
van kleur (Drinkend vee, Nat. Gallery). Beroemde lit. en is voor de Kroaten, wat Karadzic voor de
portretten van G. bevonden zich o.a. in de Nat. Serven is. Hij heeft het Lat. alphabet geschikt gemaakt
Gallery en de coll. Rothschild te Londen (Mrs. Siddons, voor het schrijven der Kroatische taal.
Lit.: Fischel, Panslavismus (1919).
v, Son.
The Moming Walk enz.). Van G.'s graphisch werk
Gajanieten. Aldus werden in de 6e eeuw de >
zijn
de etsen te vermelden met landschappen in
Korevaar-Hesseling. Aphthartodoceten genoemd, naar hun eersten bisschop
aquatint en crayonmanier.
Gajanus van Alexandrië.
L i t. W. Armstrong G. Pauli.
Gainzi, Martino de, > Martino.
Gajo, naam van een volk van ca. 75 000 zielen,
Schotsch historicus; dat de > Gajolanden bewoont, een ontoegankelijke
Gairclncr,
J a c o b,
* 1828 te Edinburg,
f 1912 te Pinner (Middlesea). hoogvlakte in het binnenland van Noord-Sumatra,
die,

tegenstelling

in

:

;

Hij werd lid (1846) en adjunct-conservator (1859- ’93)
van het Public Record Office (staatsarchief) te Londen;
hij hield zich vnl. bezig met het uitgeven van bronnenmateriaal over de Eng. gesch. van de 15e en 16e e.;
maar hij onderscheidde zich ook door uitstekend

synthetisch werk.

Werken:

o.a. Letters and papers illustrative of
the reigns of Riehard III and Henry VII (1861-’63)
Letters and papers of the reign of Henry VIII (18621910) ; The Engl. Church in the XVIth cent. (1902)
Lollardy and the reformation in Engl. (4 dln. 1908-*13,

W. Hunt
Gaisford,

Wülaert
Eng. Klass. philoloog;
* 1779 te Iford (Wiltshire),
f 1855 te Oxford; 1811- ’35
prof. in Grieksch te Oxford, 1815- ’47 rector van
Westwell, 1831- ’55 deken van Christ Church (Oxford),
een tegelijk kerkelijke en acad. functie. G. was een
ijverig werker van aangenaam karakter; hij bezorgde
veel goede uitg. van Klass. auteurs, doch was meer
Zr. Agnes.
compilator dan origineel denker.
Gaissin (ook H a i s s i n), Sowjet-Russ. stad in
de prov. Podolië in de Oekraine; 16 000 inw., vnl.
Oekrainiërs en Joden. Suiker- en tabaksindustrie.
d. J.

voltooid).

.

Thomas,

Gaius, 1 ° •> Cajus.
2° Romeinsch rechtsgeleerde,

welke leefde in
de 2e helft der 2e eeuw n. Chr. De meeste geschriften
zijn enkel fragmentarisch bekend, dank zij de Digesten.
De werken van G. zijn niet alleen van belang voor de
kennis van het Klassieke, doch tevens voor die van het
oudere Rom. recht. Herhaaldelijk vergelijkt G. het
recht van zijn tijd met het vroegere. Belangrijk zijn
vooral de Institutiones (> Codificatie van Justinianus),
die kennelijk als leerboek geschreven zijn en die bij het
hedendaagsch universitair onderwijs nog steeds een
voorname plaats innemen. De tekst dezer Institutiones,
tot het begin der 19e eeuw alleen in verkorten vorm
bekend (afgezien van de Digesten -fragmenten), is in
1816 teruggevonden (Niebuhr) in de kapittelbibliotheek te Verona (palimpsest). De tekst is echter niet
geheel volledig. Nieuwe fragmenten, in 1933 te Kairo
gevonden, maken het mogelijk enkele belangrijke
leemten aan te vullen.
U i t g. Girard, Textes de droit romain ( 6 1923)
L i t. o.m.
Seckel en Kuebler, Gaius (Teubner).
E. Levy, Neue Bruchstücke aus den Institutionen des
Gaius (Ztschr. d. Sav. Stift., Rom. Abt., 54, 1934, 258
Hermesdorf.
vlg.).
Gaj, L u d j e v i t, Kroatisch patriot, die zeer
veel heeft gedaan voor de ontwikkeling en het saamhorigheidsgevoel der Zuid -Sla ven; * 1809 te Krapina,
f 1872 te Agram. Een door G. gestichte litteraire
beweging maakte propaganda voor de Illyrische
idee: Illyrië zou alle Zuid-Slaven (Serven, Kroaten
en Slowenen) omvatten; de Oostenr. regeering verbood
:

—

:

tusschen de Bataks en de Atjehers, door beide volkeren
cultureel in allerlei opzichten beïnvloed, maar vroeger
politiek vooral door de Atjehers overheerscht en daardoor ook tot den Islam overgegaan. Zij leven van landbouw en veeteelt, en zijn bekwame handwerkslieden.
Omdat zij nauwelijks verbinding met de buitenwereld
hebben, heeft hun handel tot nog toe niet veel te
beteekenen gehad. Zij zijn patriarchaal georganiseerd;
de familieleden leven in een innig verband, in één
groot familiehuis, onder een radja; de stammen leven

samen

in kampongs, onder stamhoofden, die den titel
kadjoeron voeren; de stammen staan in los federatief
verband. •
Het G a j o s c h, hun taal, is vooral bestudeerd door
Snouck Hurgronje, die een aantal Gajosche verhalen
verzameld heeft, waarvan er één opgenomen is in het
Album Kern („De blauwe prinses in het Gajo-meer”,
Këköbörön ni pëtëri idjö), en die het materiaal geleverd
heeft, waaruit G. A. J. Hazeu het Gajosch-Ned.
Woordenboek (Batavia 1907) heeft samengesteld.
Lit.: C. Snouck Hurgronje, Het Gajoland en zijne
bewoners (Batavia 1903).
Berg,
Gajolanden, landschap in gouv. Atjeh op Sumatra; omvat het centrale bergland van den Boekit
Barisan. Vele Atjehsche rivieren vinden hier hun
oorsprong. De opp. beslaat 2/5 van die van Ned.
Met de Alaslandon mee bestond de bevolking in
1930 uit 158 Europ., 75 069 Inheemschen (> Gajo),
1 009 Chineezen en 60 andere Vreemde Oosterlingen.
O p b o u w. Het land is een hoogvlakte, afgesloten
door hooge bergketens, welke met zware oerwouden
zijn bedekt. Door dwarsketens wordt het onderverdeeld
in: 1° Laoet, rondom Laoet Tawar op 1 210
hoogte;
2° Deureut, het dal van de Djambo Ajé; 3° Gajo
Loeëus, het bovenstroomgebied van de Tjiparivier;
4° Serbeudjadi in het N.O., behoorende tot het stroomgebied van de Peureula-rivier. De bodem bestaat uit
la terietachtige, geelgrauwe, glibberige klei.
De begroeiing van de hoogvlakte geeft het
landschap een heel apart uiterlijk: de blang tegenover
de met oerwouden bedekte hooge randgebergten.
Typisch is hier het voorkomen van dePinusMerkusiï,

m

die rijk

is

aan hars.

Middelen van bestaan.

Sawah’s worden

beplant. Tweede
r ij s t
slechts eens per jaar met
gewassen komen niet voor. Na den oogst worden de

sawah’s weideplaatsen voor de paarden en het rundvee.
De sawahbewerking is nog vrij primitief. Men laat den
grond vaak door karbouwen en paarden fijn treden.
Kleine waterwerk j es, gevoed vanuit rivieren en plassen,
worden door de bevolking zeer veel aangelegd. Aardappelen worden er reeds vrij veel aangeplant,
waardoor een belangrijke aardappelhandel ontstaan is,
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handen van Chineezen. Centra dezer cultuur:
Blang-Ocnan, Blang-Golo en Trétét. Sedert 1908
heeft de koffiecultuur haar intrede gedaan
en is nadien in belangrijkheid toegenomen. De
bevolking volgt trouw de adviezen van den Landbouwvoor licht ingsdienst, ook inzake de teelt van Europ.
groenten, als kool, bieten, wortelen, boonen, andijvie, sla, erwten, enz. Europ. landbouw komt ook voor,
doch de toestand is over het algemeen niet gunstig.
40 000 ha grond is in 31 perceelen in erfpacht
gegeven; 12 ervan zijn in exploitatie: 10 koffie-,
1 theeondememing en de gouv. hars- en terpentijnwinning Balék, met maandelijkschen uitvoer van
40 000 kg hars en 10 000 kg terpentijn. De meeste
dezer ondernemingen zijn in handen van weinig
kapitaalkrachtige particulieren. In 1932 isteTakéngeun
een Coöp. Landbouw- ver. opgericht, die de belangen
der Europ. planters behartigt.
Door de tochten van luit.-kolonel C. G. E. van
Daalen is het Gajoland in 1904 onder Ned. bestuur
gekomen. In de 17e e. was het onderworpen aan den
v. Vroonhoven.
havenkoning van Atjeh.
Gal, 1° een gezwel, > Gallen.
afscheidings2° (Lat. bilis, fel). Een
product van de lever. De bestanddeelen worden
gevormd in de levercellen, die hiervoor de grondstoffen
uit het bloed opnemen. De gevormde producten worden
afgestaan aan de galcapillairen, die als fijne kanaaltjes
de levercellen omgeven. Door de capillairen naar de
Peripherie getransporteerd, wordt de galvloeistof
verzameld in de levergang, ductus hepaticus, die in
open verbinding staat met den twaalf vingerigen darm.
Voor de uitmonding in den darm vereenigt zich de
levergang met de uitvoergang van de galblaas,
ductus cysticus, en vormt hiermede de gemeenschappeveelal in

galgang, ductus choledochus.
g. is een geelbruine tot donkergroene, zwak
alkalisch reageerende vloeistof, die bij haar afvloeien
uit de lever helder en dunv loeiend is, gereserveerd in
de galblaas door resorptie van water en toevoeging
van slijm uit de klieren van de galgang en de slijmhuid van de galblaas dikvloeiend, slijmerig en rijker
aan vaste bestanddeelen wordt.
Naast 80-90% aan water bevat g. aan anorganische
bestanddeelen: alkali-, calcium-, magnesium-chloriden
en -phosphaten en geringe hoeveelheden ijzerzouten.
Als organische verbindingen worden aangetroffen:
samengestelde verbindingen uit
galzuren,
glycocholzuren en taurocholzuren met hoogmoleculaire cholalzuren, die aan g. den zeer bitteren smaak
geven. In den darm oefenen zij een emulsioneerenden
invloed uit op de vetten. Met eiwitten vormen zij zeer
moeilijk oplosbare verbindingen, Cholesterine,
een gemakkelijk kristalliseerende, secundaire alcohol,
die bij geringe hindernissen tijdens de galafvloeiing
spoedig vast wordt en bij vorming van galsteencn dikwijls hiervan het hoofdbestanddeel uitmaakt. Voor
een deel is cholesterine afkomstig van afgebroken
Galkleurstoffcn, bestaande
bloedlichaampjes
uit bilirubine en het oxydatieproduct hiervan, biliverdine; de eerste stof levert de geelbruine, de laatste,
welke meer in de galblaas wordt aangetroffen, de
groene kleur aan de gal. De galkleurstoffen ontstaan
in de lever uit de haematine der afgebroken roode
bloedlichaampjes. Als kalkverbindingen worden zij
aangetroffen in de darmconcrementen en geven
hieraan de kleur.
De hoeveelheid g., die per dag wordt afgescheiden,
lijke
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wisselend en bedraagt voor den mensch 500-1 100 cm8
afvloeiing in den darm is continu, echter eenigen
tijd na den maaltijd (vooral van vleesch) veel intensiever. Behalve kleuring van de faeces en de reeds genoemde emulsioneerende werking op vetten heeft g.
in den darm nog de beteekenis van neutralisatie van
zuren darminhoud en van een regelenden invloed op
de ontwikkeling der darmbacteriën.
Versche ossengal werd vroeger in de g e n e e s k.
gebruikt, tegenw. meest vervangen door de ingedroogde, die verkregen wordt door de versche tot een dik
extract in te dampen, of door de daaruit bereide
galzure-zouten: glycochol- en taurocholzuumatrium.
Tegenw. dient g. nog voor ontvlekking van zijden
en wollen stoffen, voor fixeeren van houtskoolteekeWülems.
ningen en waterverven.
is

.

De

Gal, Hans,

Oostenrijksch componist; * 1890 te

Brunn (Neder-Oostenr.); studeerde compositie te
Weenen, waar hij in 1913 promoveerde, werd in 1918
lector voor muziektheorie aan de Weensche univ.
en was tusschen 1929 en ’33 directeur van de hoogeschool voor muziek te Mainz. G. schreef opera’s, orkesten koorwerken, kamermuziek en werken voor piano.
Bekend is vooral zijn boekje Anleitung zum PartiturReeser.
lesen (Weenen 1923).
Galaad (Hebr. Gilead), bijbelsche naam van Transjordaansche landstreek. Als zoodanig heeft G. in de
H. Schrift zoowel als bij Flavius Jos. zeer verschillende
beteekenis. Soms staat G. voor geheel het gebied
van Transjordanië (Deut. 34. 1 e.a.). Zoo ongeveer
ook G. en Galaaditis in het boek der Macchabeeën.
In den engsten zin is G. gelijk aan het huidige district
'Adzjloen tusschen Jarmoek en Jabbok (Num. 32.
40 e.a.). In normale beteekenis omvat G. het land
tusschen Jarmoek en Wadi Hesban en wordt verdeeld
in Noordelijk G. (‘Adzjloen) en Zuidelijk G. (Belka)
gescheiden door den Jabbok (Nahr ez Zerka). Deze
landstreek is vanouds beroemd om haar grootc vruchtbaarheid (vgl. o.a. Jer. 22. 6; Num. 32. 1; Gen. 37. 25).
Het bezit van G. was daarom vaak omstreden. De
Israëlietische stammen Ruben, Gad en Half-Manasse
zetten zich hier neer (vgl. Num. 32. 34 vlg.; Deut.
3. 13 e.a.). Bij de rijksscheuring bleef G. aan het
koninkrijk Israël, doch werd in den daarop volgenden
tijd eerst door de Arameeën van Damascus en daarna
door de Assyriërs veroverd. Sommige plaatsen van de
H. Schrift (vgl. o.a. Jud. 10. 17) doen het bestaan vermoeden van een stad van denzelfden naam, doch dit
is onzeker.

Galaad, 1°
(Num.

zoon van Machir uit den stam Manasse
2° vader van den rechter Jeph te

26. 29 vlg.);

(Jud. 11. 1 vlg.).

Galactagoga,

middelen.
melkaandrijvende
het er niet over eens of de g. als zoodanig de
melkgift verhoogen, of dat dit komt, doordat ze den
eetlust opwekken, het algemeen welzijn verbeteren
en dus secundair de melkklier beïnvloeden.

Men

is

Galactisch (sterren

k.),

op den Melkweg. Zoo spreekt

betrekking hebbend

men van

galactische
coördinaten. De helderste deelen van den Melkweg
liggen nl. nabij een grooten cirkel aan het hemelgewelf.
Ten opzichte van dezen cirkel als aequator kan men
een plaats aan den hemel in spherische coördinaten
uitdrukken.
P. Bruna.

Galactische concentratie. Men ziet al met het
bloot© oog, dat door elkaar genomen de sterren in
den Melkweg veel dichter staan dan er buiten. Deze

.

zgn. g. c. is voor sommige soorten sterren en nevels
veel sterker dan voor andere. De helderste sterren,
die men gemakkelijk met het bloote oog ziet, hebben
weinig g. c., staan dus vrij gelijkmatig over den hemel
verdeeld. Bij de zwakkere sterren neemt deze g. c.
sterk toe. Sterren van de 10e grootte zijn aan den
Melkwegaequator 5 maal zoo talrijk als aan de
Melkwegpolen. Bij de 20e magnitude is die verhouding
al 60. Bijzonder sterke g. c. hebben verder witte

novae of nieuwe sterren,
P. Bruna.
Galactische nevels, nevels in den Melkweg, worden

sterren, Cepheïd- verander lijke,

zgn. open sterrenhoopen en gasnevels.

onderverdeeld

in

en

diffuse

Diffuse nevels

zijn

planetarische nevels.
onregelmatige, uitge-

zwak lichtende of donkere voorwerpen;
schijnbare afmetingen varieeren van weinige
boogminuten tot meerdere graden, hun ware afmetingen
bedragen niet zelden tien- tot honderdtallen lichtjaren.
Hun afstanden tot de aarde worden geschat op 250
tot 4 000 lichtjaren. Waarsch. bestaan zij uit stofdeel-

strekte,

hun

tjes
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van verschillende grootte, vermengd met

losse

moleculen en atomen, in uiterst verdunden toestand.
Uit zich zelf zijn zij niet lichtgevend, maar worden
zichtbaar door weerkaatsing, resonantie of fluorescentie -werking van het licht van nabijzijnde sterren.
Eenige hebben een doorloopend spectrum, andere een
emissie-spectrum met lichtende lijnen, die men vroeger
toeschreef aan een hypothetisch > Nebulium. Zijn
er geen heldere sterren in de nabijheid, dan blijven
de nevels donker, en verraden zij hun tegenwoordigheid vaak door opvallende donkere plekken en schijnbare sterren-armoede aan den hemel.
De meest bekende lichtende nevels zijn de Orionnevel, de nevels in de Plejaden, de driespletige nevel
in den Schutter, de Netwerk-nevel en de Amerikanevel in den Zwaan. Uitgestrekte donkere nevels
vindt men in den Stier en den Slangendrager.

De

planetarische

nevels

(p.

n.),

wordt in de geneesk. gebruikt o.a.
van de lever te beproeven.

om

Galago

mak

er

Hitten.

een geslacht der halfapen.
De soorten bezitten twee verlengde voetwortelbeenderen evenals de spookdiertjes. Van de zintuigen is het
gehoor het best ontwikkeld; zij bezitten zeer groote,
naakte, vliezige oorschelpen, welke op die van sommige
vleermuizen gelijken. Alle soorten bewonen Afrika.
Het zijn nachtdieren, die zich vnl. met kleine dieren
voeden. Hun geluid gelijkt op het geschreeuw van
kinderen. Er behooren 34 soorten toe; de grootste is
Keer.
70 cm, de kleinste 36 cm lang.
Galaliet, een hoornachtig product; ontstaat door
de inwerking van formaldehyde op caseïne. G. vervangt hoorn, ivoor, schildpad, barnsteen, e.d. G. is
onbrandbaar en reukeloos; het wordt niet aangetast
door olie, alcohol, benzine e.d. Galaliet trekt echter
water aan en is niet bestand tegen zuren en basen.
Men maakt er sieraden en gebruiksvoorwerpen van
(haarkammen, dominosteenen, pianotoetsen, en(o o r

i),

Tellegen.

zoovoort).

Galama

Friesch adellijk geslacht, Vetkoopersgezind, woonachtig in Gaaster land. Hun veete met
de Harinxma’s werd in 1456 door pater Brugman
bijgelegd. In 1494 weigerden zij evenals Juw > Juwinga,
den keizerlijken gezant Otto van Langen te erkennen.
G., * 1528, f 1581, schijnt aan de
,

,

Seerp van

woelingen der Beeldstormers te hebben deelgenomen,
daar hij door Alva werd gebannen en van het pardon
van 1674 uitgesloten. Hij nam deel aan den strijd tegen
Spanje en was lid van Ged. Staten van Friesland
bij de oprichting (1678) van dit college.
L i t. Worp van Thabor, uitg. d. Ottema in de Werken
N. Ned. Biogr. Wbk. (IX,
v.h. Friesch Genootschap
:

;

W. Mulder SJ.

265).

Galamadammcn,

dam met

sluis

in

Friesl.

tusschen Morra en Fluessen, deel van den slaperdijk
Gaaster land Koudum Workum. De naam herinnert
aan de bekende familie, die in de gesch. van Friesland
een groote rol speelt (> Galama).
Galangawortel , wortelstok van Alpinia
officinarum, een in China voorkomende en daar en in
Siam gekweekte Zingiberaceae. Roodbruine stukken,
5-10 cm lang, 1-2 cm dik, waarop bleeke ringen,
overblijfsels van stengels en wortels. Bestanddeelen:
aetherische olie, die cineol bevat, en aikaloide.
Gebruikt als specerij, volksgeneesmiddel en in de
geneesk. o.a. ter bereiding van aromatische tinc-

—

—

omtrent 150 bekend zijn, vertoonen zich
als kleine, ronde schijven of ringen, met schijnbare
middellijn van weinige boogsecunden tot 16 boogminuten. Hun ware afmetingen varieeren van 0,01
tot 0,8 lichtjaar, hun afstanden van 80 tot 1 600 lichtjaren. Het spectrum vertoont op een zwakken, doorloopenden achtergrond de lichtende nevellijnen. In
het centrum staat meestal een > Wolf-Rayet-ster
van zeer hoogc temp., waarvan de maximale straling
in het ultraviolette ligt, terwijl de nevel het van haar
tuur.
ontvangen licht omzet in meer zichtbare straling.

waarvan

de functionnee-

ring

Hitten.

een soort lyriek, modeverschijnsel der 18e eeuw, behoorende bij de galanterie,
systeem van omgangsvormen in aristocratische kringen,
Deze karaktertrekken verSterren. De meest bekende plan. nevels zijn de ringneyel precieus, wuft, erotisch.
Stein. toont ook de g. p. met haar conventioneele stoffen en
in de Lier, en de Dumbellnevel in de Vos.
L i t. E. Hubble, The Diffuse Galactic Nebulae motieven. Bijzonder in Frankrijk en Duitschland
v. d. Eerenbeemt .
(Astroph. Journ. 56, 1922) H. D. Curtis, The Nebulae (Hofmannswaldau).
L i t. M. von Waldberg, Die galante Lyrik (1885).
(Handb. der Astrophysik, V, 2e helft, le ged. 1933).
Galactophoritis , ontsteking van de uitvoerGalante stijl is in dc muziek de schrijfwijze
gangen in melkklierweefsel en in tepel.
in de 18e eeuw voor klavier, direct afstammend van
Galactose, C6 12 0 6 kleurlooze, kristallijne, luitstijl, waarbij niet streng wordt vastgehouden aan
6-waardige suiker, stereoisomeer met glucose, die den gang der stemmen en waaruit later de vrije klavier
ontstaat door oxydatie van dulciet, een 6-waardige stijl is ontstaan. Eerste componisten in dezen stijl
alcohol, die in sommige planten voorkomt en ver- waren Couperin, Rameau, Ph. Em. Bach, vervolmaakt
kregen kan worden door hydrolyse van melksuiker, door Schobert, Joh. Chr. Bach, Mozart, Haydn,
Piscaer
gommen e.a. polysacchariden. G. is sterk rechts- dementi.

het, waarschijnlijk catastrophale, ontstaan
der p. n. tast men in het duister. Misschien zijn zij
een later stadium in de ontwikkeling van Nieuwe

Omtrent

Galante poëzie

is

:

;

;

H

,

draaiend, vertoont mutarotatie, smelt bij 168° en geeft
oxydatie slijmzuur. In de hersensubstantie komen
phosphorzure esters van g. (cerebrosiden) voor. G.
bij

:

Galanthis,

>

Galinthias.

Galanthus, > Sneeuwklokje.
Galantine, geurig mengsel van

versch vleesch of

-

G alapagos-eilanden—Galbertus
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koud gesneden en hebben ontvangen. Vervolgens argumenteert hij uit
teksten van het Oude Testament. Tot slot geeft Paulus
Galapagos-eilanden, naam van een eilanden- practische vermaningen voor het geloofsleven der
groep, gelegen aan beide zijden van den evenaar Christenen.
tusschen 89° en 92° W. üpp. 7 430 km 2 ruim 2 000 inw.
L i t. o.a. M. J. Lagrange, Saint Paul. Epitre aux
gevogelte, gaar gekookt, geperst,
met aspic gegarneerd.

:

,

Ze behooren tot Ecuador sinds 1832 onder den naam
van territorium „Colon” en sommige dragen Eng.
namen, daar zij eertijds een toevluchtsoord waren
voor Eng. zeeroovers en walvischvaarders. De grootste
zijn: Albemarle (Isabela), 4 278 km 2
Santa Cruz,
Fernandina (Narborough), 651 km 2
1 023 km 2
San Salvador, 574 km 2 en Catham (S. Cristobal)
434 km 2 De hoogte der eil. varieert van 1 430 tot
beneden 1 000 m. De bodem is vulkanisch en bestaat
grootendcels uit basalt. Het klimaat is vrij droog
en koel (invloed van den kouden Perustroom); in de
hoogere deelen overweegt grasland; langs de kust
meer woestijnkarakter. Merkwaardig is in de dierenwereld het voorkomen van reuzenschildpadden, waarnaar de eil. genoemd zijn (galapago
reuzenschildpad). Uitvoer van zout, katoen, zuidvruchten, hagedishuiden verder visscherij
Zuylen.
,

,

,

,

.

=

;

Galappel, >

.

Gallen (2°).
Galashiels, stad in Selkirkshire, Schotland,
60 km ten Z.O. van Edinburgh; 14 000 inw. Wol- en
leerindustrie (o.a. van kilts en plaids).
Galatea, Grieksche nymf, dochter van Nereus
en Dor is, door haar verhouding met den cycloop
Polyphemus op Sicilië gelocaliseerd. Vlg. een latere
versie verstiet zij Polyphemus, door wien nu haar
geliefde Acis werd gedood. Haar sage werd behandeld
door Theocritus (ld. VI en XI) en Ovidius (Metam.
XIII, 750 vlg.). Later is zij de personificatie van
ongenaakbare vrouwelijke schoonheid. O.m. schreef
Gluck de opera Acis et Galatée.
Cuypers.
Galaten, naam der bewoners van > Galatië.
De Brief aan de Galaten is door Paulus geschreven aan
de Christengemeenten van Galatië. Deze gemeenten
waren door Paulus gesticht. Op het oogenblik, dat
Paulus schreef, dreigde een groot gevaar. Dwaalleeraren
verkondigden valsche leerstellingen en probeerden
het gezag van Paulus neer te halen. Dit werd aanleiding
voor zijn schrijven. Deze brief stelt vele kwesties.
Een eerste moeilijkheid is deze vraag, aan welke gemeenten de brief gericht is, aan de bewoners van Zuidof Noord-Galatië of aan de gemeenten van de Romeinsche provincie, die beide omvat. Hiermede in verband
staat de vraag naar den datum, waarop deze brief
geschreven is. Een enkele schrijver meent vóór het
zgn. Apostelconcilie. De meesten houden daarna, maar
ook deze geven verschillende dateering. In alle geval
waren de Christenen, aan wie Paulus schreef, heidenChristenen. De dwaalleeraren wilden de Joodsche
besnijdenis invoeren als een noodzakelijk middel ter
zaligheid. Ook andere dwalingen werden door hen
verkondigd. Juiste omschrijving is moeilijk te geven.
Deze brief draagt een zeer persoonlijk, hartstochtelijk
en heftig karakter. De authenticiteit is daarom door
weinigen ontkend. In het eerste gedeelte verdedigt
Paulus zijn apostolaat en zijn zending. Hij heeft deze
niet van de menschen maar van Christus zelf. Eerst
geeft hij een verhaal van zijn bekeering en een korte
biographie van de eerste jaren na zijn bekeering, vooral
zijn verhouding tot Jerusalem en de Apostelen. In
het tweede gedeelte behandelt hij de verhouding van
de Wet tot het Christendom op dogmatische gronden.
Hij wijst op de religieuze ervaring der Galaten, die
door het Doopsel, niet door de Wet, den Heiligen Geest

Galates (1926).

Q. Smits.

Galati,

>

Galatz.

Galatië

of

Gallograecia,

gewest in het O.

van Groot-Phrygië. Het ontving zijn naam van de
Galaten of Galliërs, die, na Brennus’ vergeef
schen tocht tegen Delphi en hun nederlaag tegen
Antigonus Gonatas, in den loop der 3e eeuw aldaar
een eigen staat vestigden. In de 2e eeuw zijn zij in
voortdurenden strijd met Pergamum. Aanvankelijk
in drie hoofdstammen verdeeld (Tolistobogen, Trocmi
en Tectosagen), werden zij vereenigd door koning
Deïotarus, die hierin door Pompeius werd gesteund
en voor wien in 45 v. Chr. ook Cicero een redevoering
hield. Keizer Augustus voegde het gebied bij zijn
rijk als Provincia Galatia, die later ook Paphlagonië
omvatte. De voornaamste steden waren Ancyra,
Gordium en Pessinus, de voornaamste rivieren Sangarius en Halys.
Cuypers.
Galatz (Roemeensch:
Galati),
stad
in
Roemenië (III 672 GH2), op den Z. uitlooper van het
Moldavische tafelland aan den Beneden-Donau
tusschen de moerassige Proethmonding en hetBratesoelmeer; Ruim 100 000 inw., waarvan ong. 70%
Roemenen, ruim 20% Joden, verder Grieken en
Duitschers; zetel van een Orthodoxen bisschop, van
de Europeesche Donaucommissie en van vsch. scheepvaartmaatschappijen. G. is een zeer belangrijke invoerhaven, de eerste Roemeensche exporthaven voor hout
en de tweede (na Braïla) voor graan, en bezit veel
industrie: houtzagerijen, meel-, touw- en zeepfabrieken.
Spoorlijnen naar Moldavië, naar Zevenburgen (door
Gyimes Pas) en naar Walachije via Braïla.
Hoek.
Galba, 1° Publius Sulpitius Maxi-

m u s,

consul van de Rom. Republiek in 211 en 200.
f 190 v. Chr. Streed tegen Philips V van Mace,
donië, den bondgenoot der Carthagers.
2° S e r v i u s
Sulpitius, praetor; * 190-

* 250,

f 135 v. Chr. Strijdt tegen de Lusitaniërs (Portugal)
van wie hij er verraderlijk duizenden vermoordt. Te
Rome aangeklaagd, weet hij zich door omkooperij
en theatrale houding te doen vrijspreken.
3° S e r v i u s Sulpitius, Romeinsch keizer;
* 3 v. Chr.,
f 69 n. Chr. Na eervolle loopbaan in staatsdienst (praetor, succes vol legerhoofd, consul, proconsul) wordt hij door zijn troepen tot keizer uitgeroepen tegen Nero (68). Wegens zijn strengheid na
7

maanden door de praetorianen vermoord en opgevolgd

door Otho.

L

Tacitus, Hist. Lib.

(I).
R Gorris.
moederhars, uit den stengel gevloeid
en aan de lucht hard geworden melksap van eenige
Ferulasoorten,o.a.Ferula Galbanifluo, e.a. umbelliferen, die in Perzië en Afganistan voorkomen.
Losse of samengekleefde, geel-roode korrels of
grootere, onregelmatig gele of groenachtig-bruine
massa’s met aromatischen geur en aan selderie herinnerenden smaak. Bestanddeelen: 60-70% hars,
i t.

:

Galbanum,

ca.

20% gom,

ca.

10%

aetherische olie, bitterstof

en umbelliferon. G. is voor ca. 65% oplosbaar in
spiritus, met water geeft g. een witte emulsie, het
wordt in de geneesk. gebruikt ter bereiding van pleisters en balsems.
Hillen.

Galbertus van

Brugge,

Vlaamsch

geschied-
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— Galen
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schrijver, ca. 1130. Van hem hebben wij „De multro,
traditione et occisione gloriosi Karoli Comitis Flandria-

stand gehouden; ze behoorden tot 1773 nog tot
de Fransche marine. In Ned. en in het algemeen
rum” (uitg. Pirenne), waarin hij als ooggetuige den in de Noordelijke landen zijn de galeien nooit inheemsch
moord op Karei den Goeden verhaalt. Zeer belangrijk. geweest en kwamen zij alleen voor op de rivieren en
Galblaas 9 > Gal (2°).
meren als schepen van kleine afmetingen en telden
Galblaasziekten. Naast de zeldzame verwon- niet meer dan totaal 32 riemen. Wel waren ook de
ding der galwegen, de aanwezigheid van vreemde oude ,, koggen” met riemen voorzien, doch deze
lichamen (spoelworm, vruchtenpit), het optreden van werden vermoedelijk alleen als hulpmiddel gebruikt
gezwellen, en de ontsteking, is het vooral de gal- bij windstilte of tegenwind. De oorzaak zal wel gesteenziekte, die de galwegen ziek maakt. weest zijn de mindere geschiktheid van de g. voor de
Galsteenen komen uiterst frequent voor; juiste wijze stormachtige Noordel. zeeën en vooral ook de moeilijkvan ontstaan is onbekend, constitutioneel aanleg heid om roeiers te krijgen, waarvoor gewoonlijk slechts
speelt een voorname rol, daarnaast infectie en galstu- slaven of lijfeigenen, krijgsgevangenen en misdadigers
wing. Aanwezigheid van galsteenen alleen is geen werden gebruikt.
ziekte. De ziekte ontstaat door bijkomende infectie
„Tot de galeien veroordeeld worden” was in de
(meestal langs den bloedweg) of door afsluiting der Romaansche landen een gewone en verschrikkelijke
Bijvoet.
afvoerwegen. De infectie veroorzaakt pijn in den rech- straf voor bepaalde groote misdrijven.
2° Gereedschap, dat door den letterzetter wordt
ter bovenbuik, uitstralend naar rug en schouder,
misselijkheid en braken, meestal ook koorts en pols- gebruikt, om er het zetsel op te plaatsen. Het is van
versnelling, al naar den graad der infectie in lichten of hout of van zink. Aan den onderkant, evenals aan de
zeer emstigen graad. Afsluiting der afvoerwegen voert rechterzijde ervan, soms ook wel aan rechter- en
tot galstuwing met geelzucht en afwezigheid van gal in linkerzijde, is een verhooging, tot steun voor het zetsel,
den darm (stopverfontlasting). De behandeling tracht aangebracht.
door rust, diëet, galdrijvende middelen de ontsteking
Galela, district (met gelijknamige hoofdplaats)
tot rust te brengen of de afsluiting op te heffen. op de N.O. kust van het N. schiereil. van Halmaheira
Gelukt dit niet blijvend, dan komt operatie in aan- (N.O.I.). Ruim 4 000 inw.; vroeger als koene zeevaarKrekel. ders door heel de Molukken bekend en gevreesd.
merking.
Galdós, Benito Pérez, > Pérez Galdós (B.). Langs de kust een 16-tal Mohamm. kampongs. WesteGalea, Rom. helm, oorspr. van leder, in tegen- lijk van de hoofdplaats ligt het meertje Ake Lalamo,
stelling tot de
in welks nabijheid een 12-tal kampongs, die door de
cassis
(van metaal). De legioenUtrechtsche Zendingsvereeniging (U.Z.V.) worden
soldaat ten tijde v. d.
geëvangeliseerd. Standplaats van den zendeling:
Rom. republiek droeg eeng.
Doema (le nederzetting op Halmaheira, begonnen
van brons met pluim of vee1866). De tabak v. G. is gezocht.
L i t. Meded. Encycl. Bureau Halmaheira en Moraren. In den keizertijd gelijkt
Cappers.
tai (afl. XIII 1917).
de g. op den Attischen helm,
van,
Galen, 1° Christoffel
met nek- en wangstukken.
vorst-bisschop van Munster; * 1606 op het Huis
Op marsch werd de g. vaak
Bisping in Westfalen; f 1678 te Ahaus. Vorming aan
aan den gordel bevestigd.
de univ. van Keulen, Mainz, Leuven en Bordeaux.
Witlox
14 Nov. 1650 tot bisschop gekozen, werkte G. zeer in
Galega, een plantenContra-reformatorische richting aan de verbetering
geslacht van de fam. der
van de toestanden in zijn bisdom, gelijk hij ook zorg
Leguminosae, bestaat uit
droeg voor den handel en de rechtspraak. In de Ned.
enkele overblijvende kruid:

Bernard

.

achtige soorten
rige bloemen.

met lilakleu-

De bekendste

Galea.
is G. officinalis,
die ook
voor voedergewas gekweekt wordt. Een tuinplant is
G. orientalis.
Galei, 1° schip, dat door riemen werd voortbewogen. Afbeeldingen van dgl. vaartuigen komen reeds
voor op oude Egypt. bouwwerken, dateerend van
5 000 jaren v.
Chr. Op de Middellandsche Zee
waren het de
Phoeniciërs
en
later de Grieken
en Rom., die galeien bouwden en

meer vervolmaakten. Het

steeds

die
oorlog
staat „Bommenberend”,
geschiedenis
placht te voeren „h 1’allemande” (zijn troepen teerden
op den vijand), weinig gunstig bekend. Tweemaal is
hij over grenskwesties met de Republiek slaags geweest,
welken strijd hij gaarne zag onder het breeder aspect

van de
ling

tegenstel-

Katholicis-

Als
onbeheerschte
natuur in sommige opzichten
teekenen ook zijn
politieke engodsme-ketterij.
’n

dienstige medestanders hem. i
L i t. Der Kin:

De Ned.
Rep. en Munster

deren,

(2 dln.

1871-*74);

aantal
riemen,
_
. .
,
,
Bijdr. en Meded.
Middellandsche Zeegalei (17e eeuw).
oorspr.uit slechts
Hist.
Gen. (LI
één rij bestaande, werd door hen tot meerdere rijen 1930).
opgevoerd en de g. werden naar het aantal dier J.D. Cornelis8en.
2° Jan van,
rijen „biremen”
en „triremen” genoemd. Op de
Middellandsche
Zee hebben de galeien het langst Ned. Vloot-comXI.

10

Jan van Galen.

;

.

Galene
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* 1604 te te Essen,
f 1653 te Livomo,
dapperheid tegen Duinkerkers, Spanjaarden en zeeroovers klom hij van matroos op tot den
hoogsten rang. In den len Eng. zee-oorlog kreeg
hij het bevel over de Ned. Middellandsche-Zeevloot,
werd zwaar gewoond in den slag bij Livorno en
overleed 9 dagen daarna. Hij ligt begraven in de

mandeur;

Om

zijn

Nieuwe Kerk

te

Amsterdam.

Mattheus van

3°

Gorris.

(ook Galenus), * ca. 1528

te Westkapelle, f 1573 te Dowaai (Douai). Hij studeerde te Leuven, was hoogleeraar te Dillingen en later

Dowaai, waar hij in 1563 kanselier werd. Hij was
een der geleerdste en welsprekendste priesters van zijn
tijd, en nam deel aan het Concilie van Trente. Hij is
r
schrijver van verscheidene w erken.
L i t. Biogr. Nat. Beige Biographie De Seyn Nw.
Ned. Biogr. Wbk.
Erens .
Galene (Gr.), nymf dochter van Nereus en Doris,
personificatie van rust en windstilte op zee.
Galenica of galenische geneesmiddelen worden
verkregen door uittrekken en vermenging van natuurlijke grondstoffen (simplicia) en (of) van chemische
stoffen (chemica). G. danken hun naam, hoewel ten
onrechte, aan Claudius Galenus van Pergamos (131 n.
te

:

;

;

,

Billen.

Chr.).

Galenict, ook alquifoux en gewoonlijk loodglans
is de naam voor loodsulfide als mineraal;

genoemd,

reeds door Plinius beschreven als g a 1 e n a (maar het
heeft niets met Galenus te maken). Het belangrijkste
looderts kristalliseert in (dikwijls zeer groote) zwarte
cubi, met van alle mineralen de volkomenste splijtbaarheid. G. komt voor in Zweden, Eng., Spanje,
midden der Vereenigde Staten. Mooie uitgezóchte
kristallen dienen ook als detector-kristal in de radiotechniek.
Zernike
Galenus,
de grootste en literair
vruchtbaarste arts der Oudheid; * 129 na Chr. te Pergamum, f begin 3e eeuw. Studeerde wijsbegeerte en

Claudius,

geneeskunde te Pergamum en ook te Smyma, Corinthe
en Alexandrië. 28 jaar oud werd hij arts aan de Gladiatorenschool te Pergamum; op 34-jarigen leeftijd was

Home, waar hij benoemd w erd. Wegens
met collega’s verliet hij Rome, maar kwam op
aandringen van keizer Marcus Aurelius terug, en werd
lijfarts van diens zoon Commodus. Van karakter was
hij voornaam, edel, vriendelijk, maar zeker ook ijdel.
Hij heeft een enorm aantal boeken geschreven. De
geneeskunde volgens zijn systeem heeft tot na 1600
hij

te

r

twist

geheerscht. Ook als wijsgeer behaalde hij roem. Hij
schreef in het Grieksch. Hij is de grootste systematicus
der geneeskunde, bovendien een man met zeer veel
ervaring, een helderen betoogtrant en een goed rangschikker der stof. Hij was eclecticus, verzoende ook
in de medische wijsbegeerte Aristoteles met Plato.
De voornaamste theorie is de leer der vier lichaamsvochten: slijm, bloed, gele gal, zwarte gal. Hij onderscheidt drie levensgeesten, de psychische, de vitale
en de vegetatieve. Van den bloedsomloop heeft hij
geen idee, hoewel de polsleer zeer uitgewerkt is.

behandelingswijzen waren, op het voetspoor
niet ingrijpend en hij geloofde aan
de natuurlijke geneeskracht. Ook de chirurgie heeft hij
met vrucht beoefend, vooral de beenbreuken en ontwrichtingen. In dc hygiëne heeft hij zeer goede en
verstandige denkbeelden.
Zijn

van llippocrates,

Gemis aan goede anatomie (hij zelf deed alleen secties
op varkens), het niet kennen van den bloedsomloop,
de leer der lichaamsvochten en levensgeesten hebben
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zijn reputatie kwaad gedaan. Door Vesalius, den
anatoom, Harvey, den ontdekker van den bloedsomloop, Paracelsus en van Helmont, de artsen, werd
zijn systeem voorgoed vernietigd. Maar zeer veel
blijvends is aan hem te danken.
U i t g. Opera omnia, ed. Kühn (20 dln. Leipzig
:

—

L i t. Leclerc, Histoire de la médicine
Neuburger, Geschichte der Medizin.
Schlichting.
Galeobdolon, > Doovenetel.
Galeopithecus , > Vliegende maki.
Galeopsfs, > Hennepnetel.
Galeos of Galeotes, zoon van Apollo en de
hyperboreïsche koningsdochter Themisto, mythologische stamvader der > Galeoten.
Galeoten, een in de Oudheid beroemd w aarzeggersgeslacht in het Sicilische Hybla. Volgens twijfelachtige overlevering zouden zij de toekomst voorspellen
met behulp van hagedissen (Gr.: galeos). > Galeos.
1821-1833).

:

r

Galeotes, >
Galeotti,

Galeos.

Henri

Guillaume,

Belg.

plant-, aard- en tuinbouwkundige; * 1814 te Parijs,
f 1858 te Brussel; directeur van den kruidtuin te
Brussel, hoofdredacteur van de Journal d’Horticul-

ture pratique de la Belgique, bracht van zijn reizen
vele, vooral Mexicaansche planten mee, die thans in
onze streken gekweekt worden.
Moerlands.

Galera,

een steelzwam van de fam. der plaatIn Ned. komt een tweetal soorten algemeen
voor, nl. G. hypnorum, de mos -galera, en G. tenera,
de breekbare g., beide roestkleurig. De eerste wordt
het geheele jaar gevonden, de laatste alleen in den

zwammen.

Bonman

herfst.

Galerius, 1°

Aurelius

.

Antonius,

zoon van Antoninus Pius en van Faustina; f138 n.Chr.
2° Ga ius, oom van den wijsgeer Seneca; was,
onder keizer Tiberius, van 15 tot 31 n. Chr., praefectus
van Egypte.
3° Ga ius, werd in 292 caesar (mederegent) van
keizer Diocletianus, met wiens dochter Valeria hij
huwde. Krachtig regeerder en veldheer, maar vol
fanatisme tegen de Christenen, drijft hij Diocletianus
tot de tiende en laatste Christenvervolging, de verschrikkelijkste van alle. Van 305-311 was hij zelf keizer;
doch werd belaagd door veel andere pretendenten.
Een vreeselijke ziekte noopte hem in 310 een tolerantieedict jegens de Christenen uit te vaardigen.
Gorris .
Galerus, een min of meer liturgische hoed (ook
prelaatshoed, pontificale hoed en herdershoed genoemd),
van oorsprong de ruitershoed, in de M.E. in gebruik
zoowr el bij de geestelijken als bij leeken, en van vorm
gelijk aan den reishoed der Ouden (petasus: de kenteekenende hoed van
Hermes) lage bol, zeer breede
randen, aan weerszijden voorzien van een koord, onder
de kin vast te knoopen. In 1245- ’46 schonk paus
Innocentius IV een dgl. hoed van roode kleur (wellicht
reeds versierd met den later zoo kenmerkenden, aan
weerszijden afhangenden kwastentros) aan de nieuwbenoemde kardinalen, als teeken van hun waardigheid,
en nadien gold de g. (in verschillende kleuren) ook als
zoodanig voor andere prelaten: bisschoppen, enz.
Geleidelijk verloor hij echter zijn ouden vorm, en zijn
verschillende kleur beperkte zich tot lint (koord)
en sierkwasten, wier aantal toen mede kenmerkend
werd door het verschil van rang. Alleen de hoed, welken
de pausen voortgingen plechtig den nieuwT en kardinalen
op het hoofd te zetten, behield zijn oorspr. vorm en
kleur; het aantal zijner kwasten werd vastgesteld
op twee trossen van 15 (in 5 rijen: 1, 2, 3, 4, 6); gebruikt
;
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Galerij

— Galicië

hij, bij uitzondering, soms nog bij plechtige
intochten (vgl. voor bisschoppen: Caerem. episcop. 1. 1,
cap. 2). Bij overlijden wordt hij op de baar gelegd.
Overigens vervangen door een kleineren rooden hoed,
met gouden lint en kwasten afhangend langs den rand,
terwijl voor dagelijksch gebruik dient een zwarte hoed
met gouddoorweven rood lint en kwasten. De paus
alleen draagt steeds een dgl. geheel rooden hoed, terwijl

wordt

die

met
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vsch. plaatsen in Palestina, die echter niet steeds met
zekerheid van elkaar te onderscheiden zijn. Het G.,
waar de Israëlieten zich gereedmaakten voor de inname
van Jericho na hun doortocht door den Jordaan (Jos. 4
en 5), wordt gewoonlijk gezocht in Teil Dzjildzjoel,
waarin de naam voortleeft, enkele kilometers ten O.
van het moderne Jericho, of in Chirbet Mefdzjir ten
N.O. van het Oud-Testamentische Jericho. Ditzelfde
G. wordt daarna nog meermalen in de H. Schrift

van andere prelaten heden algemeen zwart is,
lint en kwasten van verschillende kleuren (groen vermeld,

bisschoppen; paars bij prelaten der Rom. Curie,
enz., uitgezonderd de apost. protonotarissen in werkelijken dienst, bij wie de kleur lichtrood is; zwart bij de
overigen). De oude vorm van den hoed bleef, evenals
zijn kleur, nog bewaard als dekking van het wapenschild, waarop prelaten recht hebben. > Heraldiek;
Louwerse.
Kleeding (kerkehjke).
Galerij noemt men meestal een open gang, welke
langs een bouwwerk loopt. Ook noemt men g. de
lange, breede gang, waarop in groote gebouwen vertrekken uitkomen. Deze g. is soms rijk versierd als een
ware zaal, bijv. de Spiegel-galerij in het paleis van

bij

o.a. als de plaats, waar Saul tot koning werd
uitgeroepen (1 Reg. 11. 14, 15). Van dit G. is zeker
onderscheiden het G. van Deut. 11. 30 nabij Hebal en
Garizim en het (misschien daarmee identieke) G.,
waar de profeten Elias en Elisaeus verbleven (4 Reg.
2. 1). De naain G. in Arabische verbastering behoort tot

de meest verspreide plaatsnamen in Palestina. Simons,
Galgemaal, het laatste maal, dat een tot de galg
veroordeelde gebruikte, volgens oud gebruik samengesteld uit zijn lievelingsspijzen. In breederen en
schertsenden zin: afscheidsmaal.

Galgang, >
Galgani,

Gal

(2°).

G e m m a, > Gemma.

Galibi, landpunt van Suriname, gevormd door
ook de naam van kleine uitbouwen aan den Atl. Oceaan en de Marowijne. Óp G. staat een
de achterzijde van de vroegere zeeschepen (17e en vuurtoren.
18e eeuw), meestal overdadig versierd met verguld
Galicië, 1° een deel van N.W. Spanje, 42°-44° N.
beeldhouwwerk.
en 7°-9° W., omvat de prov. La Coruna, Lugo, Pontezijbeuken
In den kerkbouw verdieping boven de
vedra en Orense. Opp. 29 000 km 2 ca. 250 000 inw.
eener kerk (zie verder > Empoor). > Matroneum.
(voor godsd. gegevenè, > Spanje).
Versailles.

Galerij is

:

;

Galerijbossehen

bosschen, die zich uitstrekken langs rivieren in landstreken, waar de bodem
te droog is voor het ontstaan van bosschen met uitzondering van den grond langs de rivieren, die vochtig
gehouden worden door den hoogen stand van het grondzijn

water en door overstroomingen. G. treft

men aan

in

tropisch Afrika, in de Z.-Amer. savannen en in de
prairiegebieden van N.- Amerika. De samenstelling
der tropische g. is gelijk aan die van de tropische
regenbosschen. Ook in Europa vindt men g. op sommige
plaatsen langs den Rijn, den Donau en eenige andere,
eisen.
groote rivieren. > Edaphische invloeden.
Galesburg , stad in Illinois (Ver. St. van Amerika
40° 59° N., 90° 24' W.). Ca. 29 000 inw. Handels-

M

centrum van een

rijk landbouwgebied;

paardenmarkten.

Belangrijke ijzer industrie. Steenkoolmijnen en steenbakkerijen. Knoxcollege.
Galij, middel ter executie van de straf van ophanging. Onteerende vorm van de doodstraf tegenover
die door zwaard of kogel. Oorspr. geschiedde de
ophanging aan een boom, later door middel van een
toestel, genaamd galg, bestaande uit een of meer posten
met dwarsbalken. In de meeste landen afgeschaft en
vervangen door andere middelen van executie (guillotine, electrische stoel). Waar deze,, straf thans nog in
gebruik is, wordt ze ten uitvoer gelegd door middel
van een valluik, waarop de veroordeelde, die aan een

balk met een strop om den hals is vastgemaakt, wordt
geplaatst en dat onder hem wordt weggetrokken,
zoodat hij door den schok den hals breekt. Namen als
Galgenberg, Volenwijk (Vogelenwijk) herinneren nog
aan de plaatsen, waar vroeger de executie werd volKleene.
hoofdman der
g a c u 3),
Caledoniërs, verdedigde N. Schotland tegen Cn. lulius
Agricola, stadhouder van Brittannië (77-85 n. Chr.)
onder Domitianus. Rede bij Tacitus, Agricola (cap.

trokken.

Galgacus

(of

Ca

1

.

30-33).

Galgala

(Hebr.

Gilgal),

bijbelsche

naam van

Opbouw. G. is nog een gedeelte van de oude rompvlakte, de Spaansche Meseta, bestaande uit granieten
en kristallijne leigesteenten. Enkele van de hardere
gesteenten vormen bergruggen, die de bekkens omsluiten, waarin de rivieren stroomen. De grootste, de
Minho, doorstroomt het bekken van Lugo, van Montforte en Orense. Het W. en N. worden begrensd door
breuklijnen. De kusten zijn steil; door daling van den

bodem zijn de riviermonden ondergedoken en ontstonden
de typische kustvormen, de r i a ’s, bijzonder geschikt
voor den aanleg van havens.
Klimaat. Dit gebied wordt zeer sterk beïnvloed door
den Atlantischen Oceaan en het klimaat vertoont
scherpe contrasten met dat van Midden -Spanje.

Wintcrtemp.

ca.

8° C, zomertemp. van 20-22° C.
richting. Bij de groote bewolking
700-1 600 mm.

Winden meest uit W.
een neerslag van

Plantengroei. Door de gunstige weersomstandigis G. zeer woudrijk: beuk, eik, edelkastanje,
den. Er zijn veel weiden. In de bekkens goed bebouwd.
Bevolking. De grootste dichtheid vindt men langs
de kusten. In het binnenland wonen de menschen
verspreid in kleine nederzettingen, eenzame boerderijen;
slechts een enkele grootere stad: de bedevaartsplaats

heden

Santiago, Lugo e.a.
Tot de oorspr. bevolking behoorden de Kelten,
later invloed o.a. van de Romeinen, Sueven, Goten en
de Mooren. Er ontwikkelde zich ook hier een bijzonder
type, de Gallego, een krachtige en forsche mensch.
Hij leeft daar in zijn land tamelijk geïsoleerd, gehecht
aan zijn geboortegrond met zijn tradities, zijn eigen
dialect met veel Portugeesche elementen. Zijn poëzie
is droefgeestig; zijn melancholische liederen begeleidt
hij met de ,,gaita gallega”, den doedelzak. De Gallego
is een eenvoudig, spaarzaam, nuchter man en daarom
ook dikwijls in het overige Spanje en Portugal bespot.

Middelen van bestaan. Landbouw: maïs, tarwe, wijn.
De kuststeden zijn havens;

Veeteelt: runderen, varkens.

—

7

Galigaan— Galilei
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La Coruna,
Pontevedra, Yigo enz.
Het grootgrondbezit belemmert hier de ontwikkeling
van den landbouw. Green welvarende boerenstand.
De bewoners trekken naar de kuststeden, om op zee
een bestaan te vinden of emigreeren naar Portugal
en Amerika.
De
Verkeer.

L i t.

visscherij, zeevaart o.a. Vivero, Perrol,

V. Guérin, Galilée (2 dln. Parijs 1880)

:

Survey
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of

Western Palestina, Memoirs enz.

1881)

Meer van

Galilea.

>

Galilei,
»* *

Tyrus*

aesarea-

J(ancL

Ital.
architect,
* 1691, 1 1737 te

lijn van La
Coruna naar het
O. en van Santiago Zuidwaarts.

L

,

.

lij

rsf

(Pfolemtfisj

P.
Vidal de la Blache en L. Gallais,
Geogr.
univ.
(VII); M. Sorre,
i t.

§

Akka-J

2° De

Qefcsa/oït

HEA

ÓÏJhocLj
ith airt

Saatar/a'

Stanisla-

8

i-

4i

>

Pe/fa

04

:

Tamo-

>

Kaartje van Galilea ten tijde van Christus.

mil-

>

36%

Roethenen.
Galigaan, > Cladium.
Polen;
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;

rivieren zijn bij-

baar.

(

Selah Merrill, Galilee in the time of
Christ (Londen 5 1904) ; Sam. Klein, Beitrage zur Geographie u. Gcsch.Galilaas (Leipzig 1909).
Simons .
Galilee,

Arcetri.Studeerde te Pisa 1581’84, hoogleeraar
aldaar 1589- ’92

en te Padua
1592-1610. Was
daarna verbonden aan het hof

van den groothertog van Toscane. Galilei heeft
door zijn werk betreffende mechanica en
astronomie grooten invloed op de hervorming der
vooral

Galilea, bijbelsche naam van landstreek in
Palestina. Oorspronkelijk kon met het woord G.
(kring, vandaar: district) iedere landstreek worden
aangeduid. Vandaar in Jos. 13. 2 Vuig. : Galilea der

natuurwetenschappen gehad; hij legde de grondslagen voor de theoretische mechanica en voor
de experimenteel-mathematische physica; hij bevorsterk de
derde
Philistijnen, i.p.v. gebied der Philistijnen. Als eigen- aanvaarding van
naam voor een gedeelte van N. Palestinakomt G. al de door Copemivoor in het boek Josue (20, 7 e.a.). Uit verschillende cus verkondigde
teksten (o.a. 3 Reg. 9. 11; 4 Reg. 15. 29) kan men
heliocentrische
opmaken, dat in den tijd van het koninkrijk de land- theorie van het
planetenstelsel,
streek G. begrensd was tusschen den Noordrand van
de vlakte van Esdrelon en den Nahr el Kasimije. waarvoor hij door
Wegens de sterke vermenging van de bevolking met zijn astronomiheidensche elementen, vooral sinds de wegvoering der sche ontdekkinIsraëlieten na den val van Samaria, sprak men soms gen nieuwe arguvan „G. der heidenen” (Is. 9. 1). In den Macchab. tijd menten aanvoerwoonden hier nog slechts zeer weinig Joden (vgl. 1 de en die hij, uitMac. 5.14 vlg.), doch vanaf ca. 100 v. Chr. werd de gaande van zijn
heidensche landstreek sterk gejudaïzeerd. In Christus’ mechanische op'

dat een deel was van de Rom. provincie
Judea, zich uit ongeveer van het gebied van Tyrus
tot aan den Zuidrand (volgens een andere opvatting
tot aan den Noordrand) van de vlakte van Esdrelon.
Voornaamste bijbelsche plaatsen van het Nieuwe
Testament in dit gebied zijn Bethsaida (?), Cana,
Capharnaum, Nazareth, (Tiberias). Voor moderne geographie en archaeol. onderzoekingen, zie> Palestina.
tijd strekte G.,

vattingen (traagheid, relativiteit
der
beweging),

verdedigde tegen
de bezwaren, die
er op grond der Aristotelische physica tegen werden ^ingébracht. Niet ten onrechte beschouwt men
G., mede om zijn philosophische opvattingen over

;
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doel en wezen der natuurwetenschap, als den vader
der moderne physica en astronomie; dit heeft er echter
wel toe geleid, dat hem vaak ten onrechte verdiensten
van anderen worden toegeschreven.
Werken: Van zijn werken, gepubliceerd door A.
Favaro (Edizione Nazionale, Florence 1890-1909, thans
Mechanica: Della
in herdruk) worden genoemd
Scienza Mecanica Discorsi e Dimostrazioni matematiche
intorno a due nuove scienze (ook in Ostwald’8 Klassiker
11, 24, 25), gepubliceerd in 1637, maar afkomstig uit
:

;

den

tijd

te

Padua.

Hydrostatica:

che stanno in su 1’acqua o che in quello
(1611).

Astronomie:

La nuova

Delle
si

cose

muovono

stella delPottobre

1604 ; Sidereus Nuncius (1610, bericht over de astron.
ontdekkingen met den in 1609 geconstrueerden Hollandschen kijker ; structuur van het maanoppervlak;
samenstelling van den Melkweg; manen van Jupiter,
later gevolgd door phasen van Vernis) ; Delle macchie
solari (1613) ; Delle comete (1618) ; II Saggiatore (1623)
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (1632
gesprekken over de wereldstelsels van Ptolemaeus en
Copernicus; ook in vert. door E. Strauss, Leipzig
Dijksterhuis.
1891).
Voor de zgn. Galilei-translormatie, > Relativiteitsprincipe van Galilei-Newton.
Galilei-proces. Zijn opvatting omtrent het zonne-

G. in conflict gebracht met de CongreOfficie, die hem voor haar rechtbank daagde en veroordeelde. Dit proces moet steeds
weer opnieuw dienst doen als wapen tegen de Kerk.
Hoezeer ten onrechte moge blijken uit de volgende feiten:
1° Het boek van den kanunnik Copernicus, waarin
het systeem van het stilstaan der zon en den omloop
der aarde als hypothese werd voorgesteld, is 73 jaar
(van 1543 tot 1616) door de Kerkelijke autoriteit
ongehinderd toegelaten; de opdracht daarvan is door
paus Paulus III aanvaard.
2° Galilei verkondigde Copernicus’ systeem als
vaste waarheid (wat hij in zijn tijd niet bewijzen kon;
zie het art. -> Copernicus en het tijdschr. Studiën,
dl. 85, jg. 1916, blz. 392) en verklaarde in verband
hiermee, dat verschillende plaatsen uit de H. Schrift
niet letterlijk moesten verstaan worden. Over deze
eigenmachtige Schriftverklaring werd hij in 1616 ter
verantwoording geroepen; het heliocentrisch stelsel
werd philosophisch onhoudbaar en uit godsdienstig
oogpunt kettersch verklaard. G. beloofde dit systeem
niet meer te zullen verdedigen.
3° In 1632 verbrak hij in een nieuw geschrift (Dialogo
sopra i due massimi sistemi) zijn belofte. Opnieuw voor
de Congreg. gedaagd, wordt hij thans gedwongen zijn
meening te herroepen en tot kerkerstraf veroordeeld.
stelsel heeft

gatie

van het H.

4° G., die om zijn wetenschap in hooge kerkelijke
kringen zeer gezien was, bracht eenige weken van
gevangenschap door in de Villa Medici van zijn begunstiger, den groothertog van Toscane; daarna woonde hij
afwisselend in zijn eigen woning te Florence of te
Arcetri, waar hij bloedverwanten en vrienden mocht
ontvangen en ongehinderd wetenschappelijk bleef
publiceeren. Hij stierf in vrede met dc Kerk. Dat hij
na zijn herroeping zou hebben uitgeroepen > Eppur
se muove, mist eiken historischen grond; dat hij op
de pijnbank zou gebracht zijn, is een fabel.
Als conclusie: De Congregatie is, uit reactie
op de veel misbruikte, eigenmachtige Schriftverklaring
door de Protestanten van dien tijd, te ver gegaan.
Gerechtvaardigd zou slechts geweest zijn een uitspraak
als deze: Men moet zich houden aan den letterlijken
zin van de H. Schrift, zoolang het nieuwe systeem niet
degelijk bewezen is. Doch de onwaardeerbare verdien-
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sten van de Kerk en van Kerkelijke personen, ook op
profaan wetenschappelijk gebied, worden door dezen
enkelen maatregel niet tenietgedaan en van een vijandig
optreden tegen de wetenschap is geen sprake. Evenmin
van een dwaling door het onfeilbaar leergezag. De
uitspraak van de Congregatie van het H. Officie
was formeel een disciplinair besluit, al steunde het op
theologische motieven; bovendien zijn de decreten
dier Congregatie, zelfs al zijn ze in forma

communi

door den paus goedgekeurd, nooit geweest en zijn het
nog niet: uitspraken van het onfeilbaar leergezag.
En het staat alleen aan de Kerk zelf te bepalen,
wanneer en door welke organen zij een zoodanige
uitspraak wil geven.

L i t. : A. Favaro, Galilei e PInquisizione. Documenti
Müller, Der G.-Prozess
del ÏProcesso Galileïano (1907)
(1909) ; Choupin, Valeur des Décisions doctrinales et
3
di8ciplinaires du St. Siège ( 1928) ; Vacandard, EtudeB
de Critique (I) ; Funk, in Kirchengesch. Abhandl. u.
Untersuch. (II 1899) ; Dict. de Théol. Cath. (VI). Verdere
;

deze genoemden zie ook + Eppur. Een beknopt
doch helder overzicht over de kwestie bij De Jong,
Handboek der Kerkgesch. ( 2 1932, 312-314).
Gorris.
3° Vincenzo,
Ital.
musicus; vader van
Galileo G.; * 1533 te Florence, f1591 aldaar. Uitstekend luitspeler en violist. Maakte deel uit van de
Florentijnsche Camerata, schreef een traktaat, waarin
hij zich uitsprak tegen contrapunt (1581); hierin waren
de hymnen van Mesomedes opgenomen, die eerst twee
honderd jaar later werden ontcijferd. G. componeerde
de klacht van graaf Ugolino (Dante: Divina commedia)
en klaagliederen van Jeremias in nieuwen stijl, nl.
solozang met begeleiding, monodie genaamd. Voor
luit publiceerde hij een tabulatuurwerk, met compolit. bij

;

van beroemde tijdgenooten.
Lit.: O. Flei88ner, Die Madrigale V. G.’s und sein
Dialogo della musica antica e moderna (diss., München

sities

Piscaer .

1921).

Galinsoga, > Knopkruid.
Galinthias,
res

bij

Ovidius

Galanthis,

van Hercules’ moeder Alcmene.

Zij

diena-

werd in een

wezel (Gr.: galè) veranderd, gelijk naar Gr. voorbeeld
door Ovidius (Metam. IX, 281 vlg.) uitvoerig wordt
verhaald, en in die gedaante vereerd, veelal samen
met Hercules, wiens geboorte zij had mogelijk geCuypers.
maakt.

Galipea, een plantengeslacht uit Z. Amerika,
dat tot de fam. der ruitachtigen behoort.
In het Orinoco -stroomgebied groeit G. officinalis,
die de Angosturabast levert. G. jasminiflora uit Z.
Brazilië verschaft een surrogaat voor kinabast.
Galium, > Walstroo.

Galjard, > Lettergrootte.
Galjas, zeilschip met twee masten, waarvan
voorste voorzien

van ra-zeilen. Zij
de
in
werden
vorige eeuw vnl.
gebruikt in de
vaart op de Oostzee en deMiddellandsche Zee. In

Ned.

niet

meer

gebruikelijk.

Galjocii,
open getimmerte
op den voorsteven van vroegere
zeilschepen.

Het

Galjoen.

de

;
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Galjoot

vormde één geheel met de versiering, of het zgn.
„schegbeeld”, op den voorsteven. Tevens is g. de naam
van groote driemasters uit de 16e en 17e eeuw,
voorzien van eenige dekken. De Armada bestond
grootendeels uit galjoenen.
Galjoot 9 zeilschip met twee of drie masten, voorzien van ra-zeilen.

Zij

werden

de

het veld in gelijke deelen verdeden. Op alle lijnen staan
wakers, die de overige spelers bij het overloopen probeeren te tikken.
Custers.
J.

H

Gallaix, gem.

.

W. van

de prov. Henegouwen, ten O. van Doornik; opp. 184 ha, 200 inw.
Klei- en zandachtige landbouwgrond. Kerk met Romaansche doopvont.

Galland

,

1°

het

in

Antoine,

Fransch Oriëntalist

f 1715 te Parijs.
Werken: o.a. Paroles remarquables des Orientaux
(Parijs 1694) ; Les Mille et une Nuits (12 dln. Parijs
1704-’17 ; nw. uitg. 10 dln. Parijs 1881)
Les contes
et fables indiennes de Bidpai et de Lokman (Parijs

op

1724).

West-Indië;

komen thans niet
meer voor.

Galkleurstof
(bilirubine),

Gal

Franz Joseph,

300

vorige
eeuw
gebruikt
zgn.
voor
de
groote kustvaart
en voor de vaart
in

Galjoot.
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(2°).

en numismaat: * 1646

,

;

2° P ierre, Fr. Klass. philoloog; * 1510 te Aire,
f 1559 te Parijs. Prof. aan het Collége Royal en rector
van de univ. van Parijs (sinds 1543). G. verdedigde de
philosophie van Aristoteles tegen Ramus.

Gallas, Matthias, Zned. staatsman en

veld-

*

1589 te Maastricht,
f 1647 te Weenen. Opgeleid in het Spaansche leger,
neemt hij deel aan den Dertigjarigen oorlog, onder
bevel van T’Serclaes Tilly; hij onderscheidt zich in den
strijd rond Mantua (1629) en wordt als gevolmachtigd
minister aangesteld. Streed verder als generaal onder
Wallenstein, wiens verraad hij aan het licht brengt.
Heeft de leiding in de verdere phasen van den Dertigjarigen oorlog (o.a. behaalt hij de overwinning te
Nordlingen, 1634). Minder gunstige krijgsgebeurtenissen verzwakken zijn invloed, tot de ongenade
van den keizer hem treft (1643).
V, Roosbroeck.
Galle, 1° kunstenaarsfamilie te Antwerpen. De
stamvader Philip was een verdienstelijk graveur
en groot uitgever; * 1537 te Haarlem, f te Antwerpen
1612. Hij graveerde vnl. naar schilderijen van bekende
meesters. Zijn zonen
(* 1571, f 1633)
en Cornelis (* 1576, f 1650) werkten beiden als
graveur in zijn trant en dreven ook zijn uitgeverij
challa (doorboren).
Galla, 1° Heilige, maagd in Valencia. Haar leven en handel in gravures verder. Comelis is de knapste
der familie, werkte vooral veel voor Rubens. Zijn
[Acta S. S. Febr. (1 1658, 940)], door een ongenoemde
techniek is zeer verzorgd. Beiden hadden zonen, die
vol legendarische bijzonderheden.
geschreven,
is
tot ver in de 17e eeuw de traditie, hoewel op zwakkere
Feest 1 Febr. Het is niet bekend, wanneer zij geleefd

Gall,

befaamd

arts, *

1758
te Tiefenbruim (Baden), f 1828 te Parijs. Hij meende,
dat elke karaktertrek en elke aanleg bestond in een
uitgroeiing van een bepaald deel der hersenen, en dat
dit aan den beenigen schedel merkbaar was, zoodat
de anatomische beschouwing van den schedel de grondslag was voor de menschenkennis. Zijn leer werd door
den keizer in 1801 verboden; daarna hield hij lezingen
in de meeste landen van Europa, met medewerking
van Spurzheim. Zijn leer is een excessief begin van de
zgn. localisatieleer. Gall was geen kwakzalver, hij
geloofde met overtuiging aan zijn ontdekkingen, maar
vond in de medische wereld weinig bijval. Schlichting
Gal la (Challah), in onze taal „gallen” of „galletjes”,
ook voorkomend als „Jodenvlecht” of „Judenzopf”.
Bij de Israëlieten het stukje, dat van het Sabbathbrood afgenomen en in het vuur geworpen wordt,
oorspr. bestemd voor de priesters. Hebreeüwsch

heer

in

keizerlijken

dienst,

.

wijze, voortzetten.

heeft.

2° Heilige,

weduwe en

kloosterlinge

in

Rome;

f midden 6e eeuw. Volgens Gregorius den Grooten
(Dial. IV, c. 13) dochter van den in 525 vermoorden
patriciër en consul Symmachus. Nadat een jaar na
haar huwelijk haar echtgenoot gestorven was, trok zij
zich in een klooster in de nabijheid van het Vaticaan
terug, wijdde zich aan werken van liefde en boete.
Feugen.
Feestdag 5 October.

L i t. : Migne, Patrol. Latina (LXV, 311 vlg. ; een
brief van den H. Fulgentius v. Ruspe aan Galla) ; Acta
S.S. Oct. (III 1770, 147 vlg.) ; Anal. Boll. (29, 1910, 343).
Galla

Placidia, dochter van Theodosius den Groof 450. In 408 werd zij te Rome door de Goten
gevangen genomen en naar Frankrijk overgebracht,
alwaar zij met Ataulphus huwde. Na diens dood trad
zij te Ravenna in den echt met Constantius, generaal
van Honorius. Haar zoon Valentianus (III), die den
keizer op volgde, werd door haar in een vrome richting
geleid. Zij liet te Ravenna o.m. een kapel oprichten,
die prachtige mozaïeken uit de 5e eeuw bevat, w.o.
vooral „De Goede Herder” bekend is.
E. De Waele
Gallah, een loop- en vangspel, voor kinderen van
de lagere school bestemd. Het afgebakend terrein is
in de lengte door een lijn in twee gelijke deelen verdeeld, terwijl meerdere evenwijdige fijnen in de breedte

ten

Theodoor

;

.

L i t. Rooses, Le musée Plantin-Moretus (1913)
Funck, Le Livre k Gravures beige (1925). Schretlen.
2°
Gottfried, Duitsch astronoom;
* 1812,
f 1910. Eerst leeraar, daarna assistent in
Berlijn, en ten slotte 47 jaar lang directeur van de
sterrenwacht in Breslau. G. is vooral bekend, omdat
hij als eerste in 1846 de groote planeet Neptunus
in den kijker zag op aanwijzing van Leverrier, die
de baan van Neptunus uit storingen van Uranus
berekend had. Hij heeft een donkeren band in de ringen
van Satumus ontdekt, heeft een methode aangegeven
om den afstand van de aarde tot de zon te bepalen,
door als tusschenstap een kleine planeet te gebruiken;
heeft drie kometen ontdekt en deed goede onderzoekingen over de banen van meteoren en meteorieten.
P. Bruna.
:

Johann

Johan Hendrik,

Gallée,
Ned. taalgeleerde; * 1847 te Voorden, f1908 te Utrecht; hoogleeraar te Utrecht van 1882 tot 1908 in de beginselen
der vergelijkende Indo-Germaansche taalwetenschap
in het algemeen en der Germaansche in het bijzonder.
Hoewel G. vele bijdragen publiceerde tot de kennis
der oud-Germ. en vooral der oud-Saksische talen,
ligt toch voor Ned. zijn beteekenis vnl. op het gebied
der dialectstudie en volkskunde. Zijn Woordenboek
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van het Geldersch-Overijselsch dialect (1896) en Het
boerenhuis in Ned. en zijne bewoners (2 dln. 1907 en
1908) hebben hun beteekenis nog niet verloren. Ook
leverde hij tal van art. voor de Driemaandelijksche
bladen (I-VI) en de Nomina
Neerlandica
Geographica
(II en III).
Offermans.
Gallen. I. Veeteelt.
Vocht-inhoudende gezwellen aan de voor- of acliterbeenen van paarden. Men
onderscheidt weeke en harde g. De kans op succes bij
behandeling (al of niet
operatief)

Naar de

is

groeit (fig. 2).

Krulloot.

gering.
ze

zeer

plaats,

bezems, welke ontstaan door de zwam Taphrina cerasi
op kerseboomen door abnormaal sterke vertakking
op de plaatsen waar het mycelium van deze zwammen

waar

voorkomen,

onderscheidt
gewrichts- en peesscheede-gallen. Het paard
kan gewoonlijk ongehinderd
loopen; wel wijzen g. meestal op te veel arbeid.
II. Plantk. A) Algemeen. G. of c e c i d ijë n

men

zijn

misvormingen

van

planten, die optreden onder invloed van parasieten
van plantaardigen aard
van
(phytocecidiën)
of

aard

dierlijken

(zoöceci-

diën). Als verwekkers van g.
moeten onder de planten in

de eerste plaats de zwammen genoemd worden, daarnaast ook bacteriën, myxomyceten en wieren. Onder
de dieren zijn de galwesgalmuggen de
pen
en
verwekkers
voornaamste
van g., daarnaast ook andere insecten en wormen.
B) Indeeling. Men onderscheidt organoïde
en
histoïde gallen.

a) Organoïde gallen zijn
misvormingen van de ge-

wone

uitwendige deeïen
der plant, zooals wortels,
stengels en bladeren, of
nieuwvormingen van zulke
deelen op plaatsen, waar
zij normaliter niet ontstaan.
Zoo worden onder invloed

van zwammen meeldraden
soms veranderd in bloemVoorbeelden zijn
de bekende wilgenroosjes (fig. 1) aan de toppen
van wilgentakken ontstaan
door de galmug Cecidomya
blaadjes.

o.a.:

rosaria,

die

haar

III.
II. Hoksenbezem op kerseboom.
Gallen. I. Wilgenroosje; a =» doorsnede.
V. Erineumvorming op een
Eikenroosje. IV. Wortelgallen van den wijnstok.
VII. Buidelgallen op beukebladeren,
VI. Wortelgallen van de kool.
kerseblad.
veroorzaakt door de galmug Hormomyia Fagi a = doorsnede door een buidelgal.
in een eikenknop. IX. Omwaïlingsleggend
VIII. Diplolepis Taschenbergi, eieren
gal aan den bladsteel van den populier, veroorzaakt door de bladluizen Pemphigius
bursarius en spicotheca; a =* doorsnede. X. Merggallen in wilgebladeren, veroorzaakt door de blad wesp Pontania proxima. XI. Knopgal op den eik a — doora => doorsnede.
snede. XII. Galappel op een eikeblad
;

;

;

eieren

steekt in het groeipunt van
de takken de verdere groei wordt daardoor sterk geremd,
zoodat de bladeren dicht opeengehoopt komen te staan.
De eikenroosjes of ananasgallen van den eik (fig. 3),
die verwekt worden door de galwesp Andricus fecundatrix, welke eieren steekt in een knop, die zich dan
;

tot een

dennekegelvormige gal ontwikkelt.

De

heksen-

b) Histoïde gallen

zijn

opzwellingen of uitwassen,

waarin geen gewone uitwendige deelen meer
kennen zijn. Men onderscheidt:

l°Kataplasmatische

g.,

te her-

plaatselijke

opzwellingen zonder bepaalden vorm of grootte. Tot
deze g. behooren de wortelgallen, die door de > druif -

;
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verwekt worden

(fig. 4).

De Erineumvormingen,

die zich vertoonen als een wit of gekleurd vilt, ontstaan
door mijten van het geslacht Phytoptus (fig. 5). De
slijmzwam Plasmodiophora Brassicae veroorzaakt
het ontstaan van knolvormige opzwellingen in de
wortels van de kool (fig. 6).

2°

Prosoplasmatische

g.,

gekenmerkt

door de aanwezigheid van weefsels, die normaliter
niet in de plant voorkomen. Zij worden bijna alle
door insecten en mijten te voorschijn geroepen. Op
één plantensoort kunnen meerdere, bijv. op den eik
wel honderden, van zulke g. voorkomen, alle door
verschillende parasieten verwekt. De voornaamste
typen van prosoplasmatische g. zijn buidelgallen,
ömwallingsgallen en merggallen.
a)

Buidelgallen

ontstaan, doordat bladeren

op geprikkelde plaatsen in tegengestelde richting
gaan uitgroeien, zoodat zakvormige instulp ingen
ontstaan, waarbinnen de parasiet onderkomst en
voedsel vindt
b)

(fig. 7).

Ömwallingsgallen

ontstaan

op

plaatsen, waar eieren tegen de opperhuid worden vastgekleefd; rondom het ei ontstaat een verhooging,
die uitgroeit tot een wal, welke ten slotte het ei geheel
in zich sluit, zoodat de larve in een holte terecht

komt (fig.

9).

Merggallen

ontstaan, als de verwekker
een ei in de plant steekt, waarna het weefsel in de
omgeving van het ei gaat w oekeren (fig. 10). De galappels aan den onderkant van eikebladeren (fig. 12)
worden verwekt door den steek van de galwesp
Spathegaster Taschenbei^i. Hieruit komen kleine
galwespen (fig. 8), uitsluitend wijfjes, die haar onbevruchte eieren steken in eikeknoppen. Hieruit ontstaan
kleine, violette knopgallen (fig. 11), waaruit mannetjes
en wijfjes te voorschijn komen. Na de bevruchting
leggen de wijfjes weer eieren in jonge eikebladeren.
De ontwikkelingsgang van deze galwesp laat zien,
hoe verschillende ontwikkelingsstadia van één insect
verschillende g. te voorschijn kunnen roepen.
c)

r

C) De bouw van

vele g. staat volkomen in dienst
parasiet, die er zich in ontwikkelt. De larve
bevindt zich in een larvenkamer en vreet van het

van den

voedingsweefsel, dat haar direct omgeeft en dat voortdurend weer aangroeit.

D) Ontstaan. Over de directe oorzaken van het
ontstaan der g. bestaan verschillende opvattingen;
tot een afdoende verklaring is het echter nog niet
gekomen.
Veel valt te zeggen voor een chemischen invloed,
van het galdier uitgaat, waarbij het dan moge lijk
is, dat de galverwekkende stof tegelijk met dc eieren
in de plant gebracht wordt of dat deze stof eerst later
door het zich ontwikkelende dier gevormd wordt.
Ook is aangetoond, dat g. ook dan ontstaan, als de
eieren na afzetting door den steek met een fijne naald
gedood worden.
die

E)

Gebruik. Wegens hun hoog gehalte aan looiworden vele g. gebruikt in de leerlooierij en
voor de bereiding van inkt. Vooral galnoten en galappels op eiken komen daarvoor in aanmerking.
Zie verder onder > Galnoten.
L i t. : Rosz, Die Gallenbildungen der Pflanzen (1904)
id., Die Pflanzengallen Mittel- und Nord-Europas ( 2 1927);
Houard, Les zoocécidies des plantes de 1’Europe et de
la Mediterranée (3 dln. 1908-1913)
Klister, Die Gallen
stoffen

;

der Pflanzen (1911)

;

Joman, Gallenboekje.

id.,

Anatomie der Gallen (1930)
Melsen.
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Gallen, Sint, 1° Zwitsersch kanton, gelegen
tusschen het Bodenmeer en het meer van Zürich;
opp. ruim 2 000 km 2 ca. 300 000 inw., waarvan
59% Kath. Spreektaal vrijwel uitsluitend Duitsch.
Landbouw en industrie (borduur- en weefwerk). Goed
ontwikkeld verkeersnet.
2°
van het gelijknamige kanton G.,
47° 25'N., 9° 22'0.;
gelegen in het dal van de
Steinach, aan de spoorlijn Zürich München, op 670
hoogte; 63 946 inw. (1930), ca. de helft Kath. G. is
een middelpunt van kant- en borduurindustrie (deze
laatste heeft hier een beurs). De oude stad ligt rond de
gebouwen der vroegere Benedictijner abdij, waarin
tegenwoordig o.a. de kantonale regeering en de Kath.
bisschop gevestigd zijn. Tot de bezienswaardigheden
behooren, buiten de abdij met de stiftskerk, vsch. oude
burgerhuizen en de Gotische St. Laurenzkirche. De
stadsbibliotheek, de Bibliotheca Vadiana, heeft een
groote hss. -verzameling.
Geschiedenis. De rond het klooster St. Gallen
(zie onder) gevestigde nederzetting werd in 1180 rijksstad. In 1457 verleeg G. volledige onafhankelijkheid
van den abt. Onder burgemeester Vadian werd ca.
1525 de Hervorming ingevoerd. In 1803 werd bij
de reorganisatie van Zwitserland door samenvoeging
van de vsch. abts- en stadsonderhoorigheden en andere
gebieden het kanton G. gevormd.
3° Benedictijner a b d ij in Zwitserland. In 613 werd
door den H. Gallus in de nabijheid van St. Gallen
een Iersche nederzetting, volgens den regel van
Columbanus, gevestigd. Si 720 werd Ormat daarheen
geroepen. Deze voerde den regel van den H. Benedictus
in en is hierdoor als eigenlijke stichter van het klooster te beschouwen. In 816 werd het onafhankelijk van
het bisdom Constanz en verkreeg het vrije abtskeuze.
In 818 werd het tot kon. klooster verheven. Door
schenkingen werd het grondbezit sterk vermeerderd.
Onder abt Gosbertus (816-’37) werd het beroemde
ontwerp voor den kloosterbouw gemaakt. De nieuwbouw van de in 835 geconsacreerde kloosterkerk,
evenals de bibliotheek, het woonhuis der broeders,
werkplaatsen en scholen werden naar dit plan uitgevoerd onder de abten Grimald en Hartmut. Hiermede
begon het eerste bloeitijdperk van het klooster, hetwelk
duurde tot in de 11e eeuw. Vsch. monniken blonken
uit als leeraren (Notker Labeo), als illuminators van
hss., als geschiedschrijvers enz. Toen is ook de grond
gelegd voor de belangrijke hss. -verzameling. Een
cataloog uit de 9e eeuw (Cod. 728) geeft een indruk
van het geestesleven van dien tijd en van het boekenaantal daar aanwezig. Vele dezer schatten zijn tijdens
het concilie van Constanz, toen Franc. Poggio en zijn
gezellen in het klooster verbleven (1416-M7) en nog
meer gedurende den Toggenburger oorlog (1712)
geroofd. Vanaf de 11e eeuw is achteruitgang waar
te nemen. Politieke invloeden, het wereldsch leven
der adellijke abten, de moeilijke financieele toestanden
dragen hiertoe het hunne bij. In 1530 ging het klooster
met al zijn rechten over aan de stad St. Gallen. De
kloosterlingen vluchtten, het klooster zelf werd geheel
geplunderd.
In 1531 kwam het klooster weer in handen der rechtmatige eigenaars. Joachim Opser (1577-’94) deed veel
voor het herstel van het geestelijk en wetensch. leven,
in het geldelijke was hij minder gelukkig. Van 1687
tot ’96 was Coelestinus Sfondrati abt, een theoloog,
die én als mensch én als geleerde in hoog aanzien stond
en uitblonk door een heiligen levenswandel. In 1712,
;

Hoofdstad

—

m

onder Leod. Bürgisser, werd het klooster door de
bewoners vanZürich en Bern geplunderd. Coelestinus II
herbouwde de kloosterbibliotheek en de kerk (1755- ’67)
in Barokstijl. De kerk bevat fresco’s van Moretti
en belangrijk snij- en smeedwerk. De revolutie,
de intocht der Franschen enz. waren oorzaak, dat
ondanks de bijna bovenmenschelijke pogingen van den
laatsten abt, Pancratius Forster, in 1805 de abdij
werd opgeheven.
Arx, Gesch. des KI. St. G. (1810-’13) ;
St. G. (I-VI St. Gallen 18631929) ; St. G.er Gesehichtsquellen (uitg. d. L. G. Meyer v.
Knonau, in St. G.er Mitteilungen (12-18) ; K. H. Ganahl, Studiën z. Verfassungsgesch. der Klosterherrschaft
W. Ehrenzeller, KI. u. Stadt St. G. im
St. G. (1931)

Li
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t.

:

J. v.

H. Wartmann, Die Abtei

;

Feugen.
Spat-M.A. (1931).
Miniatuurschool van St. Gallen is de uiterste
voorpost en tegelijk centrum in de 9e e. van de
Iersche kunst, die in den Merovingischen tijd heel
Europa doordrong. Talrijke hss. in de Stiftsbibl.,
w.o. het Folchard-Psalter (voor 872 ontstaan) en
het Psalterium aureum (einde 9e eeuw). Van St. G.
uit verbreidde zich ook de W. Duitsche wandschilderkunst.

L i t. A. Merton, Die Buchmalerei in St. G. vom
9-11 Jhdt. (1923) ; J. M. Clark, The abbey of St. Gall
as a centre of ht. and art (1926). Terlingen-Lücker.
:

Axel, Finsch schilder, graphicus,
Gallen,
beeldhouwer, glazenier en kunstnijveraar; * 1865 te
Bjömeborg in Finland, f 1931 te Stockholm. Studeerde
te Helsinki en Parijs (atelier Bastien-Lepage). Begon
met naturalistische werken (sneeuw, boerenleven),
doch kwam later tot allegorieën, heldenfiguren en
fabelleergestalten en werd de vertolker in beeld van
het Finsche volksepos de Kalevala. Bekend zijn verder
G.’s wandschilderingen in het Studenthus te Helsingfors, het Juselinska-mausoleum te Bjömeborg enz.
L i t. W. Hagelstam, A. G. (Stockholm 1904) L. Wen:

;

nerwirta, Akseli G.-Kallela (Helsingfors 1914). Koomen.
Gallia christiana , werk in 16 dln., dat de gesch.
van Frankrijk ’s bisdommen en van hunne kloosters

behandelt, begonnen door Claude Robert (1626), later,
tot 1725, voortgezet door geleerden der familie de
Sainte-Marthe, die de alphabetische rangschikking
vervingen door die per bisdom. Het vervolg werd
bezorgd door de Benedictijnen, en het laatste stuk
(14 tot 16) is in 1865 uitgegeven onder den naam van
„Gallia christiana nova”. De G. c. novissima, door
Albanès begonnen en door Chevalier voortgezet,
behandelt de gesch. van de bisdommen van ProE. De Waele.
vence.

Galliambus (< Gallus, priester van Cybele, en
metriek
jambus, de versvoet
), in de Klassieke
een versregel, welke vooral gebruikt werd in de plechtigheden der Galli, priesters der godin Cybele; gedeeltelijk klinkt hij ietwat jambisch, ofschoon hij niet
uit jamben is opgebouwd. De g. (tetrameter catalecticus ionicus minor) is een langvers met caesuur en
vier accenttoppen. Schema:

w—

— U I-

1

UW ||-i-V W V wli

comitata tympan(o) Attis per opaca
v. d. Eerenbeemt.
nemora dux (Catullus).
Gallica (gallica solea), Gallische en Rom. sandaal,
waarbij enkel en wreef onbedekt bleven. Vandaar in
sandaal van een monnik.
het Fr. g a 1 1 i c e
Voorbeeld:

:

Gallicaansche ideeën, > Gallicanisme.
Gallicaansche liturgie. Hieronder verstaan
sommigen, in ruimen, minder juisten

zin, een groep

Lat. liturgieën van W. Europa en N. Italië, welke,
onderling verwant, afwijken van de Rom., nl. de
Milaneesche, Mozarabische, Keltische en Gallische
(in strikten zin). Ook verstaat men onder G. 1. wel eens
de > Neo-Gallicaansche liturgie der 17e-19e eeuw.
In strikten zin evenwel verstaat men eronder den
:

van Gallië in vóór-Karolingischen tijd, welke
eng verwant is met den Mozarabischen. Zijn oorsprong
is hevig bediscussieerd: Ephese, Rome, Arles of Syrië
(via Milaan?). In het algemeen gaat oudtijds Rome
met Egypte, Gallië met Syrië samen. Van strenge eenheid is in de G. 1. geen sprake, wel van rijkdom in
locale gebruiken. Haar karakter is dramatisch, symbolistisch, op het gevoel berekend; teksten breedsprakig
met zeer groote veranderlijkheid. Zeer vroeg had een
codificatie van haar teksten plaats met middelpunt
Marseille. De ontwikkeling der G. 1. valt in de 4e eeuw,
haar bloei in de 5e en begin der 6e eeuw. Heden is zij
nergens meer levend. De oorzaken van haar verval
waren: a) gebrek aan imponeerend centrum (Lyon,
Parijs, Arles, Narbonne of Autun); b) steeds groeiende
destructieve Romaniseering (eerst Gallicaansch schema
met weinig Romeinsche teksten, dan Rom. schema met
Gall. teksten, ten slotte steeds verder terugwijken van

ritus

Gall. elementen); c) sinds 752 politiek streven

van

Pepijn den Korten en de Karolingers om door eenheid
van liturgie (d.w.z. van de Romeinsche 1. ) de eenheid
van hun rijk te versterken ten koste der G. 1. Uit den
ouden ritus van de stad Rome, gemengd met Gallic.
elementen, ontstond de definitieve Rom. liturgie.
L i t. voor de polemiek raadplege men Palmer,
Warren, Duchesne, Probst, Cabrol, Cagin, Thibaut,
:

:

Pinio (Bollandist), Florez, enz.

Bronnen:

zie

lijsten in Callewaert, Liturgicae

de

Institutiones, tract. primus, De sacra Liturgia universim
(3e druk, blz. 65 en 66) Dict. d’Arch. et Lit. [s.v. Galli;

(liturgie), VI, 474-591) ; Thibaut, L’Ancienne Lit.
Vermist.
Gallicane (blz. 101, Documents).

cane

Gallicanisme

afkeurende beteeke, een term met
duidt de verschillende te ver gaande vormen aan
van het op zichzelf gerechtvaardigde streven om het in
Frankrijk levende deel der Kath. Kerk wegens zijn geschiedenis enz. eenige voorrechten toe te kennen.
Het uitte zich zoowel op dogmatisch als op politiek
terrein; het eerste was wellicht een gevolg en tegelijk
een later komende motiveering van het tweede. In
de politiek zocht het beperking van de pauselijke
macht ten bate van het staatsgezag; het kwam vooral
op tijdens het -> Westersche schisma en paste de
beginselen van Marsilius van Padua op Frankrijk toe;
het bereikte zijn hoogtepunten onder Lodewijk XIV
(de 4 Gallicaansche artikelen van 1682) en Napoleon
(de > Organieke Artikelen van het Concordaat van
1801); zijn theoreticus was P. Pithou. In de dogmatiek
kwam het tot de > conciliaire theorie en de stelling,
dat de pauselijke > onfeilbaarheid van de instemming
van de Kerk afhankelijk is; zijn voorn, verdedigers
waren Bossuet en Toumely. In de 19e eeuw leefde het
nogmaals op tijdens het Vaticaansch Concilie met
> Dupanloup en stierf daarna uit.
Lit.: Dict. Theol. Cath. (VI, 1) J. de Jong, Handb.
Pauwels
der Kerkgesch. (II en III, passim).
Gallieantus, > Jerusalem.
Missale Gallicanum, belangrijk
.
Galli
document der > Gallicaansche liturgie (ca. 700).
Sacramentarium Gallicanum, minder juiste benaming van het Missaal van > Bobbio.
Gallicanus, Heilige, martelaar. Volgens de
zuiver legendarische Passio, die met de legende van
nis,

;

.

canum
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cleH.H. Johannes en Paulus is samengeweven, zou G. Galliërs uit het Donaubekken Italië binnen en bezetten
onder Constantijn den Grooten de Perzen de Po-vlakte. Nog Zuidelijker namen de Senonische
hebben bestreden, Christen zijn geworden, in Ostia Galliërs den Ager > G a 1 1 i c u s in bezit. De
een ziekenhuis hebben opgericht, onder Julianus den Galliërs van N. Italië vormden een voortdurend gevaar
Afvalligen naar Egypte zijn gegaan en daar als bloed- voor de Rom., ca. 390 zouden ze onder Brennus zelfs
getuige zijn gestorven. Geschiedk. bewijzen en een tijdelijk Rome veroverd hebben (een betere traditie
liturg, vereering als martelaar zijn in de vroegste wijst op Galliërs in de Donaulanden), ze steunden
tijden niet aan te wijzen. Eerst in het begin der M.E. de Samnieten tegen Rome (298-290), bedreigden in 225
komt zijn naam in het martyrologium voor. Met de Rome nogmaals (> Gesa ten). In 222 v. Chr. veroverden
geschiedk. personen van gelijkluidenden naam (Ovinius de Romeinen Gallia Cisalpina (slag bij Clastidium) en
G., consul 317; G., consul 330; G., weldoener der stichtten drie kolonies: Mutina, Placentia, Cremona.
Kerk in Ostia onder Constantijn) heeft deze G. niets
De Cisalpijnsche Galliërs stonden weer op, toen
als veldheer

uit te staan.

Benedictus XIII stichtte in 1726 te Rome een aan
hem gewijde kerk en ziekenhuis. Feestdag 25 Juni.
Lit.
Acta S.S. (Febr. III en Junii Y); H. Quentin,
Les martyrologe8 du moyen-&ge (Parijs 1908).
Feugen.
Gallicanus, Vulcatius (ook Vulcacius,
Volcacius, Volcatius), Rom. historicus in de 3e eeuw
n. Chr., een der > Scriptores historiae Augustae.
Gallicisme, woord, uitdrukking e.d. naar het
Fransche taaleigen gevormd of overgenomen. G. komen
na 1830 vooral in het Zuid-Nederlandsch voor, zoowel
in het woord, in de uitdrukking als in de syntaxis,
niet enkel bij dagbladschrijvers en officieele vertalers,
maar in alle kringen des volks. In 1853 bond Prudens
van Duyse den strijd tegen de g. aan, later ook Hip.
Meert in Distels (1897). In 1899 stelde W. de Vreese
(echter niet zonder verzet) in zijn standaardwerk:
Gallicismen in het Zned., de g. bij levende schrijvers
aan de kaak. Ook Const. H. Peeters in zijn Woordenboek van Belgicismen (1930), Alf. De Boeck in zijn
Ned. Taaleigen, De Baere en E. Fraussen in hun
spraakkunsten gaan het gebruik van g. tegen. Jacobs.
Galll-Curei, A
Ital. coloratuur e 1 i t a,
zangeres; * 1889 te Milaan, debuteerde 1910 in het
Constanzitheater te Rome en werd een der beroemdste
coloratuursopranen van Europa en N. en Z. Amerika.
r
Zij is gehuw d geweest met den schilder Curci.
Gallicus, A g e r, gebied aan de Oostkust van
Italië tusschen de Aesis en Rubico, oorspr. Umbrisch,
later door de (Senonische) Galliërs bezet (ca. 400 v.
Chr.), die vlg. de legende onder > Brennus in 390
Rome tijdelijk veroverden (latere onderzoekingen
wijzen op een invasie van Galliërs in de Donaulanden).
Door de Rom. onderworpen in 285 v. Chr. (onder
Curius Dentatus), die twee kolonies stichtten: Sena
Gallica en Ariminum. Vroeg geromaniseerd; een van
de oudste Rom. dichters, Plautus, was afkomstig uit
deze streek (Sarsina).
Witlox.
Galliéni ,
Simon, Fransch generaal
en kolonisator; * 1849 te Saint Béat, f 1916 te Versailles. Als kolonisator is hij vooral bekend door
zijn optreden in Madagaskar. Als generaal was hij
in Sept. 1914 gouverneur van Parijs, in welke functie
hij een werkzaam aandeel had in de overwinning aan
de Mame (vervoer van troepen per taxi-auto’s naar
het slagveld). Van 28 Oct. 1915 tot 17 Maart 1916
was hij min. van Oorlog. Als zoodanig moest hij wegens
ziekte aftreden. Na zijn dood werd hem de titel van
maarschalk van Frankrijk gegeven (1921).
van Voorst tot Voorst.
Gallië (historisch).
De Romeinen onder:

m

Joseph

Gallia Cisalpina of Gallia
Citerior (= aan deze zijde v. d. Alpen) en B)
Gallia Trans-Alpina of Gallia
Ulterior (= aan gene zijde v. d. Alpen).
scheidden: A)

A)

Gallia-Cisalpina. Omstreeks 400 v. Chr. drongen

Hannibal N. Italië binnenviel; ze werden definitief
onderworpen in de jaren 200-191 v. Chr.

Administratieve

indeeling.

De

Rom. onderscheidden

1° Gallia Cispadana (= aan
deze zijde v. d. Po), dat in 89 v. Chr. het burgerrecht
verwierf, en 2° Gallia Transpadana, dat in 49 v. Chr.

het burgerrecht kreeg. Augustus voegde Gallia Cisalpina als regio VII (Aemilia) en regio XI (Transpadana),
regio IX (Liguria) en regio
(Venetia) bij Italië.
In de le eeuw v. Chr. was N. Italië geheel geromaniseerd, bereikte den hoogsten bloei in de 4e eeuw
n. Chr., met als centraal punt Mediolanum (Milaan).
Gedurende de volksverhuizing drongen er de WestGoten, daarna de Hunnen binnen, van ca. 500-555
heerschten er de Oost-Goten, daarna de Byzantijnen
en in 568 n. Chr. maakten de Langobarden zich meester
van N. Italië (Lombardije).
B) Gallia Transalpina. Reeds vroeg bestonden er
betrekkingen tusschen Rome en de Grieksche kolonie
(Marseille). Toen de Rom. in 197 v. Chr.
in Spanje twee prov. vormden, werd Z. Gallië voor
hen van gewicht. Hulp biedend aan Massilia tegen
de Allobrogen en Arverni onderwierpen de Romeinen
Z. Gallië (ca. 120 v. Chr.) en vormden de provincia

X

Massilia

Gallia Narbonensis,

kortweg

Provincia

(Provence) genoemd. De steunpunten waren: Narbo,
Tolosa, en Aquae Sextiae (Aix). Tusschen 113-101
vormden de Cimbren en Teutonen (Helvetii) een groote
bedreiging (nederlaag der Romeinen bij Arausio).
In 102 v. Chr. versloeg Marius de Teutonen bij Aquae
Sextiae. Gallia Narbonensis was reeds geheel geromaniseerd, toen aan Caesar de verdediging van de Noordgrens van het rijk van Rhöne tot Save werd opgedragen
(59 v. Chr.). Eerst dwong hij de Helvetiërs, die nieuwe
woonplaatsen zochten in Z.W. Gallië, terug te keeren
(slag bij Bibracte), daarna bevrijdde hij de Sequanii
en Aedui van het juk van den Germanenvorst
Ariovistus (58 v. Chr.), versloeg het volgende jaar de
Belgen met groote moeite (Nervii). Door zijn onderbevelhebbers werden de bewoners van de zeekust
en Aquitanië (Z.W. Gallië) onderworpen. Nadat Caesar
een opstand onder Ambiorix had neergeslagen en een
nog gevaarlijker onder Vercingetorix (bij Alesia) had
bedwongen, kon men in 60 v. Chr. geheel Gallia als
onderworpen beschouwen. Caesar zelf heeft deze
gebeurtenissen beschreven in zijn boek: „De b e 1 1 o
G a 1 1 i c o”. Pas onder keizer Augustus (in 16
v. Chr.) werd de administratieve organisatie voltooid. Terwijl Gallia Narbonensis bijna een deel
van Italië werd, verdeelde Augustus het overige
Gallië in 3 deelen: Aquitania, Lugdunensis, Belgica
(„t res
Gallia e”) met Lugdunum (Lyon) als
centraalpunt, terwijl de oude Keltische indeeling
in g o
en en de
bleef bestaan.
Nadat in 70 n. Chr. een opstand der Noord-Galliërs
en Bataven onder Julius Civilis door Petilius Cerialis

uw

landdag

,
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was bedwongen, beleefde G. een tijdperk van grooten
bloei in de 2e eeuw tot begin 3e eeuw na Chr., waarna,
door het opheffen van den > limes (grensverdediging)
in Germanië, G. geteisterd werd door invallen van
barbaren, waaraan Aurelianus (270-275) en Diocletianus (284-305) een einde maakten. Diocletianus

praefectura Galliarum,

met
schiep de
de dioecesen: Britannië, Spanje, dioecesis Galliarum
en Viennensis (hoofdstad Trier). Toen in 406 Stilicho,
minister van keizer Honorius, de Rom. legioenen uit G.
riep om Italië tegen de Germanen te beschermen,
drongen Franken, Bourgondiërs, Sueven en Vandalen
binnen.

Franken

vestigden zich in N. Gallië en
De
België, de Bourgondiërs langs de Rhóne. De WestGoten verlieten
(ca.

— Gallifet
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Saintes, Parijs) poorten (Langres,
(bijv.
Autun), thermen, triomfbogen enz. In de Provence
valt invloed van het Oosten op te merken, o.m. bij
de obelisk van Vienne, het gedenkteeken van St. Remy.
De villa-architectuur bleef Romeinsch. In den grafbouw, die alle Rom. typen van mausoleum tot sarcophaag ovemeemt, uit zich ook een Gallische stijl,
die vaak proportie mist, vrij log en dor of, zooals
bij het Igel-monument, overladen is.
Architectonische stijlvaardigheid spreekt uit de
gebouwen van Trier (late keizerrijk) en omgeving:
o.m. de Porta Nigra, rijk-aangelegde villa’s met
baden, muurschilderingen, merkwaardige mozaïekkunst. De grafmonumenten brengen alsdan, naast het
beeld van den doode, bij voorkeur vrij levendig voor-
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E. De Waele.

haafde een keizerlijk stadhouSyagrius,
zich nog 10 jaren in het Seinegebied, totdat in
486 koning Cloder,

Lit.:

C. JulHist. de la
Gaule (VI, 102«
234).

lian,

Gallienus
P u b 1. L i c i-

van

Syagrius inlijfde.
verder >
Zie

Vooral in

N. bleven
tijd
geruimen
resten van den
het

rijk

had gevonden, hand-

vis het rijk

klooster

eerste

Galliö ten tijde

van Caesar. De namen der volksstammen

zijn onderstreept.

Frankrijk.

nius Egnat

i

u

s,

Rom.

vermoord 268. Hij maakHist. de la Gaule Romaine
te een einde aan de felle Christenvervolging van
Voor de taal, > Gallo-Romaansch ; Keltisch, Ro- zijn vader Valerianus. Kunstzinnig en op zijn tijd
maansche talen.
dapper, was hij toch genotzuchtig en prachtlievend;
Gallische cultuur en kunst.
vandaar was zijn regeering vol onrust. In vsch. prohoofd
In het veroverde G. zijn stilaan de Romeinsche vincies stelden zich de veldheeren aan het
Gorris.
kunst en cultuur doorgedrongen, vooral in het Zuiden, hunner gewesten (de > Dertig tirannen).
Gaston, markies -de,
Gallifet, 1°
waar overigens een merkbare inslag was van de Grieksche beschaving. Aldaar rezen de befaamde scholen Fransch generaal en staatsman, * 1830 te Parijs, f 1909
op van Lyon, Bordeaux, Autun, waar in hoofdzaak aldaar; hielp in 1870 de Parijsche Commune onderredekunst en poëzie beoefend werden. Namen als die werpen. G. was 1899-1900 min. van Oorlog, en vervan Domitius > Af er, > Ausonius en -> Varro nemen leende als zoodanig gratie aan -> Dreyfus.
Lit.: Thomas, Le général de G. (1910).
een plaats in in de Lat. letterkunde. Dat daarnaast
2° Joseph de, Fransch Jezuïet, godgeleerde
het tooneelleven bloeide, meent men te mogen af leiden
uit de talrijke theaters (o.m. > Nimes, > Arausio), en ascetisch schrijver. * 1663 te Aix, f 1749 te Lyon.
die in het Z. verspreid waren. Van de wetenschappen Hij verbleef met den zalige p. de la Colombière in het
werd vooral de geneeskunde, soms als natuurgenees- college te Lyon en leerde van dezen de devotie kennen
kunde, door Grieken te Marseille en omgeving beoefend. tot het Goddelijk Hart, welke hij op wetensch. gronden andere slag vestigde door zijn theologisch werk De cultu
theaters
thermen,
Waterleidingen,
gebouwen van openbaar nut zijn in grooten getale in sacrosancti cordis Dei ac Domini nostri Jesu Christi
het Z. opgericht en waren Rom. naar opvatting en (Rome 1726).
Lit.: Sommervogel, Bibl. de la Comp. de Jésus
uitvoering; doch ook meer ten N. vindt men amphiLit.

Mommsen, Röm.

Gesch. (V, 71-106); Jullian,
(1908-’09).
Witlox.

keizer,

* 235, keizer 260,
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Vacant, Diction. de théol. cath. (VI,
L i t.
J. Galland, Die Ftirstin A. v. G. und ihre
Freunde (Keulen 1880). Beijersbergen van Henegouwen
v. Hoeck.
Gallinaceus, G e r a r d, vermoedelijk dezelfde
Gallium, chemisch element, teeken Ga, rangnumals Gerard Gallus en Gellicanus, alias De Haan, * te mer 31, atoomgewicht 69,72, behoorende in de derde
Den Haan, f te Dordrecht 1574. Hij was eerst Norber- groep van het periodiek systeem, met indium en thaltijn van de O.L.V. abdij te Middelburg. Hij ontvluchtte lium een natuurlijke familie vormend
het eka-alu;
zijn klooster en bemoeide zich te Londen in 1562 met minium van Mendelejef; metaal, smeltpunt 30,8° C,
het oprichten eener Lat. school met humaniora. In kookpunt 2300°, door den ontdekker (Lecoq de Bois1572 is hij predikant te Delft, in 1573 te Dordrecht, baudran, 1875) naar zijn land genoemd. G. komt
in 1574 in Den Br iel. Van hem verscheen een vert. voor als begeleider van zink. Zijn legeering met
van Calvijn’s Harmonia dat is een Tsamenstemminghe aluminium, welke bij gewone temp. vloeibaar is, wordt
ghemaect uut de drie evangelisten.
gebruikt in thermometers van kwart sglas tot 1200°.
L i t. : Nw. Ned. Biogr. Wbk.
Erens. Het is ook voorgesteld als niet vergiftig bestanddeel
Gallinago, > Watersnip.
(in plaats van kwik) voor tandheelkundige legeeGallio, Romeinsch proconsul van Achaia, voor ringen.
Zernike
wiens rechterstoel Paulus te Corinthe verscheen in
Gallograecia, > Galatië.
53 n. Chr. G. wees de aanklacht der Joden af, omdat
Gallois, L u c i e n, Fransch geograaf; * 1857 te
deze uitsluitend godsdienstige aangelegenheden betrof Metz, studeerde aan de hoogere normaalschool;
(Act. 18.12-17).
prof. aan de faculteit der letteren te Lyon en later
Gallio, L. I u n i u s, Rom. redenaar uit le aan de Sorbonne te Parijs. Een der stichters en nog
eeuw n. Chr. vriend van Seneca.
steeds bestuurder van de Annales de Géographie. Op11 i poli, 1°
oude havenstad in de Ital. prov. volger van Yidal de la Blache in het bestuur van de
Lecce, aan de Golf van Tarente; ca. 15 000 inw. Bis- Géographie Universelle.
Lefèvre .
schopszetel. Meteorol. instituut. Mooie dom. WijnWerken: Les géographes allemands de la Renaissance (diss. Parijs 1890)
en olijventeelt.
Régions naturelles et noms
2° Stad in het Turksche wilajet Adrianopel aan de de Pays (Parijs 1908) ; verder talrijke tschr.-art.
Gallo-Italiaansch of juister Gallo-Italisch
Dardanellen, welke zeestraat het door zijn ligging beheerscht (VIII 533). Ca. 13 000 inw. (in de 18e eeuw wordt de groep der dialecten genoemd, die in het
meer dan 100 000). G. was reeds vroeg zetel van een vroegere Gallia-Cisalpina gesproken werden, nl. het
bisschop en speelde een voorname rol in de geschiedenis Emiliaansch, het Lombardisch, het Piëmonteesch en
het Genueesch.
(> Dardanellen).
(III, 1124-1131)
1137-1139).

:

;

.

5%

.

,

Ga

;

Het schiereiland van Gallipoli heette oudtijds >
Chersonesus Tracia.
Gallipot, een der belangrijkste dennenharsen;
ontstaat door indampen en verharsen van de terpentijn
uit de Zuid-Fransche Pinus Pinaster. G. is goedkooper
dan > Colophonium, dat zorgvuldiger gezuiverd is.
Voor het gebruik zie onder > hars.

Gallische Congregatie der Benedictijnen,

>

Solesmes.

Gallische

wesp (Polistes gallicus),

vliesvleugelig insect van de fam. der Vespidae of wespen. Lengte 10-16 mm, zwart-met-gele teekening; de
gele ringen op het achterlijf worden op zij breeder. Het
nest bestaat uit één onbedekte raat, die door een steel
bevestigd is aan een uitstekend stuk steen of hout
en één laag, soms twee lagen cellen bevat; de raat is
opgebouwd uit gekauwde planten vezels, hout of papier. De larven worden gevoerd met stukjes insect;

honing

is vrijwel niet aanwezig. Uit de bevruchte
eieren der koningin komen arbeidsters, uit de onbe-

vruchte eieren der arbeidsters komen darren. Enkele
bevruchte wijfjes overwinteren en stichten een nieuw

M

nest.

Gallitzin,

vorstin

.

Bruna.

Adelheid Amalie

v o n, * 1748 te Berlijn, f 1806 te Angelmodde bij
Munster. Zij was de zeer begaafde dochter van den
Pruis, veldmaarschalk von Schmettau, de echtgenoote
van vorst Gallitzin, Russ. gezant in Den Haag. Haar
vader verloor zij op driejarigen leeftijd. Zij werd in
haar vroegste jeugd Kath. opgevoed, maar verloor
aldra haar geloof. Toch is zij moreel altijd een hoogstaande vrouw gebleven en verzamelde rondom zich
een kring van geleerden en kunstenaars, o.a. onzen
Hollandschen philosoof Hemsterhuis. Na haar bekeering in 1786 werd zij het middelpunt van Kath.
cultuur in Münster. Zij gaf den grooten stoot voor de
bekeering van graaf Fred. Leop. zu Stolberg.

Gallon, een inhoudsmaat, zoowel voor droge als
voor natte waren, verdeeld in 4 quarts. In Engeland
is de imperial Standard g. de ruimte, ingenomen door
10 pounds avoirdupois gedistilleerd water bij een barometerstand van 30 inches (Eng. duim) en een temp.
van 60° F. Hieruit volgt, dat 1 imp. g.
4,5434 1. In
de Ver. Staten van Amerika en in West-Indië komt
nog een oude g. voor. De wine-g.
3,78544 1 en de
ale-gallon 4,621 1. Voor droge wTaren is de Amer. g.
4,405 1.
1 /8 bushel
Witsenboer .
Gallonius, P u b 1 i u s, Rom. praeco (staatsomroeper), tijdgenoot van Scipio Africanus. Door den
satire -dichter Lucilius gehekeld om zijn zwelgerijen.
Galloper, een der gevaarlijke buitenbanken voor
de monding der Theems. Deze banken (Inner en Outer
Gabbard, Galloper, North en South Falls) vormen een
keten van 48 mijl lengte. Zij zijn door lichtschepen en
tonnen gedekt. De minste diepte van den G. bedraagt 3,2 m.

=

=

=

=

Gallo-Romaansch is in tegenstelling met den
geschiedkundigen term Ga llo -Romeinsch de naam, dien
men geeft aan het in Gallië gesproken Latijn, dat zich
steeds meer van het oorspr. Lat. verwijderde en zich
ten slotte zeer zeker in de 9e eeuw, maar waarsch. reeds
veel vroeger, tot een aparte Romaansche taal, het OudFransch, ontwikkelde.
Weerenbeck
Galloway, oud district in Z.W. Schotland (54°
58' N., 4° 30' W.). Het loopt naar het Z.W. uit in een
landtong, de Rhunns of G., waarvan de Zuidpunt, de
Muil of Galloway (70 m), een bekenden vuurtoren
draagt. G. is beroemd door zijn paarden- en runderteelt. De naam is afgeleid van de Keltische Gaelen.
Te Dumfries in G. werd in het laatst van de 4e eeuw
de eerste kerk in Schotland gesticht door den eersten
Schotschen bisschop St. Ninian. Deze stichtte tevens
het beroemde missieklooster Whithom (Candida Casa),
dat tot 803 zetel van het bisdom Galloway was. G.
.

.
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bleef een bisdom tot 1558; paus Leo XIII herstelde
den zetel te Dumfries in 1878. Het aantal Kath. van
G. de Vries.
het bisdom bedraagt ong. 20 000.

Gallowaybuis, glad binnenkanaal in een Comwall- of Lancashirestoomketel, dat versterkt wordt
door trechtervormige dwarspijpen,
de
p ij p e n genaamd, die dienen ter versterking van
buis, ter verbetering van de watercirculatie in den
ketel en ter vergrooting van het verwarmende ketelBeukers.
oppervlak.

Galloway-

Gallowaypaard, vlg. de Engelschen het „oerrenpaard”, van Keltische afkomst, dat op de renbaan
het Arab. paard altijd de baas zou zijn geweest.

Gallowa yrund

Om

de verregaande wreedheid en willekeur van zijn
hem ter dood brengen. Gorris.

bestuur, liet de keizer

6°

Vibius Trebonianus,

Rom.

keizer

251-253, zelf overweldiger en op zijn beurt door zijn
troepen vermoord. Zette de Christenvervolging van
zijn voorganger Decius, hoewel niet zoo hevig, voort.
Gallus, Heilige, Iersch monnik, * ca. 550, f oa.
645 te Arbon; leerling en een der 12 volgelingen van
den H. Columbanus; legde 612 door zijn kluizenaarscel
den grondslag voor het naar hem genoemde klooster St.
> Gallen. Feestdag 16 October.
Voorst, in de kunst. G., gekleed als abt,
heeft een beer naast zich staan,- die een stuk hout aangeeft en van hem een stuk brood temg ontvangt.

Z.W. Schotland (het dis, een in
Gallus, J a c o b u s (ook: Jacob Handl), comGalloway, omvattend de graafschappen Wigtown ponist; * 1550 te Reifnitz,
f 1591 te Praag als canen Kirkendbright) voorkomend hoomloos runderras, tor der St. Johanniskirche; beroemd tijdgenoot van
verwant aan het Schotsche hooglandsche vee. Het Palestrina en Orlandus Lassus. Vertegenwoordiger
eenigszins kroezig en wollig haar is zwart van kleur; van den Venetiaanschen stijl in Duitschland.
zeer geschikt mesttype; sterk van bouw, wat laa trijp.
Werken: missen, motetten, kerkelijke gezangen
Veel wordt het gekruist met Shorthoms en Herefords. (alles meerstemmig). Vsch. verzamelingen bevatten
wijken
werken van hem, o.a. het Florilegium Portense van
Dit ras gaat in aantal sterk achteruit en moet
Lit.: H. Leichtentritt, Gesch. der
Verheij. Bodenschatz.
vnl. voor de Ayrshires en de Shorthoms.

trict

—

Motette.

Gallus, > Huishoen.
Gallus, > Becker (17°).
Gallus (woordafleiding

H

Galluszuur, C6 2(OH) 3 (COOH), het bekendste
trihydroxybenzoëzuur, komt voor in galappels, thee,
onzeker, inheemsch in
divi-divi enz. Het wordt door koken met verdunde
Klein-Azië), priester van de Aziatische godin > Cyzuren uit tannine, een bestanddeel van galappelen,
bele of Cybebe, bij de Romeinen
verkregen. Het kristalliseert in zijdeachtige naalden,
met
in
Klein-Azië
vereerd
werd
geheeten. Deze Cybele
die boven 220° smelten. G. wordt gebruikt bij de inktter
eere
buitensporige en wilde ceremoniën, waarbij
fabricatie, de bereiding van geneesmiddelen en kleurvan den dood en het herleven van Cybele ’s geliefde > stoffen.
Hoogeveen.
Attis, de galli onder wilde dansen en zelfverwondingen,
Gallwitz,
v o n, Duitsch generaal der
onder exotische muziek van tympanen en fluiten door
* 1852 te Breslau. Hij veroverde in Aug.
hun verwijfde klee- artillerie;
de gewijde bosschen trokken.
1914 de vesting Namen en was later legercommandant
ding en geschminkte gezichten werden deze eunuchen
en ten slotte legergroepcommandant op het Westfront.
zeer bespot, vooral door de kerkel. schrijvers (vgl. Min.
Galmaarden (Fr. Gammerages), Vlaamsche gem.
eind
nog
Felix, Octavius, cap. 22). De cultus bestond
in Belg. Brabant (VI 9 6 A 3), vroeger in het graafschap
4e eeuw, begin 5e eeuw n. Chr.
L i t. Cumont, Religions Orientales Wissowa, Rel. Henegouwen; opp. 1 161 ha; ca. 2 500 inw. Op 25 Jan.
Witlox heeft er jaarlijks, bij de St. Pauwelkapel, een eigenund Kult. der Römer.
aardige bedevaart plaats, waarbij de zgn. Pauwelbende
Gallus,
Pollio, huwde Vipsania optreedt en Pauwelbroodjes uitgedeeld worden.
zoon van >
Lit.: Remy de Roeck, De Sint-Paulusviering te G.,
Agrippina, waarvan keizer Tiberius had moeten scheiin Eigen Schoon (IV 1914, 53-64).
Lindemans.
den. Door dezen in het verderf gestort, stierf hij den
1° houten, met
of
hongerdood in de gevangenis, 33 n. Chr.
lood
lei bedekte borden, sinds de 13e eeuw aange2°
Cornelius, Rom. dichter, sol- brachtofin de galmgaten der klokketorens, tot het neerdaat en staatsman; * 70, f 27 v. Chr., stamde uit Forum
waarts richten der geluidgolven.
Iulii (Fréjus) in de Provence. Aanhanger en vriend van
2° (Veelal: klankbord). Een overdekking van spreekAntonius,
Cleopatra
en
hij
keizer Augustus, bestreed
gestoelten. > Geluidsspiegel; Preekstoel.
veroverde Alexandrië, werd de eerste prefect van
Galmei, ook zinkspaath genoemd, is zinkcarbonaat
Egypte. In ongenade gevallen, doodde hij zich zelf.
zinkb lende het belangrijkste zinkAls dichter maakte hij van de Elegie in de Rom. lit. als mineraal; met
in Duitschland en in België, dicht bij
een apart genre. Zijn navolgers waren Tibullus, Pro- erts. Komt voor
de Ned. grens; wordt voor een deel in Ned. verwerkt.
pertius en Ovidius. Zeer bevriend met Vergilius (Xe
Verder komt het nog voor in Sardinië, Spanje, bovenEcloga). In „Gallus” van W.A. > Becker is G. de
Witlox. Mississippi. De naam is een verbastering van het
hoofdfiguur.
Lat. (lapis) cala3°
Sulpicius, Rom. consul 166 v. Grieksche kadmia, hetwelk in hetgeworden.
Zernike
minaris en in het Eng. calamine is
Chr., overwon de Liguriërs. Astronoom en geletterde.
Galmgat, opening in een toren, om het klokken4° Cestius, Rom. generaal, stadhouder van
geluid zich naar buiten te laten verspreiden. GeSyrië, 64 n. Chr. Bij den opstand der Joden belegerde
woonlijk worden de g. voorzien van > galmborden
hij vruchteloos Jerusalem en werd vervangen door
en van binnen door gaas afgesloten om de vogels te
Vespasianus.
weren.
Zeitalter
Volkes
im
Jüd.
Gesch.
d.
Schürer,
Lit.:
(C e c i d o
Jesu Christi (I, 506 vlg.) ; Flavius Josephus, Bellum
y i d a e), kleine,
teere mugjes met breede, afgeronde vleugels en parelIudaïcum (II, 280, 481).
5° Flavius Claudius Constantius, snoervormige sprieten. Het wijfje van vele soorten
neef van Constantijn den Grooten en in 351 mede- dezer g. legt haar eieren in of op bepaalde plantendeeregent van diens zoon keizer Constantius. * 325, f 353. len. De daaruit voortgekomen larven leven, zich voe-
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dende met plantensappen, in
gallen of in galachtige onderzoekingen (gepubliceerd in de Revue Encycloplantenuitwassen, die onder hun inwerking ontstaan. pédique, Sept. 1832). Zijn werk werd eerst bekend
Aan sommige cultuurgewassen wordt daardoor aan- door Liouville (Journal de Liouv. XI, 1846).
merkelijke schade toegebracht. Zoo veroorzaakt de g.
Een vergelijking
G. is een verg.,
Contarinia torquens d. M. de > draaihartigheid bij waarvan elke wortel geschreven kan worden als een
kool; de peregalmug, Contarinia pyrivora Ril., de breuk, waarvan teller en noemer veeltermen zijn in
zgn. dikkoppen (opgezwollen peertjes, die bewoond één der wortels. > Resolvente.
zijn door maden van deze g.). Op beukebladeren verL i t. H. Maser, Abhandlungen über die algebraïsche
oorzaakt de g. Cecidomyia fagi Htg spitse, roode gallen; Auflösung der Gleichungen (Berlijn 1889) G. Verriest,
Cecidomyia annulipes Htg behaarde gallen. J.Goossens. E. Galois et la théorie des équations algébriques (Leuven

van

:

;

Galm
de

tot

(0,1-0,25

ij

(Eriophyidiae)

ten

spinachtige

mm)

dieren;

zij

zijn

behooren
zeer

en hebben een langgerekt

1934)

Galon, band

klein

achterlijf,

Dijksterhuis.

.

of

koord van katoenen, zijden, wollen

of metaaldraden.

Galop, 1° > gang van het paard, waarbij het zich
van
plantensappen, waarvan ze leven, abnormale woeke- sprongsgewijs verplaatst, zich schijnbaar afzettend met
ringen van plantencellen kunnen teweegbrengen. een der voorbeenen. Men spreekt van rechter*
liet zijn plantenbewoners, die door het opzuigen

Ernstige schade veroorzaakt de g. Eriophyes ribis
Nal., die in de knoppen van zwarte bessen leeft,
waardoor deze ronder en dikker worden dan normale

knoppen. Dgl. „rondknoppen” leveren geen of zwakke
scheuten. Op perebladeren veroorzaakt de g. Eriopyri Pgst. kleine, lichtgroene, later roodachtige opzwellingen, waardoor het blad er pokkig uitziet (pokziekte der peren). Op druiven komt een g. voor,
die de haren der bladeren abnormaal doet uitgroeien, zoodat een viltig laagje ontstaat, waarin dit soort g. gunstige levensomstandigheden vindt.
J. Goossens.
Galnoten zijn een soort gallen, die ontstaan door
den steek van de galwesp Cynips gallae tinctoria op de
jonge takken van Quercus infectoria. Zie verder ook
> Gallen. In den handel komen vnl. de zgn. Aleppo-

phyes

of

linkergalop

>

Gangen (van het paard) ]

[zie de afbeelding bij het artikel

naarmate de rechter of de
linkerbeenen voorgrijpen. In den rechter (linker) g.
is de volgorde van de beenzetting: 1° linker (rechter)
achterbeen; 2° linker (rechter) voorbeen cn rechter
,

(linker) achterbeen g e 1 ij k t ij d i
g („geassocieerde
diagonaal”); 3° rechter (linker) voorbeen; 4°zweefmoment (sprong). Dit is de normale of drie-tempo-

galop. Zoowel

bij den korten g. (schoolgalop) als bij
den rengalop heeft men 4 tempi, doordat de geassocieerde diagonaal dissocieert, zij het voor den korten
en voor den rengalop op verschillende wijze.
van Voorst tot Voorst.
2° Snelle paardans in 2/4 maat, een Duitsch
variant van de polka (1825), bestaande uit snelle
of
Smyrna-galnoten, kogelronde of peervormige, zijwaartsche wisse lpassen, soms met een walsdraai
dikwijls ges teelde voorwerpen, 1,5-2 ,5 cm groot, aan (galopwals). In Thüringen kreeg de g. den naam van
de opp. van onregelmatige lijsten en vakjes voorzien. Rutscher, of Hupfer.
L i t. Klemm, Tanzkunst.
Uitwendig donker-lichtgroen, inwendig grijsbruin.
Galopiu,
Gérard, Belg. rechtsgeleerde;
Hoe rijper de galnoot, hoe donkerder en hoe grooter
1921. Hoogleeraar te Luik.
het gehalte aan tannine (meer dan 60%), vandaar dat f
Voorn, werken: L’état et la Capacité des
de „zwarte” soorten als eerste kwaliteit gelden; verdere
Personnes (Luik 1911) ; Les Biens, la Proprieté et les
bestanddeelen: glucose en galluszuur. G. worden Servitudes (nw. uitg. d. M. Wille,
Luik 1932)
Les
gebruikt ter bereiding van looizuur, inkt en in de Successions (nw. uitg. 1925).
geneesk. meest in den vorm van tinctuur als samenGalsteenoperatie, chirurgische ingreep, die
trekkend middel. In I n d i ë worden voor hetzelfde tracht galsteenziekte (> Galblaasziekten) te genezen,
doel gebruikt de zgn. Chineesche g., die door invloed vroeger en nu nog in uitzonderingsgevallen door
van bladluizen Aphis Chinensis op Rhus siniliata verwijdering der steenen alleen. Nadat gebleken was,
ontstaan. De g., die in Ned. op eiken voorkomen, dat vaak nieuwe steenvorming in de behouden galblaas
hebben een gladde oppervlakte en bevatten slechts optrad, bestaat de operatie in verwijdering der galong. 25% looizuur.
blaas, inspectie der overige galwegen en bij aanwezigL i t. Comm. Ned. Pharm. Ed. V (III).
Hilkn. heid van steenen hierin, verwijdering dier steenen met
Galocngyocng , een actieve vulkaan op Java, ten
tijdelijke
draiN.O. van Tasikmalaja. De kraterwal, tot 2 169 m
nage der galwe:

;

:

hoog, vertoont in het Z.O. een opening, waarsch. door
een praehist. bergstorting veroorzaakt: in een waaiervormig gebied van duizenden heuveltjes van tot tientallen
hoogte meent men het afgestorte materiaal te zien.
De oudst bekende uitbarsting is van 1822; hierbij
traden waarsch. gloedwolken en lahars op, groote
schade werd aangericht. Er werd toen een lavaprop
gevormd, die weer verdween; in 1894 een zwakkere
uitbarsting. Er lag toen een meertje in den krater, waar
zich in 1918 bij een kalme eruptie een nieuwe prop
vormde, tot 85
hoog. Sedert geen erupties. Jong.
Galois,
E v a r i s t e, Fransch wiskundige;
* 1811 te Bourg-la Reine;
f 1832 te Parijs. Als vurig
deelnemer aan de revolutie van 1830 van de Ecole
Polytechnique verwijderd, werd hij tot 1832 gevangen
gehouden. Hij overleed aan de gevolgen van een duel;
aan den vooravond daarvan gaf hij in een brief aan
A. Chevalier een samenvatting van zijn wiskundige

m

m

gen.

Krekel.

Galsworthy,

John,

Eng.

en romanschrijver

tooneel-

;

* 1867,

f 1933.

van

Leerling

Harrow en New

kwam

College,

aan de balie
1890,

maar

de zich

in

wijd-

aan de

literatuur.

Zijn

romans behooren
tot de meest gelezene (ook alom
1

buiten Eng.) onder de produc-

;.

Galt
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ten van de meesters van gisteren. Ze zijn alle, even- ijzeren hek, bleek, dat het verschijnsel ook optrad.
Zelf schreef hij dit toe aan „dierlijke electriciteit”.
als zijn tooneelstukken, dragers van ideeën en sociaal
In 1791 publicritisch van strekking. G. beziet de gebreken van de
ceerde hij zijn
samenleving en van de enkelingen met het medelijden
onderzoekingen
„gentleman”, en
van den diep humaan voelenden
De viribus elecnauwelijks van hooger standpunt. Zijn drama’s vooral
zijn

opgebouwd op ethische

sociale

of

w ie
T

een generatie van menschen, voor
dom dè roeping des levens is.

Voorn, werken: Romans The
:

musculari comHoementatis.
wel zijn verklavan het
ring
verschijnsel niet

Bezit en EigenIsland Pharisees

—

:

;

;

van v.

Hum-

boldt en Volta.
Galvanische
stroom.
J. v Santen.

;

;

L i t. Sheila
Loyalties (1922) Escape (1926).
Kaye-Smith, John G. (1916) W. L. Phelps, Essays on
Modern Dramatists (1921) R. H. Coats, G. as a Dramatic
F. Visser .
Artist (1926).
Galt, John, Schotsch romanschrijver en zakenman; * 1779, f 1839. Zijn litt. loopbaan begint na
vele omzwervingen in Europa (met Byron naar Malta
en Athene) en Noord-Amerika. Schreef romans van
het Schotsche landleven; hist. romans; geschiedk.
en biograph. werken. Zijn beste werken zijn The
Ayrshire Legatees (1820); The Annals of The Parish
(1821) (invloed van sir Walter Scott). De meeste van
de overige 58 boeken zijn nu vergeten.
F. Visser.
L i t. : R. K. Gordon, John G. (1920.)
(1914)

veel

o.a.

;

;

;

;

wekte

toch

belangstelling,

;

;

juist was,
hij

The Man of Property (1906) The Dark Flower
Beyond (1917) In Chancery (1920) To Let
The Silver Spoon (1926) Swan Song (1928).
Tooneel The Silver Box, Joy, Strife (1909) The Mob
(1904)
(1913)
(1922)

motu

tricitatis in

probleem-

stellingen en teclmisch zeer knap; G. was een van de
eerste onder de Eng. tooneelschrijvers van beteekenis
met strikt natuurlijke dialogen. Bijzonder bekend:
Forsyte Saga, een roman -cyclus, de geschiedenis van

:

;

.

;

L i t.
L. Galvani.

:

Alibert,

Eloge de Galvani
(Parijs 1806).

Galvanisatie,

>

Electrotherapie.

Galvanisch element, > Element
Galvanische stroom. De stroomende

(elcctr.).

electrici-

werd door Galvani ontdekt in 1789. Aanvankelijk
meende men hier te maken te hebben met een ander
soort electriciteit dan bij de door wrijving opgewekte
electriciteit. Ter onderscheiding sprak men daarom
van galvanische electriciteit en g. s. Vooral door de
onderzoekingen van Faraday is het duidelijk geworden,
grondlegger der > eugenetica; dat men hier met hetzelfde verschijnsel te maken

*

Galton , F r a n c i s,
1822 te Birmingham, f 1911 te Londen.

Werken:

human Faculty (1883)
Hereditary Genius (1896).
Galton, fluitje van, klein verstelbaar
fluitje, waarin met een gummiballetje lucht wordt
geblazen. Door het verstellen kunnen de tonen verhoogd of verlaagd worden. Het instrumentje dient om
de hoogtegrens te bepalen van het geluid, dat door
Nelissen
een persoon gehoord wordt.
Inquiries into

National Inheritance (1889)

;

Galtonia, > Kaapsche hyacinth.
Galtsja , volkje in den Westelijken Pamir (Middenin
dat voor de Turken zich terugtrok
de woeste bergstreken. Ca. 25 000 zielen, veehouders
en landbouwers, die hun oude taal, zeden en gewoonten behielden. Naast den Soennitischen Islam
behielden ze gebruiken uit de leer van Zoroaster.
L i t. : Schultz, Die Pamjr-Tadschik (Veröffentl.

Azië),

Museum

Giesen, 1914).

Galuppi,

Heere.
^

Baldassare,

componist;
* 1706 te Burono,
f 1785 te Venetië; kapelmeester der
San Marco. Bezocht Londen en Petersburg; was de
eerste buitenlander, die aldaar Russ. kerkmuziek
schreef. Leerling van den operacomponist Lotti te
Ital.

Venetië.

Werken:

talrijke opera’s, 20 oratoria, 12 klavierL i t. : Wotquenne, B. G. (1902) ; Raabe,
sonates.
B. G. als Instrumentalcomponist (diss., München 1926).

—

Gemma,

> Gemma Galvani.
Galvani, 1°
2° Luigi, Italiaansch natuurkundige; * 1737
te Bologna, f 1798 aldaar. Studeerde eerst theologie,
later medicijnen; 1762 prof. in de anatomie. In 1789
ontdekte zijn vrouw, dat een poot van een kikvorsch
ging trekken, als deze bij een electriscermachine werd
gebracht (in 1756 reeds door Caldani gevonden). Dit
bracht G. tot onderzoek van dit verschijnsel; toen hij
een kikkerpoot ophing met een koperen haak aan een

teit

Borghouts:

heeft.

Galvaniseeren,

>

galvanooorspr. hetzelfde als
stegie; tegenw. verstaat men er echter speciaal het
bedekken van ijzer met een laagje zink onder, hetgeen
galvanisch kan gebeuren, maar gewoonlijk geschiedt
door het ijzer in gesmolten zink te dompelen („vuurverzinken”), of door > sherardiseeren. Alle mogelijke,
vooral huishoudelijke artikelen (van draad voor drooglijnen tot w'aschtobbe toe) worden aldus behandeld.
Door toevoeging van 5% aluminium aan het zinkbad
verkrijgt het laagje een blauwachtigen glans. Zernike .

Gaïvano,

een langs electrolytischen weg verkregen

cliché voor typographischen druk, gebruikt om het
origineele zetsel of de oorspr. cliché ’s te sparen, of

gebezigd voor het drukken van groote oplagen. Het
origineel wordt in zacht lood, was, celluloid of guttapercha afgedrukt. De aldus verkregen matrijs wordt met
graphiet behandeld en op koper bevestigd. Die deelen
van de plaat, waarop geen kopemeerslag mag komen,
worden met vloeibare was afgedekt. Vervolgens
r
wordt de matrijs als kathode in een zw avelzuurkopervitriool-op lossing gehangen. Als anode gebruikt
men een koperen plaat. De kopemeerslag op de matrijs
wordt dikker naargelang van den tijd, gedurende welken
de stroom doorgaat. Heeft de neerslag voldoende
dikte bereikt, dan wordt de matrijs uit het bad genomen en met kokend water overgoten, waardoor de
was er af gespoe ld wordt en de kopemeerslag vrij komt.
Nu moet de achterkant met zoutzuur gereinigd, met
soldeerwater bevochtigd en vertind worden. Ten
slotte wordt de verkregen galvano met een laagje
Ronner .
lettermetaal aangegoten.
Galvanofaradisatie, behandeling van vsch.
ziekten met een electrischen stroom, die een combinatie is van een galvanischen en een faradischen stroom.

-
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Transversale effecten

Galvanomagnetische

Halleffect
verschil

effecten

(primair
een electr.
stroom)

A

Longitudinale effecten

AV

A

verschil
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d

T
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A
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(primair
een warmte-stroom)
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o

A T = SbH

EttingshausenNemst-effect
Longitudinaal

£

A

A

effect

Verandering van het
warmte-geleidings

v

AV=NdH

T

t = l1|‘

Maggi-Righi-Leduc-

pot. -verschil

T d" T C

De galvano-faradische stroom heeft een prikkelende
werking, zoowel op de betreffende spier en zenuw, alsmede op de bloedcirculatie in het behandelde ge-

= AWH a

vermogen
2

tD
d- t c
9

A

k=MkH 2

N

M

D. De grootheden R, P, A, L, Q, S,
en
zijn
evenredigheidsf actoren. De formules gelden slechts
voor niet te groote variaties van H. Bij ferromagnetische stoffen treedt in plaats van de veldsterkte
de
magn. inductie B op (er treedt nl. ook een verzadiging
Eleribaas.
bij deze effecten op).
Galvanometer, instrument tot het meten van
een electrischen
stroom, meestal
berustend op de
resp.

H

bied.

Galvanographie, het maken

en drukken van

>

galvano’s.

Galvanomagnetische en thermomageffecten. In de fig. stelt CBDA een

netische

metalen plaatje voor met breedte b, lengte 1 en dikte d.
Sturen we een electrischen stroom in de richting CD,
dan zullen de juist tegenover elkaar liggende punten
A en B dezelfde
aanpotentiaal
nemen.
Brengt
men nu een magaan,
neetveld
loodrecht op het
vlak van teeke-

H

Galvanomagnetisch

effect.

ning, dan treedt
er een potentiaalverschil tusschen
A en B op, dat
evenredig is met

krachtswerking
tusschen stroomgeleiders en magneten of tusschen
stroomgeleiders
Men
onderling.
onderscheidt drie
1° met
typen:
vaste spoel en beGalvanometer. Fig. 1.
magweeglijke
van
neet,
fig.
(> Tangentenboussole, G.
1
Thomson, Broca e.a.); 2° met vaste magneet en
beweeglijken stroomgeleider [a) > draaispoel- (fig. 2),
b) snaar-, c) Schleifengalvanometer (v. Zeiss)]; tot dit
type behooren ook de vibratiegalvanometer (voor
wisselstroom) en de > oscillograaf; 3° met vaste en
beweeglijke spoel (dynamometer), meestal niet voor

H, met de stroomsterkte i en met 1 /d (Halleffect). Eveneens treedt, bij aanleggen van het magneetveld H, een
temperatuursverschil tusschen A en B op (Ettingshausen -effect). Dit zijn dus twee transversale effecten.
Er treden echter ook twee longitudinale effecten op,
stroommeting
als
doch
nl.: verhooging van den electrischen weerstand tus> wattmeter gebruikt. De
schen C en D ( > Bismuthspiraal) en een temperatuursaflezing geschiedt met een
verschil tusschen C en D bij aanleggen van H. Dit zijn
aan het beweeglijk
deel
de galvanomagnetische effecten. Dgl. effecten treden
verbonden naald of wel
ook op, als er i.p.v. een electrischen stroom een
met een > spiegelaf lezing;
warmtestroom van C naar D vloeit (C wordt dus op
ook microscopisch (bij de
een hooge en
op een lage temp. gehouden). Dit zijn
sub 2b, c genoemde). De
1° en 2a genoemde
de thermomagnetische effecten. Men vindt dan bij
sub
aanwezigheid van
weer een transversaal potentiaaltypen vereischen veelal trilen temperatuursverschil, een longitudinaal potentiaallüigsvrije
opstelling.
De
Galvanometer. Fig. 2.
verschil en een verandering van het warmtegeleidingsgrens van de gevoeligheid
vermogen in de richting CD.
wordt dan bepaald door de > Brownsche beweging.
In de tabel zijn de acht effecten met hun namen
de Groot
aangegeven. De potentiaal- en temperatuursverschilGalvanoplastie(k) noemt men de methode om
len zijn aangegeven met
V resp.
en
langs electrischen weg plastische reproducties van voorstellen den electrischen weerstand, resp. weerstands- werpen te vervaardigen. De methode berust op de
verandering voor; k en
k het warmtegeleidings- electrolytische werkingen (> Electrolyse). Van het te
vermogen, resp. verandering van het warmtegeleidings- reproduceeren voorwerp wordt een negatief gemaakt
verm.; i de stroomsterkte; Tc en Td de temp. in C, van gips of ander geschikt materiaal, waarvan de opp.

D

H

W

A

A

AT.

W

AW

.

.

;
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met graphiet bedekt wordt, dat geleidend is voor den stroom als prikkel te werken, zoodat men hier te maken
electrischen stroom. Het aldus bewerkte negatief wordt heeft met echte g. Waarschijnlijk bestaat de verandedan geplaatst in een oplossing van een metaalzout ring, die de electrische stroom in den wortel teweeg(electrolyt) en verbonden met de negatieve pool van brengt, in een eenzijdige ophoop ing van electrolyt ische
een batterij. Door de electrolyt ische werking wordt dissociatieproducten.
nu de opp. van het negatief bedekt met een dunne laag
Naast g. onderscheidt men electrotropie,
van het metaal, waarvan het zout als electrolyt ge- d.w.z. de krommingsbeweging, waarvan de richting
bruikt is. Is de laag voldoende dik geworden, dan kan
de aldus verkregen afdruk van het gips afgenomen
worden en de achterkant event. ter versteviging met
ander metaal worden opgevuld. Voor de veelvuldig
toegepaste kopergalvanoplastiek wordt als electrolyt
een oplossing van kopersulfaat gebruikt.
In de
vindt dit procédé veelvuldig toepassing. Gewoonlijk wordt dan eerst een
nikkelneerslag gemaakt, en daaroverheen een koperneerslag om een sterker cliché te verkrijgen Borghouts

druktechniek

.

Galvanoscoop,

.

eenvoudig instrument voor het
aantoonen van een electrischen stroom, zonder dat
meting wordt beoogd. > Galvanometer (type I).
Gal vanos tcfjic, techniek van het bedekken
van metalen met een laagje van een ander metaal
door middel van den electrischen (vroeger geheeten:
galvanischen) stroom. Hiermede streeft men een of meer

bepaald wordt door de richting van het verloop der
krachtlijnen in een electrisch veld. De sporangiëndragers van Phycomyces zijn negatief electrotropisch.

Galvanotaxis

is de voortbeweging van vrij
levende wezens in een richting, die bepaald wordt door
de richting van een electrischen stroom. Pantoffeldiertjes zwemmen naar de kathode (negatieve galvanotaxis), sommige zweepdiertjes naar de anode (positieve
galvanotaxis); bepaalde trilhaardiertjes nemen een
stand in, loodrecht op de richting van den stroom
(transversale galvanotaxis).
Melsen.
Galveston, havenstad en badplaats in Texas
(Ver. St. van Amerika, 29° 19' N., 94° 50' W.), aan de
Golf van Mexico, gelegen op het G. -eiland en met het
vasteland verbonden door een dam. Ca. 53 000 inw.
Een der grootste uitvoerhavens der Ver. Staten, vooral
voor tarwe en katoen. Eindpunt van spoorwegen.
Industrie. Hoogste gerechtshof van Texas en zetel van
Kath. aartsbisschop.
p. Cyrillus.
Galway, 1°
in
de prov.

der drie vlg. doeleinden na: 1° Verbetering van het
Verkrijgen van een mechanisch hard oppervlak (verstalen,
2
3°
verchromen).
Verminderen van de chemische Connaught (Iersche Vrijstaat). Opp. 5 750 km 170 000
aantastbaarheid (verlooden, vercadmiummen, bedek- inw. (uitsluitend Kath.). Verbrokkelde en diep ingeken met loodperoxyde). G. wordt bijna steeds zoo uit- sneden kust; met vele eilandjes; in de Galway -baai
gevoerd, dat het te behandelen voorwerp tot negatieve, de Aran -eilanden. In het W. de Lough Corrib, laag,
het metaal, waarmee bedekt moet worden, tot positieve onvruchtbaar bergland, grootendeels uit graniet en
pool gemaakt wordt in een geschikte oplossing. Essen- gneis bestaand, in het O. vlak en moerassig weiland.
tieel voor dit laatste is: l°dat het metaal er voor een deel Middelen van bestaan: vee- en schapenteelt, visscherij,
als complex ion in voorkomt; 2° dat het nog een ander steengroeven.
2°
van het gelijknamige graafschap,
zout, hetwelk voor het transport van de electriciteit
zorgt, bevat; 3° dat er een hoogmoleculaire of colloïde 53° 16' N., 9° 3' W., tusschen Lake Corrib en de
stof in aanwezig is. Deze drie voorwaarden zijn noodig Galway-baai; ca. 15 000 inw. Zetel van een Kath.
G. de Vries
om een glad, samenhangend metaallaagje te verkrijgen. bisschop.
Galwesp. De G. (C y 'n i p i d a e) vormen een fam.
Zie ook > Galvaniseeren.
L i t.
Eversmann en Hammes, Galvaniseeren (z.j. der vliesvleugeliGasnier, Dépots Métalliques (Parijs, Baillière ge insecten. Zij
1922)
Fils, 1927)
Rawdon, Protective Metallic Coatings (New leggen hun eieren
York, Chemical Catalog Cy., 1928).
Zernike. op planten, die
Galvanotaxis, > Galvanotropie.
daarop reageeren
Gal vano therapie, behandeling van vsch. door het vormen
ziekten met den galvanischen stroom (gelijkstroom). van een uitwas of
Deze dient vnl. voor de behandeling van verlammingen gal (> Gallen,
van spieren en zenuwen. Ook wordt ze met succes II). Elke wespengebruikt bij neuralgiën en sommige vormen van stof- soort legt haar
wisselingsstoomissen. Bij het onderzoek naar den eieren op een betoestand, waarin een verlamde spier of zenuw zich paalde plant, en
bevindt, wordt de galvanische stroom gebruikt om vast wel
alleen
in
te stellen of er al dan niet ontaardings -reactie is in het knoppen, op blaonderzochte orgaan. Is deze afwezig, dan maakt dit deren,
in
de
de prognose gunstig. G. wordt toegepast met het vier- schors, op de worcellenbad of ook wel met het hydro-electrische bad. tels enz.
Rozengalwesp (Rhoditos rosae).
Zie ook > Electro therapie.
Mom.
De o zijn doorVergroot,
Galvanotropie is de krommingsbeweging van gaans klein: lengeen plantendeel, waarvan de richting bepaald wordt te 0,75-25 mm, gemiddeld 4,5 mm. De voelers zijn recht
door de richting van een electrischen stroom. Wortels, tusschen de facetoogen staan drie puntoogen. Het achdie zich bevinden in water, waardoor een electrische terlijf is zijdelings samengedrukt, het borststuk hoog.
stroom geleid wordt, krommen zich bij groote stroom- Het wijfje draagt een legboor de eieren hebben een elasdichtheid naar de positieve pool, bij geringe stroom- tische huid om door de nauwe legboor te kunnen passeedichtheid naar de negatieve pool. De positieve krom- ren. De meeste wespen (90% der soorten) leggen hun eiemingen zijn toe te schrijven aan eenzijdige beschadi- ren op eiken; verder worden op ahorn, lijsterbes, wilde
ging en remming van den groei aan den positieven kant. roos, braam, havikskruid, korenbloem e.a. planten,
Bij de negatieve krommingen schijnt de electrische gallen gevonden. Bij vele soorten treedt > generatieuiterlijk (vernikkelen, verzilveren, vergulden). 2°

graafschap

,

Hoofdstad

.
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;

;
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;
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sommige wespen leggen hun Voor-Indië

Inqui-

des).

de Oosterzeeën benoemd. Van 1502
tot 1503 maakte
hij weer een reis
Indië en
naar

Van natuurphilosophisch stand-

factorijen; daar-

(de

zgn.

van

sche

linen) ol in lar-

ven van houtwespen
(zooals
Halia leucospoï-

op

noemd van het
Albuquerque veroverde

door

M. Bruna.
Gal Wihara, naam

van een groep, waarsch.
Vasco da Gama.
onder de regeering van
Parakramabahoe (2e helft van dat jaar te Cochin.

onder o.m. een liggende Boeddha van 15 m lengte.
Galzeep wordt bereid door kemzeep te vermengen
met 10% versche rundergal, vloeibare g. door vermenging van kalizeep, rundergal, borax en ammoniak.
G. wordt gebruikt voor het wasschen van teere stoffen.

m

o s e), een infectieuze
Galziekte (A n a p 1 a s
koorts,
ziekte bij runderen, welke gepaard gaat met
bloedarmoede en geelzucht. Ze wordt veroorzaakt door
parasieten (anaplasmen), die zetelen aan den rand van
roode bloedlichaampjes. De infectie wordt over-

de
gebracht door bloedzuigende teken. Een geneesmiddel
is niet groot,
is tot nu toe niet bekend. De sterfte
80 h 90% van de dieren, die aan deze ziekte lijden,
welke vnl. in Z. -Afrika voorkomt, geneest weer,
niettegenstaande ze er zwaar ziek door zijn.
1° José Basilio da, Braziliaansch
,
dichter; * 1741 te S. José do Rio das Montes (nu
Tiradento), f 1795 te Lissabon. G. was novice bij de
Jezuïeten, toen de Sociëteit door de Port. regeering
werd
uit Brazilië werd verjaagd; hij verliet de Orde en
na omzwervingen in Europa vereerder en aanhanger
van Pombal. Zijn voorn, werk, Uruguay, aan dezen
opgedragen, is het eerste in de Braziliaansche lit.,
dat een vaderlandsch motief bewerkt. In blanke
verzen bezingt hij den, naar hij het voorstelt door de
Jezuïeten opgezetten, opstand der Indianen van het
Sete Povos tegen het verdrag van 1750 (> Reducties

Gama

werken:

Quitubia

—

;

Declamac&o

Lit.: Firmin-Didot,
Cantatas.
Sonetas
Nouvelle Biogr. Générale; J. A. Montenegro, in een
Terlingen.
nieuwe uitg. van Uruguay (1900).

tragica

2°

;

V as co

;

da, Portugeesch ontdekkingsreiziger;

* 1469 te Sines (Portugal), f 1524 te Cochin (VoorIndië). G. werd door Emanuel den Grooten van
Portugal uitgezonden om het laatste nog niet bekende

gedeelte van den zeeweg naar Indië te verkennen.
Op 8 Juli 1497 verliet lüj de haven van Lissabon,
voer 22 Nov. om Kaap de Goede Hoop (de kust waar
genoemd)
hij op Kerstdag langs voer werd Terra Natalis
hij
en bereikte 14 April 1498 Melinde. Daar voorzag
in
zich van een loods, waarmede hij 20 Mei Calicut

gebied in Indië,
in Dec.
werd in 1539 te

stierf hij

Zijn lijk

Vidigueyra bijgezet.
Lit:" The Three Voyages of Vasco da Gama and his
Viceroyalty (Hakluyt Society, XLII 1869) H. Plischke,
V. da G. Der Weg nach Ost-Indicn (1926). de Visser
Gamala, naam van een versterkte JoodschHellenistische stad in het district Gaulanitis, ten O.
van het meer van Gencsareth. Bij G. werd in 36 na Chr.
Herodes Antipas, de moordenaar van Johannes den
Dooper, verslagen door koning Aretas. Tijdens den
Joodschen opstand werd de stad door de Romeinen
;

.

ingenomen en totaal uitgemoord (67 na Chr.). Simons.

Gama-Iama

(of

Gam-Lamo,

=

groote negorij),

vóór de komst der Portugeezen hoofdplaats van het
sultanaat Temate (N.O.I.). De Portugeezen bouwden
er een stadje met een fort. De ruïne van het blokhuis
S. Pedro e Paulo bestaat nog. Het fort werd in 1575
door sultan Bab Oellah veroverd, in 1606 door de
Spanjaarden. In 1663 werd het door de O.I. Comp.
verwoest. De plaats, waar vroeger de hoofdvesting was,
Cappers.
heet nu nog Kastela.
Gamalicl, leermeester van den H. Paulus
(Act. 22. 3), in de Misjna wegens zijn grooten eerbied
voor de wet geprezen. Zijn rede in den Iloogen Raad ten
gunste van de apostelen (Act. 5. 34-39) getuigt voor
bezadigd en edel karakter.
(T e u c r i u m), een geslacht van
overblijvende kruiden van de fam. der lipbloem i g e n, dat ook in Ned. op zand- en boschgronden
wordt aangetroffen, bijv. de groengeel bloeiende
valsche salie, T. scorodonia, en de gewone g. met
purperkleurige bloemen, T. chamaedrys. Een sterkriekend gewas is T. marum, dat gekweekt wordt en
zijn

Gamander

van Paraguay). De Jezuïeten lieten een afzonderlijk
verweerschrift tegen de Uruguay verschijnen.
dient

Verdere

hij tot

gueyra verheven.
In 1524 tot onbederkoning

maszigkeit”).

Sterk vergroot.

werd

graaf van Vidi-

behalen
te
bij
deel
(„Fremddienliche Zweck-

12e eeuw), uit de rots gehouwen beelden bij Polonnaroewa, op Ceylon,waar-

vsch.

stichtte

punt is merkwaardig de verhouding tusschen g en gastheerplant,
waarbij de laatste de wesp beschermt en voedt
zonder daar direct voor-

Galwesp (Cynips aptera).

hij

beloond
en tot admiraal

rijkelijk

in

gevormde

Eikengalwesp (Diplolepis quercus).
Sterk vergroot.

werd

bereikte. In het vaderland terug,

reeds
gallen

eieren

Bonman.
bestanddeel van niespoeder.
berg ten N.O. van het Carthaagsch
schiereil. en bekend om zijn onderaardsche begraafplaatsen, die vooral op heuveltoppen gelegen zijn,
en, naar Joodsch gebruik, oorspr. met een grafsteen
gesloten waren. Ter plaatse heeft men enkele ChristeE. De Waele
lijke graf inschriften gevonden.
Gamasidae, > Kevermijten.
soort Javaansche xylophoon, bestaan,
de uit een raam, waarin een aantal afgestemde houten
toetsen hangt, die met een hamertje bespeeld worden.
Maakt deel uit van de > gamelan.
als

Gamart,

.

Gambang

G&mbara,
*

1485

Yeronica,

te Pratalboino bij Brescia, f

dichteres;

Ital.

1550

te

Bologna.
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30- jarigen leeftijd van Giberto X, heer
van Correggio. Zij wijdde zich aan de opvoeding
van haar beide zonen en aan de regeering van haar

Weduwe op

was voortdurend in litteraire correspondenmet Bembo, en haar huis te Bologna was de vergaderplaats van de voorn, dichters van dien tijd.
landje. Zij

tie

V bracht haar tweemaal bezoek (1530, 1533).
Werken: Rime e lettere (Brescia 1759 Florence

Karei

—

;

L i t.
1879).
(Brescia 1895).

C. Braggio, Notizie sulla vita di Y. G.

:

Ulrix.

Gambc, > Viola.
Gambenwerk, •>
Gambetta, L

Gambierton

voet ligt

inw., centrum
gebied.

van

G

in
de
eilandengroep
Zuidzee, bestaande uit vulkanische eilanden,
waaromheen riffen en atollen met of zonder oude
kern (20°-24° Z., 133°-140° W.). Fransch bezit.
Opp. 30 km 2 , ca. 500 inw. De Polynesische bevolking

Gambier-eilandcn,

Stille

levert copra.

Gambir

(Uncaria gambir), klimmende heester,
voorkomende in den Riouw-Linggaarchipel, doch ook in Midden-Sumatra en WestBomeo. Uit de bladeren van dezen heester, die zonder
steun als struik van manshoogte in hoofdzaak in de
laagvlakte wordt gekweekt, wordt door uitkoken een
catechine- en looizuurhoudend extract verkregen,
dat in Indië o.a. bij het sirih -kauwen wordt gebruikt
en overigens een belangrijk exportproduct vormt.
In Europa wordt g. gebruikt voor techn. doeleinden
als looistof, in de ververijen en in de geneeskunde.
Als geneesmiddel dient het wegens zijn samentrekkende
werking voor het stelpen van bloedingen, tegen
diarrhee, verder ook voor het genezen van keelaanin N.O.I. vnl.

Strijkvleugel.

Fransch staatsman, een der
* 1838 te Cahors,
te Parijs sedert
f 1882 te Ville d’Avray; advocaat
1860.
G. werd
in 1869 in de
Kamer gekozen,
aankoos
en

stichters

N.W.

Z. Australië; aan den
(III 288
6), 8 200
belangrijk landbouw- en veeteelt-

van den staat

uiterste Z.O.

é o n,

van de Derde Republiek;

stonds partij tegen het keizerNa de
schap.
overgave van Sédan riep hij de
republiek uit (4
Sept. 1870) en
trad in de regeering der Nat.
Verdediging als

doeningen en van dysenterie.
De cultuur van het gewas wordt bijna uitsluitend gedreven op kleine schaal door Chineezen en door
de inlandsche kweekbedden. Op den leeftijd van
2
6 a 8 maanden wordt de g. uitgeplant op 1 tot 2
Men begint met den pluk omstreeks een jaar na het
min. van Binuitplanten en oogst verder meestal om de 6 maanden,
nenl. Zaken, lawaarbij 50 tot 60 cm lange bebladerde twijgen op,
als
tevens
ter
5 cm van den hoofdstengel worden afgesneden, terwijl
min. van Oorlog.
telkens ongeveer l /4 van de bladmassa wordt gespaard.
In Februari 1871
De opbrengst aan g., het gestolde extract, bedraagt
nam zijn onbewerd uit de
perkte dictatuur een einde. In de Nat. Vergadering gemiddeld ca. 800 kg per ha. In 1933
ondernemingen,
stond G. aan het hoofd van de republikeinen, en had Buitengewesten van N.O.I. door 12
388 ha, 3 368
een merkelijk aandeel in het ontwerpen van de grond- met een ongemengden aanplant van 1
wet van 1875 en in het verijdelen van de restauratie- ton g. uitgevoerd, door de bevolking 9 444 ton.
Lit.: v. Gorkom, Oost-Indische Cultures (1918);
pogingen. 1879-’81 was hij vz. van de Kamer, 1881Dijkstra.
Mededeeling no. VII v. h. Encycl. Bureau.
1882 eerste -minister en min. van Buiten 1. Zaken.
Gambo-hennep, zeer fijne verspinbare bastL i t. Deschanel, G. (1919) Standard, G. and the
Foundation of the Third Republic (1931). V Uoutte. vezel, geelwit van kleur, afkomstig van Mibiscus
Gambia, Britsche kolonie en protectoraat in cannabinus, een tropische, kruidachtige, éénjarige
2
West-Afrika (1 536 B 3); opp. 10 900 km ong. 250 000 plant. Van G. maakt men Java-jute.
Gambrinus (ook Cambrinus) wordt door de
inw. Het wordt geheel door Fransch-West-Afrika
Sommigen
omsloten en bestaat uit een lange, smalle landstrook bierdrinkers als hun patroon beschouwd.
Primus,
aan weerszijden van de beneden-Gambia. Het klimaat zien in den naam een vervorming van Jan
met twee regentijden is zeer ongezond. De bevolking hertog van Brabant, omdat die Jan I als beschermer
zijn. Anderen
bestaat vnl. uit Negers, grootendeels Mohamme- van het brouwersgild zou opgetreden
Brabant tijdens
daansch. Vooral aardnoten worden uitgevoerd. Sedert willen een legendarischen vorst van
bierbrouwen toe1588 is G. Britsch bezit. De hoofdstad is St. Mar ie, Karei den Grooten de kunst van het
Knippenberg.
ook Bathurst genoemd, op een eil. in de Gambia- dichten. Oorsprong blijft onzeker.
Game, > Lawntennis.
monding gelegen. Dit eil. is een kolonie, het overige G.
Gamelan (Javaansch, wat gehanteerd wordt,
is een protectoraat.
Lit. Archer, The G. Colonyand Protectorate (1912); speeltuig), ook wel, doch minder juist: gamelang,
v. Velthoven.
Reeve, The G. (1912).
is de verzamelnaam voor de instrumenten, waaruit
Weermacht. De locale strijdkrachten bestaan uit: het Jav. orkest bestaat: violen, fluiten, gongs, xylokan in
a) 1 compagnie infanterie, sterk 4 officieren en phonen, ketels en bekkens. De Jav. muziek
154 onderofficieren en minderen. Off. en onderoff. twee toonsoorten gespeeld worden, en de g. -instruaf gestemd.
zijn gedetacheerd van het Eng. leger. Dienstverband menten worden dus naar twee toonsystemen
van de overige 6 jaar actief en 3 jaar in reserve, b) Een Gamelanmuziek is in hooge mate rhythmisch, meer
reserve van" 100 man, 1 maand per jaar onder de rhythmisch dan melodieus. Voor de bespeling is een
wapenen, c) De semi-militaire politie, sterk 160 off., groote vaardigheid noodig, die de nijogo (gamelanonderoff. en m., die voor mil. doeleinden kan worden bespeler) slechts na veel oefening en studie zich
:

m

.

;

.

,

=

:

gebruikt.
v. Munnekrede.
Lit.: Annuaire militaire (1934).
Gambier, M o u n t, doode vulkaan in het

verwerft.

Lit.:

J.

Berg.
Kunst, De toonkunst van Java.
Fransch generaal,

Gamelin ,Maurice Gust.,
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Gameren

1872 te

Parijs.

Op

— Gamopetalen

1 Nov. 1914 tot luit. -kolonel

bevorderd, werd hij op 8 Dec. 1916 chef van den
generalen staf van het Noordelijk en Noord-Oostelijk
leger. Na den Wereldoorlog belast met een zending
naar Brazilië. Op 2 Sept. 1925 verkreeg hij het
commando over het leger in het Oosten. Op 28 Jan. ’35
chef van den generalen staf en onder -voorzitter van den
Óppersten Krijgsraad ter vervanging van Weygand.

Cosemans.
gem. in de prov. Gelderland, ten
Z. van de Waal in den Bommelerwaard, 6 km ten W.
van Zaltbommel. Omvat ook het dorp Niewaal.
Opp. 1 025 ha; ca. 1 200 inw. grootendeels Ned.
Herv. Landbouw, steenfabrieken (2), teenhandel.
Vroeger een aanzienlijk slot van de heerlijkheid
Gameren.
Eeijs.
Gameren, 1° Hendrik Gabriëlvan,
bisschop van Antwerpen, vanaf 1749; f 1775.
2° J a n van, bekeerling uit het Protestantisme.
Werd priester, werkte veel door predikaties en geschriften; * te Gorinchem. f 1628 te Den Bosch.
Gametangium, orgaan, waarin > gameten gevormd worden. In de plantkunde wordt de naam g.
vooral gebruikt voor de mannelijke en vrouwelijke
voortplantingsorganen van sommige wieren en zwammen, wanneer het verschil tusschen die organen niet

Gameren,

f

groot

Melsen.

is.

Gameteu

of

gametocyten

noemt men

bij

de protozoën en de lagere planten de voortplantingscellen, waarvan er telkens twee met elkander versmelten om een nieuw individu te vormen. Wanneer de versmeltende cellen uiterlijk niet van elkander zijn te onderscheiden, worden ze isogameten genoemd, in het
tegenovergestelde geval anisogameten. Het verschil
berust dan vnl. op ongelijke grootte en men spreekt
van micro- en macrogameten. In algemeenen zin worden deze termen ook wel voor de voortplant ingsce llen
WilJems.
van hoogere organismen gebruikt.
Gametophyt noemt men dat deel van de plant,
dat de gameten of geslachtscellen voortbrengt en het
gereduceerd of haploïd aantal chromosomen van de
soort bezit. De thallophyten of loofplanten kennen nog
geen > generatiewisseling; te beginnen echter met de
hoofdafdeeling der bryophyten onderscheidt men
twee generaties, de ongeslachtelijke of sporop h y t en de geslachtelijke of
In tegenstelling met wat bij de varens en zaadplanten
wordt waargenomen, domineert de g. bij de mossen; bij
deze laatste hoofdafd. is de haploïde phase of g. inderdaad de eigenl. mosplant, terwijl de diploïde phase of
sporophyt met het veel kleinere sporogonium of sporekapsel overeenkomt. Bij de pteridophyten of varenplanten is de g. reeds gereduceerd tot het p r o t h a 1 lium of de voorkiem, terwijl bij de phanerogamen
of zaadplanten de reductie zoo ver is doorgevoerd,
dat de g. nog slechts enkele cellen van de diploïde
Dumon.
plant of sporophyt omvat.
Gametosporen zijn de beweeglijke geslachtscellen van wieren. De beweging heeft plaats door
geeselharen of wimpers bij beide geslachten. Soms is
slechts een van de beide geslachten beweeglijk en dan
heet de onbeweeglijke vrouwelijke cel oospheer of
oospore (eicel) en de beweeglijke mannelijke cel spermatozoide; wordt deze laatste slechts passief bewogen,
Bonman
dan heet hij spermatide.
o k k o 1 a), stad in
Gamlakarleby (Finsch:
Finland aan de kust van de Botnische Golf, ten N. van
Vaasa; 5 200 inw., overwegend Zweedsch sprekend.
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G. is in 1620 gesticht voor uitvoer van teer en landbouwproducten. Nu is het de haven van het Perhonjokigebied en verder heeft het tabak-, lucifers- en touwindustrie. De voorhaven Ykspihlaja
is
6 a 7
diep.
/r. Stanislaus .
(y, T), de derde letter van het Grieksche
alphabet, ontleend aan het Semietisch (gimel
1),
doch met gewijzigde schrijfrichting (/). Komt overeen
met onze G.
Met de gamma werd in de M.E. de laagste toon van
het toenmalige muzieksysteem aangeduid. Het werd
gewoonte om de totale notenreeks als g. te betitelen;
vandaar dat g. nu ook nog als synoniem voor toonladder geldt.
bestaat uit 75 deelen lood,
2 tin en 23 antimoon; wordt gebruikt voor kussenblokken en als lettermetaal.

m

Gamma

=

Gammametaal

Gammarus > Vlookreeft.
,

Gammasismc,

het > stamelen der gehemeltcklanken. De k en g worden dan weggelaten, of bij
voorkeur vervangen door de vsch. tandmedeklinkers,
bijv. t en d.
Gammastralen, golfstraling van uiterst korte
golflengte. Vormen met > alphastralen en > bètastralen de drie soorten straling, die een radio-actief
element uitzendt. In wezen zijn g. identiek met
> Röntgenstralen. Hun gemiddelde golflengte is
echter 20 maal kleiner dan die van de hardste
R. -straling, die opgewekt kan worden (d.i.100 000 maal
kleiner dan de gemiddelde golflengte van het zichtbare
spectrum).
In de > radium-therapie vormen de g. het genezende
gedeelte van de totale straling, doordat zij de ontbinding van zieke weefsels bevorderen. De alpha- en
bètastralen woorden dan tegengehouden.
Zmkker.

Gamma-uil of pistooltje

(Plusia gamma
een tot de fam. der uilen (Noctuidae) behoorende
vlinder (24
lang). Zoo genoemd naar een op de
L.)

is

mm

gametophyt.

.

K

Gamma-uil, 2 x w.

gr.

donkergrauwe, roodachtige voorvleugels voorkomende
licht gekleurde teekening, die doet denken aan de
Gr. letter gamma of aan een pistool. De groenachtige,
witgestreepte rupsen leven op zeer verschillende
onkruiden en cultuurgewassen, bijv. kool, bieten,
vlas, erwten. Soms treden ze in massa op; de schade
kan dan aanzienlijk zijn. Twee generaties per jaar.
Komen voor in Europa, N. Afrika, Azië. J. Goossens.
Gammels, ondiep gedeelte van het IJselmeer ten
O. van de Wieringermeer.
talen , > Sympetalen.

Gamope

;

:

Gams
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— Ganesja

Gams, Pius Bonifatius,
dictijn en kerkhistoricus; *

Duitsch Bene1816 te Mittelbuch (Wurt-

temberg), f 1892 te München. Hij werd eerst prof. in
dc wijsbegeerte en gesch. aan de theol. faculteit van
Hildesheim; dan trad hij in de Bonifatius-abdij der
Benedictijnen te München (1856), waarvan hij prior
werd. Zijn voornaamste geschiedk. werk is de Series
episcoporum ecclesiae catholicae . . . (Regensburg
1873- ’76), met twee bijvoegsels, een verzameling
van de bisschops lijsten van de Kath. bisdommen.
Verdere werken: o.a. Die Kirchengesch. von
L i t.
Spanien * .
(5 dln. Regensburg 1862-*79).
H. Leclercq, in Cath. Ene. (VI New York, 376). Willaert.
Gandasj , veroveraar van Babylon en eerste koning
(1746- ’31 v. Chr.) van dc dynastie der Kosseeën in
Babylonië. G. herbouwde den tempel van Enlil in

—

.

Nippoer.

Gandavum, Lat. naam voor Gent in Vlaanderen.
Gander (ook Ganer ofAalbach), rivier
in het Z. van het groothertogdom Luxemburg Aspelt,
Altwies en > Mondorf nl. liggen aan de Gander, die
zich in Lotharingen in de Moezel werpt. Mooi dal
met gezond klimaat en met wijnvelden beplante
;

hellingen.

Gandersheim,
houdend bronwater

1° badplaats met keukenzoutBrunswijk. Behandeling van

in

reconvalescenten en van patiënten met luchtpijpcatarrh en stofwisselingsziekten. Ca. 3 000 inw.,

meest Prot.
2° Voormalig kanunnikessen -klooster in het hertogdom Bmnswijk (bisdom Hildesheim); gesticht 844;
aanvankelijk bestuurd door abdissen uit de familie
der Ottonen; 959-1001 leefde en dichtte er Hroswitha; 1589 werd in het klooster het Protestantisme
ingevoerd; tot de opheffing (1802) werd het bewoond
Th. Heijman.
door Luth. dames.
Gaiidhara-kunst, een samengroeiing van
Graeco-Bactrische en Boeddhistische kunst in Gandhara
(Afganistan). In de 3e eeuw v. Chr. werd de IndoArische bevolking door Asjoka tot het Boeddhisme
bekeerd; door het doordringen van de Grieksche
veroveraars werd de inheemschc kunst sterk Hellenistisch beïnvloed. In de oudste Boeddh. kunst werd
Boeddha niet afgebeeld: in Gandhara evenwel vindt
men honderden Boeddha-beelden, waarvan het klassieke profiel, de nimbus en de gewaadsp looien duidelijk
wijzen op Hellenistischen oorsprong. De oude Gr.
cultuur werkte bevruchtend op de Indische; beide
culturen doordrongen elkaar en schiepen een nieuwe
kunst, de Graeco -Boeddhistische. De opkomst kan in
de 2e eeuw v. Chr. gesteld worden, het af sterven in
de 5e eeuw na Chr. de bloeitijd in de le of 2e eeuw na
de oude hoofdstad
Chr. Overblijfselen te Taksila,
(Dharmaradzjika-stoepa) en in de beroemde kloosterruïnes van Tacht i Bahai en Dzjam&lgarbhi. Zie pl.(vgl.
Hendricks.
index kol. 832).
Gandliarwa , in de Wedische en Brahmaansche
mythologie een klasse van goddelijke wezens, de
hemelschc zangers of musici. Het huwelijk naar den
geschiedt zonder eenige
plechtigheid en zonder dat de toestemming der ouders
gevraagd wordt.
Ofschoon de Indische wetboeken dezen vorm vermelden is het toch zeer de vraag, of het ooit gebruik
is geweest zonder ceremonieel te trouwen. Men beroept
zich op dezen vorm om verleiding te wettigen.
Gaiulhi, Mohondas, door zijn volgelingen
Mahatma of de „groote ziel” genoemd, Eng.-Indisch
;

Gandharwaritus
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nationalist; * 2 Oct. 1869 te Pordanbar. Uit een aanzienlijke familie gesproten, studeerde hij in de rechten,
eerst te

Ahmedabad, daarna

te

Londen, en werd advo-

In
1893
vestigde hij zich
Zuid-Afrika,
in
waar hij zich het

caat.

aantrok van
verdrukte
landgenooten; tijdens den Boerenlot

zijn

oorlog
dienst

nam

hij

in

het

Roode Kruis. In
1914 in zijn vaderland teruggekeerd, nam hij
de leiding van
het verzet tegen
het Eng. bestuur.

Mystiek vroom,
zacht van karakter en levenswijze,
asceet, wars van alle gewelddaden, wist hij zijn talrijke
volgelingen aan te zetten tot den passieven weerstand,
de „civil disobedience”, die hij in 1930 proclameerde;
ondanks de oppositie van de Mohammedanen en van de
extremisten, berokkende hij de Eng. regeering veel
moeilijkheden, en werd meermalen veroordeeld tot
gevangenisstraf. Door zijn politiek van niet-coöperatie
zette hij de Indiërs aan tot het verzaken aan Eng.
eeretitels, civiele en militaire ambten het weigeren van
belastingen; het boycotten van Eng. scholen, koopwaren en zoutmonopolie; de weigering der rechtbanken,
enz. positief trachtte hij door het lijdelijk verzet de proclamatietebewT erken vande„Swadesji”of nationale onafhankelijkheid. In 1933 nam hij deel aan de Round Table
Conference. Hij bestrijdt overigens elk modernisme,
vooral de mechaniseering, en verdedigt het behoud van
traditioneele vroomheid en levenswijze; op godsdienstig-sociaal gebied komt hij op voor het behoud van
het vierkastensysteem met opheffing der paria-klasse.
Bewonderaar van Ruskin, Mazzini en Tolstoj.
;

;

Werken:

Young India (1919-1922) ; Speeches and
writings 1896-1922 (1922) ; A guide to health (1924)
The story of my experiments with truth (2 dln. 1927-’29);
L i t. R. Rolland, Mah. G. (Parijs
alle Eng. vert.
Gray and Parekh, Mah. G. (Calcutta 1925)
1924)
Krischnadas, Seven months with M. G. (Madras 1928)
Andrews, M. G.’s
Füllop-Miller, Lenin und G. (1928)
Cosemans.
ideas (1929).

—

:

;

;

Gando of G a n d o e, Haussa-staat in W. Soedan
aan weerszijden van den Midden -Niger (I 536 D 3). G.
bloeide in de 17e en 18e eeuw, kwam in 1817 onder
de heerschappij der Foelbes en werd later door Eng.
Frankrijk verdeeld.

en

De

(ong. 10 000 inw.) ligt ten
vruchtbare vlakte.

gelijknamige

hoofdstad
in een
Velthoven.

Z.W. van Sokoto
v.

Gandoera,

wijd Arabisch overkleed, dat tot de
voeten reikt en over de geheele lengte aan de voorzijde
open is. De g. is gemaakt uit een rechten lap, aan de
zijkanten dichtgenaaid met een uitgespaarde opening
voor den arm. De meest gebruikte stof is lichte wol;
in kostbaarder uitvoering kan de g. echter van zijde

,

zijn

en met borduurwerk worden versierd,

Ganesja,

v,

Thienen.

god der wijsheid, zoon van Sjiwa en Parwati; helpt de menschen
uit moeilijkheden en wordt daarom bij het begin van
in de Indische mythologie,

Gang
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elke onderneming aangeroepen.

met den kop van een

G.

wordt afgebeeld

olifant.

Gang , in de geologie naam voor een
plaatvormige gesteentemassa, gewoonlijk de gelaagdheid der omringende gesteenten snijdend. De dikte
wisselt van enkele milimeters tot vele tientallen meters, dikwijls is een g. over vele (tot over de 100) km
te vervolgen. Het gesteente kan een stollingsgesteente
zijn of wel een uit oplossingen af gezet mineraal (hydrothermale g., bijv. dikwijls bij ertsgangen). Als veel
voorkomende g. -mineralen zijn te noemen: kwarts,
baryt, calciet. Het g.-materiaal kan langs spleten zijn

— Ganges
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Men hoort vier hoefslagen, overkruis, bijv. rechtsvoor,
linksachter, linksvoor, rechtsachter. Gemiddelde snelheid per uur 6-7 km.
De draf is een versnelde stap, zoodat men maar
twee hoefslagen hoort, omdat r.v. en l.a. en eveneens
l.v. en r.a. tegelijk gehoord worden. Bij dezen g. zweeft
het paard een moment. Gemiddelde snelheid 14 km per
uur. Het paard moet dit over een afstand van 40 km
kunnen volhouden.
De > galop is voor de practijk van het minste
belang.

De telgang.

Hierbij

is

de beweging niet overkruis maar l.v. en
l.a. tegelijk en r.v.
en r.a. tegelijk (zgn.
telgangers).

Een paard moet
ruim

gaan, d.w.z.

veel schouderactie
vertoonen. Gaat deze gepaard met weinig knie-actie, dan
krijgt

men den ste-

kenden

g.,

die

vaak

groote
een
snelheid
toelaat.
Veel knie-actie met
weinig schouderactie heet

draven

op de plaats;
goede schouderactie

met veel knie-actie
heet
(bijv.

steppen
dehackney’s).
Verheij.

Ganges

(HinGangga),

doestani

in BritschIndië, op 79° 30' N.
en 30° 30' O., als

rivier

Bhagiradhi
ontspringend in het

centrum van den
Himalaja; krijgt bij
de
stap; rechts boven:
rechts onder: telgang.

Gangen van het paard. Links boven:

ingedrongen of zich zelf de ruimte verschaft hebben,
hetgeen bij intrusie -gangen veelal het geval is.
materiaal komen wel
G. uit
voor in samenhang met aardolie-afzettingen, vooral
als slijkvulkanen optreden; zij zijn van weinig beteekenis. Eveneens kan het indringen van zand langs aardJong.
bevingsspleten tot iets dergelijks leiden.
Gangaikoiidapocram, plaats in het presidentschap Madras, Eng.-Indië. Hier is een ruïne van een
grooten tempel, waarsch. gebouwd door Radzjaradzja
den Grooten (985-1018).

sedimentair

Gangboss, > Taylorstelsel.
Gangclt, > Miilen (Gangelt en Vucht).
Gangen van het paard. Men onderscheidt:

draf; links onder: linkergalop;

samenvloeiing

met de Alaknanda
den naam van G.,
bereikt de vlakte en

bevaarbaar
wordt
Hardwar, vereenigt zich met de Dzjoemnabij Allahabad, stroomt voorbij de steden Benares en Patna naar de
prov. Bengalen, waar ze zich vereenigt met de Brahmapoetra. De G. vormt aan zijn mond in de Golf van
Bengalen de grootste delta der wereld. De Westel.
mond is de Hoegli, waaraan Calcutta. De lengte der
rivier is 2 400 km, het stroomgebied 32 maal de opp.
van Ned. Nog op het eind van het Tertiair stroomde de
G. naar het W., vereenigde zich met den Indus en liep
in de Arab. Zee uit. Een relict van de Ganges-Indusverbinding vormt de Saraswati, in de Wedalit. nog
een groote rivier genoemd, nu zonder afvloeiing (Zie
X 224 DEF 1 /3). Voor beteekenis van den G. voor hanbij

1° del en verkeer en voor de Hindoes. > Engelsch-Indië.
den natuurlijken g. (stap, draf en galop); 2° den kunst L i t.
Jules Sion, I/Asie des Moussons (II Parijs
matigen of aangeleerden g. (telgang en de vsch. school- 1929 ).
G de Vries.
gangen en -sprongen).
Voor de Hindoes is de Ganges een heilige rivier,
De stap is de langzame wijze van gaan. Steeds in welker water men zich van zonden reinigt. Aan
blijft het paard met een of meer beenen op den grond. de oevers bevinden zich talrijke tirtha’s (plaatsen,
:

.

GANGES

; .
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;
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waar men het water kan bereiken, heilige badplaatsen), waaronder die van Benares het hoogst in
aanzien staan; millioenen lieden dompelen zich daar

Stukslaan met houten hamer voert meestal niet tot
blijvende genezing.
Krekel.
Ganglioneuroma, gezwel, uitgaande van zejaarlijks onder in het water van den heiligen stroom
nuwcellen en waarin zoowel zenuwcellen als zenuwen nemen het water mee naar huis. De riviergodin,
vezels gevonden worden. Ze zijn zeer zeldzaam.
Gangga, speelt in de Hindoesche mythologie een
Gangmaakmotor, een speciaal gebouwde moniet onbelangrijke rol.
Berg. tor, die op
Ganges-kanaal, scheepvaart- en bevloeiings- maken van wielerbanen wordt gebruikt voor het gangrijders. Een ijzeren rol achter het achterkanaal tusschen Hardwar en Cawnpore (Eng.-Indië,
wiel zorgt ervoor, dat de wielrenners, die den motor
224 DE 2).
volgen, dit achterwiel niet kunnen raken. Het interGang es- vlakte, zeer vruchtbare Alluviale nationale
reglement schrijft voor, dat deze rol 60 cm
vlakte, dichtbevolkt, tusschen het Himalaja-gebergte
van het achterwiel van den motor verwijderd moet
in het N. en het plateau van Dekkan in het Z., in het
zijn.
O. eindigend bij de Ganges-delta, in het W. slechts
Gangmateriaal (g e o 1 o g i e), > Gang.
onduidelijk gescheiden van de Indus-vlakte. In hetW.
Gangosa (genees k.), ook rhinopharyngitis
droog, naar het O. wordt het klimaat steeds vochtiger.
mutilans genoemd, wordt volgens de meeste onderzoeZie verder > Eng.-Indië (sub Klimaat). G. de Vries
kers beschouwd als een vorm van tertiaire framboesia.
Gangliënccl, zenuwcel. De g. is het kenmerkend De
ontsteking begint meestal in de keel met zweerelement van het zenuwstelsel. Het typische der zenuwvorming. Deze zweren breiden zich uit naar neus en
cellen is wel, dat ze uitloopers vormen, verschillende
gehemelte, waardoor een wegsmelting van het been
korte dendriten of boomvormige vertakkingen en één
ontstaat. Hierdoor worden groote defecten in den inlange: de ascylinder. Ook in de zenuwcel zelf komen
en uitwend igen neus veroorzaakt en vaak verlies van het
fijne vezels voor in den vorm van fibrillen. Het celgeheele gehemelte. De aandoening komt vooral in de
lichaam der zenuwcel bevat steeds een fijnkorrelige
tropische landen voor.
Nelissen.
in het spongeo -plasma gelegen stof: de tigroide stof
Lit.: C. A. H. Waar, Ned. Tschr. v. Geneesk. (1925)
van Nissi. Door impregnatie met kleurstoffen en zil- C. E. Benjamins, Ned. Tschr. v.
Geneesk. (1918); A.
verzouten heeft men de fijnere structuur der zenuw- Plehn, in het Handb. der Tiopenkrankheiten, van
cellen nauwkeurig kunnen bestudeeren. De zenuwcel Carl Mense.
met zijn uitloopers vormt één geheel, d.i. een neuron.
Gangreen is het afsterven van bepaalde weefselZie ook > Ganglion en > Zenuwstelsel.
Klessens. deelen (necrose) en de zich in aansluiting daaraan in
Ganglion, 1° (d i e r k.) naam, behalve voor het doode weefsel afspelende processen. Men onderpeesknoop, ook voor
ge- scheidt droog g. (mummificatie), indien de afgebruikt, waaronder dan een opeenhooping van zenuw- storven gedeelten zwart worden en indrogen, en het
zich door rotting ontwikkelende g.
cellen buiten het centrale zenuwstelsel verstaan wordt. vochtige,
De uitloopers der sensorische en sensibele zenuwcellen Bij beginnend g. wordt het weefsel meestal donkereindigen om de cellen, die in deze buiten het centrale blauw gekleurd en treedt heftige pijn op. G. kan echter
orgaan gelegen ganglia opgehoopt zijn. Zoo kent men ook optreden in anaemisch, dus bloedeloos, wit gede spinale ganglia, die voor de wervelkolom liggen en kleurd weefsel. Na eenigen tijd treedt als duidelijk
waarin de huidzenuwen eindigen en die een nieuw kenteeken van het g. een demarcatiezone op, een strook
neuron vormen. Evenzoo kent men het g. opticum rood gekleurd, ontstoken weefsel, welke het gangreneuvoor de gezichtszenuw, dat nog in het netvlies ligt, het ze van het gezonde weefsel scheidt.
G. kan veroorzaakt worden door uitwendige en ing. vestibulare voor de evenwichtszenuw, het g. oticum
of auriculare voor de gehoorzenuw, het g. sphenopala- wendige oorzaken. Als
oorzatinum voor de smaakzenuw etc. Bovendien heeft de ken kunnen genoemd worden: het weefsel doodende
sympathische grensstreng een reeks verdikkingen, die etsmiddelen, te hooge of te lage temperaturen, elecsympathische g. bevatten. Verder in de peripherie zijn triciteit, Röntgenstralen, en tot g. aanleiding gevende,
er in de sympathische zenuwen eveneens nog g. inge- uitwendig optredende infecties (bijv. bij noma). Als
schakeld, die de voor de instandhouding van de functie
dienen in de eerste
van de voor het leven noodzakelijke organen (ademha- plaats genoemd te worden de afwijkingen, die den toeling en hart, darm, nieren etc.) een zekere mate van voerenden arterieelen bloedstroom, soms ook den afvoer
zelfstandigheid waarborgen. Zoo kent men hetg. coelia- van veneus bloed onmogelijk maken, en daardoor becum en g. solare voor de spijsverteringsorganen, het g. paalde gedeelten van het lichaam uit den bloedsciliare voor de oogpupil, het g. stellatum voor de hart- oniloop uitschakelen, zooals voorkomt bij vergiftiwerking etc. Belangrijk is, dat ontsteking in de spinale gingen door secale en nicotine, seniel g., g. bij lepra,
ganglia der huidzenuwen door rheumatische infecties syringomyelie en g. van Raynaud. We weten verder,
in het corrcspondeerende huidgebied gordelroos (= dat er aandoeningen zijn, die praedisponeeren voor het
heij)es zoster) doet ontstaan, d.i. een zeer pijnlijke optreden van g., zooals bijv. bij suikerziekte zeer
huidaandoening, die de bekende blaasjes geeft. Deze uitgesproken het geval is. Plaatselijk g. van de huid,
samenhang van de gordelroos met een aandoening der dat door aanhoudenden druk ontstaat, en vnl. gezien
spinale gangliëncellen is het eerst door Barensprung wordt bij patiënten, die langen tijd bedlegerig zijn,
beschreven.
Klessens. noemt men decubitus (doorliggen).
Lit.: v. Barensprung, Ann. d. Charité ( 11 1863)
In afgestorven weefsel kan door de woekering van
Lewandowskij, Handboek der neurologie (Berlijn).
bepaalde bacteriën het zgn. gasgangreen ontstaan.
2° In de chirurgie verstaat men onder
De behandeling van g. kan alleen daarin bestaan,
g.
een hard gezwel, uitgaande van gcwrichtskapsel, dat de oorzaken, die het proces
verder kunnen doen
peesscheede of pees, gevuld met geleiachtige vloeistof voortschrijden, zooveel moge lijk
ondervangen worden,
(peesknobbel). Komt vooral voor op handrug en strek - terwijl het soms ook gewenscht
is om het afgestorven
zijde van voet. De behandeling bestaat in verwijdering. gedeelte te verwijderen.
E. Hermans.

X

zenuwknoop

uitwendige

inwendige oorzaken

-
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Gangreserve,

het veerwerk, dat een electrisch

uurwerk bij het wegvallen van den electrischen stroom
nog eenigen tijd doet doorloopen.
Gangspil , staande spil op het dek van een schip.
De bovenrand is voorzien van gaten, waarin spaken
gestoken worden om de spil te draaien. Wordt gebruikt
voor het inhalen van zwaar touwwerk. Ook genoemd

kaapstander.
GanguHus, Heilige,

begeleidde in de 8e e.
Friesland en stichtte in Oostwoud
een kerk. Feestdag 9 Mei.
L i t. Kronenburg, Ned. Heiligen in vroeger eeuwen
S.

Wulfram

in

W.

:

(II,

+

196).

Gangvulling (geologie), > Gang.
Ganivct Garcia, A n g e 1, Spaansch schrijver;
1862 te Granada, f 1898 te Riga (zelfmoord). Romanwaarnemer en denker, was hij
een origineele en paradoxale persoonlijkheid; hij
schrijft zonder zuivere doelstelling. Als diplomaat
(1892) verkeert hij te Antwerpen, Brussel en Parijs
in vsch. philosophische en litteraire kringen. Zijn
beste werken zijn: Granada la Bella (1896) en Idearium
espan o 1 (1897), politieke philosophie en gedegen studie
tevens van den Spaanschen geest en cultuur, gedragen
door een gezond patriotisme.
Verdere werken: La Conquista del Reino de
Maya (1897, een ironie op de Eur. beschaving) Cartas
El escultor de su alma (mystiek
finlandesas (1898)
L i t. M. Pérez, A. G., poeta y periodrama) enz.
dista (Madrid 1918); M. Fernandez Almagro, Vida y
obras de A. G. (Valencia 1925); J. van Praag, A.G. Borst.
Gannat, hoofdplaats van het kanton van 1’Allier
(Frankrijk), met oude kerk uit de 11e eeuw, alwaar een
merkwaardig Evangeliarium uit de 10e eeuw bewaard
wordt.
Ganocepbala of Temnospondyli, > Stegocephalen.
Ganoiclei of glansschubbigen vormen in de
Recente visschenfauna slechts een kleine groep
(> Glansschubbigen), die echter in het jongPalaeozoicum en
Mesozoicum vóór
het optreden der
Teleosteiofbeenvisschen een be*

ticus en realist, scherp

;

—

;

;

:
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Gans, >

Gansachtigen; Ganzen.
vogels, behoorende tot de orde
der Anseriformes of Lamellirostres, waartoe gerekend
en de
worden: de > ganzen, de
e e n d e n. Het zijn zwemvogels. Kenmerken: harde,
korte snavel, met zachte, zeer gevoelige huid bekleed.
Zeer typisch zijn de kleine dwarse plaatjes aan de randen van den snavel, die als een zeef werken bij het opnemen van voedsel; de pooten zijn krachtig en kort,

Gansachtigcn,

zwanen

ver naar achteren geplaatst met vier teenen, waarvan
drie door een zwemvlies zijn verbonden; dicht gevederte; onder dekveeren zitten veel donsveeren. Soms is
de kleur der mannetjes fraaier dan die der wijfjes.

Deze

zijn

ook kleiner.

Zij

broeden aan den rand van het

water. Eieren lichtbruin, lichtgroen tot wit van kleur.
Leven van kleine planten, waterdieren, wormen enz.
Vertoeven meer op het land dan in het water. Verheij .
Gansee, een groot Boschnegerdorp (800 zielen)
aan de Suriname, eenige uren boven Kabelstation.
De bevolking behoort tot de Moravische Broeder-

gemeente, die er kerk en school heeft.

Gansersch syndroom, aldus genoemd naar
dengene, die het > syndroom het eerst beschreef, is een
psychogene verwardheid, welke optreedt bij psychopathen als hysterische reactie in benauwende omstandigheden. Zij komt voort uit het verlangen, zich uit
deze benauwende situatie te redden, bijv. het ontgaan
van een verdiende straf. In gevangenissen ziet men het
relatief vaak. Terwijl de patiënt dikwijls den schijn
wekt, dat hij simuleert krankzinnig te zijn, is het in
werkelijkheid een onbewust imiteeren van krankzinnigheid, in een vorm, zooals de leek zich dien
gewoonlijk voorstelt; deze onbewuste imitatie geschiedt
langs auto-suggestieven weg. Alles, wat de patiënt
doet, doet hij systematisch verkeerd; de eenvoudigste
opgaven worden foutief uitgevoerd; hij weet zijn naam
niet meer, vergist zich in zijn leeftijd, is gedesoriënteerd, maakt fouten bij de gemakkelijkste reken-

Hoelen
Ned. Humanist, * 1419te Groningen. Hij ontving onderricht aan de stadsschool te Zwolle en woonde daar in een convict der
Broeders van het gemeene Leven. Daarna vertoef de hij
25 jaar in de voornaamste wetensch. centra van
langrijke rol
Europa: Keulen, Heidelberg, Parijs, Rome, om in
speelden en in 1475 naar zijn
tallooze vormen vaderland terug
keeren. Hij
fossiel gevonden te
zijn. Ze zijn al- woonde meestal
gekenmerkt in het Clarissenle
door

Ganoidei. Platysomus striatus.^UiUiet

het

bezit

een njet
ben,
een hetero
wervelkolom en
verbeende
geheel
cerken of hemiheterocerken staart. Hiervan heeft de
onderorde der Chrondrostei, waartoe Chrondrosteus
en ook de Recente steuren (Acipenser) behooren, een
kraakbeengeraamte en huidbeenp laten op den kop.
v. Tuijn.
glans),
Ganoïdschubben (< Gr. ganos
huid bedekking der > Ganoidei. De g. zijn meestal
ruitvormig, soms rond en overdekken elkaar niet.
Aan de oppervlakte ligt een dikke laag g a n o ï n e,
een parelmoerachtig glanzende, glasharde stof; de
ganoïnelaag wordt gedragen door een poreuze beenlaag.
die vaak kalkvezels bevat en dan isopedine wordt

=

Ganoïne, >

M. Bruna.
Ganoïdschubben.

We

Gansfort,

s s e

1,

klooster te Gro-

van emailschub- ningen, waar

Carboon, Engeland.

genoemd.

opgaven, enz.

hij

en
begraven werd.
Van Groningen
stierf

uit

(1489)

verbleef

hij

meermalen korteren of langeren
tijd in het Cisterciënserklooster
Aduard, een middelpunt van het

Humanisme

in

w

de Nederlanden,
Wessel Gansfort,
op den Agnietenberg te Zwolle en te Wijk bij Duurstede bij bisschop
David van Bourgondië, wiens lijfarts hij was. Ofschoon
leek, hield hij zich hoofdzakelijk met godsdienstige
.

:
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339

vraagstukken bezig. Zijn geschriften (beste uitg.
Groningen 1614) zijn meest van ascetischen en mystieken aard (o.a. Tractatus orationis, Scala meditationis,
een handleiding voor de methodische meditatie) en
ijveren tegen misbruiken.

Door

zijn vereerders

werd

hij

zijn

vroomheid sterk individualistisch. Doch
punten staat hij tegenover het

in andere essentieele

Protestantisme: de rechtvaardigingsleer, de traditie

Niet te ontkennen is echter, dat
den bodem voor het Protestantisme mede heeft

als geloofsbron enz.
hij

helpen voorbereiden.
L i t. M. van Rhijn,

340

van Zeus, aangesteld.
Het thema van de ontvoering van G. is door de plastische* kunst der Oudheid met voorliefde behandeld
tot schenker der góden, vooral

geworden,
ondanks, of wellicht wegens, de
specifieke moei-

genoemd „Lux mundi”,

door zijn tegenstanders „Magister contradictionum”.
Luther, die zijn F a r r a g o uitgaf (1522), en vele
Prot. hebben hem beschouwd als een „Hervormer
vóór de Hervorming”. In deze algemeenheid is dit
niet te verdedigen. Wel is hij Nominalist en heeft hij
vsch. dwalingen verkondigd, die later ook door de
Prot. gehouden werden. Zoo beschouwt hij de Kerk
niet als een hiërarchische instelling en ontkent hij
de onfeilbaarheid van paus en concilies, ofschoon hij
naast de H. Schrift wel de Traditie aanneemt als bron
van geloof. De vergiffenis der zonden bij de biecht
geschiedt door het berouw van den zondaar, niet door
de absolutie van den priester, die alleen kan vermanen
en bidden, welke sleutelmacht ook aan de leeken toekomt. Het vrome denken aan Christus, de geestelijke
Communie, kan zijn lichamelijke tegenwoordigheid
in den geloovige bewerken, waaruit Hoen e.a. tot een
symbolische beteekenis van de Eucharistie concludeerden (ten onrechte, want G. neemt de transsubstantiatie aan). Aan de af laten schrijft hij alleen de
kwijtschelding der canonieke kerkelijke straffen toe.

Ook was

— Ganzen

W. G. (1917) R. Post, W. G. in
:
het licht van zijn tijd, in De Beiaard (jg. 5 1920-’21, blz.
E. W. Miller en J. W. Scudder, W. Gansfort.
25, 111)
Life and Writings (2 dln. New York 1917). J. de Jong.
;

:

;

lijkheid, die

het

aan

uitbeelden

vaneenopwaartszwevend wezen
eigen is. Bekend
is vooral de mar-

meren copienaar
een bronzen beeld

vanLeochares (4e

eeuw

Chr.).

v.

Parallelhiermede
is
de meer zinnelijke

voorstel-

ling, waarin Zeus,

in

de

gedaante

van een

arend,

Ganymedes. Copie naar Leochares. G. opneemt. Ook
nog andere momenten uit de G.-sage zijn in de Antieke
kunst uitgebeeld, o.m. tooneel vóór de ontvoering, samenspraak tusschen Zeus en G. in Olympus. E. DeWaele.
Ganymedes, een der negen Satellieten (manen)
van de planeet J u p i t e r. Rangschikt men deze
satellieten vlg. toenemenden afstand, dan is G. de
vierde. Zij behoort tot het viertal, dat reeds in 1610
door Galilei werd ontdekt, en dat in een goede binocle
of prismakijker zichtbaar is. De afstand van G. tot
Jupiter bedraagt 664 200 km en de omlooptijd 7 dagen,
3 uren, 42 minuten, 331 / 8 seconden. De diameter van
den satelliet is 5 150 km.
G. Mulders.

Ganzebord,

gezelschapsspel.

Het

schijnt

toe-

Ganshoren,

gem. in Belg. Brabant, wordt lang- spelingen op het menschelijk leven te bevatten, zoowel
zamerhand voorgemeente van groot-Brussel (VI 96 in de prentjes als in de getallen, die stijgen tot 63,
C 2/3); opp. 241 ha; ca. 6 300 inw. Oud kasteel. welk levensjaar in het volksgeloof voor critiek geldt.
Rivieren.
Oorsprong is onbekend. Op papier gedrukt, werd het
Gansknuppelcn (-slaan, -trekken, -sabelen, spel op een houten bord geplakt en aan den wand
-schieten, -rijden), vroeger een wreed vastenavond- gehangen.
Knippenberg.
vermaak, ook wel „gent” of „voejagen” genoemd
Ganzeleverpastel, geurig mengsel van gemalen
(fooien-jagen). De gemeste gans, tusschen twee palen ganzelever, kalfsvleesch, kruiden en truffels, ’s Winters
gehangen met den kop naar beneden, moest de kop in terrines, en croute (in gebakken deegkorst) verafgerukt worden. Wie dit klaarspeelde, werd rondge- kocht en gedurende de zomermaanden in blik. Gebruikt
voerd langs de huizen, waarbij gebedeld werd om als hors d’oeuvre, nl. met geroosterd brood of gezeefd,
spek, eieren en worst: een fooien-jagen dus.
vermengd met slagroom en mousse, gespoten op
Lit.
Jos Schrijnen, Ned. Volkskunde ( 2 I 1930, blz. geroosterd brood. Wordt bekoeld geserveerd. Doet ook
Knippenberg. dienst als farce voor sandwiches.
192, 193).
v Oerle-Nipper.
.

Gansoirde,

Ganzen (Lat.
An s e r d a e),

dubbelklooster in de
Nes te Amsterdam. Zuster van G, wordt wel eens
genoemd als de dichteres van mystieke, geestelijke
liederenliederen,
in wellicht het
oudste
die
handschrift verzameld
zijn.
Dat dit hs. waarschijnlijk daar werd aangelegd, op verzoek van
den biechtvader, Gherijt Willemsz. van Zande, tusschen 1473 en 1493, mag wel aangenomen worden.
Dat een zuster die liederen gedicht heeft, blijft hoogst
vroeger een

i

een familie der
> gansachtigen;
zijn zoowel zwemaïs
loopvogels
;

hebben dan ook
flinkesterkevleugels en krachtig

Ze schijnen van elders, van Zuid-Nederland meestal, afkomstig te zijn.
V Mierlo.
Lit.: J. A. N. Knuttel, Het geestelijk Lied (1906).

twijfelachtig.

beenwerk
kunnen
schadelijk
worden voor den
landbouw. Hun
stem is luider dan
die van eenden.
;

.

Gantt, >

Loonstelsel.

Ganymedes (myt h.)

(Gr.,

=

vreugdenrijk),

zoon van Tros en Callirhoë, de „schoonste van de
sterfelijke menschen”, door een arend opgenomen,
daar Zeus op hem verliefd was, en in den Olympus

Wilde

of

grauwe gans.

Als
ze
kwaad
worden, sissen ze.
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familie der samengesteldmonogaam. Alleen het wijfje broedt; het man- plantengeslacht van de
(Composita e), met groote witte
waakt trouw. Het nest is ruw gebouwd tusschen bloemigen
straalbloemen, telt ca. 200 soorten waarwaterplanten en is gevoerd met bladeren, veeren en of gele
Tanacetum
in opgenomen de vroegere geslachten
en Pyrethrum, bijv. C. (T.) vulgare, > boerenworm-

Ze

zijn

netje

kruid, C. (T. of P.) parthenium, het moederkruid of

Mater, dat ook gekweekt wordt. De meest bekende is
de margriet, ook groote madelief, wambuisknoopen
of witte ganzenbloem genoemd, C. leucanthemum.
Als sierplant wordt veel aangeplant de gele g. of
goudsbloem, C. segetum. In dorpstuinen treft men vaak
aan het balsemwormkruid, C. majus (T. balsamita),
een artsenijplant. Heestervormig is de voornaamste
sierplant dezer groep, de Japansche chrysant, C.

Bouman.

indicum.

Ganzenborst

(Duitsch: Gansebauch), puntbuik,

meestal met paardenhaar opgevuld, omstreeks 1580
voorkomend aan het wambuis der mannen. De g.
kwam het eerst op in Frankrijk aan het hof van
Hendrik III en was bedoeld als tegenhanger van de
puntige keurslijven der dames. Ook in Ned. kwam de g.

Rotgans (Branta bernielah
dons. Ze leggen 4-14 eieren; broedtijd 4 weken.
Men kent 60 soorten ganzen. Slechts drie heeft

men

van hun vleesch, vet, eieren, veeren en
donsproductie tot huisdier gemaakt. De voor Ned.
belangrijkste is hiervan de wilde of
gans (Anser cinereus); een trekvogel, die hier niet

terwille

grauwe

broedt. Verder in Ned. voorkomende soorten zijn
kolgans, dwergganzen, rietgans, kleine rietgans,
sneeuwgans, roodhalsgans, brandgans, rotgans, witbuikrotgans en misschien Canadeesche gans.
of land- of
De in Ned. bekende
boerengans (A. domesticus) komt in vsch. variëteiten

een tijdlang veelvuldig voor; afb. op de gravure naar
de begrafenis van prins Willem I (1584) en in zeer
overdreven vorm op de gravures van militairen door
v. Thienen.
H. Goltzius.
Ganzcndiep, Noordelijke dclta-arm van den
IJsel in de prov. Overijsel. Het vormt de Oostgrens
van het Kampereil. en mondt uit in de voormalige
Zuiderzee.

Ganzerik

(P o

t e

n

t

i 1 1

a),

een plantenge-

huisgans

voor. Duitsche variëteiten zijn o.a. de

Pommersche

Verder zijn ook nog bekend de
Toulouser; de knobbelgans of zwaangans. Uit Litauen
worden veel g. in Ned. geïmporteerd voor de slacht.
Verder bestaan er een zeer groot aantal variëteiten,
in dierentuinen als siervogels gehouden
die o.a.
Verheij.
worden.
Vnl. de speciaal gemeste tamme gans wordt als
gebraden gerecht in de huishouding gebruikt, waarbij,
om den licht tranigen smaak te verwijderen, de
lichaamsholte met kastanjes of dgl. wordt opgevuld.
Vooral de Pommersche ganzen gelden als een goede,
v. Oerle-Nipper.
vleezige soort.
Ganzen van het Capitool. Deze redden eenmaal
het Capitool te Rome van een overrompeling door de

en de

Emdener.

Galliërs.

Toen

de Galliërs
onder Brennus in
390 Rome had-

nl.

den ingenomen
en in een stillen
nacht het Capitool trachtten te

Voorj aarsganzerik (Potentilla verna).

overrompelen,
de bezetting gewekt door
het gesnater der
aan Iuno gewijde,
op het Capitool
gevoede ganzen.
Witlox.

in

sierplanten zijn, zooals de geclbloemige P. fruticosa,
waarvan in Rusland de bladeren als thee gebruikt

worden, en P. atrosanguinea uit Voor-Indië. Vele
soorten groeien in Ned. in het wild, bijv. zilverschoon
(zilverkruid, blik, berkhouterklaver of reinevaar),
P. anserina en tormentil (weewortel, schijtwortel of
meerwortel), P. silvestris (P. Tormentilla of Tor-

Ganzenbloem (Chrysanthemum),
een

kruidachtig

van de roosachtigen, telt 200 soorten
de N. gematigde streken, waarvan verschillende

slacht

werd

a= vrucht; b
doorsnede daarvan.

Gele ganzenbloem;

= ment illa

erecta),

dienst doet.

waarvan de wortel

als

maagmiddel

De Alpensoorten zijn geelbloeiend. Evenals

-

;
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het vroegere geslacht Tormentilla wordt de water- inheemsche bevolking,
vooral bij rijstschaarschte.
aardbei (waterhanepoot), Comarum palustre, vaak Tevens mengproduct
bij veevoeder.
Bogaardt.
bij dit geslacht gerekend.
Bouman.
Gapon,
Georgij
Ganzevoet (Chenopodium), een planten- Russ. revolutionnair priester; * 1870 te Poltawa,
geslacht van de familie der
achti- f 1906 te Terijoki bij St. Petersburg. G. was de leider
ge n, telt 60 soorten in de gematigde streken, met van de Petersburgsche staking van Jan. 1905. Toen
breede bladeren echter aan het licht kwam, dat hij tevens met de
en groenachtige geheime politie in betrekking stond, werd hij als
bloemen.
Vele verrader door de revolutionnairen vermoord.

Appolonowitsj,

ganzevoet

gewone on
V Houtte.
waarGarage, bewaarp laars voor auto’s. Soms is de g.
van in Ned. een aan het woonhuis gebouwd met brandvrij plafond,
aantal veelvuldig gladden steenen vloer, soms voorzien van een werkvoorkomen .Alge- kuil, ca. 1 m diep. De minimum afmetingen zijn
zijn

.

kruiden,

meen

Ganzevoet. Witte melde, a = bloem
b = vrucht, omgeven door bloemdek
c

=

vrucht.

;

is

de luis-

2,60

x

5

m2

.

In België bevindt zich de g. dikwerf in

melde (witte mei, het souterrain, bereikbaar vanaf de straat met een
stokmel of mey- vrij sterke helling (tot 20°). Een krachtige, niet afsluiten), Ch. album, bare ventilatie op korten afstand van den vloer
is
welke in Voor- noodig om de zware benzinedampen te verwijderen.
Indië als groente Ook werkkuil en event. schrobputje moeten geventigegeten
wordt. leerd worden door een buis met zuigkap. Speciale
Van belang is de eischen moeten gesteld worden voor brandvrijheid
gierstmelde, Ch. en een goede ventilatie. Bij voorkeur moet de benzine
quinoa,
uit Z. in ondergrondsche tanks bewaard worden. De verAmerika, die daar warming geschiedt bij voorkeur door water- of stoomals
graanplant verwarming. Bij kachelverwarming moet het stoken
verbouwd wordt. buiten de g. plaats vinden en moeten de kachels luchtCh. bonus Henri- dicht van de g. worden afgescheiden door mantels
cus, brave Hen- van ijzer. De ingang wordt afgesloten met draai- of

drik (goede Hen- schuifdeuren (overhead door) of rolluiken. In de groote
werd vroeger in enkele steden worden dikwerf de g. gecombineerd tot blok
landen als groente verbouwd. Geneeskundig werden garages. In West-Berlijn heeft men ook
keldergarages
vroeger benut Ch. vulvaria,stinkmelde,enCh. Botrys, gebouwd, gelegen onder het open terrein
achter de
druifkruid. Verder treft men in Ned. aan Ch. capita turn, woningen. Bij duur terrein ging men
er ook toe over
aardbeispinazie, en Ch. polyspermum, korrelganze- g. te bouwen met meerdere verdiepingen,
bijv. Torenvoet of kruipmel. Het vroeger zelfstandige geslacht garage in Den Haag, waarin plaats is voor 400
auto’s,
Blitum wordt nu ook tot Chenopodia gerekend.
waarvan 85 in boxen. Vsch. hellingsystemen heeft
Bouman. men bedacht om de auto’s naar de boxen te transpordrik, algoede of lamsooren),

Ganzevoe tachtig en (Chenopodiaceae),

een plantenfamilie met 70 geslachten en 500 soorten;
heeft zich veelal aan zouthoudende gronden aangepast.
Vele geslachten hebben zich beperkt tot hunne oorspr.
groeiplaatsen, waardoor elk werelddeel zijn eigen
soorten heeft. De bladeren zijn vaak klein, soms tot
schubben vervormd of schijnbaar ontbrekend, bijvoorbeeld Salicomia, terwijl de bloem groengeel is.
Belangrijke soorten als voedselplant zijn spinazie en
bieten.

Bouman.

Ganzschluss (muziek), > Slot.
Gaour, > Gaur.
Gapactus, (lammergier), > Gieren.
Gaper, als uithangbord in zwang gekomen

bij

teeren,

bijv. dubbele wentelhelling, o.m. toegepast
de Postgarage te Boedapest; de Josephine-helling
met 2 rechte hellingen, naast elkaar gelegen, welke
is toegepast in de grootste g., de Morot Mart Garage
te Boston. De meest voorkomende en meest economische is de Humy-helling: twee rij weg -systemen verschillen een halve verdiepingshoogte in aanleg. Bij
zeer beperkte ruimte komt alleen liftgarage in aanmerking.
Thunnissen .
bij

Garamanten,een reeds doorHerodotus vermelde,
ten Z. van Tripolis bij de oase Fezzan levende volksstam. Onder keizer Augustus door L. Cornelius Balbus
aan het Rom. gezag onderworpen, kwamen zij nog
herhaaldelijk tegen dat gezag in verzet.

en apothekers, waarschijnlijk oorspr. een
Garamoncl, C 1 a u d e, Fr. lettergieter en
afb. van den nar, die den kwakzalver hielp op de markt ontwerper van
fraaie lettertypen; * eind 15e eeuw te
om zijn waar aan den man te brengen. Anderen spreken Parijs, 1561. Hij leverde niet alleen aan de Fransche,
f
van een beroemden drogist, die Gaper heette; weer doch ook aan Ned., Duitsche,
Belg. en Eng. boekanderen zoeken verband met het gapen of tong uit- drukkers lettermateriaal.
steken, dat noodig was bij den apotheker-geneesGarantie is in bedrijfseconomischcn zin de waarheer.
Knippenberg. borg tot vervulling van aangegane verbintenissen.
^
drogisten

Gaping (geologie), > O verschuiving.
Gapkocrs, term in den effectenhandel, gebruikt

In alg. zin ligt die g. opgesloten in de juridische,
moreele, technische en financieele bekwaamheid van
dengene, met wien de verbintenis wordt aangegaan.

voor den koers van fictieve transacties, door een
beursman opgegeven, ten einde den gemiddelden koers De financieele draagkracht ligt
opgesloten in het
in voor hem gunstigen zin te beïnvloeden.
vermogen en is de uiteindelijke compensatie voor de
Gaplék, Indische benaming (Midden- en Oost- g., hetzij deze al dan niet uitdrukkelijk is gegeven.

Jav8) voor geschilde en gedroogde cassave- of tapioca wortel. Rijk aan zetmeel ; arm aan eiwitten,
vetten en vitaminen
is het voedsel voor de arme
;

Dit laatste geschiedt bijv. bij het garandeeren van
eigen fabrikaat, zgn. kwaliteits -garantie, e.a. De
g.

kan ook gedekt

zijn

door onderpand van een deel van

;

Garantiekapitaal
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het

Het
en

vermogen, of door derden worden verstrekt.
laatste geval is te onderscheiden in georganiseerde
individueele garantie-stelling. De eerste functie

wordt uitgeoefend door bijna alle banken en door zelfstandige waarborgmaatschappijen. Zij geven de g.
ter ondersteuning van toekomstige betalingsverplichtingen, bijv. aan den fiscus wegens invoerrechten en
accijnzen voor leveringsplichten of uitvoering van werken; voor formaliteiten bij het internat, goederenverkeer, enz.; in het algemeen dienen die bank -garanties
voor transacties met niet directe of met problematieke
;

vereffening. Bij de individueele garantie-stelling is een
der vormen die van de borgstelling voor het door

— Gargao
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Florence, * ca. 1470, f 1524. Zijn werk draagt geheel
stijl van het eind der 15e eeuw,

den Florentijnschen
echter

was

met een Umbrischen inslag. Volgens Vasari
van Filippino Lippi, later zou hij onder

hij leerling

Pinturicchio te Rome gewerkt hebben. In zijn laatste
periode werd zijn kunst veel zwakker.
Schretlen.
L i t. Berenson, Florentine painters.
Garborcj, A r n e, Noonveegsch romanschrijver
:

van naturalistische, later Christelijk-socialistische
richting; * 1851 te Time, f 1924 te Oslo. Een moeilijke
en zeer
jeugd
wisselvallige

le-

venservaringen

drukken hun
anderen opgenomen crediet, het meest voorkomend bij
de credietgeving aan den handeldrijvenden of indus- stempel op G.’s
letterkundige
trieelen middenstand of aan den landbouw; het is
ontwikkeling.
bekend, dat deze vorm van g. ook in georganiseerd
Kind van een
verband wordt verstrekt. Inhaerent aan bijzondere
ondernemingsvormen zijn de garanties van het privé- overspannen piëvermogen van een deelhebber in een vennootschap tist, die met zelfeindigt,
onder firma of een coöperatie met W.A. of G.A moord
(> Coöperatieve vereeniging). Ook de g., door samen- moet hij als autozichzelf
werkende ondernemingen onderling voor alle of be- didact
paalde transacties verstrekt, behooren tot deze groep. opwerken, eerst
Ten slotte zijn nog te onderscheiden de g., door tot dorpsonderpubliekrechtelijke lichamen verstrekt, hoofdzakelijk wijzer, daarna tot
ter bevordering van het sociale welzijn. Behalve journalist en bede hoofdsommen van kapitaal of leeningen, wordt dan diende aan het
tevens het rendement gegarandeerd. > Instaan.
Rekenhof.
Uit
Garborg.
L t. A. B. A. van Ketel, De garantie als aanvullende zijn ambt ontzet
Ketel
v.
financierings-figuur.
(1887), om de ergernis die zijn naturalistisch werk
Garantiekapitaal is in feite het geheele eigen verwekte, leefde hij tot aan zijn dood van zijn pen.
kapitaal plus de reserves en de nog niet uitgekeerde
Zijn eerste boeken ijveren voor vrijdenkerij met een
winsten van de onderneming. Inzonderheid wordt dogmatisme waar G. later van terugkeert. Zijn proonder g. verstaan het niet gestorte deel van het bleemromans, alle in radicalen oppositiegeest en
kapitaal of het op andere wijze onder bijz. voorwaar- volgens de vaak cynische naturalistische formule
den te foumeeren kapitaal.
geschreven, munten uit door rake schildering en
Garantieloon, > Loonstelsel.
grondige karakterstudie, maar zijn gedragen door een
bedenkelijke strekking. Hoogtepunten in deze producGaranüesyndicaat, > Consortium.
tie zijn: Bondestudentar (1883; de tragiek van den ontGarantiewet, > Romeinsche kwestie.
loopbaan);
Fransch Jezuïet, wortelden buitenjongen in een intellectueele
F r a n 9 o i s,
Garasse,
Mannfolk (1886; de sexueele conflicten gezien als
* 1584,
aan
Jezuïetende
Leeraar
Poitiers.
1631
te
f
sociale, meer dan als ethische, moeilijkheden); Uforsoncolleges van Bordeaux en Poitiers, predikant en vooral
lige (1888; tooneelspel: karakterontaarding door de
groote
zijn
al
te
Door
bekend als polemisch schrijver.
politiek).
heftigheid en soms gewaagde stellingen heeft hij
De kentering in G.’s productie na 1890 gebeurt in
de tegenstelling tusschen Jezuïeten en geestverwanten
zin van een sterk sociaalgekleurd, vrijzinnig
van S. Cyran, en zoo den komenden Jansen is tenst rijd, den
Christendom, in het raam eener gezonde natuurverscherpt.
bekeeringsverL i t. Sommervogel, Bibl. de la Comp. de Jésus (III) omgeving: Traette Maend (1891; een
Fouqueray, Hist. de la Comp. de Jésus en France haal); Fred (1892; zijns vaders ondergang in reli(III en IV) De Meyer, Les premières Controverses Jan- gieuzen waanzin tot roman verwerkt); de dramatische
Gorris. trilogie: Laeraren (1896; prediking van een ondogmasénistes en France (1917, register i.v.).
Garbe, Richard von, Indoloog; * 1857 tisch Christendom); Den burtkomne Faderen (1902)
te Bredow, f 1927 als prof. te Tübingen. Bekend om en Heimkomin Son (1908; de terugkeer van den verzijn studiën over Indische philosophie, bijz. het loren zoon). Haugtussa (1895) en I Helheim (1901)
Samkhya -systeem, en zijn vert. en onderzoek naar den zijn symbolistisch bedoelde gedichtcyclussen, door een
lichten epischen draad verbonden. Van zijn eerste
oospr. vorm van de Bhagawadgita.
Werken: Die Bhagavadgita (Leipzig 2 1921) Die werk af schreef G. in het > landsmaak
Samkhya-Philosophie (Leipzig 2 1917).
Skrifter i Samling (9 dln. Oslo 1922).
Uitg
Garbo, 1° Greta, pseud. voorde filmactrice L i t. E. Lie, A. G. (Oslo 1919) I. Mortensen, A. G.
Baur.
Thesen, A. G. (Oslo 1935).
Greta Gustaffson; * 1905 te Stockholm, sinds jaren (1924); R.
Correa,
Gamio, Pedro
werkzaam in Hollywood (Metro-Goldwyn-Mayer).
* 1724,
f 1772. G. hielp de Port.
Zij wordt gevierd als de befaamdste en interessantste Portugeesch dichter;
i

:

.

:

;

—

;

.

:

:

;

Antonio

onder de filmsterren. In tegenstelling met vele harer
collega’s onthoudt zij zich van luidruchtige reclame.
Zij trad op in vele films, die geen van alle haar persoonlijkheid op bevredigende wijze interpreteeren.
2° Rafaellinodel, Italiaansch schilder te

letterkunde zuiveren van vreemde imitaties en valsch
sentiment. Vertaalde uit Horatius en maakte sonnetten, fijn van toon. Satiricus is hij in twee korte
tooneelstukken in blanke verzen: Theatro Novo (bespotting van het toenmalige drama) en Assemblea ou

;

:

Garcia— Gard
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Partida (caricatuur van bepaalde historische perOm onbekende redenen gevangen genomen,
verkreeg hij van Pombal zijn vrijlating juist op den
dag van zijn geheimzinnigen dood.
L i t.
U i t g. Obras poeticas e oratoriasJ1888).
Menéndez y Pelayo, Horacio en Espafia.
Terlingen.
sonen).

—

:

zangleeraar, * 1805 te MaLonden. Vond in 1854 den keel-

Garcia, Manuel,
drid,

f 1906

te

(1849,

G.
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22

1922). Gaf ook

de

Wagner opnieuw uit.
Gard, 1° dept. in

111.

deutsche

Flora

Z. Frankrijk, opp. 5 881

km2

van

km 2

,

hoofdstad Nimes.
Het dept. strekt zich uit van den voet der Ce vennes
tot de strandmeren en duinen bij de Midd. Zee. Belangrijk is de veeteelt (schapen, geiten, muildieren);
daarnaast wijn, olijven, moerbeien. Bij Alès wordt

406 816 inw. (1931), 70 per

;

spiegel uit.

Garcia de Cisneros, >Cisneros.
Garcia Morcno, G a b r i e 1,
president van de rep. Ecuador; * 1821
Guayaquil, vermoord 1875. Van
Castiliaansche afkomst, studeerde in
Quito en te Parijs (chemie, staatkunde
en philosophie), werd 1857 burgemeester
van Quito en rector aan de univ. aldaar, was herhaaldelijk van 1861-’65
te

en daarna 1869-1875 pres. van Ecuador.
Voor de vierde maal gekozen, werd hij
daags daarna vermoord. Diosnomuere

(God

niet) waren zijn laatste
Vurig verdediger van den

sterft

woorden.

H. Stoel (hij protesteerde tegen de
overweldiging van den Kerkel. Staat in
1870), wilde hij van zijn vaderland een
Kath. republiek maken (de rep. van het
H. Hart). Hij arbeidde aan de wetensch.
en geestelijke cultuur van zijn volk
(meerendeels Indianen) in Kath. geest
en trad, steunend op een grondwettig
sterke presidentsmacht, soms uiterst
streng op tegen revolutionnairen. Financiën, soc. wetgeving, onderwijs (Jezuïeten!) en wegenaanleg hadden zijn bijz.
zorg. Fel tegengewerkt door anticïericale liberalen in politiek en pers, werd
hij na zijn dood door zijn dankbaar volk
verklaard tot Regenerator des Vaderlands en martelaar van de Kath. beschaving. Zie ook > Ecuador (Geschiede-

Wübbe.

nis).

L

i t.

:

J. T.

Bcrtrand, Hist. de 1’Amér.
dln. Parijs 1929) ; P. A.

espagnole (2
Berthe, G. M. (Parijs 1888); Fr. Veuillot,
Ad. von BerlichinG. M. (Parijs 1922)
gen, Don G. G. M., Ein Leben im Dienste
des Vaterl. u. des Glaubens (Essen 1909)
Maxwell Scott, G. G. M. Regenerator of
Ec., in St. Nicholas Series (Londen 1908).
Garcilasso, > Lasso de la Vega.
Garciuia , een 180 soorten tellend
plantengeslacht van de fam. der Gutbewoont Azië en Afrika,
t i f e r a e ;
waar talrijke soorten rood hout leveren.
De vrucht is eetbaar en dient ook voor
azijnbereiding. Den besten azijn levert
de Mangostanboom, G. mango stana,
met appelvormige vruchten van zoetzuren smaak.
hoogen
den langzamen groei van dezen 6
hooge
boom wordt hij weinig aangeplant. De 9
G. cola uit Afrika verschaft de door de Negers
Bonman.
gekauwde bittere kolanoten.
;

Om

Garcke,

m

Friedrich August,

m

Duitsch

plantkundige; * 1819 te Braunrode, f 1904 te Berlijn
als prof. in de plantkunde en custos van het botanisch
museum. G. is langen tijd beschouwd als de beste
kenner van de Duitsche flora.
Hoofdwerk: Illustr. Flora von Deutschland

Gardameer.
steenkool gevonden, verder asfalt, zink, koper, marmerAan de kust wint men veel zeezout.
L i t.
A. Lorbert, Provence, Bas-Languedoc enz.
:

monographies écon.

2°

Rechter

z

ij

(Parijs 1928).

r

i

v

i

e r

van de Rhöne, 115

km

ontspringt op de Cevennes.
Heere.
Archaeo logisch beroemd is de Rom. waterleiding,
door Agrippa in 18 v. Chr. gebouwd, die het water van
twee fonteinen in de buurt van Uzès naar Nimes,
op 40 km afstand, moest overbrengen. De eigenlijke
Pont du Gard, die opvalt door zijn sierlijken bouw,

lang

;

-. ;e

m

m

m

breed.
hoog en bovenaan 3
lang, 48
Van de 3 bogenrijen telt de onderste 6 bogen, de
middelste 11 en de bovenste 35 (zie afb. kol. 618
is
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349
270

E

in dl. II).

Gardaia

of

-

De Waele.

Gh ar da ja,

oase in de Algerijnsche
(I 536 Dl); 12 000 inw.,

Sahara ten Z. van Algiers
omgeven door uitgestrekte dadelpalmtuinen.

Gardameer (Ital.: Lago di Garda), grootste meer
tusschen Lombardije en Venetië, opp.
diep. De Mincio
boven zee, 346
65
voert het water af naar de Po. Het smalle Noordeinde
bergen (tot
lijkt op een fjord, omgeven door hooge
2 200 m). Het breedere Zuidelijk gedeelte wordt omzoomd door de heuvels van de eindmoreene uit den
bestaande
Ijstijd. De gletsjers schuurden toen een reeds
inzinking uit. Het warme klimaat (13° jaartemp.)

van

Italië,

370

km 2

m

m

,

Zuidelijke vegetatie met

olijven,

veroorlooft een rijke,
citroenen, cypressen, camelias, magnolias en palmen.
Bekende winterverblijven zijn Gardona, Riva, Arco,
Saló. Er is veel scheepvaart en vischvangst.

* 1622 te Reval, f 1686 te Venneen Fransch edelman uit LangueZweden
doc, die zich in het midden der 16e eeuw in
gunst
vestigde; verkreeg als veelzijdig begaafd man de
van koningin Christina, die hem in 1646 het gezant-

Zweedsch staatsman;

gam; kleinzoon van

X

Gustaaf
schap te Parijs toe vertrouwde. Onder Karei
kreeg hij het opperbevel in de Oostzee-provinciën
en werd na 1660 rijkskanselier tijdens de minderjarigheid van Karei XI; dreef de Zweedsche politiek in haar
Franschgezinde richting. Na de Zweedsche nederlaag
van zijn koning,
bij Fehrbellin (1675)verloor hij de gunst
zag zijn goederen in beslag genomen tot dekking der
oprecht
Als
armoede.
oorlogskosten; stierf in
minnaar van kunsten en wetenschappen kocht hij
den beroemden Codex argenteus van Wulfila’s Gotische
Bijbelvert.

en schonk dien aan de

universiteit

te

v.Gorkom.
Gardiner, 1° Alan H e n r y, Eng. Egypto* 1879. Leerling van
loog van groote verdiensten;
Griffith en Erman. Medewerker van het Wörterbuch

Upsala.

der agypt. Sprache (1926 vlg.); tijdlang „research prof.
voor Oriënt. Inst. Chicago. Vooral bekend door zijn
Egyptian Grammar (Oxford 1927). Sinds 1934 redacteur van Journal of Egyptian Archaeology J Janssen.
2° H. B a 1 f o u r, Eng. componist; * 1877 te
d’honneur enz. Kreeg als lijfwacht bijz. beteekenis.
populair geworden
Praetorianen, Mammelukken, Janitsaren waren lijf- Londen, schreef o.m. eenige in Eng.
Shepherd Fennels
wachten van resp. de Rom. keizers, de Egypt. en de orkeststukken, als English Dance,
Turksche sultans. Als keurkorpsen waren deze lijf- Dance, enz.
3°
Rawson, Eng. historicus;
wachten van invloed in den krijg; evenwel was hun
Hij
getalsterkte in verhouding tot de legertroepen gering. * 1829 te Ropley (Hamps.), f 1902 te Sevenoaks.
Napoleon gaf in zijn legers aan de g. zoowel in soort was fellow van All Souls (1884) en Merton (1892) te
van troepen als in getal een belangrijke uitbreiding. Oxford en prof. in de gesch. aan King’s College te
Londen. Als historicus hield hij zich vnl. bezig met de
Zij vormden een uit elite-troepen bestaande reserve,
waarmede hij vaak een beslissenden invloed op den Puriteinsche omwenteling; maar, om de oorzaken ervan
gang van den slag wist uit te oefenen (zie voor de te verklaren, begon hij met de regeer ing van Jacob I.
Fr. garde: Capitaine Richard, La Garde; L. Fallou, Zijn werken, steunend op ernstige bronnennavorsching.
La Garde Imperiale). In den zin van keurkorps (garde), zijn merkwaardig zoowel door critische nauwkeurigheid
bestemd om dienst te doen in het garnizoen, waar de als door synthetische kracht.
Werken: o.a. Hist. of Engl. from the accession of
koning verblijf hield, zijn bij K.B. van 7 Juli 1829
outbreak of the civil war (10 dln. 1863-’82);
(nr. 14) bij het Ned. leger de korpsen grenadiers en James I to the
of the
Lohmeijer. Hist. of the great civil war (4 dln. 1886) Hist.
jagers opgericht.
and Protectorate (3 dln. 1894-1903). BeA b r o s i u s, Dominicaan en commonwealth
Garcleil ,
stuurder v. d. Engl. hist. review (1891-1902). Willaert.
theoloog; * 1859, f1931; 1884-1911 werkzaam als
4° Stephanus, Eng. staatsman * tusschen
Revue
aan
medewerker
en
van
medestichter
prof.;
en 1490, f 1555; doctor in de beide rechten,
1483
et
Philosofiques
Sciences
des
Thomiste en Revue
graad hij aan de univ. van Cambridge behaalde.
welken
gebied.
methodologisch
Théologiques: baanbreker op
op zijn leven werpt de steun, door hem aan
smet
Een
1’Apologétique
(1908)
Werken: La Crédibilité et
in diens echtscheidingsprocedure en de
VIII
de
Hendrik
Structure
La
Théologie
(1910)
Le donné révélé et la

L

i t.

:

Pierina, II

Lago

Heere

di G. (1914).

Garde had aanvankelijk de beteekenis van wacht,
komt als zoodanig nog voor in samenstellingen als
garde -barrière, garde -chasse, garde -champêtre, garde

.

.

Samuel

;

m

;

;

PAme (1927).
Gardenia,

_

.

een plantengeslacht van de lam.
der sterbladigen (Rubiaceeën); komt in de tropen
plaatselijk in het wild voor, maar wordt vooral veel
gekweekt, in het bijz. de soort G. jasminoides (florida)
uit China. G. grandiflora en ook jasminoides leveren

een gele kleurstof.
Garderen, dorp in de gem. > Bameveld.
Garderobe, kast voor kleerenberging; de diepte
aan vaste
is 60 è 70 cm; de kleeren kunnen hangen
haken of aan een metalen roede. Bij theaters en dgl.
gebouwen treft men diepe g. aan, waarbij een groot
lengte gewenscht

Gardiaan

is.

(Ital.

guardiano

=

wachter), overste

in de Franciscanen- en Capucijnenorde. Terwijl vroeger de g. veelal door de kloosters zelf

van een klooster

werd gekozen, wordt

hij

tegenwoordig door den provin-

ciaal en de provinciale definitoren voor drie jaar be-

noemd.

Gardie

,

Magnus

Gabriel

de

la,

daarmee samenhangende afscheiding van Rome
verleend. Als belooning benoemde Hendrik hem tot
zijn privé -secretaris, na Wolsey’s dood tot bisschop

van Winchester.

Om

noch Rome, noch Hendrik van

zich te vervreemden, speelde hij vaak een dubbelzinnige rol. Wegens zijn verzet tegen de invoering van
de Prot. leer bracht hij bijna heel den regeeringstijd
van Eduard VI in opsluiting door. Maria de Katholieke
gaf hem de vrijheid terug, benoemde hem tot lord-

hem kronen en droeg
de opening van het parlement op. Zijn laatste
levensjaren gebruikte hij om goed te maken, wat hij
misdaan had, en de breuk met Rome te herstellen.
Hij werd begraven in de kathedraal van Winchester.
Hij liet vsch. geschriften na, waarin hij vooral de
transsubstantiatie en het celibaat verdedigt. De

kanselier, liet zich in 1553 door

hem

universiteitsbibliotheek van Cambridge bezit van zijn
hand nog vele onuitgegeven manuscripten. Een afzonWachters.
derlijke biographie bestaat niet.

Gardner,

1°

Ernest

Arthur,

Eng.

;;
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archaeoloog, broeder van Percy G. * 1862. Directeur
van de British School of Archaeology te Athene
(1887- ’96), later hoogleeraar te Londen; nam deel aan
de opgravingen te Megalopolis en te Naucratis.
Werken: Introduction to Gr. Epigraphy (1887)
Ancient Athens (1902)
Handbook of Gr. Sculpture
(1905) Six Gr. Sculptors (1910).
2° Percy, Eng. archaeoloog, broeder van 1°
;
* 1846 prof. te Cambridge (1880) en Oxford
(1887).
Naast werken over Gr. oudheidkunde, vooral numismatiek, schreef hij ook hist. studiën over Bijbelsche
;

;

;

onderwerpen.

Werken:

Types

of Gr. coins (1883)

;

A

numismatic

(1887) New Chapters in Gr.
of Gr. Antiquities (1898)
Grammar of Gr. Art (1905) ; Hist. View of the New
Testament (1901) Growth of Christianity (1907).

commentary on Pausanias
history (1892)
Manual

;

;

;

Gardone-Riviera,

badplaats; aan het
Lago di Garda, vooral geschikt voor patiënten met
longziekten en aandoeningen van het strottenhoofd.

G&rdonyi, G

Ital.

is

352

echte zijde (grège), dat

men verkrijgt door afhaspelen

van de cocons der zijderups, en kunstzijde, die ontstaat
door persen van vloeibare cellulose door microscopisch
kleine openingen en den zoo gevormden draad te laten
stollen. De diameter kan bij de vsch. soorten g. sterk
uiteenloopen, in verband met de grondstof, het latere
doel van het g., of het gewenschte garennummer (zie
onder).

Over het algemeen tracht men het g. zoo glad en
gelijkmatig mogelijk te spinnen, resp. twemen, wanneer
niet aan een bepaald ongelijkmatig voorkomen de
voorkeur gegeven wordt, bijv.: noppen. Nog meer
mogelijkheden tot ongelijkmatige effectvorming biedt
het twemen, waarbij knoopen, lussen, vlammen e.d.
aangebracht kunnen worden. De draaiing van g. of

twem kan rechts of links zijn, los of vast, afhankelijk
van technische overwegingen. Effecten van andere
soort kunnen in het g. ontstaan door verven, bedrukken,
glanzend of dof maken, enz.
De g. worden gekenmerkt door benamingen, die bij
standaardgarens van blijvenden aard zijn, echter
bij g. voor mode-artikelen met de mode opkomen en
weer verdwijnen. De voorn, katoenen g. zijn: water-

Hongaarsch schrijver van
* 1863
te
Agard,
f 1922 te Eger. Schreef vooral verhalen, waarin hij het
landelijk leven typeert, drie hist. romans van beteekenis: Sterren van Eger (over den strijd tegen de Turken), (ketting-)garen en mule-(inslag-)garen, verder medio,
Slaven Gods (over het kloosterleven in de M.E.), vnl. voor twerndoeleinden. Bij wollen g. onderscheidt
De onzichtbare Mensch (over Attila) en ook een men twee hoofdgroepen, nl. > kamgaren en > strijk-

gematigd

é z a,

richting;

realistische

;

volksch tooneelstuk;

De Wijn.

garen.

Schroeder.

Het zgn. garennummer geeft de verhouding aan
Gardtliausen, V i c t o r, Klass. philoloog; tusschen de lengte en het gewicht van een garen
* 1843 te Kopenhagen,
f 1925 te Leipzig. Biblioth. (lengtebenummering), of omgekeerd de verhouding
en prof. in Leipzig (1.877-1921). G. bestudeerde speciaal tusschen het gewicht en de lengte (gewichtsbenumme-

L

i t. :

L.

Kéky, G. G. (1926).

A. Cardijn.

de palaeographie.

Werken:

Griech. Palaeographie ; Catalogi van
meerdere hss.-verzam.; Handb. der wissensch. Bibliothekkunde ; Augustus und seine Zeit (3 dln. 1891-1904).
Autobiogr.
Geschichtswissenschaft in Selbstdarstellun:

gen

(uitg.

1926

d.

Stemberg).

Gardulf, > Gerulf.
Gardzjjan-balsem, >

Gare

ring). Lengte en gewicht zijn in eenheden uitgedrukt,
die verschillend zijn naar gelang de soort van benummering. Voor techn. berekeningen is het garennummer

onmisbaar. Veelal staat het in zeker verband met de

opmaking en verpakking van het garen

Gurjun-balsem.

de voor een goeden plantengroei,
zoowel in physischen, chemischen alsook in biologischen zin meest gunstige toestand van den grond.
Deze is dan los (Gare
Garung
gisting), kruimelig
en laat lucht, water en koolzuurgas goed door. Daardoor zullen de ademhaling der plantenwortels, de
ontwikkeling en werkzaamheid der nuttige bodembacteriën, de verweering der bodemmineralen en het
oplossen van plantenvoedsel, de vorming van milden
humus, de vochtvoorziening enz. bevorderd worden.
Door toevoer van organische stof (o.a. stalmest) en
kalk, door bedekking van den grond, teelt van schaduwgevende planten (hakvruchten), inwerking van
den vorst, oordeelkundige grondbewerking zal het
tot stand komen der G. bevorderd worden.
Dewez.
Garen is een draad, bestaande uit een bundel
evenwijdig aan elkaar liggende textielvezels, die met
het oog op grootere hechtheid spiraalsgewijze samengedraaid zijn. Doel: vervaardiging van weefsels, breien tricotagegoederen, gaas, tulle, enz.
Enkelvoudig g. is meestal een spinproduct. Door
samen draaien van twee of meer g. ontstaat t w e r n,
die evenals de enkelvoudige g. voor het maken van de
meest varieerende stoffen gebruikt kan worden. Twern
vindt eveneens toepassing als naaigaren, koord, touw,
enz. De voorn, grondstoffen voor het spinnen van g.
zijn: katoen en wol, verder vlas, hennep, jute, cocos,
vsch. soorten haar, als mohair, alpacca, kameelhaar,
enz., tevens de afvallen van echte zijde. Niet gesponnen

=

(Duitsch),

=

(strengen).

Lengtebenummering.

Voorbeelden. 1 °
a) Metrisch stelsel: lengte-eenheid 1 000 m, gewichtseenheid 1 000 g. No. 1
garen
1 x 1 000

=

wegen 1 000 g.
No. 2 = 2 x

m

m

1 000
garen wegen 1 000 g., enz.
b) Engclsch stelsel voor katoenen garens: lengte-een-

heid 840 vards (768 m); gewichtseenheid

1

lb

(453,6 g).
No. 1
1
No. 2
2

2°
sel

= x 840 yards garen wegen 1 lb.
= x 840 yards garen wegen 1 lb., enz.
Gewichtsbenummering. Turijner stel(legale

titre):

gewichtseenheid

(denier)

0,05

g,

lengte-eenheid 450 m.

No. 1
No. 2

=

1

=

2

x
x

m = 1 denier.
= 2 denier, enz.

0,05 g op 450
0,05 g op 450 ra

Opmaking en verpakking van katoenen garens: een
streng (hank) heeft 7 bindsels (leas, curs). Haspelomtrek 1, l 1 j2 of 2 yards. 10 strengen vormen 1 groote
streng en het aantal groote strengen in een pak komt
overeen met het garennummer. 1 pak is 10 lbs.
Schroeder .

Garfield,

James Abraham,

der Verecnigde Staten

*

president

1831 te Orange (Ohio),
f 1881 te Long Branch (N.J.). G. sproot uit een zeer
nederige familie, maar werkte zich door zelfstudie op.
Hij streed mee in den Secessieoorlog, in het leger der
Noordel. Staten, werd in 1863 tot lid van het Congres,
en in 1880, als republikeinsch candidaat, tot president
verkozen. Na een paar maanden regeering werd G.
door een ontevreden baantjesjager vermoord.
L i t. C. Smith, Life and letters of J. A. G. (2 dln.
New-York 1925).
V. Uoutte.
:

;

*

GASAANVALLEN

8

7

GASSPROEIEN: 1—3. GASWERPEN
.

De

:

4—6. GASBLAZEN: 7 en

8.

'* de
Zes minuten later:
doel. o.
3. t-tr
het vliegtuig gespoten gaswolk. 2. Drie minuten later: de wolk zakt naar het
'Jj’?
breidt
op het doel. 4. Ingegraven gaswerpersbatteri|. 5. Het verschieten der gaspro|ectielen. 6. De gaswolk
leperen.
gasaanval (22 April 19l5)bi|
7. Reservoirs met gas, opgesteld in loopgraaf. 8. Luchtfoto van den eersten
1

uit

laswolk
ich uit.

ligt

GESCHUT

Veldkanon, kaliber 7 cm.

Houwitser, kaliber 15 cm.

Luchtdoelgeschut, kaliber 7,5 cm.

Kustgeschut, kaliber 30 cm.

Houwitser, kaliber 12 cm.

Houwitser, kaliber 23 cm.

Spoorweggeschut, mortier, kaliber 30 cm.

Houwitser, kaliber 40 cm.
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m

Gargano, M

kalkmassief tot 1 000
o n t e,
oprijzend aan de Adriat. Zee, aan de
Oostzijde van Italië. Oorspr.was het een eil.,dat aan
den wal is vastgeslibd. Hier en daar mooi eikenwoud.

hoogte

steil

Vele aardbevingen ; aan den voet overvloedige
bronnen. Monte Sant’Angelo, ca. 25 000 inw., heeft
een beroemde bedevaartskerk toegewijd aan den H.
aartsengel Gabriël.
in oudheid dicht beboscht, en
Podaleirios.

De G. was

om het orakel van Calchas en
Gargantua. > Rabelais.
Gargara, bergspits van het

bekend
Heere.

Idagebergte in Troas.

Vlg. Homerus’ Ilias hield Zeus hier gaarne verblijf.
Een gelijknamige stad lag aan den voet.
Gargarisma, (Lat.), •> Gorgeldrank.
afkomstig uit
ia lis,
Gargilius,
Mauretanië, leefde ca. 250 n. Chr., schreef een stan-

Mart

over landbouw, verfijnde tuincultures,
het medicinale gebruik van groenten, diergeneeskunde.
Tevens is van zijn hand een biographie van keizer
Witlox.
Alexander Severus (222-235).
Gargoris, mythisch koning van Tartessus
(Z. Spanje), aan wien de uitvinding van de in oudSpanje bloeiende bijenteelt werd toegeschreven.
Garibaldi, G i u s e p p e, een van de voornaamste figuren van de Ital. eenheidsbeweging in de 19e
eeuw. * 1807 te Nizza, f 1882 te Caprera. Zoon van

daardwerk

tal vrijwilligers (Spedizione dei Mille, Tocht der Duizend) naar Sicilië, en nam het eiland in bezit in naam
van Victor Emanuel, „koning van Italië”. Vandaar
stak hij over naar Calabrië, veroverde geheel het
koninkrijk Napels en legde 26 Oct. 1860 zijn dictatoriale macht in de handen van Victor Emanuel II neer.
Daarna trok hij zich terug op Caprera, doch verscheen
nog een paar keeren op het oorlogstooneel, nl. in 1862,
tegen de Pauselijke Staten, in 1866 tegen Oostenrijk
en°in 1867 wederom tegen den paus. Hij wilde immers
de hoop niet opgeven, Rome tot hoofdstad van Italië
te maken, doch bij Mentana leed hij tegen het Fransch
expeditie-korps van generaal Failly een ernstige
nederlaag (3 Nov. 1867). In de verwikkelingen van de

kwestie trad

Ital.

hij

voortaan niet meer op.

val van Napoleon III stelde hij zich in dienst
van de Fransche Voorloopige Regeering en nam deel
met een schaar vrijwilligers aan den Fransch-Duitschen
oorlog (1870). Na het sluiten van den wapenstilstand

Na den

hij door Bordeaux naar de Nationale Vergadering
afgevaardigd, doch nam spoedig zijn ontslag en keerde
naar Caprera terug (Febr. 1871). Ook in het Ital.
parlement zetelde hij niet lang (1875- ’76). De laatste
jaren van zijn leven leed hij hevige lichaamspijnen.

werd

Geheel Italië droeg rouw over den dood van den
van den staat begraven werd.

volksheld, die op kosten

Na

zijn

dood vormden de

in Italië tot aan het opkomen
zondere organisatie.

een klein reeder;
zelf kapitein bij
de kustvaart en
later bij de koopMazzivaardij.
ni’s denkbeelden
over de herschepping van Italië

Gariba ldianen
van het Fascisme een

bij-

Voorn, werken: Memorie autobiografiche, voor
het eerst uitg. d. G.’s zoon Menotti (Florence 1888), thans
in een officieele uitg. verschenen (Bologna 1932) Epistolario di G. G. ,uitg. d. Ximenes (2 dln. Milaan 1885);
Scritti politici e militari, uitg. d. D. Ciampoli (Rome
L i t. : A. Vismara, Materiali per una bibliogr.
1907).
G. Guerzoni, G. (nog
del generale G. G. (Como 1891)
2 dln.
steeds de beste biogr., ofschoon wat verouderd
Florence 1882) ; G. M. Trevelyan, G.’s defence of the
Roman republic (Londen 1907); id., G. and the Thousand
(Londen 1909) A. Luzio, G., Cavour, Verdi (een werk,
dat de studie der Ital. eenmaking geheel hernieuwde ;
Turijn 1924) A. Monti, La vita di G. giorno per giorno
narrata e illustr. (Milaan 1932); Ufficio storico delle
Lousse.
S. M., G. condottiero (Rome 1932).
;

—

;

nam

hij

met

geestdrift

over,

en stelde

;

zelf zijn

ideaal in de eenmaking van Ita-

;

met een republikeinsche

;

lië,

staatsregeling,

M

waarin vrijheid
en gelijkheid zouheerschen.
den
Om dit te verwezenlijken,

waagde

hij ettelijke

avonturen -^noodgedwon-

met het staatkundig programma
van Victor Emanuel II en van Cavour, maar bleef

gen verzoende

hij

Zalige, Ordestichter;
i c h a e 1,
Garicoits,
15 April 1797 te Ibarre (Z. Frankrijk), f 14 Mei 1863
te Bétharram (hier is hij ook begraven). Reeds als
kapelaan in Cambo (1824) blonk zijn zielenijver uit
in den strijd tegen vrijgeesten en Jansenisten, en als
prof. (1825) en hoofd van het seminarie in Bétharram
(1831- ’34) bestreed hij de Gallic. richting en de ideeën
van Lamennais. In 1834- ’35 stichtte hij, in aansluiting aan de constituties der Jezuïeten, de Congreg.
*

zich

steeds vijandig optreden tegen de Kerk. Reeds in 1833

was hij in een samenzwering betrokken en moest,
na de mislukking ervan, naar Frankrijk ontvluchten
(1834). In 1848 streed hij met een legioen vrijwilligers
tegen Oostenrijk. Hij nam vervolgens deel aan de revolutie te Rome, werd lid van de regcering in de Rom.
Republiek (Febr. 1849), leidde met Mazzini de verdediging van Rome tegen de Franschen, doch moest na
de inneming der stad wederom naar het buitenland
uitwijken. In 1854 mocht hij naar Italië terugkeeren.
Hij kocht grond op het eil. Caprera, waar hij een tijd
lang den landbouw beoefende. In 1856 verklaarde hij
in een onderhoud met Cavour, dat hij genegen was zijn

der

>

Priesters

van het Heilig Hart (voor yolkszielzorg

en opvoeding). Hij was meer dan dertig jaar lang de
leidsman der Kruisdochters van den
geestelijke
H. Andreas in het naburige Ignon en wist de bedevaart
van de Moeder Gods van Bétharram weer tot nieuw
leven te brengen. 10 Mei 1923 zaligverklaard.
L i t. B. Bourdenne (Tarbes 1921) Acta Ap. Sed.
Feugen.
(1923, 263-269).
:

;

Garin le Lohorenc, een der machtigste epische
gedichten (van Jean de Flagy?) uit de tweede helft
der 12e eeuw, met als onderwerp de geweldige, onverzoenbare familieveete tusschen de Lorreinen en de
de
om
geven
republikeinsche denkbeelden prijs te
aan wier hoofd Fromont van Lens komt
eenheid van Italië te verwezenlijken. In 1859 vormde Bordeleezen,
herinneringen
krijg te staan. Waarsch. berust het op oude
hij een korps Alpenjagers en nam deel aan den
van strijd onder geslachten van O. Frankrijk met
tegen Oostenrijk.
van N.W. Frankrijk en Vlaanderen. Van
In het voorjaar van 1860 vertrok hij met een duizend- geslachten
XI.
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:

;;
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een Ned. bewerking zijn 15 fragmenten bewaard,
Garmond, > Lettergrootte.
bekend als Roman der Lorreinen.
V Mierlo.
Garms ( Jr .) , Johan Hendrik, musicus;
Uitg
van Paulin Paris (1833-’35, gedeeltelijk)
* 1867 te Amsterdam
componist van liederen en gevan Edelestand du Méril (1846, eveneens gedeeltelijk). mengde koren, leeraar in
harmonie en contrapunt te
Van den Mnl. roman gaven W. J. A. Jonckbloet (1844)
Amsterdam en directeur van de openbare Muzieken J. C. Matthes (1876) elk vijf fragmenten uit, M. de
.

.

;

Vries (1883, in Tschr. Ned. T. en Letterk.) vier fragm.,
Willems (1843, in Belg. Mus.) één fragm.

J. F.

Garin

de Monglane* In het begin der 13e eeuw
kende Bertran de Bar-sur-Aube drie cyclussen van
chansons de geste, waarvan die der trouwe vazallen
den naam droeg van geste de Garin de Monglane: de
cyclus van Guillaume d’Orange, waarin Garin tot
stamvader werd gemaakt. G. had als zoon Hemaut de
Beaulande, als kleinzoon Aimery de Narbonne, als
achterkleinzoon Guillaume d’Orange. Een afzonderlijke chanson, eerder roman, met Garin als hoofdpersonage, ontstond eerst vrij laat ; een Enfances Garin
nog in de 14e eeuw. De cyclus van G. is de verheerlijking van familie-eer en vazallentrouw. V. Mierlo.
L i t. Gautior, Epopées Fr. (IV, 106 vlg. 126 vlg.)
:

bibliotheek aldaar. Schreef in talrijke tijdschriften,
alsook eenige werken op muziekpaedagogisch gebied
richtte met Ary Belinfante het Ned. Muziek -paedagogisch Verbond op.
Reeser .
;

Garnalen, kleine kreeftsoorten van de fam. der
Carididae, orde der Decapoda. De bekendste soort is
de gewone g. (Crangon vulgaris), die in groote menigte
den zandbodem
de kustzone
der Noordzee bewoont. De groen tot bruinachtige
tint
van het
pantser,
welke
ontstaat dooreen
grootaantalkleine,
gekleurde
in

;

M. Muller, H. Meun, met teksten (1913)

;

Schuppe

(1914);

Olschenka, Die jüngere Version des G. d. M. (1914).
Gariopontus, een der oudste bekende artsen uit
de school van Salemo; leefde aldaar einde 10e en begin
11e eeuw. Werken: „Passionarius” en „Tractatus de
febribus”, gecompileerd van Hippocrates, Galenus,
Caelius Aurelianus, e.a. Een der bekendste medische
auteurs der M.E.

vormt

vlekjes

een uitstekende
schutkleur.
Do
lange
sprieten

tasten rond naar voedsel, dat door de scharen van het
eerste paar borstpooten wordt gegrepen. Het voedsel
bestaat uit dierlijken afval. G. graven zich meestal
zoo in, dat alleen de oogen boven het zand uitsteken;
bij gevaar redden zij zich door vóóruit te zwemmen met
de roeipooten van het achterlijf of door met den staart

Garizim (Hebr. Gerizzim), bijbelsche naam van
een berg in Palestina. Bij Hebal en G. moesten de
Israëlieten na hun intocht in Canaan vergaderen
om trouw te zweren aan de Wet (Deut. 11. 29; 27. 12;
vgl. Jos. 8. 33). Deze twee bergen, wier ligging in een klappende beweging te maken, waardoor het dier
Deut. 11. 29 vlg. beschreven staat, werden door S. achteruit schiet. Zeer snelle voortplanting; het wijfje
Hiëronymus en na hem ook nog door hedendaagsche draagt de eieren tusschen de pooten van het achterlijf
topographen gezocht in het Jordaandal nabij Jericho. met zich mee. De vangst geschiedt met behulp van
De traditioneele en meer waarschijnlijke opvatting zakvormige sleepnetten, die met paarden door het
laatst beide bij het oude Sichem (Balata). Op den G. kustwater worden getrokken, of met behulp van kleine
ouwden de Samaritanen hun tempel, waardoor deze schepen, die langs de kust visschen; zoowel in b innenberg gedurende enkele eeuwen een bijz. beteekenis als buitenland komen Ned. garnalen op de markt.
had (> Samaritanen). De huidige naam is Dzjebel Zie nadere gegevens over de garnalen visscherij onder
et Tor (868 m).
Simons. > Visscherij.
Bruna.

M

Garin ml,

Ham

1 i

n,

Amer.

schrijver; * 1860.

Zijn romans vallen de in zijn tijd gangbare idealiseerende interpretatie van het landleven aan en stellen
daartegenover het ruige leven in de eindelooze prairiën.

Werken.

Romans o.a. Main Travelled Roads
1891) ; Other Main Tr. Roads (1910) ; Prairie Folk
1893) ; Son of the Middle Boarder (1917) ; Trail Makers of the Middle Border (1926).
:

Johannes

Garlaudia,
de, l°de Oudere,
musicus; * ca. 1190 in Engeland, vertoefde 1232-1245
te Parijs; richtte hier een muziekschool op. Een woordenboek van G. bevat waardevolle gegevens over
instrumenten. Werk: De musica mensurabili.
2° De
Jongere, musicus, leefde ca. 1300;
in zijn werk Musica plana komt voor het eerst de
uitdrukking contrapunt voor.
Piscaer.
Garmerwoldc, > Ten Boer (gem. in Gron.).
Garmisch, stad in Opper-Beieren, gelegen in een
dalverbreeding van de Loisach aan den voet van
het Wettersteingebergte; ca. 6 600 inw., meest Kath.;
700
boven zeeniveau. Samen met het Oostelijk
aangebouwde Partenkirchen is G. een van de meest
bezochte toeristenplaatsen van Opper-Beieren. Uitgangspunt van de langs de Eibsee voerende Beiersche
Zugspitztandradbaan en van een kabelspoor naar
Kreuzeck.
Lips.

m

Garnett,

1°

.

D

a v i d,
Eng. romanschrijver,
zoon van Edward G.; * 1892, studeerde aan het Royal
College of Science, South Kensington. Zijn romans in
hun dooreenweving van fantasie en realiteit en hun
fijnzinnige detailleering geven prachtige kleinkunst,
maar niet zelden verwarrende idees.
Voorn, werken: Lady into Fox (1922, Ned.
vert. Silvia Vos)
The Sailor’s Return (1925) Go she
must (1927) The Grasshoppers Come (1931).
;

;

;

2°

Edward,

Eng. criticus; * 1868, kenner
der Russ. letteren, ontdekte als lector verscheidene
talenten, bijv. Joseph Conrad en Charles Doughty.
Zijn critieken verraden breede belezenheid, helder
inzicht en goeden smaak.

Voorn,

werken:

Turgenef

Nights (1922).

H

3°

n

Friday
Panhuijsen.

(1927)

;

Jezuïet; * 1555 te Heanor (Derbyshire), f 1606. Bekeerling. Was sinds 1687 overste der
Jezuïetenmissie in Engeland. Droeg door de biecht

kennis

e

r y,

van het

beraamde

buskruitverraad;

werd

aangeklaagd en te Londen terechtgesteld. Polman
4° R i c h a r d, Eng. biograaf en letterkundige;
* 1835,
f 1906. „Keeper of Printed Books” aan het
Britsch Museum. Talrijke vert. uit Grieksch, Duitsch
Ital. Spaansch en Port. Schreef ook gedichten (The
Twilight of the Gods and other Tales, 1888) en vsch.
.

,

;

;

F. Visser.
biographieën (Carlyle, Milton, Blake enz.).
Garnich, gem. in het W. van het groothertogdom
Luxemburg, aan de Mamer gelegen, ten W. van de
stad Luxemburg ; opp. 2 095 hectare, circa 1 000
inwoners ; landbouw.
Pierre, Fransch
Garnier, 1°
dichter van intimistische verzen, en door het Normandisch landschap ingegeven natuurlyriek; * 1885 te

Auguste

Quettreville.

Voorn, werken: Sur la colline (1913) Les
Diets d’amour (1913) ; La gloire de la terre f1917)
Les angoisses (1918) ; Les corneilles sur la tour (1920)
Le jardin d’amour
Les saisons normandes (1921)
(1922) Le soir marin (1924). Hjj is de stichter en leider
van het orgaan der moderne poëzie La Muse Fran^aise.
;

;

;

:

2°
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Charles,
hoofdwerk

Fransch architect; * 1825, f 1898.
de Nieuwe Opera te Parijs, waarin

G e o r g e, Fransch-Belgisch dichter
Jeune Belgique en romanschrijver; een der
zerpe satiristen van het spotblad Pourquoi Pas?
* 1868 te Bergen. Zijn dikwijls sensueel werk verheerlijkt het Waalsche buitenleven en hekelt de bekrompenheid van de stad.
Garnir,

van de

>

Voorn, werken: Les charneux (1891) ; Contes
Marjolaine (1892-1904) ; La ferme aux Grives (1901)
Les dix Javelles (1910); Tartarin dans nos murs ; Le
Baur .
commandant Garde-Dieu.
Garnisair, eertijds de soldaat, die bij een wanbetaler der belastingen werd ondergebracht, totdat

è,

de achterstallige schuld betaald was.
Garnizoen duidt zoowel op het geheel van troepen, dat in een plaats is gelegerd, als op de plaats
zelf. De keuze van de g. berust op strategische (grens-

beveiliging), practische (oefeningsgelegenheid), soms
ook op politieke overwegingen. De aanwijzing van g.
is mede van belang voor de militaire rechtspraak.
Voorheen droeg de g.-commandant den naam van
plaatselijken commandant. Hij had de verantwoording
voor de veiligheid van de stad, vesting, citadel of het
3° R o b e r t,
Fr. dichter; * 1534 te La Ferté- fort onder zijn bevel. Met den groei der communiBemard (Maine), f 1590 te Le Mans. Schreef acht catiemiddelen (telefoon en telegraaf) verminderde het
tragedies (Porcie, Les Juives, Hippolyte, Antigone, gevaar voor een onverhoedschen aanval, waardoor ten
Marc-Antoine, La Troade, enz.) en een tragi-comedie aanzien van de veiligheid het g. -commando aan
(Bradamante). Voorlooper van Comeille; werd ook in beteekenis verloor. Mogelijk kan de ontwikkeling van
Nederland nagevolgd (o.m. door Vondel).
het luchtwapen er weder toe nopen den g.-commandant
Zijn

is

een fusie van Klassieke, Renaissance-, zelfs Gotische gegevens en traditiën tot een oorspr., rijke, locale
schepping hervormt. Hij had verder een uitgebreide
praktijk, bouwde o.m. de feestgebouwen te Monte
Thunnissen.
Carlo.
hij

U

Volledige uitg. (Parijs 1685), nieuwe uitg. d.
i t g. :
L i t. : Bernage,
Foerster (4 dln. Heilbronn 1883).
Etude sur R. G. (Parijs 1880) H. Chardon, R. G., sa
Ulrix.
vie et ses poésies inédites (1905).
Garnier! et, waterhoudend nikkelsilicaat, als

—

W.

;

nikkelerts zeer belangrijk, omdat er gemakkelijker
dan uit andere ertsen, zuiver nikkel uit verkregen kan

worden. Voornaamste vindplaats op Nieuw-Caledonië,
verder in Oregon en Texas.

Garnier Pagès, 1° Étienne Joseph
Louis, Fransch republikeinsch -gezind politicus;
1801 te Marseille, f 1841 te Parijs. De Juli -revolutie,
hij persoonlijk deelnam, stelde hem in zijn
democratische verwachtingen teleur. Als lid van de
Kamer van Afgevaardigden sedert 1831, zetelde hij
onder de republikeinen van de uiterste linkerzijde en
werd een van de meest gezaghebbende leiders van de
reformbeweging. G. P., die het programma der democratische beweging in dit beroemd gezegde samenvatte:
*

aan welke

les vestes sans raccourcir les habits”, verwierf zich een groote populariteit en dwong den eerbied
van alle partijen af. Hij stierf aan een longziekte, voordat hij zijn programma (w.o. algemeen stemrecht)
Lousse.
kon ten uitvoer brengen.
2°
(eigenl.: L. A. Pagès),
Fransch republikeinsch-gezind politicus, halfbroer

„Allonger

Louis Antoine

met het

treffen

van

bijz.

veiligheidsmaatregelen te

belasten.

De

diensten in de g. waren in Ned. oorspr. geregeld
van den souvereinen vorst van 11 Jan. 1815,
nr. 32 (bijv. Stbl. 1815, blz. 1367).Bij K.B. van 26 Nov.
1927, nr. 34, is een nieuw reglement op den g. -dienst
A. Lóhmeijer.
vastgesteld.
omvat g. een gebied, gevormd uit
In
de gemeenten, waarvan de kerktorens liggen binnen
de 10 km van het middelpunt der plaats, waar bestendig
troepen gelegerd zijn. Onderofficieren en minderen
mogen de grenzen ervan niet overschrijden zonder
schriftelijke vergunning. De bevelhebber over dit
gebied wordt commandant der plaats g^heeten. Deze
laatste is, althans in kleine plaatsen, terzelfder tijd
bevelhebber van een troepenkorps of eenheid van het g.
Zijn bevoegdheid alsmede de schikkingen betreffende
den dagelijkschen en den alg. ordedienst in de g. en
plaatsen worden bepaald door het reglement op den
gamizoendienst, bekrachtigd door K.B. van 5 Sept.
V. Coppenolle.
1929 (nr. 26870).
Garuizoensmagazijnen, •> Verplegingsinbij

besluit

België

richtingen.

Garmverd, >
Garoe, rivier
Garoebast,

in

Ezinge.

West-Soemba

(N.O.I.).

stam- en takbast van Daphne
Mezereum, het peperboompje (fam. der Thymelaceae).
Taaie, buigzame, dikwijls tot bundels opgerolde reepen,
dik, van buiten
30-60 cm lang, 1-4 cm breed, 1
bruinachtig en bezet met kurkwratjes, van binnen

van Étienne; * 1803 te Marseille, f 1878 te Parijs.
Eerst in den handel. Nam deel aan de omwenteling
in 1830 en ging na den dood van Étienne in de politiek.
mm
Onder de revolutie van 1848 werd hij lid van de Voormin.
Parijs,
van
maire
Febr.),
Regeering
(24
loopige
geelwit, zijdeglanzend. Bestanddeelen: het glucoside
van Financiën (5 Maart), lid van de Constitueerende daphnine en een scherpe hars. In de geneesk. gebruikt
generaal
van
ingrijpen
het
Na
Vergadering (April).
Cavaignac (24 Juni 1848) beperkte hij zich, in of buiten
de wetgevende colleges, uitsluitend tot de oppositie.
4 Sept. 1870 werd hij lid van het Voorloopig Bewind.
Na de voor hem mislukte verkiezingen van 8 Febr. 1871
Lousse
trok hij zich uit het openbare leven terug.
.

Werken:

Hist. de la révol. de 1848 (8 dln. 1860-’62);
L i t. (voor
L’opposition et TEmpire (2 dln. 1873).
2
beiden) G. Weill, Hist. du parti républ. en Fr. ( 1928).

—

:

in zalf en

Eülen.

homoeopathische tinctuur.

Garoeda (Indische myth.), zonnearend,
rijdier van > Wisjnoe. Hij wordt veelal afgebeeld
met een slang in de klauwen, omdat
slangen is.

Garoet,

1°

regentschap,

hij

de vijand der

afd. Priangan,

prov. West- Java; omvat de districten Bloeboerlimbangan, Tjibatoe, Leles, Trogong, Garoet, Bajongbong,

—

;

;
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Garrelsweer, > Loppersum.
Garreweer, gehucht in Groningen,

Boengboelang, Tjikadjang en Pameungpeuk. Vrijwel
geheel heuvel- en bergland met een uitstekend klimaat.
Rijstbouw is van beteekenis. Vischteelt in zoetwatervijvers is van belang. Meerdere plantages van thee,
rubber en kina. Ook de bevolking plant thee. G. wordt
doorsneden door de S.S. lijn Batavia Bandoeng
Soerabaja met een zijlijn naar de hoofdplaats Garoet.
Zielental (eind 1930); 666 520 Inheemschen, 1 014 Eur.
3167 Chin. en 169 andere Vreemde Oosterlingen.
Opp. 3 105 km 2 bevolkingsdichtheid 216 per km 2
Bevolking Soendaneesch. Spreektaal Soendaneesch.

gem.
Appingcdam, waar reeds in 1057 markt werd gehouden.
Garrick, D a v i d, Eng. acteur; * 1707 te
Hereford, f 1779 te Londen. In 1740 werd zijn eerste
tooneelstuk, Lethe or Aesop in the Shades, in het
Drury-Lane-theater opgevoerd. Een jaar later viel hij
anoniem in voor een acteur als harlekijn in een pantomime. Vervolgens trad hij onder den schuilnaam
Lydall in den schouwburg te Ipswich op In 1741 wekte
zijn creatie van Richard III geweldig enthousiasme.
2° Hoofdplaats van regentschap en district Sedertdien speelde hij onder zijn eigen naam en was
Garoet (N.O.I., 7° 13' Z., 107° 54' O.). Prachtig zijn roem voor goed gevestigd. Sedert 1742 trad hij op
gelegen bergstadje met gezond en frisch klimaat. in het Drury-Lane-theater, dat hij in ’47 zelf aankocht.
Beroemd om zijn natuurschoon. Geliefd vacantieoord In 1766 nam hij afscheid van het tooneel, bleef echter
en centrum van toerisme. Uitstekende hotels. Ligt leider van het Drury-Lane-theater en organiseerde
aan een zijhjntje van de S.S. lijn Bandoeng—Soerabaja. in 1769 de Shakespearef eesten te Stratford on Avon.
Zijn spel was van fascineerende natuurlijkheid.
Er woonden eind 1930: 454 Europ., 21 980 Inheemschen, 460 Chin. en 31 andere Vreemde Oosterlingen. Hij had groote voorkeur voor werken v. Shakespeare.

—

.

,

.

L

Boaden, Private corresp. of D. G. (1831-’32)
Life of D. G. (1868, herdruk 1899)
Hedgcock, A cosmopolitan actor, D. G. and his French
Mrs. Parson, G. and his circle (Boston,
friend8 (1912)
Mass., 1917).
v . Thienen.
Brokx.
een Hollandsch-Chin. school.
Garrlgou-Lagrange, R e g i n a 1 d, DomiTisi nicaan, philosoof en theoloog; * 1877, sinds 1909 prof.
Garofalo, 1° (eigenl.:
da G.), schilder te Ferrara; * 1481, f 1559; vooral aan het Collegium Angelicum te Rome; baanbreker
beïnvloed door Raffael en Dosso Dossi. Zijn oeuvre op gebied van apologetiek en mystieke theologie,
is zeer groot (altaren, Madonna’s). Hij is een ijverig
waar hij de gedachten van Gardeil en Arintero uitmaar zwak vertegenwoordiger der school van Ferrara. werkte.
Ferrara
the
school
of
L i t. Gardner, The painters of
Voorn, werken: Dieu (1915) ; De Revelatione
(Londen 1911).
Perfection chrétienne et Contemplation
2 dln. 3 1931)
2° Raffaele, baron, Ital. jurist en senator; 1923) L’Amour de Dieu et la Croix de Jésus (1929).
Garrigues of garigues (< Provengaaisch:
* 1851 te Napels. Bekend criminoloog. Met Lombroso
eik) wordt het altijd groene kreupelhout
en Ferri een der stichters der Ital. anthropologische garoulia
(eiken) in Z. Frankrijk genoemd; het groeit tusschen
school.
Werken: Criterio positivo della penalitè, (1880) de stoffige, armoedige struiken op den dorren kalkLa criminologia( 2 1891). Stichter en medewerker van het bodem.
Arcivio di psychiatria, scienze penale ed anthropologia
Garrucci, R a p h a ë 1, Jezuïet, archaeoloog;
criminale (1880).
* 1812 te Napels,
f 1885 te Rome. Zijn talrijke geschrifGaronne, 1° rivier in het Z.W. van Frankrijk. ten, die het heele gebied der Antieke, Hebreeuwsche
Zij ontspringt in de Spaansche Pyreneeën, 1 870
en Christelijke Oudheid bestrijken, dragen meermaals
boven de zee, doorbreekt de Pyreneeën in grootsche de sporen van overhaasting en toonen vaak gemis aan
dwarsdalen en buigt bij Toulouse naar het N.W. om. critisch inzicht.
Vele zijrivieren uit Armagnac en van het Centraal
Voorn, werken: Storia dell’arte cristiana (6 dln.
Massief stroomen haar toe (Tam, Lot, enz.). De mon- 1873-’81)
Sylloge van de Latijnsche inscripties van
ding, beneden Bordeaux, is zeer wijd, en heet Gironde. vóór het keizerrijk (1877); La monete dell Ttalia antica
E. De Waele.
Daarin mondt ook de Dordogne uit. De scheepvaart (1885).

G. heeft een Kath. kerk; de geestelijke zorg is toevertrouwd aan de Kanunniken van het H. Kruis (Kruisheeren). De zusters van den H. Carolus Borromaeus
hebben de leiding van een Europ. Fröbelschool en van

P.

i t.

:

Fitzgerald,

;

Benvenuto

:

;

;

=

m

;

Wsewolod

Michailowitsj,
Garsjin,
op de rivier is van weinig beteekenis, de overstroomingen zijn hinderlijk. De rivier is 650 km lang, aan Russ. schrijver van onevenwichtig karakter en ziekede monding ca. 10 m diep, en over 150 km bevaarbaar. lijken aanleg; * 1855, f 1888. G. werd na deelname
Het Canal latéral, van Toulouse tot Bordeaux, betee- aan den Turkschen oorlog van 1877 zeer bekend
en wordt veel gelezen. Krankzinnig geworden, pleegde
kent niet veel (vaartuigen tot 150 ton).
De G. heette oudtijds Garumna, een benaming van hij zelfmoord. Zijn werk staat onder invloed van
Keltischen of Ligurischen oorsprong; Caesar vermeldt Toergenjew, Dostojewskij en Tolstoj. Zijn meest
het eerst deze rivier als grens der Galli en Aquitani. bekende roman is De Roode Bloem, die in een krankL i t. L. Dutil, La Haute-G. et sa région (Toulouse zinnigengesticht speelt. Zijn eerste boek, Vier dagen,
Heere. is een verhaal over den Turkschen oorlog. Zijn werken
1929).
2° Haute Garonne, dept. in Z. Frankrijk; opp. zijn vertaald in het Duitsch cn Engclsch.
L i t. Duitsche ui tg. v. F. Fritsch (1923). v. Son
6 397 km 2 441 800 inw. (1931), 68 per km 2 hoofdstad
Garst, > Gerst.
Toulouse. Het dept. strekt zich aan weerszijden van de
Garstang, John, Eng. oriëntalist en archaeoGaronne uit van den voet der Pyreneeën tot het Centraal
Massief. De bergen dragen nog bosschen, het lagere loog, prof. aan de univ. van Liverpool; * 1876. Hij
gebied heeft vooral landbouw (tarwe, haver, maïs), leidde opgravingen op tal van plaatsen, eerst in Rom.
daarnaast veeteelt (muildier, varken). Er is eenige nederzettingen van Engeland, daarna in vsch. Oosterontginning van ijzererts en marmer. De „witte steen- sche gebieden (Egypte, Syrië, Palestina, sinds eenige
kool” wordt gebruikt in de kunstmestfabricage. jaren te Jericho). Van 1920 tot 1926 stond hij, als eerste,
Badgasten en toeristen bezoeken deze mooie streken aan het hoofd van het Department of Antiquities der
Heere. Eng. regeering in Palestina. Hij schreef een aantal
veel.
:

:

,

,

.

werken over Oostersche archaeologie en geschiedenis.
Voorn, werken: The Burial Custoras of Ancient
Egypt enz. (Liverpool 1917); The Hittite Empire
(Londen 1929); The Foundations of Bible History:
(Londen 1931); The heritage of
Judges
Joshua,
Simons.
Salomon (Londen 1934).

Garsten, voormalige Benedictijner abdij in
Boven-Oostenrijk (bij Steyr) 1080 gesticht als kanunniaan de Benedictijnen van
1108
ken -kapittel;
Göttweig toegewezen. Het klooster was in de M.E.
beroemd om zijn tucht en beoefening van kunsten en
wetensch. Tijdens de Hervorming splitste het zich in
;

een Kath. en Luth. convent. De Contra-Reformatie
herstelde de eenheid en het klooster bleef leef krachtig
voortbestaan, tot het door Jozef II 1787 werd opgeTh. Heijman.
heven.

Gars(t)huizen, > Stedum.

Gartcnlaube,

Duitsch geïllustreerd weekblad
voor het huisgezin, in 1853 door Keill te Leipzig
gesticht, geredigeerd in de sfeer der laat-Rom antiek,
sinds 1903 uitgegeven door het Verlag August Scherl
te Berlijn.

1° A u g., Duitsch medicus; *1848
Ochtrup (Westf.). Maakte vooral naam op gebied

Gartncr,
te

der hygiëne.

De bacil van Gartner heeft vele eigenschappen gemeen met paratyphusbacillen en kan een ziekte veroorzaken, die ved overeenkomst met de •> paratyphus
heeft. In
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den zomer vindt

men

dezen bacil nogal eens

als verontreiniging in allerlei voedingsstoffen, bijv,,

Het hoofdverschijnsel van de ziekte,
die door dezen bacil veroorzaakt wordt, is heftige
Wyers.
diarrhee.

vleesch, purée.

2°Carl Friedrich von,

Duitsch botani-

cus, die ongeveer een halve eeuw na Kölreuter op
systematische wijze bastaardeeringsproeven met vsch.
plantensoorten doorvoerde. * 1772 te Calw (Wurtt.),

f 1850 aldaar. Hoewel reeds Kölreuter, en vroeger
Camerarius en Jacob Bobart, het bewijs voor het
bestaan eener sexualiteit bij de bloem hadden geleverd,
waren de meeningen bij de biologen van het begin der
19e eeuw over dit waagstuk zeer verdeeld, bij zoover
dat de natuurkundige afd. van de Kon. Pruis. Acad.
een prijswaag uitschreef over het probleem of in het
plantenrijk weemdbestuiving plaats grijpt, waarop
door Weigmann bevestigend werd geantwoord. Het
belangrijkste werk echter, dat op dit gebied in dien tijd
werd gepubliceerd, is het antwoord van G. op de prijswaag, in 1830 uitgeschreven door de Holl. Mij. van
Wetensch. te Haarlem: „Wat leert de ondervinding

Koblenz, f 1847 te München. Sedert 1828 architect
Lodewijk I van Beieren. Hij inspireert zich
sterk op Italië, waarheen hij 1815- ’17 een reis
maakt. In München : Ludwigskirche, Staatsbibl.
Resident iehuis.
univ. Feldhemnhalle ; in Athene
Restaurateur van Renaissance-, Barok- en Rococowerken.
p. Gerlachus
Garumna, > Garonne.
Garve. Om de op het maaien der granen volgende
oogstwerkzaamheden (ophokken, opladen, bewaren en
dorschen ) te vergemakkelijken, worden de halmen
met een band van roggestroo of van het gemaaide
gewas, bij den > zelfbinder met touw, samengebonden
en vormen aldus een garve.
Gary, snelgroeiende stad in Indiana (Ver. St. van
Amerika, 41° 34' N., 87° 21' W.) aan het Michiganmeer. Gesticht door de U.S. Steel Company in 1906,
telde G. in 1910 reeds 16 800 inw. en bij de laatste
volkstelling (1930) ca. 101 000 inw. Groote staalindustrie en aanverwante bedrijven, cementindustrie
p. Cyrülus
en chemische industrie.
Genoemd naar de stad Gary is de zgn. Gary -school.
Superintendent dr. W. A. Wirt organiseerde daar het
onderwijs op een typisch Amer. manier. De snelle
groei der stad veroorzaakte permanent gebrek aan
schoolruimte. Wirt kwam nu op het origineele idee,
dat een school, bestemd bijv. voor 800 leerlingen
(groote scholen zijn weer echt Amerikaanschl), er
best 1 600 kon opnemen, als maar de gelegenheden
voor andere dan strikt schoolsche bezigheden werden
vergroot. Het resultaat van deze overweging is het
reusachtig bedrijf voor 1 200 of meer leerlingen,
bekend als Platoon-, dubbele school-systeem, Garystelsel of work-study-play-plan.
Zoodra de 1 200 kinderen ’s morgens de school
binnenkomen, gaan er 600 naar de klaslokalen, 200 naar
de aula, voor muziek, zingen, tooneel, bioscoop,
200 naar de gymnastiekzalen en speelvelden, en 200
naar de werkplaatsen, voor handenarbeid, teekenen,
natuurkunde, koken, naaien, smeden, drukken,
meubelmaken. Wanneer ze daar een uur geweest zijn,

van

:

.

.

wordt

er gewisseld.

bijzondere beteekenis wordt de aula geacht ter
aankweeking van samenhoorigheidsgevoel en sociale

Van

gezindheid. De werkplaatsen staan onder toezicht
van geschoolde mechanici, die niet alleen les geven,
maar ook allerlei voorwerpen maken, die voor het
schoolbedrijf noodig zijn. Op alle mogelijke manieren
tracht men de school met het leven in nauw contact te
brengen: onder deskundige leiding verrichten de leer-

aangaande het ontstaan van soorten of bijsoorten van
planten door kunstmatige bevruchting van bloemen
van de eene met het bloemstof van andere soorten?”
In zijn verhandeling (1838) komt G., ong. 30 jaar
vóór Mendel, tot de conclusies, dat het onverschillig
is, welke van beide ouderplanten als stamperplant,
welke als stuifmeelplant wordt gekozen (tegenwoordig:

lingen keurmeestersdiensten, onderzoeken melk en
andere waren op hun voedingswaarde en leeren over
dat onderzoek verslag uitbrengen. Zitten-blijven komt
op de Gary -school niet voor: de bevordering heeft niet
collectief, maar individueel plaats, en wel naar de
bekwaamheid in de verschillende vakken. Ook de

gelijkheid der reciproque kruisingen), verder dat vruchtbare soortbastaarden, hoewel in sommige gevallen hun

de leerling blijft op dezelfde inrichting vanaf het tijdstip, dat hij voor het eerst den „kindertuin” bezoekt,
tot hij universiteitsstudent wordt of zich in zaken

idee der

scholeneenheid

is

hier verwezenlijkt,

type on veranderlijk voortplantend, meestal een
nakomelingschap geven, die in de tweede en derde begeeft.
Er zijn bezwaren ingébracht tegen het Wirt-systeem:
generaties sterk gaat splitsen. G. nam aan, dat de
variabiliteit een karakteristiek verschijnsel is voor de moeilijkheid om geschikte roosters in elkaar te
de nakomelingschap van bastaarden, begreep echter zetten, de te groote vrijheid, de slechts middelmatige
nog niet het wezen van de bastaardnatuur en gaf even- resultaten in de gewone schoolvakken. Onze voormin een inzicht in de wijze van uitsplitsen der naamste grief treft echter het enkel-maar-nuttigheidsDumon. princiep. Hier is aan waarachtige hoogere menschelijkhybriden.
3° Friedrich von, Duitsch architect; * 1792 te heid een schreeuwend tekort. En zelfs al zou alles
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wat op godsdienst en veredelende cultuur gelijkt niet lingen vergelijkt men niet met lucht, maar met zuurstof.
zoo totaal op den achtergrond worden gedrongen, hoe
Ten slotte verstaat men er nog onder, op dezelfde
kan een massa-bedrijf van zulke dimensies opvoeden? wijze als hierboven, de dichtheid t.o.v. waterstof.
Zie > Amerikaansche onderwijskarakteristiek en de De bepaling van dit soort dichtheid is van bijz.
daar genoemde geschriften.
Rombouts. waarde voor de bepaling van het moleculair gewicht,
L i t. C. L. Spain, The Platoon School (New York aangezien dit tweemaal de dichtheid ten opzichten van
1924) S. Rombouts, Historiese Pedagogiek (III 1928). waterstof is.
J. v. Santen
Garijp. > Tietjerksteradeel.
2° Alg. benaming van een bepaald gasmengsel,
Gary-systeem, > Gary -school.
dat als bron voor licht, warmte en kracht een zeer groote
Garzetta, > Kleine zilverreiger.
beteekenis heeft. Het is een product der > gas:

;

.

Gas,

1 ° een der 3

aggregatietoestanden,

waarin de stof kan voorkomen, en wel die. waarin de
stof noch eigen vorm, noch eigen volume heeft, d.w.z.
precies de ruimte vult, die het geboden wordt. Gezien
vanuit het standpunt van de moleculairtheoriekenmerkt
zich een g. hierdoor, dat de aantrekking der moleculen
nagenoeg verwaarloosbaar klein is t.o.v. de snelheid,
zoodat de moleculen in tegenstelling met vaste stoffen
geen vaste plaats hebben en in tegenstelling met
vloeistoffen ook niet bij elkaar blijven. Een van de
meest bekende eigenschappen van een g. wordt
uitgedrukt in de wet van Boy le, welke zegt, dat het
product van volume en druk voor een bepaalde hoeveelheid g. constant is, mits de temp. niet verandert.
Laat men deze wèl veranderen, dan gehoorzaamt het g.
aan de wet van Boyle Gay-Lussac (> Gasconstante).
Verder zullen alle wetten, die voor vloeistoffen gelden,
in zoover ze het gevolg zijn van de vrije beweging der
moleculen, ook gelden voor g., zooals de wet van
Pascal, de wet van Archimedes, welke den opwaartschen druk in een g. geeft (luchtballon) en de hydrostatische hoofdwet, die, toegepast op een g., de drukafname met de hoogte levert. Het aantal g. is zeer
groot. Enkele groepen dragen aparte namen, bijv. de
edelgassen en (meer historisch) de permanente g.

—

In physisch opzicht verschillen ze onderling in dichtheid (zie ook > Gasweger), warmtegeleiding, soortelijke warmte, diffusiesnelheid, voortplantingssnelheid
van het geluid, enz., in chemisch opzicht in bindingsneiging tot andere stoffen enz. (> Gasanalyse). Alle
bekende g. kunnen door afkoeling vloeibaar gemaakt
worden; het laagste kookpunt heeft helium, nl. bij
4,2° absoluut. Ook kunnen ze alle vast worden gemaakt.
De eigenschappen van de g. verklaart men tegenw.
met behulp van de moleculairhypothesen in de kinetische

*>

1 a uwg a s, d.i. een mengsel van in hoofdzaak kooloxyd
en waterstof, ook wel watergas genaamd. 2° K o o 1g a s, d.i. het gasvormige product, verkregen door
droge distillatie van steenkool. 3° Generator-

g a

s,

>

Naar de
g a

s,

Gasgenerator.
wijze

van

;

enz.).

Voorg. in de geologie, > Magma; Vulkanisme.
Dichtheid van gassen. Bedoelt men hiermede de
dichtheid t.o.v. water, dan is dit gewoon het s.g.
van het gas. Men kan er ook onder verstaan de dichtheid
t.o.v. lucht en dan is de dichtheid het getal, dat aangeeft, hoeveel maal zoo groot het gewicht van een
hoeveelheid gas is als het gewicht van een even groot
volume lucht bij denzelfden druk en dezelfde temperatuur. Vooral in de chemie is deze laatste definitie veel in gebruik. Voor zeer nauwkeurige bepa-

distributie

1°

:

M u n t g a s,

zie aldaar. 2°

Afstand s-

d.i.

gewoon gas

uit de distributieleiding, verkregen door middel van
een zgn. muntmeter, een automaat, waarin door mid-

van een ingeworpen geldstuk gas tot een bepaalde
hoeveelheid wordt doorgelaten, terwijl na verbruik
van deze hoeveelheid de toevoer weer wordt afgesloten.
3° P e r s
g a s, d.i. gewoon lichtgas, dat door een
del

zuigperspomp vanaf den gashouder in speciale leidingen geperst wordt (soms tot l 1 /2
waterdruk) naar de
lantarens. Hangende gloeilichtbranders geven met
persgas een lichtsterkte van meer dan 1 000 kaarsen.
Men kan ook lucht samenpersen met gewoon gas, dat
is het persluchtsysteem; of beide, gas en lucht, samen
persen, dat is het gemengd systeem.
de Wilde.

m

Gasaanvallen

(k r

ij

g

s k.).

De

toepassing van

chemische strijdmiddelen

kan

in

den

oorlog op verschillende wijzen plaats hebben. Op grond
hiervan onderscheidt men:
1° het
gasschieten. waaronder men verstaat
het verschieten van
>
uit geschut, dus door de artillerie. Aldus kunnen zoowel > strijdgassen in vasten en in vloeibaren toestand,
als die, welke onder normale omstandigheden gasvormig zijn, op het doel worden gebracht. Door het
uit een groot aantal vuurmonden in korten tijd op een
klein oppervlak concentreeren van een groot aantal
gasprojectielen, gevuld met (bij voorkeur vluchtige)

gasprojectielen

vergiftige

gastheorie.

In de 2e helft van de 19e eeuw legde men zich sterk
toe op het vloeibaar maken van gassen door middel
van af koelen en samen persen. Een aantal gassen: zuurstof, waterstof, stikstof, stikstofoxyde, koolmonoxyde
en methaan weerstonden echter alle pogingen, om
welke reden men ze permanente gassen noemde.
Later zijn ze toch door sterk af koelen vloeibaar gemaakt,
toen door de onderzoekingen van Andrews het bestaan
van een critische temp. gebleken was, waarboven het
niet mogelijk was de gassen tot vloeistoffen te verdichten (buis van > Cailletet; Cascadeproces Dewar;

Kamerlingh Onnes,

fabriek, hoofdzakelijk uit steenkool bereid.
Men onderscheidt naar de samenstelling: 1° b

of

verstikkende

>

strijdgassen,

ontstaat een gasmassa van hooge
concentratie. Deze gasmassa kan over een afstand van
meerdere honderden meters een doodelijke uitwerking
hebben op personeel, dat onvoldoende is beschermd.
Men noemt dezen vorm van gasschieten den gasoverval. Een andere methode is het gedurende
geruimen tijd achtereen verschieten van projectielen,
gevuld met (minder vluchtige)
> strijdgassen, teneinde den tegenstander te
dwingen de gasmaskers op te zetten en langen tijd (verscheidene uren) op te houden, om aldus zijn gevechtskracht te ondermijnen. Tijdens den Wereldoorlog, toen
nog niet alle troepen beschikten over gasmaskers met
goede rook- en nevelfilters, gebruikte men laatstbedoelde projectielen ook wel met een ander doel. Door
het verschieten van arsinen (diphenylchloorarsine,
diphenvlcyaanarsine e.a., vaste stoffen, welke in
fijn verdeelden toestand door de toen gebruikte gasmaskers heendrongen en hevig niezen veroorzaakten)
noopte men den tegenstander de gasmaskers af te zet
ten, teneinde hem door gelijktijdig verschoten verstikkende gassen buiten gevecht te kunnen stellen. Ten

prikkelende

*

.

Gasafstandsvoorziening
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slotte

kan

bij

:

bepaalde punten of terreinen zoodanig te besmetten,
dat de bezetting ervan moet worden opgegeven of dat
zij niet zonder verliezen te passeeren zijn. Een dgl.
gasbesmetting kan, afhankelijk van weers- en terreinomstandigheden, van enkele dagen tot soms twee of

weken werkzaam

blijven.

Het gasschieten

is

;

in

hooge mate afhankelijk van de windsterkte; een windsterkte van meer dan 3 m/sec maakt het gasschieten
meestal waardeloos.
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geen -gelaschte verbindingen. Volkomen gasdicht. Gas
wordt onder verhoogden druk door leidingen geperst.
vanuit Staatsmijnen in Limburg
Bijv. in Ned.
(cokesovengas). Twee cokesbedrijven leveren gas in
Limburg en N. Brabant. Lengte net ca. 235 km.
In België leidingnet van ruim 200 km van Tertre
(Hen.) naar Doornik, Monceau en over Brussel naar
Antwerpen gevoed door 5 cokesfabrieken (eigendom
Distrigaz-Brussel). In Duitschland: leidingnet van
Ruhrgas A. G. Essen (948 km). Oostelijk tot Hannover,
Westelijk tot Ned. grens. Totaal in W. Duitschland ca.
1 600 km leidingen voor afstandsvoor-

het gasschieten worden gebruik gemaakt

blaartrekkende > strijdgassen
(mosterdgas, lewisiet); dergelijke besmettende
gasbeschietingen kunnen tot doel hebben
van

drie

— Gasbaden

ziening.

Fiévez.

2°

Het gasbommenwcrpen en gassprocien uit
vliegtuigen. In vliegerbommen kunnen dezelfde soorten van strijdgassen toepassing vinden als in artillerieprojectielen. Bovendien kunnen vloeibare strijdgassen
uit vliegtuigen worden gesproeid. Deze zijn daartoe
voorzien van één of meer reservoirs, gevuld met het

Afstandsvoorziening

met goedkoop cokesovengas

heeft industrieel gasverbruik in laatste jaren sterk
doen toenemen en tot stopzetting van vele ge-

welke vloeibaar koolzuur
samengeperste lucht bevat. Deze beide laatste
middelen dienen om het gas, in vloeistof vorm, met
een snelheid ongeveer gelijk, doch in een richting
tegengesteld aan die van het vliegtuig, weg te spuiten,
om te bereiken, dat de vloeistof druppels zooveel mogelijk als regen omlaag vallen. De uitstrooming is zoodanig geregeld, dat de vliegtuigbemanning van het
gas geen hinder ondervindt en een gunstige verdeeling
over den bodem wordt verkregen. Het gassproeien
geschiedt op geringe hoogte, om te voorkomen, dat het
strijdgas in de lucht verdampt en dus het doel niet zou
worden getroffen. Alleen de bestendige strijdgassen
komen voor sproeien uit vliegtuigen in aanmerking.
Een bezwaar vormt de mogelijkheid van bevriezen
als gevolg van de op grootere hoogten heerschende
lagere temperaturen. De uitslag van het gassproeien is
voorts sterk afhankelijk van weersomstandigheden;
temp., wind, regen en bestraling kunnen deze zeer
Koppert.
ongunstig beïnvloeden.
3° Het gaswerpen, waaronder men verstaat het
gelijktijdig verschieten van ten minste eenige honderden zeer groote gasprojectielen (gevuld met vluchtige
verstikkende strijdgassen) uit speciaal ervoor geconstrueerde vuurmonden met betrekkelijk geringe dracht
wordt op het doel
(g a s w e r p e r s). Op deze wijze
snel een zeer hooge gasconcentratie gebracht, waarvan
de uitwerking die van een gasoverval nog belangrijk

strijdgas, en een cylinder,

of

kan overtreffen.
4° Het gasblazen, d.i. het op een breed front
verwekken van een zeer dichte gaswolk, welke
door den wind naar den vijand moet worden gevoerd.
Dit geschiedt, door het gelijktijdig openen van enkele
duizenden in de eigen linie opgestelde reservoirs, gevuld met tot vloeistof samengeperste vluchtige strijd-

Franken.
meentelijke gasfabrieken geleid.
Gasanalyse. De bepaling van de bestanddeelen
van een gasmengsel geschiedt practisch uitsluitend
quantitatief, in tegenstelling tot de analyse van vaste
lichamen en vloeistoffen, waar steeds een qualitatieve
analyse vooraf gaat. De g. wordt uitgevoerd volgens
twee principieel verschillende methoden. 1° Chemisch: men behandelt het gas achtereenvolgens
met vsch. agentia, welke elk een bepaald bestanddeel
wegnemen. Hiertoe dient men ook te rekenen het toevoegen van een overmaat zuurstof of lucht, het tot
Explosie-pipet). 2°
ontploffen brengen, enz. (->
Natuurkundig: men bepaalt een of meer physische

grootheden,

direct

of

indirect

de dichtheid, hetzij
(uitstroomingssnelheid), of het

gewoonlijk

warmtegeleid ingsvermogen
G. kan ook geheel automatisch worden uitgevoerd,
hetgeen vooral van belang is voor de analyse van rookZernike
gassen, ter controle van het stookproces.
.

Gasbaden
den in

worden onderschei(g e n e e s k.)
koolzuur-, zuurstof- en waters tofbaden.

Koolzuurbaden

zijn baden, waarvan het
water een bepaalde hoeveelheid koolzuur (C0 2 ) bevat.
De werking dezer baden berust op drie factoren: 1°
de mechanisch -sensibele prikkel door de gasblaasjes
(de zgn. gasborstel). 2° De thermische isoleering der
huid in het bad. 3° De specifiek chemische werking

tengevolge der gasresorptie (percutane werking). In
de therapie zijn de koolzuurbaden het meest gebruikelijk en het meest effectief; zij worden vooral gebruikt
bij de behandeling van daarvoor in aanmerking komende hartziekten en stofwisselingsstoomissen. Behalve
in het met koolzuurhoudend water gevulde bad kan een
koolzuurbad ook gegeven worden in een daartoe geschikte kast gevuld met koolzuur. De temperatuur
van een koolzuurbad is lager dan die van een warm
bad, doch door de thermische isoleering van de huid
door de gaslaag, die zich in het bad op de huid vormt,
geeft het toch de sensatie van een warm bad. Door
die lagere temp. kan het koolzuurgehalte van het

gassen (bijv. chloor). Een dgl. gaswo lk-aanval,
gunstige windrichting en
bij
alleen uitvoerbaar
windsterkte, kan over een afstand van vele km werk- badwater hooger blijven; bij te hooge temperatuur
zaam zijn. In dezen vorm werden tijdens den Wereld- verdwijnt het koolzuur snel uit het badwater.
De uitwerking van gasbaden bestaat uit een intenoorlog de eerste groote gasaanvallen uitgevoerd (het
een actieve vulling
eerst bij Ieperen, 22 April 1915, door de Uuitschers). sieve roodkleuring van de huid,
Voor de beveiliging tegen gasaanvallen, > gas- van het capillair systeem en daardoor een verbetering
van de algemeene bloedcirculatie met als gevolg een
bescherming ; gasmasker. Vgl. ook > gasoorlog.
Fiévez vergemakkelijking van de hartactie. De resorptieve
L i t. : > Gasoorlog.
Gasafstandsvoorziening , voorziening van factor bewerkt een vermeerdering van de ademhaling
gemeenten en industrieën met gas door transport en betere aëratie der longen.
geven geen vermeerdering
over groote afstanden door middel van ondergrondsche
geen
pijpleidingen. Mogelijk gemaakt door techniek van van hyperaemie in het huidcapillair systeem, dus
autogeen-lasschen. Leidingen van staal met auto- verhooging van het subjectieve warmtegevoel, terwijl
.

Zuurstofbaden
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waterstofbaden

een anaemiseercn der huid

Mom

bewerken.

.

Gasbescherming , bescherming van personen,
dieren en goederen (bijv. levensmiddelen) tegen de
inwerking van schadelijke gassen, zoowel in tijd van
vrede (fabrieken, mijnen) als in den oorlog. Men
onderscheidt:
a)

Individueele gasbescherming.

Vergiftige, verstikkende en niezen verwekkende gassen

kunnen hun

—Gascogne
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traliseerende vloeistof

(bijv.

een op-

van zwavellever en natriumthiosulfaat in waonschadelijk worden gemaakt. Voor langer ver-

lossing
ter)

blijf in gasdicht afgesloten ruimten is luchtverversching noodzakelijk. Deze kan worden verkregen door
het openen van in de afgesloten ruimte opgestelde
reservoirs met samengeperste lucht of zuurstof, door
het aanzuigen van zuivere lucht van groote hoogte
(meestal moeilijk uitvoerbaar) of door het gebruik
van een
d.i.
een toestel, waardoor buitenlucht wordt aangezogen,
van gas gezuiverd en in de beschermde ruimte gevoerd.
Luchtverversching heeft bovendien het voordeel, dat
in de beschermde ruimte een overdruk wordt teweeggebracht, welke mede het binnendringen van bezwangerde buitenlucht tegengaat.

schuilplaatsgasmasker,

werking op den mensch
slechts uitoefenen, indien zij langs de ademhalingsorganen, dus door neus of mond, toegang tot het menschelijk lichaam verkrijgen tranenverwekkende gassen
werken rechtstreeks in op de oogen. Wil dus de mensch
zich tegen deze gassen beschermen, dan moet hij neus,
mond en oogen van de met gas bezwangerde atmosfeer
L i t. > Gasoorlog.
Fiévez.
afsluiten. Daar bij een afsluiting van neus en mond
Gasbeschieting , Gasbesmetting , Gasde normale zuurstofvoorziening wordt afgesneden,
blazen, > Gasaanvallen.
moet hierin op andere wijze worden voorzien. Dit kan
Gasbom, > Gasprojectielen.
geschieden door het afsluitend masker door middel
Gascalorimeter dient om de calorische waarde
van een slang te verbinden aan een reservoir, gevuld
met samengeperste zuurstof, dus door het gebruik van van gassen te bepalen. Een afgemeten hoeveelheid gas
een > zuurstoftoestel. Ook kan men het wordt verbrand en de ontwikkelde warmte wordt
afsluitend masker verbinden met een filter; hierin door water opgenomen. De hoeveelheid water in gramwordt dan de bij iedere ademhaling aangezogen veront- men, vermenigvuldigd met de temperatuursverhooreinigde lucht gezuiverd, voordat zij de afgesloten ging, is de > calorische waarde van de afgemeten hoeJunkers’
ruimte binnen het masker bereikt. Een dergelijk fil- veelheid gas. Meest gebruikelijk is
tertoestel noemt men een > gasmasker. Gas- handcalorimeter. Junkers heeft ook gemaskers hebben boven zuurstoftoestellen vele practi- maakt den registreerenden,
sche voordeelen (kleiner, lichter, goedkooper, gemak- g.Bij dezen is de verhouding van water tot gas constant,
kelijker te hanteeren, langer beschermingsduur); zij zoodat de calorische waarde evenredig is met de
zijn, vooral te velde, het normale beschermingsmiddel. temperatuursverhooging. Men heeft ook
empiriVoor het verblijf in zeer hooge gasconcentraties echter sche g., zooals de Sarco-calorimeter. Van een
zijn zuurstoftoestellen onmisbaar.
U-voimige buis, gevuld met olie, wordt een been
Enkele gassen (-> Blaartrekkende gassen) werken verwarmd; de olie zet uit en die uitzetting wordt door
niet slechts in op oogen en ademhalingsorganen, doch middel van een vlotter overgebracht op de registreerook op de huid. Teneinde hiertegen afdoende bescher- naald. De Sigma-calorimeter is eveneens empirisch.
ming te verkrijgen is het gebruik van gasdichte De werking berust op de uitzetting van metaal, verk 1 e e d i n g, welke het geheele lichaam van de oorzaakt door verhitting, met een gasvlam van bepaalbuitenlucht afsluit, noodzakelijk.
de grootte. De uitzetting is recht evenredig met de
b)
van dieren. calorische waarde van het gas; zij wordt geregistreerd.
De noodzakelijkheid hiervan doet zich vnl. in den Zie ook > Soortelijke warmte van gassen, de Wilde
schadelijke

;

:

automatischen

Gasbescherming

.

oorlog gevoelen en wel in de eerste plaats voor de dieren, welke te velde een rol spelen, nl. paarden, honden
en duiven. Toepassing van zuurstoftoestellen is voor
dieren niet mogelijk, wel echter kan men paarden en
honden met > gasmaskers beschermen. Voor het doorschrijden van met blaartrekkende strijdgassen besmette
plaatsen dienen paarden en honden te worden voorzien van
terwijl te velde

beenbeschermers,

honden ook de buik tegen besmette aarde, welke
bij het loopen kan worden opgeworpen, moet worden
beschermd. Voor het te velde beschermen van duiven
worden gasdichte duivenkasten van
bij

speciale

c)

constructie gebezigd.

Collectieve

gasbescherming.

Gascel.

luchtschepen van het stijve type
(Zeppelin e.d.) bevindt zich het gas, zoowel het draagalsook eventueel het stookgas, in een aantal gasdichte
zakken, g. genaamd, geborgen binnen het stijve
omhulsel van het schip. Elke draaggascel bezit een
eigen ventiel-installatie. Daardoor kan haar gasinhoud
naar believen worden geregeld, onafhankelijk van die
van de andere cellen, hetgeen van belang is bij eventueele kop- of staartlastigheid van het luchtschip.
Bij luchtschepen van het Zeppelin-type wordt ongeveer
2
/s van den inhoud van het ballonlichaam, en wel het
bovenste gedeelte, ingenomen door draaggascellen,
terwijl het overblijvende, benedenste gedeelte grootendeels bestaat uit stookgascellen. Het omhulsel der g.
bestaat uit gepraepareerde katoenstof, aan de binnenzijde gasdicht gemaakt door middel van een soort
gelatine, in Duitschl. Filmstoff genoemd. Franquinet.
Bij

groote beteekenis is de mogelijkheid om menschen
zoowel als dieren collectief te beschermen. Van de
hiertoe bestemde ruimten (schuilplaatsen, kelders,
vertrekken, stallen) moeten deuren en ramen van
Gascogne, het oude Fransche landschap aan den
gasdichte afsluitingen worden voorzien (gummi- Westvoet van de Pyreneeën, hoofdstad Auch (zie
slang, tochtband e.d.), terwijl, waar noodig, wanden, kaart Frankrijk, C
6). De Gascogners zijn bekend als
zoldering en vloer gasdicht moeten worden gemaakt een levendig, ondernemend, ijdel volk. Er is armoedige
(beplakken, verven). Ten einde in- en uitgaan mogelijk landbouw; wat veeteelt en visch vangst; ooft en wijnte maken, is een voorportaal („schutsluis”) gewenscht. bouw. Vroeger waren er veel moerassen (steltloopers).
Li t. Fabre, Le sol de la G. (Parijs 1905). Heere.
Gas, dat in het voorportaal of in de beschermde ruimte

Van

D

:

is

binnengedrongen, kan door sproeien met een

neu-

Gescli. G.

werd oorspronkelijk Wasconië genaamd.

:
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van Euripides en The Supposes van Ariosto. Een derde
The Glasse of Government is een schooldrama van het Ver loren-Zoon -type, toen in zwang
afhankelijkheid tot den Frankischen en Aquitaanschen op het vasteland.
werken: An Hundred Sundrie
Overige
koning. Het herFloures bound up in one Poesie (1572) Certayne Notes of
togdom was weer
Instruction concerning the making of verse or ryme in
in een groot aanEnglish (waarsch. het vroegste Eng. werk over prosodie).
tal graafschappen
U i t g.: Compl. uitg. Works, d. W. C. Hazlitt (1869Lit.: F. E. Schelling,
verdeeld. Of er
J. W. Cunliffe (1907).
’70)
F. Visser.
The Life and Writings of G. G. (1894).
boven die graven
altijd een hertog
Gascon, L e, beroemd Fransch boekbinder in
stond is twijfelde 17e eeuw, die o.a. voor koning Lodewijk XIV werkte.
achtig. Sedert de
Hij werd in 1645 meester in zijn gilde; drie banden
9e e. schijnt de
dragen zijn ingestempelden naam, wat overigens bij
graaf van Borgeen andere 17e-eeuwsche boekbanden voorkomt, doch
deaux ditgeweest
pas in de 18e eeuw gebruikelijk wordt. De stijl van
zijn; zekerte
Gascon ’s ornament-ontwerpen wordt gekenmerkt door
heid is er heel
door een buitengewonen rijkdom van uiterst fijn geweinig, want
stippelde figuren. Deze bedekken óf den ganschen
bronnen over de
boekband, óf ze zijn groepsgewijs als het ware tot
G.
gesch. van
bouquetten vereenigd en dan om een wapenschild
zijn van de 9e tot
gerangschikt.
de 11e e. zeer
De Ned. binder > Magnus is als een volgeling van
spaarzaam aanden stijl van Le Gascon aan te merken, welke „poin-

Dank zij het eigen bestuur, heeft G. van oudsher een
geheel eigen nationaal bestaan geleid. Zelfs tijdens Karei
den Grooten stond het in zeer losse, louter formeele,

tooneelstuk:

;

—

—

;

wezig. In de 10e
e. komt het laatste nationale geslacht aan het
hoofd van het

tillé”

Poortenaar.

genaamd wordt.

Kiest men in de wet van BoyleRT, voor de hoeveelheid gas een
Gay-Lussac, PV
de moleculaire gascongrammol, dan noemt men
stante ofwel kortweg de gasconstante. Deze heeft dan
De
hertogdom.
voor alle gassen dezelfde waarde, en wel ais men V
van
stamvader
Band van Lc Gascon.
in liters, P in atmosferen en T in graden Kei vin
3 dynes
geslacht is
dit
uitdrukt, 0,08203. Kiest men echter resp. cm
7
Garcia, die in 904 als „comes et marchio in limitibus per cm 2 en graden Kelvin, dan is R
8,311 x 10 .
A
oceani” wordt genoemd. Diens afstammelingen regeeren Gebruikt men deze laatste eenheden, dan is R
in de 11e e. Met Sancho Willem stierf in 1032 de manneCp cv) ; Cp en Cv zijn de soortelijke warmten bij
(
lijke lijn van het hertogelijke huis uit. Van de vele constanten druk en bij constant volume; A is het mepretendenten uit de vrouwelijke lijn werd een lid van chanisch warmte-aequivalent, d.i. het aantal ergen,
het hertogelijk huis van Aquitanië als hertog erkend, dat gelijkwaardig is met één calorie. J. v. Santen.
ten gevolge waarvan Aquitanië en G. in 1039 onder
Gasdichte klceding en schuilplaats,
één hertog kwamen. Na enkele verwikkelingen was > Gasbescherming.
de vereeniging van G. met Aquitanië en Guyenne voor
Gasdistributiebedrijf, gasbedrijf, dat zich
goed een feit. Het was Eleonore van Aquitanië, die
met de distributie van gas aan de veruitsluitend
door haar huwelijk met Hendrik II van Engeland het
bezighoudt en het gas daartoe betrekt van
bruikers
hertogdom onder de invloedssfeer van Eng. bracht
afzonderlijk productiebedrijf, hetzij een cokesfabriek,
(1154), en daardoor tot één der oorzaken maakte van
waar gas als nevenproduct vrijkomt (cokesovengas),
Frankrijk,
Engeland
het middeleeuwsche conflict
een gasfabriek met gas als hoofdproduct
hetzij
culmineerend in den Honderdjarigen Oorlog. Eng.
(stadsgas).
beschikte door dit bezit over een buitengewoon
Ook het orgaan, dat het gas van de productie bedrijgunstige operatiebasis voor zijn krijgsverrichtingen
over groote afstanden transporteert en aflevert
ven
tegen Frankrijk. Bij den vrede van Abbéville (20 Mei
aan de op het leidingsnet aangesloten gemeenten
III,
die
Hendrik
koning
Eng.
den
aan
bleef
G.
1259)
en industrieën (> Gasafstandsvoorziening). Franken.
daarvoor leenhulde moest bewijzen aan den Fr. koning;
Gasdraad is een schroefvormige insnijding ter
echter
liet
G.
Mei
1360)
de vrede van Brétigny (8
van twee metalen voorwerpen, meestal
verbinding
1453
In
vorst.
zonder leenhulde aan eerstgenoemden
door middel van een sok of van twee
pijpen,
of
buizen
werden de Eng. uit G. verdreven. Vgl. > Aquitanië;
is fijner (d.w.z. de spoed, d.i. de afstand
de
flenzen;
g.
> Eleonora van Poitou (Aquitanië).
twee opeenvolgende gangen, is kleiner) dan
R. Holtzmann, Französ. Verfassungsgesch. tusschen
Lit.
Slootmans. de schroefdraad, welke i. h. a. bij bouten van gelijken
(München 1910).
wordt toegepast. In bijz. gevalGascoigne, George, Eng. dichter; * 1535, uitwendigen diameter ook ter verbinding van bouten
len wordt evenwel g.
werd
losbandig;
leefde
rechten,
f 1577. Studeerde
aangewend. De alg. gebruikelijke vorm van g. is die
gegijzeld voor schulden; vocht in de Ned. (The Fruites
volgens Whitworth, ook als B.S.P. (British Standard
gunst
in
de
Later
of Warres en Voyage into Hollande).
176
Pipe) draad bekend. Deze is in normaalblad
voorbeeld;
van het hof. Erkende Chaucer als zijn
der Hoofdcomm. voor de Normalisatie in Ned. genorovertreft door zoetvloeiendheid zijner verzen de
P- Bongaerts.
maliseerd.
dichters van de school van > Wyatt en Surrey.
Gasdruklij ii, de lijn, die het beloop van den
Zijn The Steele Glas (1576) wordt wel de eerste echte
vuurmond aangeeft. Ieder punt van
Eng. satyre genoemd; is in geest verwant aan > Lang- gasdruk in den
stelt de overeenkomstige plaats van den
x-as
de
Jocasta
vertaalde
Hij
(1566)
Plowman.
lands Piers

Gasconstantc.

=

R

,

=

=

—

—

N
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projectielbodem voor. De ordinaat drukt den gasdruk
op dat oogenblik achter den projectielbodem

Om bet

projectiel in be-

weging

te breneen gasdruk DA noodig,
CC' is de gasdruk
op
het
oogenblik,
dat
het projectiel den

gen,

is

voormond
laat.

BB'

verlaging naderen de explosiegrenzen elkaar en beneden zekeren druk zal de plaatselijk ingeleide reactie
zich niet door de massa voortplanten. Temperatuursverhooging doet de grenzen uiteengaan; een kleiner
percentage van het brandbare gas is voldoende om de
benedengrens te bereiken, terwijl de overmaat van dat
gas grooter kan zijn alvorens de bovengrens wordt bereikt. Bevindt zich het gasmengsel in een buis, dan
blijkt duidelijk de invloed van de plaats, waar zich de
ontsteker bevindt en dus de richting, waarin zich de
vlam moet voortbewegen. De grenzen zijn wijder, wanneer de vlam zich omhoog kan bewegen dan wanneer
zij een nederwaartschen weg moet afleggen. Is de buis
horizontaal geplaatst, dan worden grenzen gevonden,
liggend tusschen die, waargenomen bij opwaartsche
en nederwaartsche voortbeweging der vlam.

veris

maximum

Gasdruklijn.

de

gas-

druk.
Nijhoff.
uitwerking van het zich
plotseling ontwikkelende gas uit de springstof van
explodeerende granaten en vliegtuigbommen; in de
onmiddellijke omgeving veroorzaakt g. vernietiging;
op grooteren afstand wegslingeren of verschuiven van
zelfs zware voorwerpen.
Gasclement. Wanneer bij de ontleding van w ater
in waterstof en zuurstof door den electr. stroom
de stroom verbroken wordt, blijven aan de platinaelectrodcn een hoeveelheid gasmoleculen hangen, aan
de positieve pool zuurstofmoleculen en aan de negatieve pool waterstofmoleculen. Deze treden daarna
in de oplossing terug, waardoor de electroden een
electr. lading verkrijgen, tegengesteld aan de oorspr.
aangelegde spanning. Worden de electroden nu verbonden, dan loopt daarin een zwakke stroom (polarisatie -stroom), totdat alle gasmoleculen weer opgelost
zijn. Het geheel werkt dus als een galvanisch element,
men spreekt wel van secundair element of accumulator.
In de practijk is dit g. niet bruikbaar voor stroomlevering.
Borghouts.
Gasexhalaties , > Vulkanisme.
Gasexplosies. Alle brandbare gassen kunnen
met lucht ontplofbare mengsels geven. Wanneer deze
met een electrische vonk van voldoende intensiteit,
met een vlam of een gloeiend voorwerp van zekere
temp. in aanraking komen, zal een reactie optreden,
die zich, indien de omstandigheden gunstig zijn, door
de geheele massa kan voortbewegen. De mengsels blij-
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Explosiegrenzen
Glas

diameter buis

cm

naar elkaar toe en doet deze ten slotte samenvallen.
Door zeer nauwe buizen kan een gasontploffing zich
dus niet voortbewegen. Bij een der eerste modellen
van de veiligheidslamp van Davy vonden de toevoer
der lucht en de afvoer der verbrandingsproducten dan
ook alleen plaats door nauwe buisjes.
Hierboven werd reeds opgemerkt, dat de ontsteking
van het explosieve gasmengsel kan geschieden door een
vonk, indien haar intensiteit groot genoeg is. Inderdaad
werd, vóór Davy ’s uitvinding, ter verlichting van steenkoolmijnen wel de staalmolen van Spedding gebruikt:
een snel draaiende schijf, waartegen een vuursteen gehouden wT erd, deed een vonkenregen ontstaan, die een
zwakke verlichting gaf, doch niet in staat zou zijn een

gewone temperatuur

bij

diameter buis 5

H

j

4,15
75,0

6,5
—

8,8
74,5

4,15
74,5

12,8
72,0

13,6

j

15,3
70,5

5,35
14,85

6,4
13,95

3,02
34,0
2,6
80,5

Koolmonoxyde
ƒ

(mijngas) \

Aethyleen

7,5

Zoo geeft A. G. White de onderstaande tabel van
hem verrichte waarnemingen.
Deze tabel toont tevens den invloed van den diameter der buis. Vernauwing van de buis brengt de grenzen
door

0
Waterstof

Methaan

'

<j

Acetyleen
<J

N
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ken slechts tusschen bepaalde grenzen explosief te
zijn; een bepaald minimum-percentage van het brandbare gas moet overschreden zijn, maar het gehalte
aan dat gas mag ook een zeker bedrag niet te boven
gaan. Deze grenzen worden aangeduid met de namen
beneden- en boven-explosiegrens. Hun waarden loopen
voor de vsch. brandbare gassen zeer uiteen.
Vsch. factoren oefenen er invloed op uit: de druk,
de temperatuur, de plaats, waar de ontsteking in het
mengsel geschiedt, de wijdte van het vat. Bij druk-

uit, die

heerscht.

— Gasexplosies

cm

diameter buis

2,5

cm

N

O

H

6,7

—

9,0
74,0

4,25
73,0

7,16

13,1
72,0

14,1

16,7
70,5

13,2
71,0

15,9

16,3
70,0

5.95
13,35

6,40
14,25

5,65
13,95

6,12
13,25

6,8
13,2

6,2
12,9

6,3
12,8

3,20
23,7

3,33
15,6

3,13
33,3

3,26
22,4

3,42
16,3

3,15
27,6

3,3
14,0

3,45
13,7

2,68
78,5

2,78
71,0

2,6
78,0

2,68
78,0

2,8
63,5

2,73
70,0

2,87
59,5

2,9
55,5

O

H

N
9,4
71,5

Bij elk gas geeft de bovenste rij der getallen in volume-percenten de benedenexplosiegrenzen
aan, de daaronder
geplaatste getallen de bovenexplosiegrenzen.
O beteekent de vlam beweegt zich omhoog (ontsteking beneden),
zij beweegt zich horizontaal (buis horizontaal), N
nederwaarts (ontsteking boven).
Van mijngas is dus de benedengrens in een buis, die 7,5 cm wijd is, bij bovenontsteking 5,95
°/ 0 de bovengrens
:

H

:

:

13, 35%.

,
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warmte-ontwikkeling

in

explosief

onder

schijnt deze primitieve verlichting, waarbij

(koolstof en waterstof) uiteen valt,

mijngas-lucht-mengsel te ontsteken. Toch
van de
diensten van kinderen gebruik werd gemaakt, niet
volkomen veilig te zijn geweest. In elk geval vermijde
men op plaatsen, waar ontplofbare gasmengsels kunnen ontstaan, de vorming van electrische of andere
vonken. Een gloeiend voorwerp van voldoende hooge
temp. en de meeste vlammen zijn eveneens in staat,
een ontploffing van een daartoe geschikt gasmengsel
te veroorzaken. Ook de verhitting van de geheele
massa boven de ontstekingstemperatuur kan begrijpelijkerwijs de explosie veroorzaken, maar dit geval
zal zich in de practijk zelden voordoen.

Er zijn echter ook ontploffingen, waarop menigeen
niet verdacht is. Zoo rekent men ammoniakgas gewoonlijk niet tot de brandbare gassen. Toch is het
moge lijk dit gas onder gunstige omstandigheden tot

ontvlamming

te brengen. Ontplofbare

mengsels met

zijn

bestanddeelen

kan een aanzienlijke
drukverhooging optreden, eindigend met de verbrijzeling van het reservoir, waarin zich het acetyleen bevindt.
Begrijpelijkerwijs is dus het vloeibare acetyleen in
dit opzicht nog veel gevaarlijker. Door echter het gas
onder druk op te lossen in aceton, in cylinders, die

gevuld zijn met een niet-brandbare poreuze massa,
wordt ongevaarlijk „acetylène dissous” verkregen.
Dat het acetyleen ook met lucht ontplofbare mengsels
geeft, ligt voor de hand (zie voor de explosiegrenzen
de tabel).
Daar in de practijk de ontplofbare mengsels van
brandbare gassen met lucht het meest voorkomen,
zijn in het bovenstaande alleen deze genoemd. Er moge
echter op gewezen worden, dat vsch. brandbare gassen
ook explosieve mengsels kunnen geven met stikstofoxyden, chlooroxyden, chloor en andere gassen, die
onder warmteontwikkeling met de brandbare gassen

lucht geeft het tusschen ong. 16,5 en 27 volumepercenten. Dat het uit een defecte ammoniak-ijsmachine stroomende gas een ontploffing kan veroorzaken, reageeren.
Ten slotte is het wel niet noodig er de aandacht op
is reeds eenige malen gebleken.
Het voor de dooding van ongedierte gebruikte blauw- te vestigen, dat bij het gebruik van zuivere zuurstof,
zuurgas (cyaanwaterstof) heeft explosiegrenzen tus- of aan dat gas rijkere mengsels dan lucht, niet alleen
schen 12 ,8” en 27%. Daar men bij de toepassing met wijdere explosiegrenzen worden waargenomen, maar de
veel geringere concentraties werkt, is een ontploffing ontploffingen ook veel heviger kunnen zijn. Jorissen.
Gasfabricage is een zuiver chemische industrie.
alleen bij uitstrooming van te veel gas en de aanwezigVanaf het oogenblik van ontstaan van het ruwe gas
heid van een ontsteker mogelijk.
vindt
Bij het gebruik van brandbare gassen en dampen totdat het zuivere gas in den gashouder stroomt,
voor doeleinden, waar de brandbaarheid geen rol een aaneenschakeling van chemische en physische werspeelt, kan men het gevaar voor ontploffing geheel kingen plaats. Het doel der g. is brandstoïveredeling,
vermijden door menging met een voldoende hoeveel- want men gaat uit van steenkool, die bij verbranding
heid kooldioxyde („koolzuur”). Niet-brandbare gassen veel rook, roet en asch geeft, terwijl zeer veel warmte
doen nl., in zekere concentratie aanwezig, de explosie- in de verbruikstoestellen onbenut verloren gaat. Voor
grenzen van een brandbaar gas samenvallen. Boven deze steenkool in de plaats komen gas en cokes. Gas
die concentratie van het niet-brandbare gas is dus het verbrandt zonder rook, roet en asch, terwijl cokes

gasmengsel volkomen ongevaarlijk, uit een oogpunt
van ontploffing of brand beschouwd. De concentratie
van het niet-brandbare gas, die ter bereiking van dit
doel noodig is, is afhankelijk van de eigenschappen
van dit gas en die van het brandbare gas. In menig
geval is dit reeds onderzocht en zijn dus de toe te voegen hoeveelheden doovend gas bekend. Ook zijn vsch.
niet- of moeilijk brandbare dampen onderzocht op hun
doovende eigenschappen. Meestal heeft men veel minder van deze dampen noodig dan van kooldioxyde,
stikstof of argon. Van sommige zijn weinige percenten
reeds voldoende, maar de mate, waarin de werking zich
uit, is niet dezelfde voor de vsch. brandbare gassen.
Ook fijn verdeelde vaste stoffen kunnen als doover
voor gasontploffingen dienen. In steenkoolmijnen
vinden de steenstofgrendels toepassing voor het verhinderen van de voortbeweging van mijngas- en steenkoolstof-explosies. De aan de zich snel voortbewegende
explosievlam voorafgaande luchtdrukstoot moet een
groote hoeveelheid steenstof tot een dichte stofwolk,
een stofgordijn, verstuiven. Dat andere vaste stoffen
in fijn verdeelden toestand krachtiger kunnen werken
en kaliumsulfaat), is reeds
(bijv. kaliumchloride
experimenteel gebleken.
Ten slotte moge de aandacht gevestigd worden op
een gas, dat, ook bij afwezigheid van lucht, tot ontploffingen aanleiding kan geven. Dit gas is het veel
toegepaste acetyleen. Indien het zich onder een druk
bevindt, die slechts weinig grooter dan 1 atmosfeer
behoeft te zijn, zal een reactie, plaatselijk door een
vonk of een gloeiend voorwerp ingeleid, zich door de
geheele massa kunnen voortbewegen. Daar acetyleen

weliswaar asch achterlaat bij verbranding, doch geen
roet of rook geeft.
Aan den Maastrichtenaar Jan Pieter
k e 1 e r s (* 1748) komt de eer toe, voor het eerst gas
gebruikt te hebben voor verlichting van zijn college-

Mine-

zaal te Leuven tijdens zijn professoraat aldaar (1774).
Hij verhitte steenkool in een geweerloop, onder luchtafsluiting, en het gas werd in open vlammen verbrand.
u r d o c h beDe Eng. mijningenieur William
studeerde onafhankelijk van deze uitvinding de berei-

M

ding van gas uit steenkool en paste de uitvinding in
het groot toe; vanuit Engeland is de g. bekend geworden in Europa (1826).
Nog steeds is de g., alhoewel gemoderniseerd, in
principo dezelfde gebleven, nl. droge destillatie. Eigenlijk treedt bij verhitting van steenkool zonder luchttoevoer een uiteenvallen op van de verbindingen der
steenkool in meer eenvoudige, die in gasvorm ontwijken, doch niet alle gasvormig blijven na afkoeling.
Tevens blijft achter een koolstofrijk product.
Bij droge destillatie van steenkool ontstaan dus:
1° een koolachtige stof, cokes genaamd; 2° vluchtige
stoffen, na afkoeling vloeibaar, vast of blijvend gasvormig, gassen en dampen, die brandbaar zijn.
Niet allo steenkolen zijn geschikt voor de g. Zij
moeten geven een goede cokes en een groote hoeveelheid gas van goede kwaliteit. Dientengevolge komen
voor g. in aanmerking > gaskolen en > vetkolen.
Destillatie van steenkool geschiedde vroeger uitsluitend

in

retorten,

gietijzeren

potten,

later

van

chamotte (vuurvast materiaal), die met een deksel
gesloten werden. Hieronder werd een vuur gestookt,
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Gasfabriek— Gasgang

de retort werd verhit en het gevormde gas werd door
een ijzeren leiding afgevoerd. Later vereenigde men in
een vuurvast gewelf een aantal retorten. In het
benedendeel van dit gewelf was de stookinrichting
aangebracht, die de retorten verhitte, waardoor gas
werd afgegeven, terwijl dan in de retort de cokes
achterbleef. Aan elke retort is een ijzeren mondstuk
met deksel aangebracht, terwijl aan het mondstuk een
buis is bevestigd, waardoor de binnenruimte van de
retort verbonden is met de verzamelleiding van het
ruwe gas. Vroeger geschiedde de verhitting door een
groot cokesvuur, later paste men zuiniger werkende
generatorvuren toe, waarbij het generatorgas verbrandt
met voorgewarmde secundaire lucht in een serie van
kanalen, die langs de wanden van de retorten omhoog

gaan (>

Gasgenerator).
de retorten wijzigingen. Men had
steeds handkracht noodig voor laden en lossen der

Ook ondergingen

retorten.

Om

dit te vereenvoudigen

maakte men aan

weerszijden deksels en gebruikte men laadgoten en uitstootmachines. Een groote ommekeer kwam, toen men
den stand der retorten veranderde van horizontaal in
schuin en later zelfs in verticaal. Daardoor moesten de
retorten aan weerszijden van deksels worden voorzien;
er ontstonden dus een vulopening en een losopen ing.
Het vullen en lossen geschiedt nu eenvoudig door de
deksels te verwijderen, waardoor de gloeiende cokes
in een wagen kan worden opgevangen, waarin ze gebluscht wordt met water.
Men ging nog verder. Bij de ovens met verticale
retorten vereenigde men de achter elkaar staande
retorten tot een enkele ruimte, de zgn. kamer, welke
onder en boven door een smal, langwerpig deksel gesloten is en aan beide zijden door verbrandend generatorgas in kanalen verhit wordt. Zoo ontstonden de
verticale-kamerovens, op gelijke wijze de hellendekamerovens en de horizontale-kamerovens.
Het groote voordeel van dgl. kamerovens is de eenvoudige bediening, wat een enorme besparing geeft
aan arbeidsloon, terwijl de > gasuitlevering veel
grooter is dan vroeger. Men maakt nu met zulk een
moderne oveninstallatie 400-450 8 gas per ton kolen.
Wordt nu in de kamers door stoominblazen nog een
quantum watergas gemaakt, dan stijgt de gasuitleve3
ring tot boven 500
per ton kolen. Zie fig. bij >
Cokesfabricage (VII, kol. 673).
de Wilde
Gasfabriek. De g. onderscheidt zich van een
> cokesfabriek door het doei en de grootte. Het koolgas wordt geproduceerd in gasbereidingsovens (> Gasfabricage). Het ruwe gas verlaat de retorten of kamers
door zgn. k 1 i
p ij p e n, die uitmonden in een
verzamelleiding. Meestal heeft iedere klimpijp een
zgn. „verzegelpot” of „m a i n”, die met water gevuld
is. De klimpijp mondt hierin uit en is iets onder water
gedompeld. Al het gas moet door dit afsluitwater
heenborrelen, waardoor nooit meer gas na de opening
der retorten kan terugstroomen uit de verzamelleiding. Aan deze mains is een overloop gemaakt,
die het overtollige water afvoert naar de teer- en ammoniakputten.
Na het verlaten der mains heeft het gas nog een
temp. van 80-90° C; een groot gedeelte moet nog condenseeren. Daarom moet het gas gekoeld worden. De
koeling geschiedt
door
luchten waterkoelers
(> o e 1 e r s). In de koelers vormt zich condensaat,
bestaande uit ammoniakwater, teer en cenige koolwaterstoffen. Alle condensaat wordt naar de teerputten
gevoerd, waar een scheiding moet plaats vinden

m

m

.

m
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en ammoniakwater door verschil in s.g.
koelers komt een roteerende gaspomp,
genaamd. Deze zuigt het gas aan en
perst het door de zuiveringstoestellen.
Het gezuiverde gas is kleurloos met een doordringenden reuk, veroorzaakt door organische zwavel verbindingen. Het heeft een wisselende samenstelling,
die o.a. van het oventype afhangt. In den regel zal
de
van het koolgas van
4 200 calorieën bij 15° en 760
kwikdruk zijn als volgt
(in %): koolzuur 1.2, zware koolwaterstoffen 3, zuurstof 0,5, kooloxyd 5.6, waterstof 57.1, methaan 20.6,
stikstof 12. Wordt in de kamers ook een weinig
gestoomd, zooals tegenwoordig geschiedt, dan is de
samenstelling gemiddeld (in %): koolzuur 2.5. zware
k.w.st. 2.8, zuurstof 0.5, kooloxyd 13.6, waterstof
teer

Na

de

exhauster

samenstelling

mm

49.4,

methaan

21.2, stikstof 10.

Na

de droge zuivering wordt het gas gemeten
(> Gasmeter) en ten slotte in de >
geperst. In den gashouder staat het gas onder hoogen
druk. Het is gewenscht een constanten gasdruk in het
distributienet te hebben. Daarom is in die leiding
aangebracht een zgn. > drukregulateur, die den druk
in de leiding constant houdt.
Behalve het gewone koolgas maken veel fabrieken
ook gecarbureerd •> watergas. Daarvoor is noodig een
speciale installatie, bestaande uit drie plaatijzeren
cylindrische
toestellen,
met vuurvast materiaal
inwendig bekleed, generator, carburator en oververhitter. De generator
is gevuld met cokes, de
carburator is voorzien van een stapelwerk van
vuurvaste steenen, zoodanig gerangschikt, dat er
kanalen overblijven om het gas te laten passeeren;
de oververhit ter heeft eveneens stapelwerk
van vuurvaste steen.
Het procédó is het volgende. Een turbine blaast in
den generator lucht. De cokes wordt nu tot koolzuur
verbrand en er ontstaat een zeer groote hitte. De
verbrandingsgassen gaan nu door den carburator en
oyerverhitter en maken de vuurvaste steenen zeer heet.
Zijn de toestellen voldoende heet (gewoonlijk in het
bedrijf na 3 min), dan wordt de lucht afgesloten en
stoom ingeblazen. Boven 950° wordt nu gevormd
C -f H 2 0 > CO
H2 het gewone watergas. Beneden
950° ontstaat ook C0
dus het is zaak na den zgn.
2
gasgang de temp. weer op te voeren door den zgn.
blaasgang.
In den carburator sproeit men tijdens den gasgang
gasolie op de gloeiende steenen, zoodat er oliegas
ontstaat door ontleding van de olie; dit geschiedt
alleen om de calorische waarde te verhoogen. De
oververhitter dient om het gas eenigen tijd op hooge
temp. te houden. Zie fig. bij > Cokesfabricage (VIT,
kol. 673).
de Wilde
.
Gasfornuis heeft meestal drie h vier, soms
meerdere kookbranders (-> Gaskomfoor), waaronder
een of twee ovens voor bak- en braaddoe le inden. De
vlammen van den oven zijn verticaal en horizontaal

gashouders

—

+

,

,

.

te richten.

Gasga,

oude naam van landstreek (en waarsch.
Armenië (N. en N.W. van Bogas-Keui). De
bewoners van G. stonden veelvuldig in contact met
de Hettieten, doch waren zelf een niet-Hettietisch,
stad) in

overigens niet nader te bepalen volk.
Gasgang , bij de watergasfabricage de periode van
gasmaken, het inblazen van stoom gedurende zekeren
tijd. Dan ontstaat het zgn. watergas met vlg. formule:
>• CO
(C
-f
20
2). Zie ook > Gasfabriek.

+H

—

H
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gesteenteopbouwende mineralen gewoon en bestaan
uit waterdamp, koolzuur, stikstof, zuurstof of kool-

verticale, plaatijzeren schacht,

met vuurvaste steen bekleed, van onder door een

m

Op dit rooster ligt een 2 a 3 hooge waterstoffen. Soms zijn deze gassen ten deele tot vloeibrandstofkolom, meest cokes. Door inblazen van een stoffen gecondenseerd.
Gasionen, electrisch geladen deeltjes van molezekere hoeveelheid lucht (primaire lucht genoemd)
deze zich in een
ontstaat C0 2 dat in de hoogere zones door de gloeiende culaire afmeting, in het bijz. wanneer
C > 2 CO. gasvormig milieu bevinden (in tegenstelling met
cokes wordt gereduceerd tot CO. C0 2
Wordt tevens waterdamp ingeblazen, dan ontstaat electrolytische ionen; > Electrolyse). Men onderH20 > CO H 2 Het mengsel van scheidt lichte ionen (geladen atoom of uit weinige
> watergas. C
(LangevinCO, H 2 N 2 en iets C0 2 heet > generatorgas. atomen bestaand molecuul) en zware ionen
Het generatorgas wordt met voorgewarmde zgn. ionen) bestaande uit een agglomeraat van één of meer
H 2 0 op die lichte ionen en ongeladen (bijv. water- en lucht-)
secundaire lucht verbrand tot C0 2
beweeglijkheid, d.i. de
plaatsen, waar men die secundaire lucht samenbrengt moleculen. Kenmerkend is de
snelheid (in cm /sec), die ionen bij 1 at druk in een
generatorgas.

rooster afgesloten.

,

+

+

—

+

—

.

+

met het
Meer modem

veld van
van het

zijn g., die zelfslakkend zijn en een
draairooster bezitten. Dit zelf slakken geschiedt door
draaiing van den kegelvormigen excentrischen bodem,
de Wilde
die de slakken tegen den wand vergruist,
Gelijkgelijkrichtcrs,
Gasgevulde

varieert van ca.

vin-ionen in lucht).

richters.

Gasgloeilicht, een
uitgevonden

in 1885 door

verlichting

W.

de Groot.

een verwarmingstoestel met twee
aansluitingen, één aan de gas-, één aan de afvoer leiding.
Tusschen deze verbrandt een hoeveelheid gas, waarbij
de taak van de kachel is, zooveel mogelijk warmte aan
het vertrek af te geven door afkoeling der heete verbrandingsgassen, die door de afvoer leiding moeten

Gaskachel

>

bach

Deze is afhankelijk
van de omringende gassoort en
20 (He-ionen in He) tot 0,0005 (Lange-

bijv. 1 volt /cm verkrijgen.

soort ion en

Auer von Wels-

(> Gasverlichting;

Een verbetering was het hangende kousje.
oppervlaktehelderheid bedraagt ca. 5 int. kaarsen/
cm2 Het lichtrendement is ca. 1,3 lumen/watt.
Gloeikousje).

De

is

worden verwijderd.

.

Men heeft twee systemen. De warmte wordt overgebracht: 1° door geleiding, waarbij de verwarmingsvlakken van de kachel warmte overdragen
aan de omringende luchtlagen. Hiertoe behooren de

Gasgranaat, > Gaspro jectielen.
Gashaard, > Gaskachel. Voor g. in de geologie, > Petroleum. Voor juveniele gashaard,
> Vulkanisme.

zgn. gasradiatoren.
is een reservoir voor gas, dienstig
2° door straling. Bij dit systeem verhitten de
schommelingen tusschen productie en afgifte op
Bunsenvlammen, gloeite heffen. Men onderscheidt: natte, droge en hooge- gasvlammen, hier uitsluitend
drukgashouders. a) De natte g. bestaat uit een lichamen van vuurvast materiaal, die dus warmte
gemetselde op plaatijzeren kuip, gevuld met water, uitstralen. Dit soort kachels wordt meestal als haa rd

Gashouder

om

in welke zich een omgekeerde, gasdichte klok,

met uitgevoerd.

de Wilde.

Cokesgas, zelf bij inademing snel doodelijk, geeft
loopend langs de stijlen van een geleidevakwerk, op en neer kan bewegen. Onder die klok bij verbranding weinig voor de gezondheid schadelijke
afvoer noodig,
eindigt de leiding, die het productiegas aanvoert en verbrandingsproducten. Toch is een
geysers meer
begint de leiding, die het gas naar het net brengt. wanneer het gasverbruik van g. of
kachels de
Meestal heeft men meerdere ringen, die van onder bedraagt dan 300 1 per uur. Wordt in
vertrekken of van
en van boven zoo omgebogen zijn, dat er diepe toegevoerde koude lucht (uit de
brander bereikt,
smalle goten ontstaan. In de onderste goot grijpt buiten) vóórverwarmd, voordat ze den
zijn gemakkelijk
de bovenste van den vorigen rand, en de bovenste dan is er meer totale verbranding. G.
wat het aanbrengen van nadeelige
regelen,
grijpt dan weer in de onderste van den volgenden te
overbodig
schoorsteen
den
in
rand. Men noemt zulk een gashouder „getelescopeerd”. regulatiekleppen
Botman.
Soms heeft men geen geleidevakwerk en draaien de maakt.
Gaskalk wordt verkregen bij de zuivering van het
ringen, elkaar steunend, in een schroeflijn omhoog
lichtgas en bevat, naast veel kalk en een weinig
(zgn. schroefgashouder).
ook zwavelverb indingen, die voor den
b) Droge g. missen het geweldige waterbassin stikstof,
o.a. calciumsulfide. Door
en eischen dus niet zulk een zware fundeering. Een plantengroei schadelijk zijn,
maanden aan de lucht bloot
droge gashouder bestaat uit een koker van cirkel- deze gedurende enkele
(onschadelijk) geoxyvormige of veelhoekige doorsnede. De binnenwand te stellen worden zij tot gips
Dewez.
deerd.
door
hierin,
zich
beweegt
schijf
een
glad
geheel
#
is
;
r ij g s k.), gasdicht af te sluiten
(k
Gaskamer
wordt
schijf
De
gehouden.
evenwicht
den gasdruk in
voorzien van een voorportaal
afgedicht tegen den wand, maar moet zich gemak- ruimte, bij voorkeur
waarin met behulp van gaspatronen,
kelijk kunnen bewegen en toch gasdicht afsluiten. („schutsluis”),
wijze een hoeveelDe koker is afgesloten door een dak met ontluchting, gaszunders, gassproeiers of op andere
Doel: de gasmaskers op gasvoor bescherming tegen regen of sneeuw. Deze droge heid gas wordt gebracht.
en de gebruikers in
gashouder heeft vele voordeelen boven de natte, dichte afsluiting te beproeven
zetten te oefenen. In den regel wordt
af
en
snel
ophet
bodemkleinere
fingskosten,
aanschaf
geringere
zooals
gas gebezigd (in het Ned. leger
druk, in den winter geen verwarming van het een tranenverwekkend
» chlooracetophenon), in het Belg. leger : benzyl-

rollen

afsluitwater, enz.

Fiévez.
Hier wordt het gas tot bromuur).
c) Hoogedruk-g.
Gaskell , Elisabeth Gleghorn, Eng.
meerdere atmosferen (6 a 10, soms nog meer) samen* 1810,
f 1866. Vriendin van Charl.
geperst in groote reservoirs, die meestal cylindrisch romanschrijfster;
de Wilde Bronte, wier leven zij schreef. Haar boeken doen
doch ook bolvormig zijn.
onderdoet in
Gasinsluitsels in mineralen zijn bij het uit- denken aan Jane Austen, voor wie zij
maar die ze overtreft door
kristalliseeren omgroeide gasbelletjes. Zij zijn in de stijl en karakterteekening,
.

;
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Gaskolen

—Gasmeter

warm plaatsje in het hart van
den Engelschman heeft Cranford, een bekoorlijk wT erk
van psychologisch-realistischen aard, beschrijvend
een dieper gevoel. Een
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In het gelaatstuk zijn oogvensters

opgenomen (triplexTen einde

glas, mica, cellon, celluloid, cellophaan).

te voorkomen, dat deze bij het uitademen beslaan,
het leven in het rustige stadje Knutsford.
worden zij behandeld met „brillenzalf” (bepaalde
Werken: Mary Barton (1848) Ruth (1853) soort pasta of zeep) of zijn zij aan de binnenNorth and South (1855) Wives and Daughters (1867).
zijde van „helderzichtplaatjes” (geprepareerde celluL i t.
E. Haldane, Mrs. G. and her Friends (1931)
loidschijfjes) voorzien; ook zijn er g., waarbij de in te
G. de W. Sanders, E. G. (1931).
F. Visser.
ademen droge lucht langs de oogvensters strijkt en
Gaskolen zijn steenkolen met 28-32% vluchtige het hierop afgezette vocht opneemt.
stoffen. Over het algemeen zeer hard, gemakkelijk
De vullingbus van een oorlogsmasker filtreert de
te kennen aan de groote hoekige stukken met veel
bezwangerde buitenlucht; de vulling moet bescherming
pyrietafzettingen. Bij droge distillatie geven zij goed
verleenen tegen alle gassen, rooken en nevels, welke
en veel gas en het residu is, dank zij goede bakkende
op het gevechtsveld kunnen worden verwacht. Deze
eigenschappen, een mooie, lichte cokes.
vulling bestaat in den regel uit hoog geactiveerde kool,
Gaskomfoor wordt gebruikt voor kookdoele in- waardoor strijdgassen,
in de concentraties zooals deze
den. Hier wordt gebruik gemaakt van Bunsen vlammen.
te velde kunnen voorkomen, worden geadsorbeerd.
Door een fijne opening stroomt het gas in een zgn.
Soms worden aan deze koolvulling nog bepaalde
mengbuis. Ongeveer de helft van de voor de verbranchemicaliën toegevoegd. Verder bevindt zich in de
ding benoodigde lucht wordt in de mengbuis medevullingbus een rook- en nevelfilter.
gas
gemengd.
met
het
Deze
hoeveelgezogen, en goed
Bij industriemaskers worden veelal vullingen van
heid lucht is te regelen. De branderkop is zoodanig
meer eenzijdige samenstelling toegepast, omdat deze
ingericht met gaatjes of spleetjes, dat evenzoovele
g. in den regel slechts tegen bepaalde gassen behoeven
Bunsenvlammen ontstaan, die horizontaal of flauw te beschermen.
De meeste g. zijn voorzien van een
stijgend gericht staan. Men heeft meestal de komforen
tweetal ventielen, welke zich bij in- en uitademing
ingericht met den spaarbrander, die een aparte gasleibeurtelings openen en sluiten, zoodat de in te ademen
ding als toevoer naar den branderkop heeft, de Wilde.
lucht steeds door de vullingbus wordt aangezogen,
Gasleiding, > Pijpleiding.
terwijl de uitademingslucht rechtstreeks naar buiten
Gaslicht papier, photographisch afdrukpapier, wordt gevoerd.
uitgevonden en toegepast in den tijd dat gasverOok paarden en honden kunnen met gasmaskers
lichting nog algemeen als kunstlichtbron werd toege- worden beschermd. Aangezien het paardenoog voor
past. Het bestaat uit een gevoelige laag (emulsie) tranenverwekkende gassen weinig gevoelig is en het
eener verbinding van broom of chloor met zilvemitraat. paard niet door den mond ademt, behoeft een
De gevoeligheid voor geel licht is zoo hoog, dat het
alleen de neusgaten,
belicht kan worden met de gebruikelijke kunstlicht- dus de bovenkaak, te omsluiten. Hoewel reeds in
bronnen. Het heeft de daglichtpapieren volkomen vsch. legers paardengasmaskers zijn ingevoerd, bevindt
verdrongen. De broomzilverpapieren worden door het paarden-g. zich nog steeds in het ontwikkelingshaar hoogere gevoeligheid meer voor vergrooten stadium. Honden ademen bij inspanning door den
chloorzilverpapieren
voor contact. geopenden mond, daarom moet een
gebruikt,
de
Het algemeen gebruikelijk electrisch licht heeft den
zoowel neus als mond omsluiten en
naam g. verdrongen en nu spreekt men meer van is het noodzakelijk de afsluiting langs den hals te doen
Ziegler. plaats hebben. In tegenstelling met het paarden-g.
Gasmasker. Hoewel reeds voor den Wereld- is het honden-g, derhalve voorzien van oogvensters.
oorlog g. in gebruik waren (o.a. bij steenhouwers en Zoowel bij honden-g. als bij de meeste paarden -g.
brandweerlieden), zijn vormen vullingbus en gelaatstuk één geheel.
deze toch eerst na 1914
L i t. > Gasoorlog.
Fiévez.
tot grootere ontwikkeGasmeter, instrument om hoeveelheden gas te
ling gekomen. Zij zijn meten. Er zijn drie soorten: 1 ° de zgn.
natte g.
thans in alle legers Zij bestaat uit een cylindrisch huis, waarin eenmeetingevoerd, ter bescher- trommel om een horizontale as draait. Het huis is voor
ming van den soldaat de helft gevuld met een vloeistof, meest water, glycetegen strijdgassen ook rine of een zoutoplossing. De meettrommel bevat vier
in fabrieken, mijnen, kamers of vakken; elke kamer heeft twee openingen:
laboratoria vinden zij in- en uitlaat. Komt gas in een kamer, dan gaat deze
toepassing. Een mo- om de as draaien, totdat de inlaat onder water gedraaid
dem g. bestaat uit een is en de uit laat boven water gekomen is. Nu is de inlaat
en van de tweede kamer weer vrij, de draaiing gaat verder,
een v u 1 1 i n g b u s, een nieuwe gashoeveelheid wordt gemeten, enz. Als
welke laatste hetzij fabrieksmeter voor meten van groote gashoeveelheden
rechtstreeks,
hetzij is de natte meter zeer geschikt.
2° De zgn. droge g. Deze vindt vnl. toepassing
door middel van een
Gasmasker
s ai
aan
gelaat- voor meting van het gasverbruik in woonhuizen of
}£
gelaatstuk: b — hulpmasker
|
c - vullingsbus
d - chemisch stuk 1S verbonden. Bij kleine bedrijven en wordt in kleine afmetingen uitabsorptiemiddel; e = geactiveerde de meeste bestaande g. gevoerd. De meetlichamen bestaan uit elastische
is het gelaatstuk van
kool; f=* nevelülter.
membranen, die als blaasbalgen werken. De beweging
rubber, weefsel of le- der membranen wordt op een raderwerk overgebracht,
der en sluit het over voorhoofd, slapen en wangen dat weer een telwerk in beweging zet.
3° Die g., waarmede de
en onder de kin gasdicht op het hoofd van den drager
aan, aldus oogen en ademhalingsorganen beschermend. heid bepaald wordt. De meting geschiedt ofwel door

—

;

;

:

paardengasmasker

gasmasker

honden

kunstlichtpapieren.

:

;

gelaatstuk

,

.

;

.

^

;

doorstroomsnel-

;

Gasmotor
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draaiing van een schoepenrad in den gasstroom, ofwel Khwarizmië tot den Ind. Oceaan, van de Pandzjab
met behulp van een vlotter, die in den gasstroom tot de Kaspische Zee, is trots de bekwaamheid van
zweeft in een naar boven steeds wijder wordende buis, enkele zijner opvolgers Mas’oed (1032- ’42), Madoed

welke aan den rand dus ruimte laat voor het door- (1042- ’49), Ibrahim (1058- ’98) onder de aanvallen der
stroomende gas. De stand van den vlotter geeft door Seldzjoeken en Hindoe ’s bezweken. Het Noord
middel van een verdeeling op de buis de gashoeveel- Westelijk deel van het rijk kwam in 1059 aan de
de Wilde. Seldzjoeken; in het Z.O. werd de dynastie der Goriden
heid aan, die per uur doorstroomt.
Gasmotor, eerste type van explosiemotor, waar- zelfstandig en vernielde het bloeiende Gasni grondig.
in als brandstof gebruikt wordt: lichtgas, hoogovengas, Zoo werden de G. geheel naar Indië gedrongen; de
laatste van hun geslacht, die alleen nog Lahore bezat,
generatorgas. Zie verder -> Explosiemotor.
Gasnavklen, heerschers over een uitgebreid ge- werd in 1183 door de Goriden onttroond.
H. M. Elliot, The Hist. of India, as told by
L i t.
bied in het tegenw. Iran (Perzië) en Hindostan. StichJ. Dowson, 1867)
(= its own historians (II Londen, Transoxaniens
ter dezer dynastie was de Turk
(StuttVambéry, Gesch. Bocharas oder
Tekin de Groote), die na een oneenigheid met zijn meesgart 1872) L. Cahun, Turcs et Mongols, des origines k
zich
in
Transoxiana,
en
ter, den sultan van Chorasan
SJootmans.
1405 (Parijs 1896).
952 met een 800-tal soldaten in Gasni (ten Z. van
een infectieuze bodemziekte, die
Gasoedeem,
Kaboel) nestelde. Van een slavenkoopman kocht Alp zich
op vsch. manieren uiten kan (maag- of darmeen slaaf, genaamd
(= Tagin ontsteking of veranderingen in hart, lever of nieren).
de beminde), die zich een geweldig krijgsoverste toon- De ziektekiemen kunnen tientallen van jaren in den
de. Alp gaf hem zijn dochter ten huwelijk en stond hem
bodem blijven leven (zijn anaëroob). De infectie gein 976 zijn staten af. De nieuwe emir van Gasni breidde
schiedt gewoonlijk door wonden of door een bijz.
zijn
en
Chorasan.
Bij
Transoxiana
zijn macht uit over
dispositie ten gevolge van andere ziekten, zooals verdood, in 997, liet hij zijn erfenis na aan zijn zoon
giftiging door herfsttij loozen. Meestal heeft de ziekte
Mahmoed (997-1030).
een doodelijk verloop. De cadavers moeten onschadeMahmoed strekte zijn macht verder uit over heel lijk gemaakt worden door verbranden.
Iran, Afganistan, Baloedzjistan en Toerkestan. Daarna
Gasoffieier wordt te velde ingedeeld bij de staven
was Mahmoed ’s politiek er vooral op gericht de veldvan bataljons infanterie, afdeelingen artillerie en regitochten in Indië voort te zetten, die door zijn vader
menten huzaren, alsmede bij de steven van hoogere
reeds begonnen waren. Bij deze expedities werd hij
eenheden, om de commandanten van raad te dienen
door
zucht
naar
gedreven door roofzucht zoowel als
bij de gasbescherming hunner troepen. In het Ned.
avontuur en niet minder door geloofsfanatisme; het
leger moet de g. een cursus van enkele maanden aan
was een soort heilige oorlog voor hem. De weg naar
Fiévez
de > Gasschool (Militaire) hebben gevolgd.
Indië lag voor hem open, wijl het bergland en de passen
In België wordt de g. in vredestijd belast met
van Kaboel en Pesjawar reeds door zijn vader of hem
het onderricht betreffende de gasbescherming en met
zelf veroverd waren. Door talrijke (15 of 17) succesvolle
het toezicht over het ontsmettings- en beschermingsveldtochten, tusschen 1006 en 1026, onderwierp hij de
materiaal; in oorlogstijd is hij technisch raadgever
Ind. vorsten (radzjah's) van Pandzjab (Pendsjaab),
van den bevelhebber tot wiens staf hij behoort. De g.
Kasjmir, Westelijk Hindostan tot voorbij Delhi, tot
van den generalen staf geeft techn. leiding aan de g.
aan den oever van den Ganges en de hellingen van den
der legerkorpsen; deze laatste vervolledigen de opleiHimalaja. Op deze tochten verwoestte hij de Ind. afding der g. van de ondergeschikte eenheden, het batalgodstempels en sleepte onmetelijke rijkdommen huisV Coppenolle.
jon (de groep) inbegrepen.
waarts. De laatste tocht ging in Zuidelijke richting
Gasolie, een distillatieproduct van petroleum,
naar het meest afgodische land van Indië: Goedzjerat.
250°-360° geDaar was een tempel met overweldigende rijkdommen, met een s.g. van 0.83-0.9, dat tusschen
wonnen wordt. Deze soort olie is te dik om als lichtnl. die van Somnath, het heiligdom van den „grooten
heeft te geringe viscositeit
god” (Mahadewa), voor wiens cultus 2 000 Brahma- olie gebruikt te worden en
dienen. Ze bedraagt ongeveer 10%
nen, 500 danseressen, 300 speellieden en nog honderden om als smeerolie te
Kan ook uit de teer der bruinandere lieden onderhouden werden. In den buik van het van de oorspr. olie.
verkregen worden. G. is het uitgangsafgodsbeeld vond hij een groote massa van de kostbaar- koold istillatie
product bij de bereiding van > blaugas en oliegas,
ste paarlen en diamanten. Door dezen zegevierenden
dat vooral voor de verlichting van spoorwagens gewel
gebied,
niet
het
geheele
tocht werd weliswaar
bruikt wordt. Ze is verder als stook- en brandolie voor
echter de Pandzjab en de naburige landen tot op heden
Hoogeveen
> dieselmotoren geschikt.
voor het Mohammcdaansche geloof gewonnen.
Gasoline is een andere naam voor petroleumDe gevreesde held en machtige heerscher over een
waar
schitterend rijk heeft een tweeden titel van roem ver- aether. In Eng. sprekende landen en in Amerika,
worven door zijn houding t.o.v. kunst en wetenschap. men het woord dikwijls tot „gas” afkort, wordt echter
naam aangeduid.
Hij heeft zijn schitterend hof te Gasni, ook door ge- gewone benzine met dezen
:

Alp-Tekin

;

Saboek-Tagin

.

.

.

bruik te maken van geweld, tot een zetel van dichters
en geleerden gemaakt. Zoo zong hier de groote Perzische
dichter > Firdoesi, die tot den val der Samaniden in
zijn vaderland Toes in Chorasan geleefd had, den lof
der Iraansche volkshelden. Mahmoed ’s regeering
bracht in Iran een soort renaissance; hij verving het
Arabisch als administratieve taal door het Perzisch.
Ook is Mahmoed zelf auteur: hij vertaalde in het Perzisch het werk van een Brahmaan: „De kunst om te
regeeren”.

Mahmoed ’s

groote

rijk,

dat zich uitstrekte van

Gasontlading (electr.), > Geleiding (2°).
G ason tladin rj sla mp lichtbron, waarbij het
,

lichtgevende deel bestaat uit een gas of gasmengsel,
hetwelk door een electrischen stroom tot lichten wordt
gebracht (> Geleiding van electriciteit in gassen).
Men onderscheidt lage -druk -kwik lamp (fabrieksverlichting), hooge-druk -kwik lamp (kwikdruk ca. 1 at)
voor straatverlichting, natriumlamp (mengsel van
edelgas en Na-damp ca. 250° C) voor verlichting van
buitenwegen, en de super-hooge-druk-kwiklamp (10-200
at) voor speciale doeleinden (projectie). W. de Groot •

;

383

Gasontsmetting

Gasontsmetting.

Hieronder wordt in den
van personeel en materieel, dat besmet is met > blaartrekkende gassen.
Hiertoe worden zoowel te velde als in bevolkingsregel verstaan het ontsmetten

ontsmettingsplaatsen

centra
ingericht.
De ontsmetting van personeel geschiedt in den regel
door grondige afwassching met warm water en zeep
(douche-inrichtingen). Voor eerste hulp beschikt ieder
soldaat te velde over een busje met chloorkalkpoeder.
De ontsmetting van materieel kan op vsch. wijzen geschieden, afhankelijk van den aard der te ontsmetten
voorwerpen. Het meest toepasselijke ontsmettings-

—Gasparri
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Volgens veler meening maakten de Duitschers met
eersten gaswolkaanval bij Ieperen inbreuk op het
oorlogsrecht. Inderdaad waren in de op de Eerste en
Tweede Haagsche Vredesconferentie (1899 en 1907)
gesloten overeenkomsten verbodsbepalingen opgenomen, welke op het gebruik van chemische strijdmid-

hun

delen van toepassing kunnen worden geacht. Deze
bepalingen waren echter in April 1915 formeel niet van
kracht, omdat enkele aan den oorlog deelnemende landen niet tot deze overeenkomsten waren toegetreden.
Hiertegenover echter staat, dat het verbod van het
gebruik van vergift als strijdmiddel reeds geruimen
middel is chloorkalk, hetzij in poedervorm, tijd in het gewoonterecht wortelde. Ook naden Wereldhetzij in oplossing. Voor het verrichten van ontsraet- oorlog heeft men herhaaldelijk willen vaststellen, dat
tingsarbeid zijn zoowel bij legeronderdeelen als bij de het gebruik van chemische strijdmiddelen in den oorluchtbeschermingsorganisaties der
burgerbevolking log niet toelaatbaar is: Verdrag van Versailles, Veringedeeld.
drag van Washington. Ook de Volkenbond hield zich
L i t. > Gasoorlog.
Fiévez. meermalen met deze aangelegenheid bezig. Zijn
Gasoorlog. Herhaaldelijk is in den loop van de pogingen culmineerden in het Protocol van Genève
wereldgeschiedenis van chemische strijdmiddelen ge- (1925), waarbij een groot aantal staten (w.o. Nederbruik gemaakt: in de Peloponnesische oorlogen
land), zich ertoe verbonden in een oorlog geen gebruik
(431-404 v. Chr.) namen de Spartanen veelvuldig hun te maken van chemische strijdmiddelen. Zie ook >
toevlucht tot giftige rook; hetzelfde deden de Rom. Diphenylchloorarsine
Diphenylcyaanarsine.
Lit.: Hansliau, Der Chemische Krieg (1927
zeer
bij de belegering van Ambracia (187 v. Chr.); bekend
is verder de toepassing van het Grieksche vuur in de uitvoerig werk van alg. aard met uitgebr. lit. opg.)
Oudheid en in de M.E.; ook verstikkende rook werd in Müller, Die Chem. Waffe (1933; behandelt in het bijz.
de vsch. strijdgassen en hun eigensch.) Muntsch, Leitde M.E. dikwijls toegepast; nog in 1846 bezigden de faden der
Pathologie und Therapie der KampfgaserFranschen dit middel in hun strijd tegen de Kabylen; krankungen (1935 met zeer uitgebr. lit. opg.); Richters,
de Parijsche politie bediende zich reeds in 1912 van Die Tiere in chem. Kriege (1932)
Bloch, La guerre
tranen verwekkende gassen enz.
chimique (1927); Fries en West, Chemical Warfare (1921);
Het begrip „gasoorlog” echter is eerst na 1914 ont- Medical aspects of the U.S.Army (XIV); Medical asp. of
staan, nadat in den Wereldoorlog op groote schaal en gas warfare (1926) Vedder, The medical asp. of Chem.
op wetenschappelijke basis het „gaswapen” werd toe- Warfare (1925); Schilderman e.a., De Chem. oorlog
(1928; uitvoerig werk van alg. aard, dat echter in het
gepast. Reeds in de eerste oorlogsmaanden kwam
bijz. de militair-technische zijde belicht).
Fiévez.
incidenteele toepassing van vsch. strijdgassen voor
Gaspar van Werbecke, vermaard Ned. componist;
(•> Gasprojectielen); de eerste groot opgezette en gron* ca. 1440 te Oudenaarde; in 1472 werkzaam aan het
dig voorbereide gasaanval, welke den gasoorlog inhof der Sforza’s te Milaan, later in de pauselijke
luidde, vond echter plaats op 22 April 1915, op het
kapel te Rome; keerde naar Milaan terug, daarna
Westfront bij Ieperen, waar de Duitschers over 6 km
(ca. 1500) weer naar Rome, waar hij in 1504 nog
breedte een chloorgaswolk afzonden op de stellingen
vertoefde. W. maakte zich vooral verdienstelijk als
der Geallieerden. Nadien werden gedurende het gemissen -componist. De meeste zijner gedrukte geestelijke
heele verdere verloop van den oorlog in verschillende
vormen zeer vele groote > gasaanvallen uitgevoerd, werken (missen, motetten, lamentationes), komen voor
in de uitgaven van Petrucci, tusschen 1502 en 1509.
waarbij werd gebruik gemaakt van een groote verOok missen in hs. in de Vatic. Bibliotheek. Lenaerts.
scheidenheid van > strijdgassen. Aangezien bescher-

ontsmettingsploegen
:

;

;

;

;

;

;

Gasparin, Adrien-Etienne, graaf
mingsmiddelen geheel ontbraken, veroorzaakte dit
Fransch landbouwkundige; * 1783, f 1862
nieuwe wapen in den aan vang zeer groote verliezen; van,
bij Ieperen werd bijna de geheele bezetting van het te Orange; directeur van het Institut agronomique
aangevallen frontgedeelte gasziek, van de 15 000 door te Versailles (1848-1852), vruchtbaar schrijver op het
het gas getroffenen stierven er 5 000. Naarmate echter gebied van landbouw, zoowel technisch als economisch.
de gasbescherming zich meer ontwikkelde, namen de
Gasparri, P i e t r o, kardinaal, gezaghebbend
verliezen sterk af. De invloed van het gaswapen in canonist; * 1852 te Ussita (Umbrië), f 1934 te Rome;
den Wereldoorlog kan blijken uit onderstaande cijfers. zoowel op wetensch. als kerkpolitiek gebied heeft hij
Gasverliezen

Gemobi-

Land

liseerde

troepen-

Gewonden

Dooden
Totaal

sterkte

Duitschland
Frankrijk

Engeland
Amerika

11.000.000
8.400.000
8.900.000
4.200.000

4.200.000
4.300.000
2.100.000
234.000

1.700.000
1.400.000
900.000
126.000

79.000
190.000
180.000
71.000

Dooden

2.300
8.000
6.000
1.400

Gasdooden in
van de

Gasverliezen in
van

gasverliezen

verliezen

%

totale

2,9
4,2
3,3

2

%

alle

1,3
3,3

6
19,7

-

groote verdiensten verworven. In 1880 prof. kerkelijk
recht aan het Institut catholique te Parijs; 1898
apost. delegaat voor Ecuador, Bolivia en Peru; 1901
secretaris der Congreg. voor buitengewone Kerkelijke

aangelegenheden;
sedert 1907 kardinaal, 1914-1930
sinds

1916 camerlengo
der H. Roomsche
Kerk, sinds 1917
voorzitter van de
commissie voor
de
authentieke
uitlegging
van
het
Kerkelijk
Wetboek en sinds

1929 van de commissie
voor de
codificatie

van

het
Oostersch
Kerkelijk recht.
p Gasparri.
Hij
heeft
een
overwegend aandeel gehad in het tot stand komen van
het nieuwe Kerkelijk Wetboek, alsook van vele concordaten van den nieuwsten tijd (Verdrag van >
Lateranen). Zie ook > Catechese (sub III); Codex Iuris
Canonici.
Schweigman.
Voorn. werken: Tractatus canonicus de
Matrimonio (2 dln.) Tractatus de S. Ordinatione (2 dln.);
Tractatus canonicus de SS. Eucharistia (2 dln.) Catechismus catholicus; Codicis Iuris Canonici fontes (5 dln.).
;

;

Gasparstraten noemt men

de

zeestraten,

gelegen tusschen het aan de Oostzijde van Banka
gelegen eil. Lepar en het aan den Westkant van
Billiton gelegen eil. Mendenau. Door het eil. Lihat
en eenige kleine eil. worden drie straten gevormd,

van W. naar

O.: Macclesfield-, Clement- en StolzeLaatstgenoemde straat is de beste voor groote
stoomschepen en, bij bezeilden wind, voor groote
straat.

Wissmann.

zeilschepen.

Gaspeldoorn (U
n

i

telt

o

s

a e

1

e x), behoort tot de

Legu-

plantensoorten in Europa en
Afrika, welke vaak
tige

Behalve gasgranaten werden door de artillerie ook
met rook- of nevelverwekkende
en met brandstichtende stoffen (o.a. phosphor en
projectielen, gevuld

gasbommen

g. of steek

U. europaeus, een geelbloeiende
heideplant, wordt soms

hoogste enkele kg; de gasflesschen, welke uit gaswerpers werden verschoten, bevatten reeds enkele tientallen kg strijdgas; met een vliegerbom kunnen,
wederom afhankelijk van het kaliber, enkele tientallen
tot enkele honderden kg van een strijdgas op het doel
worden gebracht.
Ten slotte zij vermeld, dat in handgranaten en
geweergranaten strijdgassen kunnen worden toegepast;

voor paardenvoer
aangeplant.

Bonman.

Gasplcg-

monc, van verwonding uitgaan-

13

het verstuiven van deze (vaste of vloeibare) chemische
een grootere springlading noodzakelijk was
en in de tweede plaats omdat dergelijke projectielen,
dank zij hun grootere scherfwerking, ook konden
worden gebruikt, wanneer de weersomstandigheden
het gebruik van zuivere gasprojectielen niet toelieten.
stoffen

gasflesschen

brem,

XI.

sante gasgranaten of gasscherfprojectielen, in de eerste plaats omdat voor

gaswerpers

schub vormige,
stekelige bladeren
bezitten. De Euro-

de voortschrijdende ontsteking, veroorzaakt door een
gasvormenden bacil (bacil van Frankel).
Naast de

algemeene toestand is ernstig gestoord. Radicale
maatregelen (uitgebreide incisies, vaak amputatie)
zijn noodig om deze ernstige infectie te bestrijden en
Krekel
voeren niet steeds tot het beoogde doel.
Gasprojeetielen. Hoewel de eerste groote
gasaanvallen in den Wereldoorlog plaats vonden door
met behulp van den wind een gaswolk naar den vijand
te voeren (gasb lazen, > Gasaanvallen), verloor deze
methode toch al spoedig haar beteekenis en ging men
er toe over de chemische stof in projectielen naar den
tegenstander te schieten. Aanvankelijk gebruikte men
gasgranaten, waarin een hoeveelheid chemische stof (vnl. tranenverwekkende gassen: broomazijndianisidinzout, xylylbromide)
chlooraceton,
ester,
aan de springstofvulling werd toegevoegd. De gaswerking dezer granaten was slechts gering. In Febr.
1916 gingen de Franschen over tot invoering van
zuivere gasgranaten, waarbij de gasvulling
(phosgeen) hoofdzaak was, terwijl een kleine hoeveelheid springstof slechts diende om bij het doel den wand
dezer projectielen te verbrijzelen en het gas te verspreiden. In de jaren 1916 en 1917 werden deze zuivere
gasprojectielen door beide partijen op groote schaal
toegepast (de Duitschers vulden deze projectielen vnl.
met diphosgeen); hooge gasconcentraties konden hiermede worden verkregen (gasovervallen, > Gasaanvallen). Toen in 1917 ook arsinen en blaartrekkende
gassen als projectiel vulling in gebruik kwamen
(> Gasaanvallen), kwam men er toe weer g. met
grootere springlading te verschieten, de zgn. bri-

thermiet) verschoten.
Ten einde zéér hooge gasconcentratie te kunnen verkrijgen, ging men in 1917 (het eerst aan Eng. zijde)
over tot de invoering van speciale vuurmonden, zgn.
(> Gasaanvallen), waaruit zeer
groote zuivere gasprojectielen,
genaamd, naar den vijand werden geworpen. Het
uit vliegtuigen is
werpen van
tijdens den Wereldoorlog nooit toegepast, noch aan
het front, noch tegen de burgerbevolking. De hoeveelheid chemische stof, welke een gasgranaat kan bevatten,
bedraagt, afhankelijk van het kaliber, één tot ten

en

20 struikach-

peesche

gewone verschijnselen van ernstige ontsteking voelt
men bij druk het gas in de weefsels knetteren. De

.

pauselijk staatssecretaris,

m
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Gasparstraten— Gaspyrometer
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beteekenis van

de

dgl.

geweergranaten
> Gasoorlog.*
Gaspyrometer,

L
Europeesche gaspeldoorn of steekdoornofsteekbrem;a-peul;b=zaad.

>

i

t.

:

gasthermometer

gashand- en gasis

uiteraard slechts gering.
Fiévez.

[naam, welken men den
wanneer deze speciaal voor

geeft,

;
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Gasquet— Gastein

hooge temperaturen gebruikt wordt. Er zijn dan enkele
techn. wijzigingen noodig, als het gebruik van platinalegeeringen met iridium of rhodium i.p.v. glas, terwijl
als vulgas tot 1 600° C helium, en voor nog hooger

genomen wordt.

Mond;

388

700 inw., waarvan 85,2% Prot., 0,5%
behoort tot een andere, 12,6% tot geen
kerkel. gezindte; opp. 4 026 ha, waarvan 57% bouwland, 15,7% grasland, 8,7% woest, 12% bosch (1932);
in het W. landbouw en veeteelt (gemengd bedrijf),
in het
O. (dalgronden) hoofdzakelijk landbouw;
aardappelmeelfabriek. Gemeentehuis te GasselterKath.;

ca. 3

2%

Santen
Eng.
Benedictijn, kardinaal en kerkhistoricus; * 1846 te
Londen, f 1929 te Rome. Hij was abt van de Downside- Nijeveen.
stikstof

Gasquet,

J.

Francis

1°

v.

Aidan,

Bouma
Gasselter-Boerveen, -> Gasselte.
Gasselter-Boerveensche Mond, > Drent-

abdij (1878- ’84) en door zijn geschiedk. studiën be-

roemd,

.

toen hij kardinaal werd benoemd (1914),
van het Vatic. archief (1918), bibliothecaris sche monden; Gasselte.
Gasselter-Nijeveen, > Gasselte.
!1919) en voorzitter van de intern, commissie voor de
herziening van de Vulgata (1907).
Gasselter-Nijeveensehe Mond,
Werken o.a. Henry VIII and the Engl. monaste- sche monden ; Gasselte.
>refect

>

Drent-

:

ries (2 dln. 1888-’89)

;

Monastic

life

in the Middle ages

(1922).

2°

Willaert.

Joachim,

huize,

Fransch

dichter

van

maar van uitgesproken heidensche

een der stichters (met Valéry, Mazade,

Kath.

strekking,

Camo

e.a.)

van de neo-Klassieke richting (de groep der nieuwe

>

Pleïade!).

*

1873 te Aix-en-Provence, f1921 te

Parijs.

Voorn, werken:
Les hymnes (1919)
de la forêt (1922)

;

Les chants séculaires (1903)
secret (1921) Les chants
Les chansons d’Arlequin (1923).
> Gaskachel.

Le bücher

;

Gassendi, P

i e r r e,
Fransch wijsgeer; * 1592
1655 te Parijs, als kanunnik en prof.
aan het Collége Royal. G. is vooral bekend als vernieuwer van de wijsbegeerte van > Epicurus. Hij neemt
diens
sensualistische
kennisleer
en atomistische
natuurverklaring over. In den mensch onderscheidt
hij een onstoffelijke en onsterfelijke ziel, met verstand
en vrijheid begaafd, en een stoffelijke ziel, princiep
van vegetatieve en sensitieve verrichtingen. Zijn ethiek

in Z. Frankrijk, f

;

is

hedonistisch.

Werken:

Syntagma philosophiae Epicuri Syntagma philosophicum.
L i t. G. S. Brett, The philosophy of G. (Londen 1908)
F. Sassen, Gesch. v. d.
Cottereil gevonden methode om gassen van stof, Nieuwere Wijsbeg. tot Kant
(1933).
F Sassen
rookdeeltjes e.d. te bevrijden, door deze te voeren
Gassenhauer noemde men in de 16e eeuw in
tusschen een stel electroden, waartusschen een gelijk- Duitschland volksliederen
van landelijk karakter,
spanning van bijv. 60 000 volt wordt onderhouden. in den aard van de Ital.
villanellen. Het woord had
De electroden moeten sproeien (> Corona-ontlading), toen nog niet de beteekenis van den gemeenen en
zoodat talrijke > gasionen worden gevormd, waarop ordinairen straatdeun,
dien men er tegenwoordig mee

Gasradiator,
Gasreiniging,

electrische,

—

een door

;

:

;

.

.

de deeltjes neerslaan.
W. de Groot aanduidt.
Gasroet, ook zwartsel of carbonGassoel, «> Toelailat Gassoel.
black genaamd, wordt verkregen door sterk koolGassproeien,
Gasaanvallen.
stofhoudende gassen bij onvoldoenden luchttoevoer
Gast,
Peter,
pseud.
van Heinrich Köselitz,
te verbranden. De vlam slaat tegen een draaienden,
Duitsch componist; * 1854 te Annaberg (Saksen),
afgekoelden cylinder, die met roet wordt bedekt,
1918 aldaar. G. is vnl. bekend geworden door zijn
dat met een aan den cylinder rakend mes wordt f
vriendschap met Nietzsche, welke laatste hem als
afgeschrapt. Door wasschen met benzine, terpentijn
componist zeer overschatte; G. was in zijn muziek
of andere oplosmiddelen kan het product nog gereinigd
bewust anti-Wagneriaansch en streefde den Ital.
worden. Speciale soorten als Parijsch en Frankforter
zwart worden verkregen door droge distillatie van operastijl van zijn tijd na.
Werken: Der Löwe von Venedig (opera) ; Helle
zeewier, schillen en draf. G. wordt in groote hoeveelNachte (symphonie)
muziek bij Goethe’s zangspel
heden in de rubberindustrie gebruikt, daar toevoeging Scherz, List und Rache
een strijkkwartet, liederen
aan rubber het weerstandsvermogen verhoogt. Vindt en koren.
Reeser.
verder als kleurend materiaal voor drukinkt, carbonGastein, Bad, wereldberoemde badplaats in
papier, schoensmeer enz. toepassing.
Hoogeveen. Oostenrijk (Salzburg) (869-1045 m); ca. 3 000 inw.,
Gasschool, Militaire, opgericht in 1926, bijna allen Kath. Het ligt in het dal van de Gaste iner
te Utrecht. Hier worden in de eerste plaats beroeps- en Ache, aan de lijn Salzburg— Villach. Geliefde badplaats
reserveofficieren opgeleid voor de functie van > g a s - van keizer Wilhelm I. Midden in het dorp vormt de
officier bij de onderdeelen van het leger. Verder Ache twee watervallen (63
en 85 m). Rechts ligt
worden cursussen gegeven voor officieren -scheikun- het oude dorp, links het Kurcasino met wandelhal.
dige, officieren van gezondheid en officieren-paarden- Aan den voet van den Graukogel (2 600 m) ontspringen
artsen, die bestemd zijn om bij de hoogere staven den de Thermalbronnen. 11 van de 18 heete bronnen met
gasdienst te behartigen.
Fiévez. radium-emanatie worden voor geneeskrachtige doelGassel, gem. in de prov. N. Brabant ten Z.O. einden gebruikt. Ze leveren dagelijks 40 000 hl van
van Grave aan de Maas; opp. 1 008 ha; ong. 650 inw., 30 - 47° C. Gebruikt voor bad- en drinkkuren bij rheuallen Kath. Landbouw en veeteelt; het roodbonte matische aandoeningen, bij ouderdoms- en alg. zwakte,
„Land van Cuyksche Vee” wordt hier met groot succes bij ziekte van het zenuwgestel, bij nier-, blaas-, stofgekweekt. Van het verbouwde kasteel Tongelaer is nog wisselings- en vrouwenziekten en lichtere hartaaneen vierkante baksteenen hoektoren uit de 15e eeuw doeningen.
Lips.
bewaard.
v. VeUhoven.
Verdrag of conventie te Gastein is de naam van het
Gasselte, gem. in het N.O. van de prov. Drente; verdrag, dat te Bad-Gastein 14 Aug. 1865 tusschen
omvat de zanddorpen G. en Kostvlies en de veenkolo- Pruisen en Oostenrijk gesloten werd, waardoor de
niën Gasselter-Nijeveen, Gasselter-Boerveen, Gassel- tweespalt dier beide mogendheden over den staatter-Nijeveensche Mond en
Gasselter-Boerveensche kundigen toestand van Lauenburg, Holstein en Slees.

;

;

m

-.
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wijk voorloopig bijgelegd werd. Door deze overeenkomst werd het dreigend gevaar van een alg. Duitschen
krijg nog voor enkele maanden afgewend. In 1866
brak de oorlog toch uit (zie -> Duitschland, sub III A).
L i t. H. von Sybel, Die Begründung des deutschen
Reichs d. Wilhelm I (3 dln. Merseburg 1930). Lousse.
:

Gastel, > Oud- en Nieuw-Gastel.

Gasteren, Louis van,

Ned. acteur; * 1887
Rotterdam; debuteerde in 1905 bij de Kon. Ver.
Het Ned. Tooneel en was in latere jaren geruimen tijd
bij Royaards werkzaam. In 1930 vierde hij zijn zilveren
jubileum bij het Rotterdamsch Hofstadtooneel en
sedert 1934 is hij verbonden aan de Amsterdamsche
Tooneelvereeniging. Vooral in het klassieke genre

te

kracht (de opvoeder, in Sophocles’
v. Thienen.
Gasteria, een vetplantengeslacht van de fam.
der 1 e 1 i e a c h t i g e n uit Z. Afrika, dat 43 soorten
telt en ook hoombloemaloë heet. De dikke bladeren zijn
langwerpig en groen, terwijl de stevige bloemstengels
bezet zijn met sierlijke, hangende bloempjes. Ze zijn
geschikt voor kas- en kamerplant jes, vooral de kleine
ligt zijn groote

Elektra).

Bonman.

soorten.

Gasteromyceten (buikzwammen) zijn een
groep zwammen, waarbij meestal geen gesteelde hoed
als vruchtlichaam aangetroffen wordt, maar een
knolvormige weefselmassa, waarin de sporen gevormd
wnrden. De sporen ontwijken door bepaalde openingen
of onregelmatige scheuren, die bij rijpheid ontstaan.
Hierbij behooren ook de anders gebouwde > stinkschijntruffels en > stuif
zwammen. Verder de
Bonman
Gasterosteus > Stekelbaars.
Gastheorie, kinetische. Deze vormt een
onderdeel van de > moleculairtheorie der materie,

zwammen.

,

Voor het vergrooten van de bewegingsenergie is
warmte noodig. Hierdoor komt men tot het begrip
soortelijke warmte van een gas. Het absolute nulpunt
is

vlg. deze theorie bereikt, als de moleculen geen transmeer bezitten. Uit een groot aantal zeer

latie-energie

verschillende proeven volgt voor het aantal moleculen
per grammol 60 X 1022 (getal van Avogadro).

Nauwkeurige proeven hebben aangetoond, dat
bovengenoemde wetten niet precies gelden, en dat dit
komt, omdat de boven geschetste aannamen te eenvoudig zijn. Men moet bijv. ook rekening houden met
het eigen volume en de attractie van de moleculen.
Gay-Lussac
Bijv. in plaats van de wet van Boyle
treedt dan de beroemde wet van v. d. > Waals, welke
echter ook nog niet geheel voldoet. Om de verschijnselen nog nauwkeuriger te kunnen verklaren, maakt
men tegenwoordig ook gebruik van de theorie der
J.v.S anten.
quanta

—

.

hiervoor de art. over de hierboven geciteerde
voor een scherpe uiteenzetting van de
;
grondslagen en hypothesen, zie Ehrenfest ; voor een
overzicht van den huidigen stand der theorie E. Bloch,
Théorie cinétique des gaz (Parijs 1925) ; G. J&ger, Die
Fortschritte der kinetischen Gastheorie (Brunswijk 1919).

L

i t.

:

zie

natuurkundigen

:

Gas thermometer, >

Thermometer.

Gasthuis* De naam

herinnert aan den tijd, dat
iemand die een eigen hof en huis bezat, er niet aan dacht,
zich in een verpleeginrichting te laten opnemen.
G. waren vroeger slechts voor vreemdelingen en behoef tigen bestemd. Bewaard gebleven beschrijvingen'
van oude g. gewagen dan ook van slechte toestanden,
die daar heerschten. Dit stond in verband met den
primitieven stand van de genees- en veiqdeegkunde in
die dagen. Eerst na > Lister is hierin verbetering
gekomen. Zie onder > Ziekenhuizen.

Ontstaan. In Europa stichtte Fabiola, een tot
welke de stof opvat als bestaande uit zeer kleine, van
aanzienlijke Rom. vrouw
elkaar gescheiden deeltjes. De kleinste, den aard van de het Christendom bekeerde,
eerste g. Toen golden nog geen sociale overwegingen,
stof nog bezittende deeltjes noemt men moleculen. het
eigen zonden, naast
Volgens de mechanische warmtetheorie vat men nu veel meer was boetedoening voor
de reden tot dit werk.
ongelukkigen,
voor
troost
theoDe
moleculen.
van
de
beweging
op
als
warmte
de
Later ontstonden er orden, die zich meer en meer
rie, welke van deze voorstellingen gebruik maakt,
het beoefenen van geestelijke en
speciaal om de eigenschappen van gassen te verklaren, bezig hielden met
ontnoemt men de kinetische gastheorie. De grondlegger lichamelijke werken van > barmhartigheid. G.
kloosters, waar arme reizigers werden
hiervan is Daniël B e r n o u 1 1 i (Hydrodynamica, stonden in of nabij
opgenomen en gespijzigd. In de laatste helft der 14e e.
1738). Zijn ideeën waren weldra vergeten, doch werden
verschillende g.; te Amsterdam bijv.
onafhankelijk van hem weer opgevat door Krönig telde Ned. reeds
Pieters Ghasthuys en het Sinte Elizabeths
Sint
het
Boltzen
Maxwell
en
door
Clausius
en
(1857),
(1856)
Heylighe Gheeste of Oude Ghasthuys, later Binnenmann verder uitgewerkt.
CatharijneDe moleculen van een enkelvoudig gas worden nu als gasthuis genoemd. Te Utrecht had het
bedsteden voor zieken beschikbaar. Deze g.
volledig congruent met elkaar voorgesteld, dus alle klooster
het eigendom der kloosters
van denzelfden vorm, grootte en massa en in de een- zijn na de Hervorming niet
-> Alteratie van Amsterdam noopte de
voudigste voorstelling als harde, gladde, volkomen gebleven. De
kloosterlingen er toe hun gebouwen aan de stedelijke
elastische bollen, waarvan volume en attractie verstaan. Tegen huisvesting en een jaarwaarloosd kunnen worden. Op ongedwongen wijze overheid af te
lijfrente moesten ze „alle vreemdelinghen en
lijksche
voor
wetten
diverse
de
hiermede
verklaart men
arme luyden ontfangen.”
gassen.

Wanneer men
helft verkleint,

Deze oude g. hebben zeker hun groote beteekenis
volume van een gas tot op de
dan verdubbelt het aantal moleculen gehad, niettegenstaande hun primitieve inrich-

bijv. het

per volume -eenheid en eveneens het aantal botsingen
en dus de druk, per oppervlakte-eenheid van den wand.
Hieruit volgt de wet van > Boyle. Eveneens komt

meerdere lijders lagen in één bed, levenden
naast stervenden (slechts poklijders werden geïsoleerd).
De kost bestond uit stokvisch, haring en boter. De
lichamelijke verzorging beantwoordde niet aan de
meest elementaire eischen. Wel werd voor de reiniging
der zalen goede zorg gedragen; olielampen walmden

ting:

zoo tot de wetten van Gay-Lussac, Dalton en
Avogadro. Ook eigenschappen als inwendige wrijving,
warmtegeleiding, diffusie, Brownsche beweging, enz.,
kunnen met deze theorie verklaard worden, meestal echter hinderlijk. Neemt men hierbij in aanmerking,
met behulp van de waarschijnlijkheidsrekening. Het dat vaak zeer pijnlijke en niet-steriele operaties op
beroemde H-theorema van Boltzmann legt het ver- de zalen werden verricht, dan is het duidelijk, dat de
oude g. nooit de groote sociaal- en individueel-hygiëband met de thermodynamica (> Entropie).

men

:

;:
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Gasthuisdames

nische beteekenis hebben kunnen krijgen van de tegenw.
ziekenhuizen.
Botman.
L i t. : C. H. Vernède, Gesch. der Ziekenverpleging.

Gasthuisdames

of -zusters,

naam van

eenige
congregaties, die zich op ziekenverpleging toeleggen.

Fransche Gasthuisdames van het H. Hart Huis te
Clems kerke -Den Haan.
Gasthuiszusters van den H. Carolus Borromaeus
van Nancy. Meer dan 120 bijhuizen in Frankrijk,
Italië, België, Luxemburg en Ned. Onderwijs, ziekenverpleging. Hospitaal te Tongeren.
te

Gasthuiszusters van den H. Vincentius. Moederhuis
Meulebeke. Onderwijs en ziekenzorg.

Gastkevers, >
Gastolcli,

Mierengasten.

Giovanni Giacomo,

Ital.

componist; * 1556 te Caravaggio, f 1622 te Mantua;
kapelmeester der hofkerk aldaar.

Werken: vele madrigalen, missen, motetten,
canzonen, vespers, 2- tot 8-stemmig ; componeerde 2e
intermedium

in

Opera Arianna van Monteverdi (1608).

Gaston

van Orleans, broeder van koning
Lodewijk XIII van Frankrijk; * 1608 te Fontainebleau,
f 1660 te Blo is; kreeg in 1626 het hertogdom Orleans
als leengoed van zijn koninkl. broeder; stelde zich met
onstuimige persoonlijkheid als leider der kuipevan den hoogen adel tegen Richelieu. In 1631
moest hij vluchten naar hertog Karei IV van Lotharingen; spande onmiddellijk daarna weer samen met den
hertog van Montmorency en moest na diens terechtstelling opnieuw vluchten, thans naar het buitenland.
In
1642 werd hij wederom betrokken in de
samenzwering van Cinq-Mars. Ook aan het verzet
van de Fronde tegen Mazarin nam hij deel en werd
daarom in 1653 voorgoed van het hof verwijderd. Hij
liet geen mannelijke nakomelingen na, slechts ééne
dochter, de hertogin van Montpensier; hij schreef
„Mémoires”, die in 1683 werden uitgegeven.
Jacques Boulanger, Le grand siècle, in de
Lit.
zijn

rijen

serie

:

L’hist. de Fr. racontée a tous (1912

aantrekkelijk overzicht).

Gastoué, A

;

een helder en
v.

Gorkom.

m é d é e,

Fransch muziekhistoricus; * 1873 te Parijs; specialist op het gebied van het
Gregoriaansch. Gaf talrijke liturg, gezangen opnieuw
uit en componeerde zelf kerkmuziek.
Werken: o.m. Les origines du chant romain
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waarbij een verbinding gemaakt wordt tusschen
en dunnen darm.

Gastronomie,

of gastrologie, de fijnere

maag
kook-

kunst. Bij het toenemen der weelde in het oude Griekenland en Italië werd de kookkunst meer en meer verfijnd. Het zingenot van zwelgerijen zocht naar de duurste en zeldzaamste spijzen en dranken, die soms uit
verre streken moesten betrokken worden. Spreekwoordelijk werden de kostbare maaltijden van
Lucius
Licinius Lucullus, een Rom. veldheer, die echter
behalve als lekkerbek zich ook vermaard maakte als
krijgsman en wetenschap en kunst beschermde. Over-

matig drinken was ook een ondeugd der Germanen.
In de M.E. kenmerkten zich de gildemalen soms door
overdaad van spijs en drank. Ook bij geboorte, huwelijk
en overlijden werden weelderige feestgelagen aangericht, waartegen herhaaldelijk zoowel door geestelijke
als wereldlijke overheid werd opgetreden met verbodsbepalingen, die echter telkens weer moesten worden
hernieuwd. Vooral de Bourgondische tijd kenmerkte
zich door overdaad. De schildering van de Schuttersmaaltijden en van tafereelen uit het volksleven door
Jan Steen illustreeren de gastronomie der 17e eeuw.
De publicatie van keukenboeken, ook uit de M.E.,
licht in omtrent soort en bereidingswijze van velerlei
gerechten.
Knippenberg.

Gastrophilus, >

Gastropoda
gegevens,

van

of

Paardenhorzel.

slakken.

Voor

d

i

e r k.

>

Buikvoetigen. G. zijn door de vorming
hun kalkig huis en hun leven in zee bijzonder
voor
fossilisatie
geschikt. Zij

zijn

dan ook reeds uit
de oudste fossielformaties bekend. In het

houdende

onder-Cambrium
vindt

men

o.a.

de

geslachten Snenella,
Stenotheca,
Straparollina,

Rhaphistoma

uit

de eenvoudig gebouwde fam. der
Cyclobranchiata,
L’antiphonaire grégorien (1907)
1’Art grég. (1911)
Aspidobranchiata,
Les primitif8 de la musique franpaise (1922).
Gastropoda. Patella Marceauxi.
en
Capulinidae,
Gastraea (oerdarmdier), aanduiding van den door
van de orde der
Haeckel hypothetisch aangenomen stamvorm, waar- Prosobranchiata (met kieuwen vóór het hart).
Hiervan
uit alle meercellige dieren, die tijdens hun ontogenese hebben de eerste een napvormig
en nog niet spiraalvorhet gastrula-stadium (> Gastrula) doorloopen, zich mig opgewonden huis (o.a.
Patella nog Recent). Bij de
zouden hebben ontwikkeld. De hierover door Haeckel Capulinidae zijn hoogstens een paar omgangen
aanweopgestelde leer wordt als gastraea-theorie zig. De Aspidobranchiata zijn
vertegenwoordigd door de
aangeduid.
Willems. antieke fam. der Bellerophontidae, Pleurotomariidae
Gastrecht, bepalingen in het oude middeleeuw- en Euomphalidae. Hiervan hebben de eerste een symsche en na-middeleeuwsche recht, vooral in het proces- metrische schaal, waarvan de laatste omgang de andere
recht, waardoor mogelijk werd de snelle berechting geheel omgeeft. Zij komen tot groote ontwikkeling
van geschillen, waarbij vreemdelingen, tijdelijk ver- (300 soorten), doch op het eind van het Palaeozoicum
toevend binnen bepaalde stad of binnen bepaald rechts- sterven zij uit. De Euomphalidae zijn schijfvormig of
gebied, betrokken waren, hetzij als eischers (klagers), laag kegelvormig en sterven in het Krijt uit. De Pleuhetzij als gedaagden (beklaagden). In de beschreven rotomariidae vormen een groote fam.
met heden
rechten treft men vaak een afzonderlijken titel aan, ge- nog veel soorten. Merkwaardig is in het onderwijd aan het gastrecht. Het woord wordt ook nog in Cambrium het geslacht Subulites,
dat
tot de
geheel andere beteekenis gebruikt, nl. als recht van den familie der nog Recente Pyramidellidae uit de
vreemdeling op bescherming en onderdak. Zoo deelt onder-orde
der
Ctenobranchiata
(kamkieuwigen)
Tacitus (Germ. 21) mede, dat het weigeren van onderdak behoort. Behalve deze alle tot de Prosobranchiata
bij de Germ. beschouwd werd als misdadig. Hermesdorf
behoorende soorten zijn er in het onder-Cambrium
Gastro-enterostomie, operatieve ingreep, reeds nauw aan Pteropoda, de Pelagische vleugelslak;

.

:
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ken, verwante soorten bekend (Hyolithes, Salterella).
In het Siluur verschijnen dan nog een aantal nieuwe
fam., nl. Scalariidae, Purpurinidae, Turbinidae,
Trochidae, Trochonematidae en Xenophoridae. Doch
het karakter verandert
ook verder in het Palaeozoicum weinig. De

Aspidobranchiatadomineeren met de Cyclobranchiata en Pteropoda
en de Ctenobranchiata
blijven op het tweede
plan. Opistobranchiata
(met kieuwen achter het
hart) beginnen in het

Carboon en de eerste
Pulmonata (longslak-

Gastropoda. Pleurotomaria
verdelphinuloides.
het
Siluur, zijn in klein aantal vertegenwoordigd ur het
productieve Carboon. In Trias en Jura zijn ‘eenige
fam. der Aspidobranchiata uitgestorven, andere zoo-

ken) verschijnen
moedelijk al in

als de Pleurotomariidae, Turbinidae, Neritopsidae en
Neritidae bereiken hun hoogtepunt van ontwikkeling en ook hebben eenige- fam. der Ctenobranchiata
reeds veel soorten. In het Krijt
treedt echtereen
groote verandering op door de

sterke ontwikkeling der Cteno-

branchiata (o.a.
de fam. Strombidae, Conidae,
en Fusidae), die
in het begin van
het Tertiair reeds
de overhand hebben. In het oudTertiair
vindt
men reeds de
meeste nu nog
levende geslachten, maar de hiertoe
behoorende
soorten uit dien

Gastropoda. Euomphalus

catillus.

tijd zijn alle uitgestorven.

Mioceen komen dan het

In het

nu nog levende soorten voor, waarvan het aantal dan geleidelijk toeneemt.
In het Krijt valt ook de groote ontwikkeling der
Pulmonata, welke thans ongeveer 2 / 5 van het aantal
Gastropodensoorten omvat en waarvan de gcograeerst

phische verspreiding belangrijke gegevens verschaft
voor de reconstructie van vroegere landverbindingen.
Lit: Zittel, Grundz. der Paleontologie,
v. Tuijn.
Gastrula is een voortgezet ontwikkelingsstadium
van de > blastula, dat tijdens de ontogenese bij de
meercellige dieren onder verschillende modificaties
wordt aangetroffen. In haar meest typischen vorm is
de g. een door twee cellagen omgeven, dubbelwandige
zak. Van de twee cellagen, aangeduid als de primaire
kiembladen, wordt de buitenste ectoderm, de binnenste entoderm genoemd. Afhankelijk van het aanwezige
dooiermateriaal komen er vsch. afwijkingen voor, die
echter in beginsel tot dit grondtype kunnen worden
herleid.

ontstaat door instulping (invaginatie of embolie) van den blastulawand, ofwel door oragroeiing

De
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g.

van de macromeren (> Blastula; Eiklieving) door de micromeren, ofwel door splijting (delaminatie) van den enkelvoudigen wand der blastula in
een dubbelen. De door de kiembladen omgeven holte
wordt archenteron of oerdarm genoemd, die voor een
deel den lateren darm levert. De inmonding der gas(epibolie)

omgroeiing
door den omgroeiingsrand gevormd, wordt prostoma of
oermond genoemd. In sommige gevallen wordt deze
tot den lateren definitieven mond; in andere gevallen,
wanneer hij spieetvormig is, levert hij, na vergroeiing
der randen van het middelste gedeelte, naar voren den
eigenlijken mond, naar achteren den anus. Wiltems.
Gastrulatic, het ontwikkelingsproces, tijdens
hetwelk het blastulastadium overgaat in het gastrulastadium. > Gastrula.
Gastvrijheid. De g. was ook in de heidensche
Oudheid bekend en beoefend; in het O.T. was zij in
hooge eere. De Christelijke g., het welwillend opnemen
van den vreemdeling om God, een der zeven voornamere werken van lichamelijke barmhartigheid,
vindt haar grondslag en haar inspiratie in het woord
des Ileeren: „Ik was vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd” (Mt. 25. 35). Zij is een der groote Christelijke
liefdewerken geworden, en was tot ver in de late M.E.
een karakteristieke openbaring van het rijke leven der
Kerk. Zij werd in het Vader-tijdperk vooral uitgeoefend door de bisschoppen, in de M.E. vooral door
de kloosters.
In het Vader-tijdperk treedt in de idee van bisschop
vooral naar voren, dat hij de verpersoonlijking is van
de liefde aller geloovigen, als hun aller vader in Christus. Hem kwam daarom ook de beoefening der g. als
speciale liefde-oefening toe. Naar St. Paulus’ voorbeeld scherpten de Concilies dezen plicht in aan geestelijken en leeken, maar speciaal aan den bisschop, met
de moti veering: want hij is werkelijk „Herder en Vader”. De leer en het voorbeeld van de groote figuren
uit dien tijd hebben dat ideaal verdiept en verbreed.
St. Augustinus, die zich voor eigen maaltijd uitsluitend
met groentenspijzen tevreden stelde, zorgde toch dat
eiken dag vleeschspijzen aan zijn tafel werden opgediend voor het gastvrij ontvangen der vreemdelingen.
Van den bisschop van Arles, St. Caesarius, kon men
getuigen, dat tijdens zijn episcopaat niemand te Arles
kwam „als vreemdeling in een verre stad”, doch dat
allen er kwamen „als in him eigen huis”. De H. Gregorius de Groote, die zich als paus veelbeteekenend
„dienaar der dienaren Gods” noemde, schonk als patriarch in eigen persoon het water voor de handwas
sching der vreemdelingen. Karakteristiek voor het
Christelijk bewustzijn in dien tijd is het woord van St.
Isidorus: „Wanneer een leek een of twee vreemdelingen
herbergt, heeft hij zijn plicht vervuld, maar de bisschop niet voor hij allen gastvrij heeft ontvangen”.
Als later onder den drang der omstandigheden in de
idee van bisschop meer de bestuurder en gezagdrager
op den voorgrond gaat treden, en deze zijde van zijn
ambt meer alzijdig beslag op zijn werkkracht gaat
leggen, heeft de Kerk zich in de kloosters reeds een
andere basis voor dit liefdewerk geschapen, waarop
dan de g. in de M.E. haar hoogbloeitijdperk zal beleven. Het lag geheel in de lijn van het monniksideaal
de goederen, die hij zichzelf ontzegd had, te gebruiken
om den vreemdeling ter liefde Gods wel te doen. Een
klare weerspiegeling van het gastvrijheidsideaa! gelijk
dat in het monnikswezen leefde, is de kloosterregel
van St. Benedictus met zijn bepalingen tot in details
trula, bij de instulping ontstaan of bij de

,
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over tegemoetgaan, ontvangen aan de kloosterpoort,
aanzitten aan de tafel van den abt en uitgeleide doen
van den vreemdeling. De abt zelf schenkt hem het
water ter handwassching, en in den vreemdeling
begroet men diep ter aarde gebogen den persoon van
Christus, die gezegd heeft: „Wie u ontvangt, ontvangt
mij” (Mt. 10.40). Het vreemdelingenverblijf vormt
voortaan een wezenlijk bestanddeel van den kloosterbouw. Ook de Cisterciënsers bleven trouw aan het
Benedictijnsche gastvrijheidsideaal. Terwijl de cellen
der overige monniken meer afgelegen waren, had de
portier zijn cel en de abt zijn vertrekken in de onmiddellijke nabijheid van de kloosterpoort, om zonder
verwijl de vreemdelingen te ontvangen: de portier begroet knielend den vreemdeling en verwittigt den abt
van zijn komst. De abt laat den vreemdeling niet alleen, en gebruikt den maaltijd daarom zelf met hem.
Klassiek is het heldhaftig voorbeeld van g., gegeven
door de Cluniacensers tijdens den hongersnood van
1029. De ruime en rijke gasten kwartieren der kloosters,
nog in den tijd der Hervorming, zijn getuigen, hoe tot
diep in de late M.E. de g. in de kloosters in hooge eere
gehouden werd.
Sindsdien is het beeld gewijzigd en neemt de g. niet
meer die voorname plaats onder de liefdewerken in.
De oorzaak daarvan ligt in de veranderde sociale en
econ. verhoudingen. De g. als werk van Christelijke
barmhartigheid gaat tot den vreemdeling, die een hulpbehoevende is; de behoefte daaraan doet zich scherp
gevoelen bij een weinig ontwikkeld interlocaal en
internationaal verkeer, maar bij een hoogere ontwikkeling van het sociaal en econ. leven treedt zij
vanzelf meer op den achtergrond. Als liefdewerk is de
g. thans beperkt tot herbergzaamheid jegens de armen.
Een typisch staaltje, hoe intusschen de liefde voor het
oude ideaal in stilte voortleeft, geven de monniken
van den St. Bernard: als zij zich door het moderne verkeerswezen met zijn tourisme en zijn hotelwezen hun
taak uit de handen zien genomen, verleggen zij het
arbeidsterrein der Christelijke g. naar het onherbergzame Himalaja-gebergte.
L i t. Thoma8sinu8, Vetus et nova Ecclesiae disci:

lib. III, cap. 47-49); Ratzinger, Gesch.
Annenpflege (Freiburg i. Br. 1884) ; LalleHist. de la charité (Parijs 1902-’06) ; Uhlhorn,
Die christl. Liebestatigkeit der alten Kirche (Stuttgart
1882) ; Montalembert, Les Moines d’Occident (Parijs
1860-1877) ; The Cath. Encyclopedia (VII, 475-476, s.v.
Hospitality).
Cloin.

plina (p. III,

der Chri8tl.

mand,

Gasui tle vering
drukt in

m8
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lichting

van zijn collegezaal te Leuven (zie > GasGedurende meer dan 100 jaren gebruikte

fabricage).

men

open gasvlam

een zgn.
als lichtbron. Het
lichtgevend vermogen wordt veroorzaakt door de zware
koolwaterstoffen, welke in de vlam koolstof deeltjes
afscheiden, die onder lichtverschijnselen in de buitenste
zone van de vlam verbranden. Men heeft > vleermuisbranders en > Argandbranders als open glasvlammen.
Men moest om goed licht te hebben, het gas af en toe
> carbureeren.
Algemeen wordt nu
toegepast. Het is een uitvinding van den Oostenrijker Auer
von Welsbach, die in 1886 den > Auerbrander vervaardigde. > Gloeikousjes.
Bij
g 1 o e i 1 i c h t is het kousje
kleiner dan bij staand en geeft meer licht, omdat de
brander hier naar omlaag gekeerd is; de vlam is korter.
> Gratzinbrander.
Een groote verbetering is in den laatsten tijd ingevoerd, doordat als brander een omgekeerde Mekerbrander gebruikt wordt, die een temp. kan geven van
1800°. Het kousje is zuiver bolvorraig en hangt wat
hooger, in het allerheetste gedeelte van de vlam en geeft
veel meer licht bij hetzelfde gasverbruik ( > Mundusbrander).
de Wilde .

gasgloeilicht

hangend

Gasverwarming , 1° centrale verwarming,
waarbij de verwarmingsketel wordt gestookt met gas.
2° Verwarming van één of meerdere vertrekken door
middel van gashaarden e.d. (> Gaskachels).
Gasvlamkolen zijn steenkolen met 32-38%
vluchtige stoffen. Zij branden met lange vlam, geven
veel roet en worden veel gebruikt voor stoomproductie.
Tegel- en aardewerkfabrieken, glasfabrieken en stoomschepen gebruiken gaarne gasvlamkolen. Voor gasfabricage zijn zij niet geschikt, aangezien het bakkend
vermogen slecht is en dus een slechte cokes zou ontstaan.
de Wilde
Gasvnllingslamp, > Gloeilampfabricage.
water wordt verkregen bij de zuivering van
het lichtgas, bevat 0,6 - 1,6% ammoniak. Wordt
meestal op zwavelzure ammoniak verwerkt en slechts
zelden direct voor bemesting gebruikt, ook al omdat
het voor de plant giftige stoffen bevat.
.

Gas

Gasweger, toestel, gebruikt om de dichtheid van
gassen te bepalen t.o.v. de normale lucht (zie afb.).
Een kleine glazen bol (a) is aan een der armen van een

de hoeveelheid gas, uitgedistillatie van 1 ton

is

gemaakt door droge

kolen.

Gasvergiftiging.

Hierbij speelt altijd het zeer

kooloxyd een groote rol. Het verbindt zich 260
maal sneller en beter met de haemogiobine van het
bloed dan de zuurstof, zoodat de zuurstof in 260 maal
minder mate wordt opgenomen. Gevolg is een ver-

giftige

de Wilde.
ingedeeld bij de
onderdeelen van het leger en bij de luchtbeschermingsorganen der burgerbevolking. Zij dienen om bij een
vijandelijke beschieting of luchtaanval vast te stellen
óf, en zoo ja, welk gas aanwezig is. Zij moeten hiertoe
speciaal worden uitgezocht (met behulp van een
reukmeetinstallatie) en opgeleid, waarbij
vooral het aan den geur vaststellen en herkennen van
Fiévez.
gassen een rol speelt.
Gasverlichting. In 1774 gebruikte > Minckelers voor het eerst door hem zelf bereid gas voor ver-

stikkingsdood.

Gasverkenner. De

g.

zijn

balans gehecht en wordt in evenwicht gehouden door
een loopgewicht (b) op den anderen arm. Deze balans
wordt in een glazen kast geplaatst, die met gas kan
gevuld worden. Daar de opwaartsche druk in het gas,
waarvan men de drukking op den manometer (m) kan
af lezen, in het algemeen anders is dan die in de damp-

:

.

Gaswerpen
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;
;

—Gauderich

kringslucht, zal het evenwicht verbroken worden en
de wijzer zich verplaatsen over de schaalverdeeling (s).
Hierop is de dichtheid af te lezen. Het toestel wordt
geijkt door de opwaartsche drukkingen af te lezen in
lucht van vsch. spanning. In de nijverheid is de
meestal in gebruik; het is
een Romeinsche balans, waarvan een der armen een
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Voorn, werken:
Los roses latines (1907)

;

Les Vendanges de Vénus (1900);
L’amour marié (1913 roman)
;

Sous Paile des coucous (1918).
Gaubius, Hiëronymus David, Ned. geneeskundige * 1705 te Heidelberg, f 1780. Leerling
en opvolger van Boerhaave. Stelde veel belang in
van
de scheikunde en de geneesmiddelleer, was een veelzijdig geneeskundige en een der beroemdste artsen
glazen kolf draagt van ong. 2 liter inhoud, en die
van zijn tijd. Doctoreerde 1725 in Leiden, praktiseerde
achtereenvolgens met gas en lucht in dezelfde omstante Amsterdam tot 1731, werd in dat jaar lector in
digheden van temp. en drukking wordt gevuld. Het
de chemie te Leiden en 1734 ordinarius in de geneesloopgewicht zal op den anderen arm der balans het
Schlichting.
kunde. Prof. tot 1775.
gewicht aangeven van eenzelfde volume lucht en gas,
Duitsch pomoloog,
i c o 1 a s,
Gaucher,
normale
lucht
t.o.v.
gas
van
het
dichtheid
waaruit de
boomkweeker, tuinbouwleeraar en schrijver; * 1846
Wouters.
berekend wordt.
te Sarcicourt (Haute Mame), f 1911 te Stuttgart.
Gaswerpen, > Gasaanvallen.
In Frankrijk gevormd tot boomkweeker en pomoloog,
Gaswisseling, > Ademhaling.
kwam hij in 1869 naar Stuttgart, waar hij eerst met
Gaszak. Een gasmotor ontneemt stootsgewijze gas Binter, later (1872) alleen een vruchtboorakweekerij
aan de toe voer leiding, waardoor de druk in die leiding
dreef en zich vooral toelegde op vormboomteelt;
zoodanig wisselt, dat andere gastoestellen, op dezelfde
schreef sindsdien in Duitsche vaktijdschriften, hield
leiding aangesloten, niet of onregelmatig branden.
voordrachten over zijn vak, stichtte een vakschool,
De gaszak, een uitzetbare zak in de toevoerlciding publiceerde bekende vakwerken, o.a. Gaucher ’s Handb.
aangebracht, neemt die stooten op en egaliseert den
der Obstkultur (1889), Gaucher ’s Praktischer Obstbau
Beukers
druk.
(1890), Gaucher ’s Pomologie (1894), Gaucher ’s ObstGasfabriek.
>
Gaszuivering,
baumkunde (1905); werd in 1903 Königl. Wurtt.
Gateshead, stad aan de Tyne, tegenover New- Garteninspektor en verwierf voor de producten zijner
castle, in het graafschap Durham, Engeland; 54° 56' kweekerij op tentoonstellingen 159 eerste en eereprijN., 1° 36' W.; 125 000 inw. Fabrieken van locomo- zen.
Moerlands.
tieven en glas; chemische industrie.
pseud. van Maurice
a u r i c e,
Gauchez,
Gath, > Geth.
Gilles, Fransch-Belgisch schrijver; * 1884 te Chimay.
Gat ha, hymnen uit het > Avesta, wier taal en Na journalistiek en critisch werk gaf hij oorlogspoëzie
opvattingen verraden, dat ze ouder dan de overige en eenige fiks gebouwde romans.
gedeelten van het Avesta zijn. De geleerden redetwisten
Voorn, werken: Images de Hollande (1911)
over den ouderdom der G. De meening, dat ze, op zeven Les Rafales (1918) Ainsi chantait Thyl (1919) ; Hist.
La maison sur Peau (1926)
na, die tot de jongere gedeelten behooren, in de 6e eeuw des lettres Beiges (1921)
La servante au
v. Chr. onder den invloed van Zarathoesjtra tot stand Le Roman du Grand Veneur (1930) ;
grand coeur (1931).
kwamen, heeft vele en zeer bevoegde verdedigers.
als koeherder
die
Argentinië,
Gaucho, kleurling in
L i t. : L. Bellon, Inl. tot de godsdienstgesch. (1935;
bij farmers in dienst is. Bekend als uitstekende ruiters.
de
les
G&thê,
sur
Conférences
Trois
Meillet,
A.
83)
Bellon. Anthropologisch als een vermenging van rassen te
P Avesta (1925).
Gatianus, Heilige, le bisschop van Tours; beschouwen; mogelijk grootendeels van Indiaansche
afkomst.
f 18 Dec. 301 (?). Omstreeks 250 zou hij als geloofsFransch archaeoloog;
Paul,
Gauckler,
verkondiger uit Rome zijn gekomen. Door den H. Mar* 1866,
f 1911; leidde de opgravingen te Carthago,
tinus werden zijn relieken in de kerk van den H. LidoGightis, Uhtina en was ook werkzaam te Rome.
rius bijgezet.

La Mayorquine

(1915)

;

;

Lux

gasweger

N

M

;

;

;

L i t.

:

Duchesne

Gatroen,

Werken:

(II, 302).

oase in de Fessan (Ital. Libye in Noord-

Afrika) ten Z.O. van Moerzoek (I 536 E 2). De 2000
inw. staan als energiek bekend zij ondernemen verre
handelsreizen in de Sahara.
Gats, > Ghats.
Gatsjina, thans > Krasnogwardejsk.
Maria, Ital. muziekcriticus;
Gatti,
;

musée de Cherchell (1895)

Catal. du
archéol. en

Tunisie (1897) ; Sanctuaire
Inventaire des mosalques de
PAfrique proconsulaire (1910) ; Basiliques chrétiennes de
Tunisie (1913) ; Necropoles puniques de Carthage (1916)
Enquête sur les instaUations hydrauliques en Tunisie.
laat ons dan vrooIgitur (Lat.,

Découvertes

8yrien

du Janicule (1909)

Gaudeémus

;

=

beginwoorden van een bekend, oud studenGuido
tenlied ; vermoedelijk al van 1267 zijn de 2e en 3e
* 1892 te Chieti.
strophe, nl. van den Bologneeschen prof. in de sterrenWerk: o.a. Musicisti moderni d'Italia e di fuori kunde Domenico Strada. In den tegenw. vorm vindt
(*1925).
men het in Kindlebens Studentenlieder (Halle 1781).
Gattinara, > Mercurius Gattinara.
Het is ook de titel van de verzamelde liederen van
Ga tun, > Panamakanaal.
J. V. von Schoffel, nl. G. Lieder aus dem Engem und
Gau, Franz Christian, architect; * 1790 te Weitem (1868).
Brouwer.
Keulen, f 1853 te Parijs. Vormde zich in Parijs onder
L i t. Schwetschke, Zur Gesch. des G.I. (Halle 1877).
Palestina
en
Debret en Lebas. Bereisde Egypte, Nubië
Gaudentes, Fratres, > Minderbroeders.
in 1818. Zijn teekeningen van de monumenten van
Gaudentius a Brescia (Brixinensis Bontemps),
Nubië publiceerde hij in: Antiquités de la Nubië een der voornaamste theologen der Capucijnen, f 1672.
(1821— ’27), waarvan gelijktijdig een Duitsche uitg. Schrijver van Palladium theologicum ... ad menverscheen. Zijn opnamen van Pompeji verschenen in tem D. Bonaventurae (7 folio-dln. Lyon 1676-77,
laatste deel van Mazois. Leefde en werkte in Parijs, waar uitg. d. zijn leerling Joes Fr. Durantis).
Terlingen-Lücker
hij een architectenschool opende.
Lit. Biblioth. Capuc. (Venetië 1747, 109).
Gauderich (Gaudry, Galdry), Heilige, landbouwer
Gaubert , E r n e s t, Fransch dichter van zinne* 1881. in Languedoc, door wonderen beroemd en als schutslijke, vormschoone natuur- en minnelyriek;
lijk zijn),

:

.

;;

:
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Gaudete

— Gaultheria

patroon togen aanhoudenden regen aangeroepen.
Leefde vóór de 10e eeuw. Feestdag 16 October. Zijn
graf is in de kathedraal van Mirepoix.
L i t. Acta S.S. Oct. (VII 1845, 1106 vlg.).
:

Gaudete

=

aanvangswoorden
van den Introitus van den 3en Advents-Zondag en
benaming van dezen Zondag, die, in navolging van den
4en Vastenzondag (Laetare), een vreugd evol karakter
heeft: diaken en subdiaken dragen dalmatiek en tunicel,
de kleur der gewaden mag bleekrood (rosé) zijn, het
orgel mag spelen.
Louwerse
Gaudig, Hugo, Duitsch werkschoolpaedagoog.
* 1860,
f 1923 als Oberstudiendirektor der Zweiten
Höheren Madchenschule met Lehrerinnenseminar en
(Lat.,

verblijdt u),

.

Oefenschool te Leipzig. Hoofdbeginsel: vrije geestelijke
zelfwerkzaamheid, in tegenstelling met Kerschensteiner, bij wien handenarbeid in het middelpunt
staat. Doel der opvoeding: de menschelijke persoonlijkheid. G. muntte vooral uit als didacticus. > Werkschool.

Voorn, werken:

Die Schule im Dienste der
2
Didaktische Ketze1922)
reien (1904)
Didaktische PraJudien (1921)
Freie
geistige Schularbeit in Theorie und Praxis ( 4 1925)
Die Idee der Persönlichkeit und ihre Bedeutung für
die P&dagogik (1923).
L i t. Karl Marx, Die Persönlichkeitsp&dagogik H. G.’s (1925)
Lex. der Pad. der
Gegenwart.
Romlouts.

werdenden Persönlichkeit

(

;

;

;

—

:

;

Gaudinia,
de fam. der

een twee soorten tellend geslacht van

grassen,

afkomstig uit Z. Europa,

waarvan G. fragilis in Ned. verwilderd groeit en
waarsch. met ander graszaad is aangevoerd.
Gaudiou, G e o r g e, Fransch dichter van optimistische.

Zuidersch -zinnelijke,
het vrije
veelal
* 1886 te Toulouse.
werken: Les ames p&lies (1905) Des

rhythme huldigende verzen;

Voorn,

;

petits pas sur la pelouse (1906)
La prairie fauchée (1909).

;

Le jeu

docile (1907)

Gaugamela, naam

van oude stad nabij Niniveh,
Alexander de Groote den Perzischen
koning Darius III versloeg. De slag bij G. (331 v. Chr.)
wordt in de geschiedenis gewoon lijk „slag bij Arbela”
genoemd.
in welks nabijheid

Gaugcrieus

(Fr.:

Géry),

bisschop en

Heilige,

.
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Werken: Noa

Noa, voyage de Tahiti, récit de
Gauguin; beschouwingen over kunst
Avanti et
Après en „Lettres a Emile Bernard” (in het tijdschrift
La Rénovation esthétique).
Lit.: Jean Dorsenne,
La vie sentimentale de P. G. Charles Chassé, G. et le
groupe de Pont-Aven R. Rey, G. C. Sternheim, G. und
van Gogh; E. Wiese, G.
Koomen,
Gauja of L ij f 1 a n d s c h e A a, 380 km lange
P.

:

:

—
;

;

;

N. Letland (X 379/80 C2). De middenloop,
in de harde Devonische kalksteen

rivier in

met een diep dal

en veel grotten in de zachtere deelen, is het zgn. Lijflandsche Zwitserland (tusschen Valmiera en Sigulda).
Vroeger stroomde de G. naar de Daugava, nu breekt
ze door de duinen en mondt in de Golf van Riga.
/r. Stanislaus.

Gaul, August,
figuren

*
;

Berlijn.

Duitsch beeldhouwer van dier1869 te Grossauheim bij Hanau, f 1921 te

Eerst

werkzaam

in

kunstnijverheidszaak,

daarna academie te Berlijn. Te Rome (1897- ’98) maakte
hij zijn bekende Ziegenrelief. Andere werken zijn de
bronzen leeuw voor de Nationalgalerie te Berlijn,
en de adelaar in de Hamburgsche Kunsthalle. G. beeldde de dieren eenvoudig naar de natuur, goed waargenomen en in hun bouw bestudeerd; sedert 1915 meer
vereenvoudigde visie; een overgangsfiguur van het
einde der 19e eeuw.
Lit.: Radcnbcrg, Moderne Plastik (1912) Kuhn,
Neuere Plastik (1921).
Koomen
;

.

Gaulanitis, Grieksche naam van

landstreek in
Transjordanië (vgl. > Gaulon), ongeveer vanaf het
Hoelemeer tot aan den Jarmoek, verdeeld in Boven- en
Beneden -Gaulanitis
Gaulhofer, Karl, referent voor lichamelijke
opvoeding aan het Oostenr. min. van Onderwijs,
werd in 1932 rector van de Academie voor lichamelijke
opvoeding te Amsterdam. Hij heeft met Margarete
Streicher in Oostenrijk de schoolgymnastiek in nieuwe
banen geleid. Te zamen schreven ze: Grundzüge des
Oesterr. Schulturnens. Volgens hen kan het juiste
evenwicht in de lichamelijke vorming slechts verkregen
worden, door een opvoeding tot volledige licham.
vaardigheid, die tevens bij voortduring aandacht
schenkt aan de houding en die haar wijze van werken
met geestelijken inhoud weet te vullen. J. H. Custers.

Eposium (nuCarignan bij Sedan), f 11 Aug.
Gaulli, Giov. Battista, Ifcal. schilder;
tusschen 624 en 627. Door den H. Magnerich van * 1639 te Genua,
f 1709 te Rome. Vnl. portretten en
Trier tot diaken gewijd. Onder koning Childebert II historiestukken.
Protégé van Bemini, door wien hij
biss. van Kamerijk; nam deel aan het Concilie van talrijke
opdrachten kreeg voor portretten en fresco’s,
Parijs in 614. Hoofdpatroon van Kamerijk. Feest: o.a. de
groote serie in El Gesü, die rijk en levendig
11 Augustus.
van kleur is. Vele zijner werken later gegraveerd.
belijder, * te

Lit.

Acta

(VII 1888, 388

S.S.

Aug.

vlg.).

(II,

675-’90)

De

Anal. Boll.
Schaepdrijver.
;

Lit.:

P. Mi8ciatelli, in: Vita d’Arte (1913).

Gauloiseric,

sprankelende, doch nogal vrije
Fransch schilder en graphicus geestigheid, voortkomend uit den
Esprit Gaulois.
van landschap, figuur en stilleven. * 1848, te Parijs,
Gaulon, Bijbelsche naam van een plaats in Transf 1903 te Dominique. Eerst 6 jaar stuurmansleerling jordanië (Deut. 4. 43; Jos. 20. 8 e.a.), door Flavius Joenz., dan 12 jaar bankbediende, van ’83 af uitsluitend sephus Gaulane genoemd, thans Sahe mei Dzjolan
ton
schilder; werkte o.a. te Kopenhagen (waar hij in ’86 O. van het meer van Genesareth. Aan deze stad ontleent
vrouw en kinderen verliet) en in Bretagne. Van 1887-’88 het district Gaulanitis zijn naam.
naar Martinique, in den herfst van 188Ö op uitnoodiging
Gault (geologie) is de bovenste étage van het
van Vincent van Gogh naar Ar les, wat uitliep op een onder-Krijt; de naam is ontleend aan donker getinte
noodlottig conflict. Van 1891 tot 1893 en van 1895 kleien in de buurt van Cambridge. In heel W. en
tot 1901 op Tahiti, wat van groot belang voor zijn Z. Europa is deze étage als mariene afzetting aanwezig.
werk is geweest.
Gaultheria behoort tot de plantenfam. der
Zoon van een Peruviaansche kleurlinge heeft G. heide acht i gen en groeit in de gebergten van
zich altijd slecht naar Europeesche zeden kunnen Z. Amerika en Z. Azië. Uit Canada stamt G. procumvoegen. Uit zijn rijpe werken spreekt voorkeur voor bens, een kruipende sierstruik met rosé bloemen.
het direct expressieve, zin voor het magische, en het Uit de bladeren wint men een welriekende olie.
wonderlijke n het reëele. G. had groote invloed op
Gaultheria -olie, wintergreen -o il, kleurlooze tot
tijdgenooten en jongeren.
roodachtig-gele
vluchtige
olie,
verkregen
door

Gauguin, Paul,

Woud.

Zwarte

321.

het
kol.

in
t/o

X
dl.
Wutachkloof

in
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De

plaat

de

Middelgebergte.
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de
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uit

beide
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de
zie
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met
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Odile

Ste.

Mont
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Middelgebergte.
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Gaultier—Gauss
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distillatie

of Betula

van de bladen van Gaultheria procumbens
lenta. S.g. 1,175, kookpunt 220°, links-

draaiend. Bestanddeelen: ca. 98% methylsalicylaat.
Gebruikt in de parfumerie en in de geneesk., o.a. als

lijkste streken.

Pogingen

om ze tot huisdieren te maken,
Keer.

mislukt.
Gaura, > Prachtkaars.

zijn steeds

Gauram-namecroix, gem. in de prov. Henegouwen, ten O. van Doornik; opp. 1222 ha, ruim
D e n i s (bijgenaamd „le jeune” 4 000 inw. Landbouw; steengroeven, cementnijverGaultier,
kerken te
houthandel. Oude heerlijkheid
of „rillustre”), Fr. luitspeler; * ca. 1600 te Marseille, heid
e.
Pièces de luth Gaurain en te Ramecroix, de laatste uit de 18e
verzamelingen,
Twee
Parijs.
1672
te
f
V. Asbroeck
overblijfselen.
Gotische
zijn
met
gedrukt,
werden
tablature,
de
en
Livre
(1660)
Gaurisaukar, bergtop in den Himalaja, 80 km
echter verloren gegaan; in hs. bleef een en ander
langen
bewaard, o.a. La Rhétorique des Dieux. Leerlingen zijn ten W. van den Mount Everest, waarmede hij
Piscaer. tijd verwisseld is; 7 022 m.
o.a.: Mouton, Gallot, Du But.
Gauss, eenheid van magnetische inductie. Deze
Gaumata, naam van Perzisch magiër, die zich
de eenheid
uitgaf voor Bardija („Smerdis”), den in het geheim naam wordt ook nog wel gebruikt voor
intervermoorden tweeden zoon en wettelijken opvolger van van magnetische veldsterkte, waarvoor echter
is aangenomen. * Eenheid
Oersted
naam
de
nationaal
door
de
Cnr.
521
v.
in
werd
Hij
Grooten.
den
Cyrus
hoofden van vsch. Perzische stammen ontmaskerd en (sub magn. eenheden).
Gauss, Carl Friedrich, Duitsch wis- en
gedood, waarna Darius I den troon van Perzië besteeg.
Op een reliëf van Behistoen is Darius I voorgesteld natuurkundige; * 1777 te Brunswijk, f 1855 te GötSimon*. tingen. Bekend als princeps mathematicorum (inmet den voet op den verslagen Gaumata.
Gaume, Jean Joseph, Ka th. theoloog en scriptie van de
Gauss -medaille
geestelijk schrijver, wiens zeer talrijke werken niet
Afalle van gelijke waarde zijn. * 1802 te Fuans (dept. van 1855).
Doubs), f 1879 te Parijs. Hij was prof. en vicaris- komstig uit een
generaal te Ncvers, later te Reims en Montauban. armoedig gezin,
Twintig jaar lang gaf hij katechismusonderricht ontwikkelde hij
voor meisjes te Nevers, waaruit ontstond zijn Caté- zich onder moei18
1889; korte samen- lijke omstandigchisme de persévérance (8 dln.
vatting 41 1913). Zijn Le ver rongeur des sociétés moder- heden opvallend
nes, en andere geschriften, beoogden de heidensche snel en trok daarKlassieken uit het gymnasium te verdringen en door de door de aandacht
lectuur der Kerkvaders te vervangen. Ze deden binnen van den hertog,
en buiten Fr. veel van zich spreken en G. kwam erdoor die hem gymnain conflict met zijn bisschop. Het streven tegen de sium en univ. liet
heidensche Klassieken had daarenboven ook een polit. bezoeken; G. stu-

wrijfmiddel.

Hillen.

;

;

.

deerde te Göttin-

en philosophischen inslag.
Dict. Theol. Cath. (VI, 1168-’71, alwaar
Vergelijk ook Kirchenlex. (V, 118).

L

i

t.

:

lit.).

gen van 1795 tot
1798, promoveerde te Helmstedt

Beijersbergen van Henegouwen.
Gangia Regia van Ptolemaeus?), oude in 1799, woonde
C. F. Gauss.
hoofdstad van Bengalen (730 v. Chr.), werd in 1194 tot 1807 te Brunsverwoest door de Mohammedanen, voor wie de inheem- wijk en was van 1807 tot 1855 directeur van de
schen toen moskeeën moesten bouwen, o.a. de Adinah- sterrenwacht en hoogleeraar te Gottingen. Hij verrichtmoskee te Pandoea (bij Gaur), die onder Iskandar Sjah te baanbrekend werk op tal van gebieden.
(1358- ’89) werd begonnen. Het ietwat eentonige
Wiskunde: bewijs van de construeerbaarheid
bouwwerk wordt gedekt door 385 kleine, vlakke koe- van den regelmatigen zeventienhoek (1796); bewijs
pels. De bouwwerken in Gaur zijn specifiek Bengaalsch: van de fundamentaalstelling der algebra (diss. 1799;
korte, dikke steenen pijlers dragen gewelven en bogen herzien 1849; andere bewijzen 1815 en 1816); Disquiuit baksteen. Eene uitzondering vormt de zgn. „Gouden sitiones Arithmeticae (1801), fundamentaal werk over
Moskee” (ca. 1500), die geheel uit massieve basalt getallentheorie (o.a. theorie der vierkantsresten;
gebouwd is. De moskee Kadam-i Rasoel vertoont den eerste van zes bewijzen voor de wet der reciprociteit;
gebogen dakvorm, zoo karakteristiek voor dezen stijl. theorie van de kwadratische vormen; vergelijking der
Verder vallen nog te noemen een minaret en vsch. cirkcldeeling) in latere verhandelingen over algebra
fraaie poorten, waaronder de Dakil- of Salami-poort en getallentheorie geeft hij o.a. een meetkundige
Hendricks. theorie van het complexe getal, theorie van de determi(15e eeuw).
Gaur (Bos gaurus H. Sm.), krachtig gebouwd nanten, van kubische en bikwadratische resten.
boschrund, verbreid over de bergwouden van Indië, Behandeling der hypergeometrische reeks; toepassing
Birma en Malaka. Hij bezit sterk gespierde pooten, van exacte convergentie-kenmerken (1812). Methode
waarvan het voorste paar merkbaar korter is dan het der kleinste kwadraten (1821-’23). Disquisitiones
fundamenteel voor de
achterste. De rugbult, die tot het midden van den rug circa superficies curvas (1827),
van het begrip
reikt, is goed ontwikkeld. De ooren zijn groot, de differentiaalmeetkunde (invoering
invariant
staart reikt tot den hiel. De kleur is overheerschend kromtemaat voor een gebogen oppervlak,
bruinzwart, op de onderzijde diep okergeel, aan de voor buiging). Tal van wiskundige onderzoekingen
pooten wit of vuilwit, op het voorhoofd lichtgrijs- zijn niet gepubliceerd en pas later in het Tagebuch
bruin en in de oogstreek grijszwart. De lengte van een ontdekt. Hiertoe behooren: theorie van de elliptische
volwassen stier bedraagt 3,8 m; die van den staart functies; onderzoekingen over de grondslagen van de
85 cm; de schouderhoogte is 1,8 m. De g. leven in meetkunde, leidend tot de opstelling van de hyperkudden van 4 tot 30 stuks en bewonen de ontoeganke- bolische meetkunde.

Gaur

(het

;

—

:

;;
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Mechanica: Beginsel van den kleinsten Les épopées franpaises ( 1 1865 vlg. 2 1878 vlg.) La
dwang (1829). Potentiaaltheorie (1839- ’40). Geode- chevalerie (1884) Hist. de la poésie liturgique (1886).
2° L o u i s e J u d i t h, Fr. schrijfster, dochter
sie:
Opmeting van het koninkrijk Hannover;
van Théophile G., * 1860 te Parijs, f 1917 te Dinard.
meting van den driehoek Hoher Hagen— Broeken
Inselsberg. Uitvinding van den heliotroop; bijdragen Trouwde met Catulle Mendès en scheidde nadien van
tot hoogere geodesie. P h y s i c a
Theorie van de hem. Van haar prilste jeugd af dweepte zij met het
capillariteit (1830).
Invoering van het absolute Verre Oosten: vandaar hare romans met Chin. en Jap.
eenhedenstelsel; electro -magnetische telegraaf; aard- onderwerpen. Ook in den Wagnercultus had zij haar
;

;

;

:

magnetisme (1833).
Astronomie: Bepaling
van de baan van Ceres; methoden van baanbepaling;

deel.

Werken:

—

.

bepalen.

Gausta, hoogste berg van Z. Noorwegen, 1884 m,
gelegen in Telemarken ten W. van de Tinsjö en opgebouwd uit kwartsiet.
(deels

Gotama), mansnaam in

ook

lyriek

is

er

eene

van armen

V. Mierlo.

Gautier

fille

du

maar
met den
werking bereiken van
levensinhoud,

poëtischen stijl de specifieke
andere, vooral plastische kunsten (la transposition
d’artl). Zijn kracht ligt in de geciseleerde strophe,
het scherpteekenend „mot propre”, het „épithète
rare” als treffend rijmwoord (zie het gedicht: 1’Art).
Vooral tegen zijn proza is, uit etisch oogpunt, te

;

;

La

onvergelijkelijk rijke vormbeheersching: hij wil

Gautier van Atrecht, tijdgenoot van Chrestien
van Troyes, Fransch dichter van Eracle-enfances en
kruisvinding, waarin hij Oostersche motieven met
den geest van den hoofschen roman en van het heldenepos verbindt, en van
Ille et Galeron, waarschuwen.
Voorn, werken: Poésies
hoofschen roman, in den aard van Chrestiens* Iwein.
Camées (1852) Poésies nouvelles
U i t g. E. Löseth (1890) W. Förster (1891).
:

;

3° Théophile,
Fransch dichter, die den
overgang teckent tusschen Romantiek en Parnassiaansche vormkunst; * 1811 te Tarbes, f 1872 te Neuilly.
Na in de Romantiek de rol van vogelverschrikker voor
bedeesde burgers te hebben gespeeld („épater le bourgeois”; „le gilet rouge”) door excentriek Bohêmeleven
en uitgesproken immoralisme, wordt G. de profeet
van het ->* aesthetisme en de meest onverschrokken
voorvechter van de theorie -> „1’art pour Part”. Zijn

+

Gautama

livre de jade (1867)

;

.

Voor-Indië, o.a. naam van Boeddha, van den stichter
der Njaja-philosophie en van talrijke mythische
personen.

Le

;

;

—

o.a.

(met P. Loti, 1911); Poésies (1911); L’Inde éblouie
(1912) Richard Wagner et son oeuvre poétique (1882)
Le collier des jours (1902) ; Le deuxième rang du collier
Le troisième rang du collier (1909), (mémoires)
(1903)
een vert. van R. Wagner’s Parsifal (1892).
Ulrix.
ciel

storingstheorie (1821).
U i t g Werke (door Ges. d. Wiss., Göttingen).
L i t. : W. Sartorius von Waltershausen, Gauss zum
Ged&chtnis (Leipzig 1856)
Essais over de posthume
werken in genoemde Werke (X, 1, XI, 1) ; F. Klein,
Vorlesungen über die Entwicklung der Mathematik im
19. Jahrhundert (Berlijn 1926).
Dijksterhuis
Gaussische logarithmen. Tafels met G. 1. hebben
ten doel, uit log a en log b af te leiden log (a
b)
en log (a b), zonder dat het noodig is eerst a en b te

Fracasse

(roman 1863).

—

—

(1830) ; Emaux et
Le capitaine
(1863)
;

U i t g.

d.

:

Charpentier

(34 dln. Parijs).
L i t. : M. Ducamp, T. G. (Parijs
E. Richet, T. G. (Parijs 1893)
1890)
Larguier, T. G.
(Parijs
F. Vincent, Les Parnassiens (Parijs
1911) ;
1933).
Baur.

de Coincyr, vruchtbare dichter van heiligenlevens (bijv. van hl. Leocade en hl. Christina)
en van Mariamirakelen: 64 in omstreeks 30 000 w.,
met ernstige, strenge satire op de maatschappelijke
Gautier-Dagoty, kunstenaarsfamilie te Parijs
standen, de vrouwen, de Joden enz., in gekunstelden (schilders en graveurs).
Oudste lid is Jaeques, * 1710
vorm. * ca. 1177, f 1236 als grootprior van St. Médard te Marseille,
f 1781 te Parijs. Als graveur ontleende
bij Soissons.
hij veel aan Leb Ion; vnl. anatomische en botanische
U i t g. van het Christinaleven d. A. C. Ott (1922) voorstellingen; was een der eersten, die gekleurde
Toquet, Miracles (1857).
F. Mierlo
reproducties maakte. Hij liet vijf zonen na, die allen
Gautier van Dargies, Fransch dichter, einde 12e, als kunstenaars
werkzaam waren. Jean- Baptist
begin 13e eeuw, van (12) Minneliederen, van de
(* 1740,
f 1786) was vooral portrettist; Arnaud
oudste Fr. descorts (liederen met onregelmatigen
(* 1741, f vóór 1780) anatomisch teekenaar; terwijl
8trophenbouw) en van een paar Canzonen.
(* 1744, f 1783) en
Louis
U i t g. G. Huet (1912).
(* 1748,
f 1787) vooral gravures naar schilderijen
Gautier van Doornik^ Fransch dichter, uit de vervaardigden
(ook vele kleuretsen).
eerste jaren der 13e eeuw, van Gilles de Chin,
Lit.
A. Vuaflart, G.-D. (Parijs 1921). Schretlen .
waarin hij de lotgevallen van een in 1137 overleden
Gauw, > Wijmbritseradeel.
ridder met romantische avonturen in den geest der
Gavantus (ook Gavanti of Gavanto),
Bretonsche romans verbindt.
;

;

:

.

Edouard

Honoré

:

U

i

t g.

:

E. de Reiffenberg, in

:

Chroniques Beiges

1

o

m e u s,

Bartho-

Bamabiet (generaal dezer

orde), liturgist;

*

1669, f 1638. Arbeidde aan de verbetering van
van Metz bewerkte brevier en missaal, stelde het Octavarium Rom. samen,
de encyclopaedie van Honorius van Autun, Imago en schreef een Thesaurus sacrorum rituum.
m u n d i, in acht-lettergrepige, paarsgewijs rijmende Gavarni, Paul, pseud. van Hippolyte Cheva-

(1847).

Gautier

(of

Go

s s

u

i

n)

verzen, in 1246; in 1247 omgewerkt.
Uittreksels in Bartsch-Homung,
fr.

Nog onuitgegeven.
Langue

et

litt.

(1887).

L i t. Le Clerc,
Gautier, 1°

de la France (XXIII).
Fransch letterkundig
geschiedschrijver; * 1832 te Le Havre, f 1897 te Parijs.
Hij bestudeerde de Oud-Fransche epiek en de liturgische oorsprongen van het middeleeuwsch tooneel.
Yoorn. werken; La chanson de Roland (1872)
:

in

:

L

Hist.

litt.

é o n,

lier, Fransch lithograaf en teekenaar; * 1804 te Parijs,
1 1866 te Auteuil. Leerling van Jean Adam. G. is de
illustrator geworden van het Parijsche leven zonder
hiermee te spotten, gelijk Daumier. Met vaste hand en
een fijn gevoel voor de picturale behandeling van zwart
en wit, brengt G. de „comédie de moeurs contemporaines” in beeld, zoowel als medewerker aan
vsch. bladen (Charivari), als boekillustrator (o.a.
Le juif errant v. Sue, 1846, en Paris marié v. Balzac,
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1846). Na een lang verblijf in Londen, waar Gr. vnl.
het proletariaat bestudeert, ontstaat zijn hoofdwerk

van het Cirque de >
Gavarnie aan den Noordvoet van den Mont-Perdu.
Lourdes ligt aan deze rivier.
Gavere, gem. in de prov. O. Vlaanderen aan den
rechteroever van de Schelde, 15 km ten Z. van Gent.
Opp. 1 070 ha, ca. 2 000 inw. Fraai vergezicht op de
Scheldevallei; landbouw; steenbakkerijen. Op grond-

die het gletsjerwater afvoert

gebied van G. werd in 1453 de beslissende slag geleverd
tusschen Philips den Goeden van Bourgondië en de
Gentsche ambachten, waarin deze laatste ong. 20 000

man

Blancqmert.

verloren.

Gavere Capeel. Van een „Ghenoechlijke historie
begin
is nog een vel druks bewaard uit het
der 16e eeuw; oorspr. nog uit de 14e, ter verheerlijking
van de heeren van Gavere.
L i t. : W. De Vreese, in Tschr. Ned. Taal en Lett.

van G.c.”

(1894).

.

„

s

gangeticus Gm.), een soort
krokodil, voorkomend in Ganges, Brahmapoetra en
Indus en de groote zijrivieren van deze stroomen.

Gaviaal

et Visages”, een serie van 329 litho’s, gevolgd
door „Par-ci, Par-la” en „Physionomies parisiennes”,
Korevaar-Hessehng.
ieder van 50 litho’s (1857-’68).
L i t. : J. en E. de Goncourt, 1’Homme et Poeuvre
(1873) Oct. Uzanne, Daumier and Gavarni (1904).
Gavarnie, Cirque de, een grootsch, gesloten
dal, gelegen in de gem. Gavarnie in het Fransche

„Masques

;

D

5).
dept. Hautes-Pyrenées (zie krt. bij Frankrijk, C
hoog, dalen in terrassen af,
Steile wanden, tot 1 700
bereiwaarvan watervallen omlaag storten, die 400
ken. In de omgeving rijzen toppen op tot 3 000 m. De
Heere.
pas van Roland voert naar Spanje.
Ital. apostaat,
Gavazzi

m

,

(Gavialis

Vooraan in de bovenkaak bevinden zich aan weerszijden drie insnijdingen om de drie voorste onderkaakstanden op te nemen; 27-29 tanden boven, 25-26 onder;
1
1
lange, smalle snuit, 3 / a tot 5 /, maal zoo lang als aan
de basis breed en aan het vooreinde voorzien van een
eigenaardigen knobbel, welke bij oude mannetjes
meestal grooter is dan bij de wijfjes en ruimte bevat
om lucht op te nemen. De beide onderkaaksbeenderen
zijn door een beennaad vereen igd, die naar achteren
tot den 23en of 24en tand reikt. De rug wordt bedekt
door een pantser van vier rijen naast elkaar liggende,
gekielde beenplaten; op de buikzijde ontbreken de
beenplaten. Op den staart staan 19 paar gekielde en
gewone, kamvormig verheven schubben. De
19
bovenzijde is donker blauwgroen en bij jonge exempla-

m

Alessandro,

1809 te Bologna, f 1889 te Rome. Van Bamabiet
heftigste Ital.
(1825) werd hij te Rome in 1848 een der
nationalisten. Hij moest vluchten naar Eng., waar hi]
in 1850 Prot. werd en tegen paus en Jezuïeten schotschriften uitgaf. Van 1860-1866 begeleidde hij Garibaldi
als legeraalmoezenier. Sinds 1870 woonde hij te Rome,
waar hij doceerde aan de door hem aldaar gestichte

*

theologische

school

der

„Freikirche”

Ital.

Beijer siergen

libera).

(Chiesa

van Henegouwen.

Gave. Voor gave der onderscheiding, der
> Mystiek.

talen en

der tranen,

Gaven van den H. Geest

zijn die

bovennatuurlijke

den mensch, waardoor hij blijvend geschikt is om door den H. Geest verlicht en bewogen te
worden. De g. zijn volgens de meest gevolgde sententie
onderscheiden van de deugden en noodzakelijk. Zij
worden met de heiligmakende genade in de ziel ingegevonden
stort. De opsomming der g. wordt het eerst
in Isaias (11. 2-3): „Op hem zal de geest des Heeren
van
rusten: de geest van wijsheid en inzicht, de geest
raad en sterkte, de geest van kennis en godsvrucht,
en de geest der vreeze des Heeren zal hem vervullen”.
(De tekst van de Vulgaat wijkt eenigszins af van den
disposities in

>

Charisma; Glossolalie.
Hebreeuwschen.)
L i t. : Jos Regler, Die sieben G. des H. Geistes
L. Cornelissen.
(Regensburg 1899).

Gave de Pau,

van de Adour in
een mooie bergrivier,

linker zijrivier

het Z.W. van Frankrijk. Het

is

ren met kleine, donkerbruine vlekken of dwarsbanden
geteekend; de kleur der onderzijde gaat in groengeel
en wit over. Het voedsel bestaat uitsluitend uit

Keer

visschen.

.

burger, door >
Verres op Sicilië (Messina) in het openbaar gekruisigd,
waartegen Cicero (in Verrem, V, 158-170) scherp

Gavius,

Pu

b

1 i

u

s,

Rom.

protesteert.

Gavotte,

16e-eeuwsche Fransche volksdans, zoo

genoemd naar de Gavots, bewoners van Gapen<jais
zich
in Dauphiné. Oorspr. een kringdans, waaruit
één paar losmaakte en alleen verder danste, welke
solo met een kus besloten werd. Arbeau, noemt
de g. een verzameling van branies met gaillarde-

.
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sprongen. Als gezelschapsdans der aristocratie werd
zij aan het hof van Lod. XIV gestyleerd, en kwam
ze door Vestris ook op het tooneel. In de muziek
werd ze in de Fr. suite een geliefkoosde vorm, dikwijls gevolgd door een 2e g. h la musette (Eng.
suiten van Bach).
Terlingen-Lücker.

Gavrius, > Gafori.
Gawain and The Green Knight,

allite-

reerend gedicht van omstreeks 1360- ’70, vervat met
drie andere (Purity, Patience en Pearl) in één manus-

onbekend. Past in den Arthur-cyclus,
van de
Tafelronde, in gevaar gelokt door den mysterieuzen
Groenen Ridder, redt zich het leven op wonderlijke
wijze door het feit, dat zijn nobele zuiverheid bestand
blijkt tegen de aanvallen van de verleidster Morgayn
La Fay. Een juweel van middeleeuwsche dichtkunst.
Uitgegeven door Morris in Early English Text
Society (Extra series) 1897.
F Visser.
L i t. G. L. Kittredge, A Study of Gawain a. t. G. N.
(1916). Vert. in modern Eng.
J. L. Weston (1898).
Gay, 1° D e 1 p h i n e, > Girardin (Mme E. de).
2° John, Eng. dichter; * 1685, 1735. Na eenige
f
niet-succesvolle pogingen op dram. gebied, oogst G.
groote faam met zijn zangspel Beggar’s Opera (> Ballade-opera), een greep uit het leven van dieven en helers, dat tegelijkertijd sir Robert Walpole caricaturiseert en een aanval is op den Ital. opera-stijl van toen.
Verschijnt heden ten dage nog wel eens op de planken
in Engeland. Gay’s overige werken zijn nu grootendeels
in vergetelheid.
F. Visser.
Gaya, plaats in het presidentschap Bengalen
(X 224 EF3), is een van de voornaamste bedevaartsplaatsen van Indië, vlak bij Bodh-Gaya, waar
Boeddha vijf jaren in geestelijke abstractie doorbracht
onder den Bodhi-boom. > A^oka bezocht dezen boom
(ca. 250 v. Chr.) en bouwde ervóór o.a. den eersten
tempel. Van A<?oka’s bouwwerken zouden ons slechts
bewaard gebleven zijn de overblijfselen van een steenen omheining van een troon. Dr. Th. Bloch heeft echter aangetoond, dat hij niet van Asjoka afkomstig kan
zijn, maar eerst een eeuw later moet zijn opgericht.
In alle geval is het een merkwaardig monument. De
sculptuur van deze balustrade is de eerste ons bekende
Hindoe-sculptuur.
Hendricks.
Gayal (Bos frontalis Lamb.), een groote rundersoort, voorkomend in de bergachtige streken Oostelijk
van de Bralmiapoetra tot in Birma. De g. is zwaarder
cript. Schrijver

maar

heeft een eigen thema: Gawain, een ridder

.

:

:
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De kop

is

horens

zijn

met een zeer dikken bek. De zeer dikke
kegelvormig en loopen met een zwakke
kromming naar buiten en achteren uit. De kleine oogen
liggen vrij diep onder de oogp looien; de rechtopstaande
ooren zijn groot en spits. Drie of vier huidplooien
scheiden den kop van een lange, buitvormige opzwelling, die den hals, de schoft en de helft van den rug
bedekt en een volmaakten „stierennek” vormt. Het
overige lichaam is vleezig; de pooten zijn sterk; de
hoeven in grootte in overeenstemming daarmee, maar
kort en vau voren steil afvallend; de dunne staart
reikt met zijn kwast tot de bijhoeven. Een kort, dicht,
glad en glanzend haarkleed bedekt het lichaam en
vormt aan den handwortel hangende bosjes krulharen.
De overheerschende kleur is zwart, de haarbosjes aan
de voorpooten sepiabruin, de horens grijswit met zwarte
einden. De pooten zijn tot de onderste helft wit. Soms
komen ook gevlekte, zelfs geheel witte dieren voor.
Als bergdier is hij levendig en vlug. Zijn karakter is
zacht en vertrouwelijk; nooit valt hij een mensch aan.
De inboorlingen hebben hem sinds onheugelijken tijd
tot huisdier, maar niet in de beteekenis van onze
huisdieren, gemaakt. Vsch. volksstammen hebben
kort

kudden van halfwilde g. in hun bezit, die met zout
gelokt worden en de dorpsbewoners naar hun hutten
volgen; overdag gaan zij weer naar de bosschen terug.

De melk

is

zeer vetrijk, het vleesch voortreffelijk. Keer.

Louis Joseph, Fransch
natuurkundige; * 1778 te St. Léonard-le-Noblat, dept.
Haute- Vienne, f 1850 te Parijs. In 1808 prof. in de
natuurkunde te
Parijs,
in 1809
tevens in de chemie. In 1839 tot
pair
verheven.
G. heeft vele verdiensten voor natuur- en scheikunde. In 1801
gaf hij een adhaesiemethode voor
het bepalen van
de capillariteit.
In 1802 vond hij
de naar hem geGay-Lussac,

noemde wet [>
Boyle— GayLussac (Wet v.)]
In 1805 vond hij

met v. Humboldt, dat twee deelen waterstof en een deel zuurstof
samen water geven. Later vond

hij ook dgl. eenvoudige
verbindingsverhoudingen voor andere gassen. In 1811
vond hij een methode, om de dampdichtheid te bepalen, in 1819 de afhankelijkheid van oplosbaarheid van
de temp. Met Biot ondernam hij in 1804 en 1805 de
eerste wetensch. ballontochten.
Voor den zgn. toren van Gay-Lussac,
Loodenkamerproces.
L i t. Biot, LTnstitut (1851) Arago, Oeuvres biographiques (III).
jm Santen .
:

;

Gaza, bijbelsche naam van stad in Z.W. Palestina,
die in alle eeuwen van haar bestaan tot nu toe haar belangrijkheid ontleende aan haar ligging op den karavaanweg tusschen Egypte en de landen van Westelijk
met een langeren rug. Het voor- Azië. Zij wordt reeds vermeld onder de door Thoethoofd is volkomen effen. Een stier van 3,6 m lengte mes III van Egypte veroverde steden
van Palestina
bereikt een hoogte van 1,5 m; het wijfje is iets lager. en als een Egyptische gamizoenstad in
de Amamadan de

>

gaur, lager en

Gaza
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stammen ontving en tot nieuwe volkseenheid vormde.
Het omvat het land tusschen de Zambesi en Limpopo

brieven. In de H. Schrift komt zij het eerst voor in de
volkerentafel van het boek Genesis (10.19) als Zuidelijke grensstad van Canaan. Hoewel G. door de Israëlieten bij den stam van Juda werd ingedeeld (Jos. 15.47),
konden zij haar niet veroveren (Jud. 1.18). Volgens
Deut. 2.23 woonden in G. de Hevieten en daarna de
Caphtorieten. In den Rechterstijd was zij in handen
der Philistijnen (gesch. van Samson en Dalila, Jud.
wT aarvan zij een der voornaamste steden was.
16),

Waarschijnlijk

is

deze stad nooit geheel in

en is het voornaamste werfgebied van zwarte arbeiders
Besselaar
voor de goudmijnen van Transvaal.
.

Gazali,

grootste theoloog en meest invloedrijk schrijver
1,
van den Islam; * 1059 te Toes in Chorasan (Perzië),
vroeg legde hij zich toe op de stuf 1111 aldaar. Reeds
die der rechtsgeleerdheid en van de theologie volgens
hand
de macht de school van al-Asjari en vele werken van zijn

havenkwartier Maioumas bedoeld is (onzeker). Vanaf
de verovering door de Muzelmannen (635) vermindert
de beteekenis der stad. De kruisvaarders onder Boudewijn III bouwden er een fort (1149) en Napoleon veroverde de stad in 1799. In den Wereldoorlog was G.
het tooneel van bloedige gevechten (1916- ’17). De
ligging van het oude G. moet hoogst waarschijnlijk
niet gezocht worden in > Teil' Addzjoel, waar bekende
Petrie
Flinders
opgravingen verricht zijn door
(„Ancient Gaza”), maar op dezelfde plaats waar het
huidige Gazze ligt. Deze stad van ca. 17 000 inw.
ligt op 4 km afstand van de zee, aan de spoorlijn van
Egypte naar Loedd (Lydda) en is een centrum voor
Simons.
landbouw en telt veel weverij.
M. A. Meyer, History of the City of Gaza
L i t.
from the Earliest Times to the present day (dl. V der
:

New York

1907).

Gaza, Theodorus, Grieksch Humanist, ca.
1400-1475. Na de inname van zijn vaderstad ThessaTurken (1430) werkte hij in Italië voor
de verbreiding van de Gr. taal en cultuur. In Mantua
leerde hij Lat. van Vittorino da Feltre, was de eerste
prof. in Gr. te Ferrara, en vertaalde veel Gr. auteurs
te Rome onder paus Nico laas V en in Napels onder
koning Alfonsus. Hij stierf als abt van een klooster in
Calabrië. Zijn Gr. grammatica, de eerste, die, zij het
nog gebrekkig, ook de syntaxis behandelde, werd te
Venetië in 1495 gedrukt en door Erasmus in 1521 in het
lonica door de

Lat. vertaald.
L i t. : Gercke, Theodorus Gazes (1903). Zr. Agnes.
spinnen), een lyrische
Gazal ( oo Arabisch,
versvorm, in de Perzische (Hafiz) en andere Oostersche
literaturen beoefend. Het hoofdkenmerk is, dat de
eindklank van den eersten versregel in iederen even
regel terugkeert, naar het schema aa ba ca da enz.

=

Daarbij meestal

>

rime

riche.

De inhoud

is

vreedzaam,

idyllisch, erotisch. Men kan de g. vergelijken
sonnet in de Westersche literaturen.

met het

>

v. d.

Aboe Hamid Moehammad

a

der Israëlieten gekomen (vgl. 4 Reg. 18.8). De Assyriërs veroverden haar meermalen (8e en 7e eeuw), daarna de Perzen onder Cambyses (529 v. Chr.) en tenslotte Alexander de Groote (332 v. Chr.). Vervolgens
was zij in handen der Ptolomeeën, Seleucieden, Macchabeeën (1 Mac. 11.61) en Romeinen. In de Hand.
der Apostelen (8.26) is volgens de interpretatie van
velen sprake van den „woestijnweg naar G.”, niet van
een „G., dat woest is”. Het Christendom vond in G.,
dat in de eerste eeuwen onzer jaartelling een buitengewoon bloeiende handelsstad was, spoedig toegang,
doch worstelde er tot ca. 400 met een krachtig heidendom (St. Porphyrius; Mama). Grieksche schrijvers
onderscheiden in deze periode een „oud-G.” en een
„nieuw-G.”, met welk laatste volgens sommigen het

Coluinbia Univ. Oriental Studies;
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.

Zuidelijk deel der Port. kolonie Mozambique of Port. O. -Afrika (I 535 2), genoemd naar
den Kafferhoofdman Gaza, een tijdgenoot van den

Gnzaland,

G

wreeden Tsjaka, die daar vluchtelingen van verdelgde

over deze materie bewijzen zijn meesterschap over stof
en methode. In 1091 werd hij prof. aan de Nizamijjahuniv. te Bagdad. Uit dezen tijd dateert zijn bekende
werk Tahaf oetoe T-falasifa (ineenstorting der philosophen), een scherpe bestrijding van de leer van mannen als Ibn Sina (Avicenna) en Ibn Roesjd (Averroës),
welke laatste er een antwoord op schreef. Tegelijkertijd openbaarde zich steeds meer en meer bij hem een
wantrouwen in het vermogen van het menschelijk
verstand om met eigen krachten de waarheid te bereiken. In zijn autobiographie Moenkidz min ad-dalal
(bevrijder uit de dwalingen) verhaalt hij, hoe hij, na
een aanval van volledige scepsis doorstaan te hebben,
bij de vsch. richtingen ging zoeken naar een hecht
fundament voor zijn geloof. Noch de zich in spitsvondige casuïstiek uitputtende scholastieke theologie,
waarmee hij zich lang had bezig gehouden, noch de
Sjiïetische richting der Ismaïli’s met hun blinde overgave aan den imam, noch de neo-Platoonsch georiënteerde philosophen gaven hem, wat hij wenschte. Dit
vond hij ten slotte slechts bij de mystieke richting der
Soefi ’s, die hem leerden, dat de waarheid niet te vinden is door redeneering of aannemenop gezag, maar door
de persoonlijke ervaring van het onmiddellijke contact
met God in de ma’rifa (gnosis, schouwen). Voor
zich zelf trok hij de consequentie uit het in deze geestelijke crisis doorstane; hij deed afstand van zijn leerstoel om zich als Soefi in de eenzaamheid terug te

trekken (1095). In dezen tijd schreef hij zijn belangrijkste werk, de vierdeelige Ihja’oe oeloemi ’d-din (ten
leven wekking der godsdienstige wetenschappen), die
voor de verdere ontwikkeling van den Islam van onberekenbaar belang is geweest. In de twee eerste deelen
behandelt hij de uitwendige godsvereering en de plichten, die deze voor het dagelijksch leven meebrengt; in
de laatste de inwendige gesteldheid, die daaraan ten
grondslag moet liggen en wel eerst negatief: de ondeugden, die ten verderve voeren, dan positief: de
deugden, die de zaligheid doen verwerven. Van dit
laatste gedeelte vormt het prachtige traktaat over de
Godsliefde het hoogtepunt. De titel is geen grootspraak
gebleken. Gazali ’s werk heeft den orthodoxen Islam
gered uit de impasse, waarin dorre jurisprudentie en
scholastiek, die alle contact met het persoonlijke godsdienstige leven verloren had, hem gebracht had. Het
hart heeft weer de plaats teruggekregen, die het toekwam. Een gematigde mystiek, gereinigd van pantheïstische smetten, is als orthodox erkend, waardoor afscheiding van grootere groepen naar de heterodoxie is
voorkomen. In 1105 aanvaardde G. na herhaalden
aandrang opnieuw een professoraat in Naisaboer om
zich kort voor zijn dood nogmaals terug te trekken. Het
aantal van zijn nog bewaarde werken is aanzienlijk;
hun chronologie is voorloopig nog weinig zeker. Ze

bewegen zich op het gebied van recht, dogmatiek,
eschatologie en mystiek (voor de volledige opgave,
zie Brockelmann, Gesch. der arab. Lit., I, 421-426).
Men vindt er in terug een man, die groot is niet zoo-

;
:
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Gazania

zeer door genialiteit en originaliteit

van geest als wel
door de oprechtheid van zijn religieuze overtuiging
en door zijn machtige persoonlijkheid, die heel de verdere ontwikkeling van de Mohamm. theologie en het
godsdienstig leven in den Islam heeft bepaald. Ook
op den Indonesischen Islam hebben zijn persoon en zijn
werk grooten invloed gehad. De beschuldiging van
pantheïsme, waaraan hij zoowel vroeger als nu heeft
blootgestaan, is, ook voor zijn meest esoterisch werk,
ongegrond. Zie ook nog > Algazel.
L i t. : D. B. Macdonald, Life of al Ghazzali, in
Journal of the American Oriental Society (XX 1899)
M. Asin Palacios, La mystique d’al-Gazzaü in Mélanges
Université St. Joseph de Beyrouth (VII 1914)
Carra
de Vaux, Gazali (Parijs 1902)
S. Zwemer, A moslem
seeker alter God (New York 1920)
I. Goldziher, Vorlesungen über den Islam (Heidelberg 2 1925).
Zoetmulder
Gazania, overblijvende, samengesteldbloemige
plant uit Zuid-Afrika, met kleurige, margarietachtig
gevormde bloemen, welke des winters onder glas dient
te worden gehouden.
Gazanion, Edouard, Fransch dichter uit de
groep van G. Apollinaire en Ch. Vildrac; * 1880 te
Puy-en-Velay.
Voorn, werk: Chansons pour celle qui n’est pas
venue (1910).

:

—Gdynia
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Gazna,

plaats in Afganistan, was eertijds resivan Mahmoed van Gazna (997-1030). Van zijn
bouwwerken zijn nog slechts twee vervallen
minara’s (torens) over. Hij liet er door gevangen genomen
Hindoe ’s de moskee „de Hemelsche Bruid” bouwen.
Zijn graf is in 1842 door de Eng. buit gemaakt en opgesteld in het Agra-fort. Het is een goed voorbeeld van
oud-Islamietische kunst. In 1151 werd G. door Ala’oed
Din (Aladin), vorst van Gor, veroverd deze liet de
dentie
groote

;

meeste inwoners ter plaatse vermoorden, doch de
overige, de notabelen te Gor zelf, om hun bloed te gebruiken in den mortel van de vestingwerken.

:

;

;

;

.

Gazara, *

Gezer.

Gazeile-expeditie,

groote expeditie voor zeeonderzoek door de Duiteche oorlogsmarine met de
korvet Gazelle (1874- ’76), door den Atlantischen en
Indischen Oceaan naar de Zuidzee, waar ook ethnol.
onderzoek werd verricht. Vooral bekend om de vele
en nauwkeurige diepzee-loodingen.
L i t.
Die Forschungsreise S.M.S. Gazelle in den
Jahren 1874-76 (5 dln. 1889).
v. Velthoven.
Gazellen, > Antilopen.
:

W

Gazet,
i 1 1 e m,
Belg. geschiedschrijver; * te
Atrecht, f 1612 aldaar. Doctor in theologie; was achtereenvolgens prof. te Leuven, kanunnik van Aire,
pastoor te Atrecht.
Werken: o.a. L’ordre et suite des évêques et
archevêques de Cambrai (Atrecht 1597) ; L'ordre des
évêques d’Arras, plus le catalogue des saints honorés
dans ce diocèse (Atrecht 1604) Vie des saints, avec des
exhortations morales (Reims 1613) Hist. ecclésiastique
des Pays-Bas, etc. (Valenciennes 1614).
;

;

Gazettc Archcologique,

Fransch

tijdschrift,

Lenormand gesticht, nadergeleid door de Witte en Lasteyrie en sedert 1886

in 1876 door de Witte en

hand

door Brabelon en Molinier onder den titel Revue des
Musées Nationaux. Het tijdschrift hield op te verschijnen in 1890.

Hendricks.

Gazon, > Grasperk.
Gazonplant, plant, die

zich leent voor vorming
van een dicht gesloten lage vegetatie, bij wijze van
grasmat. Als g. kunnen dienen, al naar grond en ligging van den grond, behalve grassoorten o.m. klimop,
maagdenpalm, Sedumsoorten, heide, Dryas octopetala, Draba bruniaefolia en
Thymus Serpyllum.

Rxetsema

.

Gazophylacium

(Gazophylakion,
Oudtestamentisch Grieksch woord) was de zaal van den Joodschen tempel, waar de tempelschat bewaard werd, of
de schat zelf. Het plan om geld te verzamelen voor het
heiligdom gaat terug tot Moses (Ex. 30. 11). Salomon
bouwde de schatkamer en plaatste er al het bijeenverzamelde. Zij werd vergroot door de tempelbelasting,
de voorgeschreven geldoffers en vrijwillige giften. In
den door Herodes gerestaureerden tempel was het g.
aan den rechterkant van het voorhof der vrouwen.
Ook de omgeving van de schatkamer werd g. genoemd.
Vgl. Joh. 8. 20. In den muur waren 13 openingen,
waarin het geld gestort werd. Het geld viel in kisten,
die in de kamer stonden opgesteld. Vgl. Mc. 12. 41-44;
Lc. 21. 1-4. Verscheidene malen in de geschiedenis
van het Joodsche volk werd de tempelschat geroofd.

Ten

werd aan Titus alles overgeleverd.
g. ging in de Christelijke Oudheid over op:
de „schatkamer”, waar de kostbare voorwerpen der
basilieken
(vaten, gewaden enzoovoort) bewaard
werden; de plaats, waar de gaven, niet voor het altaar
bestemd, werden gebracht; eindelijk: het offerblok.
C, Smits
Gbandi, ook Ngbandi, Angbandi, Mogwandi
genaamd, volksstam in Belg.-Kongo. Zij wonen langs
de beide oevers der Ebola, en strekken zich uit naar
het Z.W., tot aan de Mongala, N.O. langs de Bomii.
Naar het O. toe hebben zij als uiterste grens nagenoeg
23° O. Mbati is de benaming, die hun Zuidwaarts hi n
gebied wordt toegekend. Hun taal, het Gbandi,
slotte

De naam

.

Gazettc de Leyden, het meest bekende der in
de tweede helft der 17e en de eerste helft der 18e eeuw behoort tot de groep der Soedaneesche talen. > Kongo
in Nederland door de Fransche refugié ’s gestichte (sub: Ethnographie).
„Gazettes” (1680-1798). Oefende tot ver in Europa
Lit.
P. B. Tanghe, De ziel van het Ngbandivolk
grooten invloed uit. Andere dgl. bladen met een bijna (in Congo Bibliotheek, nr. 28) id., De Ngbandi naar
Europ. faam werden in Amsterdam, Rotterdam en het leven geschetst (in Congo Bibliotheek, nr. 29) id.,
geschiedkundige bijdragen (in Congo
Utrecht uitgegeven. In den jongsten tijd zette de Gazet- De Ngbandi
Bibliotheek, nr. 30).
DeCleene.
te de Hollande, een te Den Haag verschijnend, meer
Gbely, stadje in Z.W. Slowakije (48° 50' N.,
voor diplomatieke kringen bestemd weekblad, de
17° 10' O.), in het dal der Neutra; 4 000 inw.
traditie der vroeger-eeuwsche Gazettes voort.
Voor de vele in België verschijnende bladen, welke Petroleumbronnen.
Gdinrjen, > Gdynia.
den naam Gazette dragen, -> Belgische Pers.
Oostendorp.
Gdynia (Duitsch: Gdingen), Poolsche handels- en
Gazipoer, stad aan den Ganges in de Ver. Pro- oorlogshaven aan de Oostzee, in den zgn. Poolschen
vinciën van Agra en Oudh. Britsch-Indië. 25 000 in- corridor; 40 000 inw. (in 1920 slechts 3 000).
woners. Bekend zijn de ruïnen van het Paleis van de
Van een onbeduidend visschersdorp maakten de
40 zuilen.
Polen in zeer korten tijd van G. een belangrijke haven;

;

:

:
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plaats, dienend tot Poolschen in- en uitvoer, Ned.
maatschappijen hebben bij havenbouw werk verricht.

G. is thans door directe spoorwegverbinding met het
Poolsche steenkolengebied in Opper-Silezië verbonden;
uitvoer van kolen, hout, boter, suiker, aardappelen;
invoer van koloniale artikelen en kunstmest. G. is de
Son.
basis der Poolsche marine.

dan

schappen

Liturgische gebaren zijn de bewegingen en houdingen
van lichaam en ledematen, welke de Kerk gebruikt
in haar liturgie, en waarmede zij bedoelt haar gedachten, meestal reeds in woorden uitgedrukt, te verduideeen
lijken. De oudste ervan kenden gemeenlijk reeds

is

voor

intellectueele

disposities.

De

bedoelt dus ook minder den min of meer verborgen aanleg van een levend wezen dan temperament
en karakter, zooals het zich practisch naar buiten
vertoont en door anderen ervaren wordt, en zoo is
iedereen verplicht, zelfs de niet-geleerde, rekening

g.

te

houden met de

g.

der

samenleeft.

Gealtereerde
waarvan een

menschen, waarmede hij
Fransen.

accoorden

zijn

verlaagd

zijn;

majeur) met verhoogde quint

(do,

mi, sol

accoorden,

meer noten kunstmatig verhoogd of
bijv. de hoofddrieklank van C groote

of

terts (do

=

c,

e,

gis

jj£).

Geanticlinale, >

Geaster, >

414

expressie (1919) ; A. D. Sertillanges, L’orateur chrétien
(1930); A. Vogel, Rhetorica (1931). v.d. Eerenbeemt.

een soms gebezigde term voor
> aard, heeft echter niet dezelfde omvangrijke beteekenis als deze en is een minder theoretisch begrip.
G. wordt meer gebruikt voor het geheel van zielkundige
eigenschappen dan voor organische disposities, en
dan nog meer voor de affectieve en karaktereigen-

Geaardheid

— Gebaar

Geosynclinale.

Aardster.

Joodsch of heidensch voorbestaan ; onder deze behooren de voornaamste
de staande, de geknielde, de liggende (prostratie).
De staande, met daarbij uitgestrekte en opgeheven
armen (orante), was door Christus op een bijzondere
wijze geheiligd in zijn kruisoffer (dat oude schrijvers
in het vóór-Christelijk gebaar zagen voorafgebeeld).
Uit eerbied en bescheidenheid bezigde men dit volle
kruisgebaar nimmer algemeen; de M.E. kenden een
gebruik ervan, beperkt tot den canon, vanaf de Consecratie, heden nog hier en daar voortbestaand (Lyon,
Carmelieten, Kartuizers). De staande houding is bij
uitstek die van den priester: als bemiddelaar; voorheen
stonden echter onder de liturgische plechtigheden
allen, zelfs de geloovigen (al dan niet steunend op
stokken). De geknielde houding verving reeds
in het begin bij sommige gelegenheden de staande,
als uiting van onwaardigheid: in tijden van rouw,
boete en nood, ook op bijzonder ernstige oogenblikken.
Oudtijds was zij ten eenen male uitgesloten op de
Zondagen en op alle dagen van Paschen tot Pinksteren.
De liggende houding trad eerst sinds de 8e eeuw
in liturgisch gebruik, en heden wordt zij slechts zelden
gebezigd (Goede Vrijdag, Paaschzaterdag: onder de Aller

gebedshoudingen:

Geb of Keb, naam van Egypt. aardgod, die, als
mannelijk beginsel, werd gedacht als liggende onder heiligenlitanieën, ook bij Wijdingen). De knieval
de hemelgodin Noet. Toen hun beider vader, de lucht- (op één knie of op beide knieën) kwam, als uiting van
god Sjoe, deze ophief en zoo de twee elementen van diepen eerbied, ook eerst in de M.E. in liturgisch geelkander scheidde, ontstond de kosmos, waarin nu G. bruik; hij werd onder de H. Mis den priester voorgede aarde als erfdeel kreeg en „vorst der góden” van de schreven door Pius V (f 1672). In het Oosten bleef hij
aarde werd. Geb en Noet brachten Osiris, Seth, Isis zoo goed als onbekend.
en Nephthys voort. Men dacht zich den aardgod G. als
Tusschen staan en knielen in, bevindt zich de
liggende op zijn buik, terwijl de planten der aarde buiging, welke meerdere graden kent; de diepste
Simons.
op zijn rug groeien.
wordt o.a. gebruikt bij het Confiteor (voor den misdieGeba, zie onder •»- Gabaa.
naar vereenigd met de knieling). De lichtere zijn meestGebaar, lichamelijke beweging met het doel, al groeten of andere voorbijgaande eerbiedsbetooden naam van
een gedachte of gevoel uit te drukken of te helpen ningen: aan het kruis, aan relieken, aan
voorts in de
uitdrukken. Van nature gaan de affecten van den Jesus, van Maria, van andere heiligen,
-> Humimensch gepaard met bewegingen van het gelaat, het Gloria bij: gratias agimus tibi ...» ook bij
Oosten gebruikt
hoofd, de handen en andere ledematen. In de voor- liate capita vestra Deo, enz. In het
van het aanraken van
drachtskunst worden die natuurlijke reacties der men de diepe buiging, vergezeld
als hoogste eerbiedsrechterhand,
de
met
grond
den
versterkt
redenaar
Een
gestyleerd.
affecten
inwendige
aldus den indruk van zijn eigen woorden, een verzen- betuiging.
De zittende houding was oorspronkelijk voorzegger onderlijnt zoo het gevoel en de gedacüte van een
Cathedra) en zijn
gedicht. Vooral echter een tooneelspeler moet zich in behouden aan den bisschop (>
werd zij verder verspreid,
de gedachten en gevoelens van anderen inleven, in een priesters, later (in de M.E.)
alleen voor de gevallen, dat men slechts
rol, een type; bij hem zal het g. voor bepaalde uitingen doch steeds
reeds vroeger in het Kooreerder traditioneel kunnen worden om voor ieder te luisteren had (zoo ook
het Evangelie werd echter
lezingen);
bij
de
gebed:
18e
de
in
er
ontstonden
Zoo
zijn.
te
licht herkenbaar
altijd zitteneeuw enge regels voor het g. in de tooneelkunst staande aangehoord. Ook kon de bisschop
sacramenten toedienen (Wijdingen,
(Gottsched). Vooral in de rhetorica moet het g. een de spreken en zekere
biechthooren.
dienende functie blijven uitoefenen, de aandacht van Vormsel); de priester zit bij het
Een heden veel gebezigde houding is die der
het woord niet aftrekken, doch juist den indruk daarvan
(met den rechterversterken. Het g. moet schoon zijn, aangenaam aanlinker). Zij staat in verband
doen, tenzij juist een onaangename indruk moet duim kruiselings over den
huldiging van den
gewekt worden. Het moet zijn aangepast aan den aard met het Germaansche gebaar bij de
o
zij ingeleid door het
wordt
Dikwijls
leenheer.
het
van
stijl
den
aan
gevoel,
het
van
en de hevigheid
in de H. Mis, bij het
handen:
der
den
van
karakter
het
en
gestalte
gesprokene, aan de
zegen, enz. (het gebruik
spreker. Zoo zal over het algemeen de Nederlander geven van den plecht igen
de handen erna over
sober zijn in zijn g.; zoo ook de gewijde redenaar in de M.E. bij het gebed Supplices:
de borst te kruisen, leeft nog voort bij de Kartui-

samengevoegde handen

m

hoogheffen

gematigd
Lit.

zijn.

J.

v.

Ginneken,

Gelaat,

gebaar en klank-

zers,

Carmelieten, Dominicanen, enz.). Het omhoog-

;

415

Gebak

—Gebastionneerd

handen gaat steeds gepaard met een
(naar den hemel, het kruis,
enz.), een gebaar, dat ook afzonderlijk voorkomt
en dat eerst in de M.E. in de liturgie werd opgenomen,
tegelijk met het vestigen der oogen op de geconsaheffen

der

omhoogblikken

creerde Hostie, enz.
christelijk) is dat der

Een

veel ouder gebaar (vóór-

uitstrekking

legging der handen

of

op-

der rechterhand
alleen), ten teeken van overdracht of uitzending van
een macht of kracht: bij zegeningen, genezingen, duiveluitdrijving, verzoening van ketters, schenking van
sacramenteele genaden (Vormsel, Biecht, Wijdingen).
De zegen werd echter al vroeg (2e eeuw en later) bij
voorkeur gegeven met een kruisteeken, beschreven met
duim of wijsvinger der rechterhand, of met deze geheele
hand, waarbij dan in het Westen (allengs sinds de
13e eeuw) de priester alle vingers hield uitgestrekt,
den pink gericht naar het voorwerp der zegening. Een
ander oud gebaar is het
op deborst,
eigenlijk het slaan op het hart, zetel van het (schuldige)
gemoed. Oud is ook de kus als teeken van liefde
en eerbied: op wang, schouder, borst, hand, knie of
voet; heden nog: in de H. Mis, bij Wijdingen (wang),
bij het overreiken of aannemen van voorwerpen en
bij begroeting van bisschoppen (hand), bij begroeting
van den paus (voet); op gewijde voorwerpen: kruis,
altaar, relieken, Evangelie, pateen, enz.
Apostolisch is voorts het gebruik, dat de mannen
(of

kloppen

:
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stelsel

het g. en den dans. Het g. komt, vaak als onderdeel
van relig. dansen, bij schier alle volkeren voor. In
Rome zou het, volgens Livius de oudste vorm van
tooneel geweest zijn en ook het oudste Christelijke
tooneel zou een g. zijn geweest, in de kerk gegeven
ter verduidelijking van de voor leeken onverstaanbare
bijbelteksten (10e eeuw).Toen later het gesproken woord
bij deze spelen gebezigd werd, bleef het
g. als danspan torn ime vaak nog als intermezzo in gebruik.
De Renaissance zag een hernieuwden opbloei van
het g. ontstaan bij haar groote pronkfeesten. Zoo waren
vaak eerepoorten en dgl. feestdecoraties met spelers
bezet, die een g. ten beste gaven, en bij het tooneel
werd de danspantomime, wederom als tusschenspel,
aanleiding tot het vertoonen van allerlei kunst- en
vliegwerk met decor-machinerieën.
In 17e en 18e eeuw, den tijd van het rijke Baroktooneel en van het grootste prachtvertoon aan de hoven,
werd de pantomime zelfs op tournooien overgebracht,
die tot ware ruiterballetten werden

met vaak

alle-

gorischen zin (do Oorlog der Liefde e.d.). Allerlei
actueele wapenfeiten gaven gereede aanleiding voor
dgl. vertooningen. In Duitschland werd het g. op het
tooneel, en wederom als tusschenspei, bovendien gebruikttot het vertoonen van martelieën, waarbij den toeschouwers geen enkel gruwelijk detail gespaard bleef.
Bekend zijn voorts in Frankrijk de tusschenspelen

met dans en
Naast dit
der 17e eeuw

stukken van Molière.
ontstond in het einde
Later(in de M.E.)kwamen
in Frankrijk het zgn. Théatre de la Foire,
mijter, bonnet, enz. de oude regel bleef echter gehand- kermistooneel, waarbij als in de revue, allerlei
actualihaafd, en het hoofd wordt gewoon lijk slechts gedekt teiten behandeld en gehekeld werden. Toen de koning
bij rust, of bij eenige handeling van gezag (exorcisdaarbij samenspraken verbood, bleef slechts één
men e.a.).
acteur aan het woord, terwijl de anderen met g. antEindelijk kent de liturgie nog
lichaams- woordden. En na een tweede verbod (in 1710) voor elk
oudtijds keerde men zich bij de gebruik van het gesproken woord, nam men geheel tot
gebeden naar het Oosten, bij de duivelsverzaking het g. zijn toevlucht.
naar het Westen (een gebruik voortlevend in het
Het g. bleef ook in 19e en 20e eeuw een belangrijk
Oosten); bij den zang van het Evangelie keerde de element in de balletten. Slechts in de laatste jaren
diaken zich in de 9e eeuw naar het Zuiden, nl. de plaats ontstond vooral in Duitschland een reactie, welke de
der mannen, vervolgens (10e eeuw en later) naar het beweging om de beweging zelve voorstaat.
N. (in navolging van den stand van den priester ?)
Vrijwel onafhankelijk van den genoemden ontwikkede subdiaken keert zich bij het zingen van den Epistel lingsgang zijn de merkwaardige gebarenspelen, welke
naar het Oosten. Zie ook > Processie; voorts > Kruis- Ned. de laatste jaren meermalen zag bij studentenlustra
teeken, Zegen, en verdere trefwoorden.
Louwerse. of bij opvoeringen door de Graal (de laatste met
Lit. Eisenhofer, Handb. der Liturgik (Freiburg). spreekkoren).
v. Thienen.
Gebak , verzamelnaam voor allerlei lekkernijen, verGebarentaal. Evengoed als met het gesproken
kregen door bakken van deeg uit tarwebloem en bijv. of het geschreven
woord kan men ook met een gebaar
boter of een ander vet, suiker en event. andere grond- zijn gedachten
en gevoelens uitdrukken en aan een
stoffen, gevolgd door vullen of versieren met vruchtenander kenbaar maken (de schouders ophalen, bewemoes, jam, room, suikerglazuur, enz.
gingen van het hoofd). Bij de doofstommen, en ook bij
Gebat, 1° bijbelsche naam (Assyr.: Goebl) van de de Cisterciënzer monniken, die zich tot een
streng
stad Byblos. In den modern -Arabischen naam der zwijgen
verplicht hebben, worden dgl. uitdrukkingsplaats Dzjebeil leeft de bijb. naam voort. De Grieksche middelen
tot een vast stelsel vereenigd en gaan ze
naam Byblos is waarsch. door assimilatie uit den allerlei levensaspecten tegelijk omvatten.
Men kan
Semietischen vorm ontstaan. G. werd door Josuë dan met een zeker
recht spreken van een gebarentaal.
niet veroverd (Jos. 13. 5; Hebr.). Ezechiël (27. 9) Gewoonlijk
wordt g. echter in een iets meer alg.
vermeldt de zeemanskunde, waardoor de „Giblieten” beteekenis gebruikt:
elkander door gebaren mededeein de oudheid beroemd waren.
lingen doen. > Mimiek.
Wils,
2° G., dat vermeld wordt in Ps. 82. 8, is of identiek
Lit.: K. Bühler, Ausdmckstheorie (Jena 1933).
met het Phoenicische Gebal (Byblos) of de benaming
Gebastlonneerd stelsel. Oude en nieuwe
voor een landstreek ten Z.O. van de Doode Zee, Ital. versterkingswijze, waarbij men op de > sailthans El Dzjebal (Gebalene bij Plinius). Dit laatste is lanten van een enceinte bastions plaatste. Eind 15e
meer waarsch., daar G. hier staat naast „Ammon en eeuw bleken de muren en torens van de vestingwerken
Amelec”.
Simons. der M.E. door de zich ontwikkelende artillerie vernield
Gebarenspel of
(< Gr. te worden. Via eenige overgangsvormen kwam men tot
pantómimos
alles nabootsend), tooneelspel zonder het g. s., waarbij men de veelhoekige vestingstad omgesproken woord. Soms bestaat er geen grens tusschen ringde met een droge of natte gracht. Grachtsover-

bidden met

ontbloot hoofd

(1 Cor. 11. 4).
hoofdbedekkingen in zwang,

;

wendingen:

:

.

=

pantomime

g. bij

officieele tooneel

GEBOORTE VAN CHRISTUS

Naar onbekenden Nederlandschen meester

(ca. 1730).
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mondgebed gewerd bestreden door artillerievuur vanaf de wordt verder hoofdzakelijk over het
flanken der bastions of vanaf de ravelijnen, die men handeld.
voor het midden van de courtines legde. Bastions en
Wijze van bidden. Vooral in het Officie van de
ravelijnen lagen dus in de gracht (zie afbeelding H. Kerk worden de gebeden onmiddellijk tot God
eeuw
bij > Bastion). Bastions zijn tot in de 19e
gericht, van Wien men gunsten vraagt „door Christus
H. Lohmeijer.
toegepast.
onzen Heer”. Men kan ook de heiligen aanroepen om
Gebbethon, > Gabathon.
hun voorspraak. > Heiligenverering; Gemeenschap
Gebe, eilandje in N.O.I., in het verlengde van het der heiligen.
Z.O. schiereil. van Halmaheira, waarvan door Straat
te worden verEigenschappen van het gebed.
Djailolo gescheiden. Bevolking ruim 700 zielen;
de eerste plaats zijn
allen Mohammedaan; bestaat voor het grootste deel hoord moet het gebed op
vroomheid omvat: het geloof, dat
uit afstammelingen van Papoea’s; de rest zijn Alfoeren (Lc. 11. 5-9). De
barmhartigheid kent; de hoop,
en
almacht
Cappers.
Gods
van Halmaheira.
6)
Gebed is het opstijgen van den geest tot God waardoor men op Zijn goedheid vertrouwt (Jae.1.
aflianke lijkheid
(JoannesDamascenus),d.i. het vrome opstijgen, dat God en de nederigheid, waardoor men eigen
daarenboven voor zichzelf vraagt,
wil eeren en bijgevolg een uiting is van godsdienst. erkent. Wanneer men
ensmeek- wat noodig is ter zaligheid, wordt het g. zeker verhoord
Soorten van gebed zijn: lof-,
is het aan God te
gebed. Het gebed van lof is de eerste vorm van g., (Joh. 14. 14). In andere gevallen
vraagt, goed voor
mensch
wat
de
datgene,
of
Het
oordeelen
eeren.
te
God
bedoelt
uitsluitend
omdat het
dankgebed prijst God om zijn weldaden. Het hem is. Zoo dit niet het geval is, zal Hij hem iets
smeekgebed prijst God als Oorsprong van alle goede beters geven, dan hij vraagt.
Het is vanzelf sprekend, dat men ook moet bidden
dingen door van Hem te vragen: den hemel en alle
eerbied. Deze eerbied vraagt, vooral in het
middelen, die daartoe noodig zijn. Een der voornaamste
moeten
dingen, die de zondige mensch aan God vraagt, is: openbaar, vormen, welke in acht genomen
oogen te
de verzoening met Hem. Daarom wordt het zoen- worden. Een vroom gebruik is te knielen, de
één woord, een
als vierde soort van gebed genoemd. Men sluiten, de handen te vouwen, in
schrijd ing

Om

vroom

dank-

met

gebed soms
mag ook tijdelijke gunsten vragen, voorzoover deze
nuttig zijn ter zaligheid (Onze Vader, Lc. 11. 3).
Als regel geldt: dat de mensch mag en moet vragen,

wat hij mag en moet verlangen.
Het smeekgebed (dikwijls in engeren zin kortweg
gebed genoemd) is noodzakelijk, omdat God
het wil (Lc. 18. 1 vlg.) en omdat de mensch daardoor
zijn eigen onmacht en Gods almacht erkent. Het
smeekgebed is niet overbodig. Het wil niets nieuws
aan God mededeelen, noch ook zijn H. Wil veranderen;
maar zooals God alle schepselen laat werken om hun
eigen volmaaktheid te bereiken en deze werking eeuwig
regelt, zoo is ook het smeekgebed eeuwig door Hem
gewild als middel ter zaligheid. Het smeekgebed staat
dus niet buiten Gods wil, om dien te veranderen,
maar is daarin opgenomen, zooals alle goede dingen.

>

Voorzienigheid.

Inwendig en uitwendig gebed. Het gebed moet
den grond innerlijk zijn. God sprak zijn afschuw uit
van het volk, dat Hem eerde met de lippen, maar in
zijn hart verre was. Dat neemt niet weg, dat wij
menschen er behoefte aan hebben onze gedachten onder
woorden te brengen en deze tot tolk maken van onze
gedachten om daardoor onze gedachten meer tot het
bewustzijn te doen doordringen, ze beter te ontwikkelen en met andere te verbinden, welke door het woord
worden opgewekt (m o n d g e b e d). Hoe voornaam,
hoe noodzakelijk voor ons, zwakke menschen, het
mondgebed echter ook is, het moet zooveel mogelijk
van het inwendig gebed vergezeld gaan,
daardoor worden gedragen en daartoe voeren. Vandaar
het groote nut van het overwegend inwendig
gebed, dat kan overgaan tot het beschouwend
en in de hoogere graden van vereeniging met God een
mystiek gebed kan worden, waarbij God ons opgaan
tot Hem beantwoordt door een ervaring van zijn
tegenwoordigheid en onze vermogens aan zich bindt. Zie
in

verder over inwendig gebed, gewoonlijk
of

contemplatie

thodisch

meditatie

genoemd, alsmede over

m e-

gebed, als een vorm van gebedsleven
meer in verband met meditatie en contemplatie, de
woorden > Contemplatie, Meditatie, Mystiek. Hier
XI. 14

houding van grooten eerbied aan te nemen. Deze eerbied kan echter ook onder andere vormen bestaan.
In verschillende landen en tijden zijn de gebruiken bij
de betuiging van eerbied zeer verschillend. Wat in
het eene land ontstichtend is, kan in het andere een
vorm van eerbiedsbetuiging zijn. Hier is het vooral
de geest, die levend maakt.
Een groote vraag met betrekking tot het gebed is,
aandacht wordt geëischt.
welke mate van
Men moet ook hier onderscheiden. Voor het overwegend
gebed wordt grooter aandacht en ingekeerdheid
gevraagd dan voor het liturgisch mondgebed en voor
dit laatste weder meer dan voor de telkens te onderbreken schietgebeden. Het zou niet goed zijn, in een
drukke straat of op een station zijn overweging te doen;
is voor de meesten, die niet zeer ingekeerd zijn, niet
aanbevelenswaardig langs den weg een mondgebed te
verrichten, maar het is zeer aan te bevelen, in zulk een
omgeving door schietgebeden de meest innige gemeenschap met God levendig te houden. Wij zien uit deze
voorbeelden, dat men om te kunnen bidden, niet alle
verstrooiing behoeft te vermijden, doch in alle omstandigheden moet bidden. Men moet zich aan de omstandigheden aanpassen en waar men de verstrooiing niet
kan vermijden, telkens weer opnieuw tot God gaan.
Door oefening kan men een groote ingekeerdheid
verwerven. Vooral de versterving en daardoor de
beheersching van de zintuigen, met inbegrip van geheugen en verbeelding, is hier van buitengewoon groote

het

beteekenis.
Hoewel verschillende heiligen aanraden van tijd tot
tijd de mondgebeden zeer, zeer langzaam te bidden
om de woorden tot hun recht te laten komen, is het
niet noodig dit altijd te doen en

kan men volstaan met
de woorden naar

een

algemeene intentie,

hun

zin uit te spreken, al

kan men zich daarvan geen

rekenschap geven. Men houdt den geest met God
vereenigd door aan een of andere gedachte
aandacht te schenken.
Eindelijk moet het gebed zijn volhardend.
Volhardend bidden staat niet gelijk met langdurig
bidden. Integendeel zal de volharding zich vaak uiten

;
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in korte vurige gebeden, -> schietgebeden, terwijl het
langdurig bidden schadelijk kan zijn doordat het
tegenzin veroorzaakt. Dit sluit weer niet uit, dat de
Kerk bepaalde gebeden eischt.
Uitwerking. Een
is
niet altijd een wonder, omdat God bij het laatste
onmiddellijk ingrijpt tot het bereiken van iets, bijv.
een genezing, terwijl Hij bij het eerste de natuurlijke
tusschenoorzaken kan gebruiken.
Liturgisch en privaat mondgebed. Het mondgebed
wordt verdeeld in liturgisch en niet-liturgisch of privaat mondgebed. Het eerste is het officieele gebed der
Kerk, aan bepaalde woorden en vormen gebonden en
door de Kerk verheven tot een vorm van
Hoewel dit als zoodanig een
openbaar, zelfs aan bepaalde ceremoniën gebonden
gebed is, kan men zich daarbij toch aansluiten
door het voor zich te bidden
(Brevier). Dit
doen degenen, die hoogere wijdingen ontvangen
hebben, en de kloosterlingen, krachtens een verplichting
hun opgelegd; vele anderen uit godsvrucht. Hiernaast
staan niet-verplichte gebeden, die echter door de Kerk
officieel erkend zijn en in een bepaalden vorm goedgekeurd, zooals enkele litanieën, aflaatgebeden enz.
Ook zijn er vele gebedsformulieren, welke vrij de
officieele gebeden der Kerk volgen en de strekking
hebben, daarbij te doen aansluiten, maar in dien vorm
niet officieel zijn. In de middeleeuwen vooral had men
allerlei Getijden, die een zeer groote verspreiding
vonden en daardoor een zeker liturgisch karakter
kregen. Kunnen de liturgische gebeden, hoewel in zich
van openbaar karakter, een privaat karakter dragen,
omgekeerd worden andere mondgebeden, die niet uiteraard openbaar zijn, niet zelden in het openbaar
gedaan en kunnen dan een zeker liturgisch karakter
aannemen. De Kerk is echter zeer streng in het
officieel toelaten van openbaar gebed, zoodat men deze
openbare oefeningen van godsvrucht, vergezeld van
gezangen en allerlei niet strikt-liturgische gebeden,
als private oefeningen van godsvrucht moet beschouwen. De bisschop is geroepen, tegen misbruiken
te waken. Het uitgeven van gebeden is aan zijn censuur
onderworpen. Over gebedsvormen in de liturgie, zie
beneden in dit artikel. Vgl. ook > Liturgie.
L i t.
S. Thom. v. Aquino, Summa Theol. (II II
Potters, Verkl. v. d. Katech. (VII, 233 vgl.)
q. 83)
Monsabré, Philos. et théol. de la prière (1906) BruièreLouwerse, Het gebed (1918). L. Cornelissen/ Brandsma.
Gebedsvormen in de liturgie. Volgens zijn innerlijk
karakter kan het liturgisch gebed, gelijk ieder ander,
onderscheiden worden in: dank-, lof-, smeek- en zoengebed; eigen eraan is echter de onderscheiding volgens

gebedsverhooring

gemeen-

schapsgebed.

:

;

;

zijn

uitwend igen vorm. Daar nu in

ruimen zin

(den bovengenoemden viervoudigen) alle liturgische
teksten gebed genoemd kunnen worden (behoudens wellicht lezingen, toespraken enz.) en alle, als voor luide
voordracht bestemd, min of meer gerhythmeerd zijn
(vanaf de zuivere poëzie tot het zuivere proza), is het
mogelijk tusschen een groot aantal gebedsvormen te
onderscheiden: psalmen, gezangen (cantica), hymnen,
sequentiën, lofzangen (als Te Deum, Gloria in excelsis,
enz.), antiphonen,
responsoriën, geloofsbelijdenissen, enz.

In

strikten zin

slechts tusschen drie vormen:

onderscheidt

men

echter

den eucharistischen, den

collecte-vorm en den litanievorm. a) De euchahet best bekend in zijn oudste voorbeeld: Prefatie met Canon der H. Mis, is van Joodschen

ristische,
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oorsprong. Hij is de plechtigste vorm der liturg, gebeden, en bestaat uit: 1° een gedialogeerde inleiding, 2°
een uitgebreide lofprijzing, 3° een smeeking, 4° een
doxologie, beantwoord met: Amen. Zulke gebeden
komen voor bij wijdingen van personen en zaken: bisschop, priester, diaken, abt, abdis, kerk, altaar, paaschkaars, chrisma, doopvont, enz. Zij richten zich steeds
tot

De

God den Vader, dóór den Zoon,
c o

1 1

e c t e-v o r

m

is

m

den H. Geest, b)
ook zeer oud. Steeds zijn

hier 5 hoofdpunten te onderscheiden: 1° ccn uitnoodiging, minstens: Oremus, 2° een aanroeping van God,
3° een nadere bepaling dier aanroeping, 4° een

smeek-

bede, in overeenstemming met deze aanroeping, 5°
een doxologie, beantwoord met: Amen. Soms wendt
zich dit gebed niet tot den Vader, maar tot den Zoon
(gebruik van Gallischen oorsprong), c) De litanie-

vorm

bestaat uit een aaneenschakeling van wisselbeden: aanroepingen en antwoorden van verschillenden
aard. Hij komt reeds in de 4e eeuw in de Kerk voor,
bestond echter tevoren al daarbuiten. Zie onder de
vsch. trefwoorden.
Louwerse.
Eisenhofer, Handb. d. kath. Liturgik (Freiburg).
Gebed en opvoeding. De opvoeder zij zelf een
voorbeeld van innig gebedsleven. Hij spreke meer
tot God over zijn kinderen dan tot zijn kinderen over
God. In het gezin moet de opvoeding tot gebeds-

Lit:

leven reeds beginnen, en het is vooral de moeder,
die door haar verhalen over O. L. Heer en het Kindje
Jesus zulke stemmingen in het kinderhart weet te

wekken, waaruit het onschuldig kindergebedje vanzelf
opwelt. Door vele moeders wordt tegenwoordig deze
eerste opvoeding verwaarloosd en krijgen de school en
de catechese zoo wat alles te doen. Het eerste, wat hun te
doen staat, is de gebedsstemmmg wekken naar aanleiding van de gebeurtenissen van den dag, dagelijksche levensgewoonten, catechismus- of Bijbelles en
Kerkelijke feesten (Verbeeten- Vin cent, Opv. en Onderwijs., I, 226). Als de kinderen hebben leeren bidden,
moeten ze de g. zooveel mogelijk pas leeren. Deze
moeten eerst verklaard en dan pas ge leerd. Onbegrepen g.
baren verveling en worden gemakkelijkgemechaniseerd.
Van zeer groot gewicht is de verzorging van den uitwendigen eerbied of aandacht. Deze heeft op zichzelf
al waarde. Het kind gewent er door aan tucht en zelfbeheersching, en bezield door de gebedsintentie, is de
eerbiedige houding reeds een gebed. Maar hij is ook
noodzakelijke voorwaarde voor de inwendige aandacht,
die voor het beweeglijke kind bijzonder moeilijk is
en ook daarom bijzondere zorg vraagt. Het vrije bidden,
waartoe men het kind tracht te brengen met de paedagogische verzorging der aandacht, kan een geleidelijken
overgang vormen tot het inwendig gebed in zijn eenvoud igsten vorm. Daartoe zijn de kinderen eerst in
staat als ze 12 a 14 jaar oud zijn. Door de goede meening
in den geest van het apostolaat des gebeds en den
Eucharistischen Kruistocht moet heel het leven tot
een gebed worden.
Lit.: E. Jehle, Lex. d. Paed. d. Gegenwart (Freiburg,
Herder, 1930, s.v. Gebetserziehung); p. Gervasius,
Opv. tot Rechtv. en Godsd. (1930).
p. Gervasius
.

Gebedenboek. Hoewel

het gebed is een verkeer
van de ziel met God en op de eerste plaats bestaat in
een innerlijke verheffing van den geest tot Hem, heeft
de mensch toch behoefte aan woorden (> Gebed).
Vandaar heeft naast het inwendig gebed steeds het
mondgebed bestaan. En dit groeide noodzakelijk uit
tot een reeks formulieren, die ten deele een officieel
liturgisch karakter kregen, ten deele vrije vormen
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Gebedenverbond

—Gebedsbroederschappen

van bidden bleven, soms tusschen beide in stonden als
uitdrukking van een in den grond liturgisch gebed, zooals vele Getijden in de M.E. Zoo onderscheidt
men:
1° Liturgische g., waarin de officieele gebeden van den eeredienst der Kerk zijn opgenomen. De
gewone uitgaven daarvan, als het Missale, het Breviarium, het Pontificale, noemt men in den regel niet g.,
wei echter de daarnaar uitgegeven kleinere volksuitgaven om deze in de kerk te kunnen volgen. Zij zijn
slechts strikt liturgisch te noemen, indien ze geheel
met de officieele uitgave overeenkomen. Anders
dragen zij den naam zonder het volkomen te zijn. Dit
geldt bijv. van vertalingen. In de Anglicaansche Kerk
is de naam van de officieele uitgave der erkende en in de
liturgie gebruikte gebeden: The > Book of Common
Prayer, in den volksmond Prayer-book. In de M.E.
waren zeer vele van dgl. liturg, g. in gebruik. In onze
dagen is het gebruik, van missalen en vesperalen vooral, in hooge mate toegenomen en verschijnen er vele
liturg, of quasi-liturg. g. In de M.E. waren deze g.,
vooral om de miniaturen, waarmede ze waren verlucht,
van hooge waarde. Men bewaart nog vele „Horae” of
> Getijdenboeken in vsch. bibliotheken. Tot deze
quasi-liturg. g. kan men ook rekenen, al is het gebruik

vrije

hieromtrent verschillend (•> Liturgie), allerlei min of
meer officieele handleidingen voor vergaderingen van
een Derde Orde, een congregatie, een broederschap,

waarin echter zeer dikwijls liturg, met niet-liturg.
gebeden zijn vermengd. Ook verzamelingen van officieele gezangen en dezer vertalingen vallen hier in
dezen zin onder. Men rekent hiertoe soms ook, hoewel
minder juist, aflaatgebeden.
2° N i e t-1 i t u r g i s c h e g. De Kath. Kerk
met hare vele vormen en oefeningen van godsvrucht
en haar rijk godsdienstig volksleven kent vele g., welke
een uiting zijn van vrije godsvrucht. In den beginne
nog sterk vermengd met liturg, gebeden, zooals het in
deze streken na de uitvinding der boekdrukkunst meest
verspreide g., de Hortulus animae (eerste uitg. waarsch.
1498, meer uitgebreid te Lyon in 1504), werd het aantal vrije gebeden hoe langer hoe grootcr. Een zeer mooi
oud Vlaamsch g. werd uitgegeven door Flor is Prims
in Antwerpen. Zijn Hortulus was zoo populair, dat bij
de Hervorming een Prot. uitgave daarvan noodig werd
geoordeeld en ook in vele oplagen verscheen. In Engeland droegen deze g. den naam van Primer en waren zij
over het alg. meer met liturg, elementen voorzien dan
in onze streken. Hier hield ook het gebruik van het
Latijn in deze g. langer stand: tot ver in de 16e eeuw.
De vrije godsvrucht nam in den loop der jaren vormen aan, welke te ver gingen. Overdreven en ongezonde gebedsformulieren ontstonden, vaak door pliantastische aflaten aanbevelenswaardig gemaakt. Hiertegen kwam vooral het concilie van Trente op, dat
een geheele vernieuwing en versobering bracht, ook
aan het Latijn weer meer beteekenis gaf.
Toch bleven de g. in de volkstaal bestaan. De H.
Petrus Canisius was ook op dit gebied werkzaam. Bij zijn
kleinen catechismus gaf hij een verzameling gebeden
uit, voor studenten in 1556 zijn Lectiones et precationes ecclesiasticae, in 1587 zijn Manuale Catholicorum.
Veel verspreiding vond ook het Precationum piarum
Enchiridion in 1565, ten deele aan Lindanus ontleend,
door een priester van Mechelen Simon Verepaeus uitgegeven. In de 17e eeuw werden de Paradisus animae
van Merlo Horstius en het Coeleste Palmetum van Wilhelmus Nakatenus S.J. de alg. verspreide kerkboeken.
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laatste werd tot in het laatst van de 19e eeuw n
Ned. veelvuldig gebruikt. Het populaire g. van Frankrijk was de Paroissien, waarin het liturg, element iets
sterker was. Voor Eng. gaf Richard Verstegen in Antwerpen in 1559 een verbeterde uitgave uit van de
oude „Primer” met veel liturg, gebeden. Het handhaafde zich meer dan twee eeuwen. Wellicht is het
andere daarnaast gebruikte Manual of devout Prayers
and Exercises ook een uitgave van Verstegen in 1583
reeds. Omstreeks het midden der 18e eeuw kreeg The
Garden of the Soul van biss. Challoner een zeer groote
verspreiding. Het wordt nog steeds gebruikt, al onderging het bij de opeenvolgende uitgaven groote veranderingen. In Ned. is de laatste vijftig jaar het Gulden
Wierooksvat met de daaruit afgeleide uitgaven door
deken Eppink buitengewoon populair.
Naast deze meer alg. g. ontstonden ook tal van g.
voor bijz. godsvruchten of voor bepaalde gelegenheden.
Men kreeg afzonder lijke boeken of boekjes met biechtgebeden, vooral in de 17e eeuw; met communiegebeden, vooral in den laatsten tijd; met de gebeden voor
den kruisweg; ter voorbereiding tot den dood (de oude
„Ars moriendi”); gebeden voor Aanbidding of Lof,
pelgrimsboekjes, oefeningen voor de Meimaand, voor
de Octobermaand, voor de Geloovige Zielen, g. voor
kinderen, voor studenten, voor mannen enz. Allerlei
godsvruchten gaven aanleiding tot nieuwe g. ter vereering van den H. Antonius, de H. Teresia van het
Kindje Jesus enz.
Het groote aantal en de verscheidenheid van al deze
g. leidde bij het bezoek in de kerk en het bijwonen van
de H. Mis vaak de aandacht van het voornaamste af,
zoodat daartegen een reactie ontstond en sinds het
begin dezer eeuw een gezonde godsvrucht tot het liturg,
gebed groeiende is.
3°
Meditatieboeken, leidraad bij de
overweging. Hoewel in den strikten zin geen g. worden
zij daartoe toch vaak en niet zonder grond gerekend,
omdat zij het inwendige gebed leiden.
Men zou hier nog weder onderscheid kunnen maken

Het

tusschen boeken, die geheel als leidraad bij de overzijn opgezet, zooals bijv. het veel gebruikte
Handboek van Yercruysse met overwegingen voor eiken
dag van het jaar, en boeken, die dit karakter niet zoo
uitgesproken dragen als vele „overwegingen” voor de
H. Communie, voor de Meimaand, voor den kruisweg
enz. In een catalogus van boeken vinden deze een plaats
onder de g. en onder het volk hebben zij dezen naam.
Toch is het een geheel bijz. type en niet het slechtste,

weging

integendeel.

Zoo is er rijke verscheidenheid, vooral in Ned. met
opgewekt bloeiend devotieleven. Er is zeker
eenige voorzichtigheid geboden in de aanbeveling van
allerlei g. Er zijn er, die teekenen van inzinking en
ontaarding vertoonen, te zeer aangepast aan een vaak
niet juist ontwikkelden volksgeest. Dit is misschien
nog meer in de geestelijke liederen en volkszangen het
geval dan met de eigenlijke gebeden; de gedachte aan
het wezen van het gebed wordt niet altijd scherp in het
oog gehouden en toch zal dit er de heerlijkheid aan
Brandsma.
moeten schenken.
Gebedenverbond voor de bekeering van
Engeland, > Spencer.
zijn

Gebedsbroederschappen (Lat.
juister misschien

fratemitates),

gebedsverbroederingen

tusschen geestelijke en wereldlijke personen, vooral
tusschen de kloosterlingen en de geloovigen in de
wereld. Van groot belang voor de ontwikkeling van

:
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Gebedsmantel

Broederschappen en godsdienstige vereenigingen
middeleeuwen.
L i t. : Lex. f. Theol. u. Kirche (IV, 318). v. d. Borne.
Gebedsmantel (bij de Joden). Deze was oorspronkelijk niet voorgeschreven. In den tijd van
Christus was echter een bijz. kleeding gebruikelijk,
nl. een vierkante doek met blauwe kwasten aan de
hoeken, die bij het bidden over hoofd en schouders
geslagen werd. Vgl. Mt. 23. 5.
C. Smits.
de

in de

Gebedsmolen,

draaiende
trommel, gevuld
met papierstrooken, waarop
magische formules geschreven zijn, in gebruik bij de
Lamalstische Boeddhisten.
G. worden in beweging gebracht door menschenhand,
wind of water. Iedere omwenteling zou dezelfde verdienste hebben als het opzeggen van de op de papierstrooken geschreven gebeden.

L i t.

:

>

Lamaï8me.
Belton.

Gebedsvormen,
Gebedsmolen.

Gebed

(s.

>

v.)

Gebergte (zie plaat; vergelijk den

index in kolom
een gebied met reliëf, d.i. met afwisseling van hoog en laag, dat als geheel beschouwd
boven een lagere omgeving oprijst. Naast gebergten
door vulkanische uitbarstingen gevormd (vulkanische gebergten), en zgn. tafel- en traplandschappen (> Cuestalandschap) uit horizontale,
zacht hellende gesteentelagen opgebouwd,
resp.
onderscheidde men
en plooiingsgebergten, resp. door breuk vorming en door plooiing ontstaan. Want langen tijd
werd gebergtevorming als identiek beschouwd met
plooiing. Tegenover deze jonge
ten, zooals ze vaak genoemd werden, stonden de
zgn. massieven, in veel ouderen tijd geplooid
en daarna door erosie en denudatie verlaagd, vereffend, bijv. het Leisteengebergte van den Rijn. Dat
deze vlakke of zachtgolvende plateau ’s van buiten af
gezien toch „gebergte” -karakter vertoonden, schreef
men daaraan toe, dat de omliggende gebieden door
afzakking langs breuken gedaald waren. Eerst in
latere jaren is men in gaan zien, dat de zgn. plooiingsgebergten niet door plooiing, maar door jonge opheffing en verbuiging hun tegenwoordig gebergtekarakter
verkregen hebben, evenals de zgn. massieven.
Bij sterke en langdurige opheffing van een gebied
zullen de rivieren diep insnijden, zoodat een sterk
831/832)

is

schollengebergten

ketengeberg-

met hooggebergtevormen ontstaat. Bij vermindering of beëindiging van de opheffing wint de denudatie
het en worden de scherpe kammen afgerond; het
reliëf vermindert en het landschap neemt middelgebergte vormen aan, die bij verdere denudatie nog
meer vereffend worden, tot ten slotte een > schiervlakte gevormd wordt. Is de opheffing wel sterk in
het begin, maar duurt zij slechts kort, dan ontstaat door
de versnijding van het gebied een landschap met middelreliëf

i t.

:

J.

B. L. Hol,

— Gebhard

tot 2 300 m, daarboven h o o
g gebergte.
Dit laatste rekent men ook wel vanaf de sneeuwgrens,
die echter niet overal even hoog ligt; wel zijn de
typische scherpe vormen van het hooggebergte aan de
aanwezigheid van eeuwige sneeuw gebonden.
Het langste g. der aarde is de keten langs de W. kust
van het Amer. vasteland, Andes en Rotsgebergte
(1 400 km); het hoogste is de Himalaja (Mount Everest,
8 882 m). De grens tusschen g. en heuvelland is willekeurig, ca. 800 m.
Jong.
Gebergtevorming
of
orogenese kan twee
beteekenissen hebben. Eenerzijds ieder proces, tot het
ontstaan van verheffingen aanleiding gevend; anderzijds alleen plooiing en breukvorming. Onder invloed
van Heim (Mechanismus der Gebirgsbildung, 1883)
heerschte langen tijd de opvatting, dat met uitzondering van enkele versneden plateau ’s, alle gebergten
op de laatste wijze ontstaan zijn. Geologisch werd zoodoende g. synoniem met plooiing en breukvorming.
Uit latere studies blijkt, dat de eigenlijke oorzaak der
g. in eenvoudige opheffing ligt, in den tijd gescheiden
van de plooiing en breukvorming (tecto genese).
In ieder geval is voor beide een tangentieele, d.i.
horizontale kracht noodig, die een verkorting der
aardkorst bewerkt, geconcentreerd in zwakke zones
van de korst, de geosynclinales. Vnl. de
dikke daar afgezette sedimentlagen worden dikwijls

Geanticlinales vorde eerste opwelvingen. Sommigen zien de tangentieele krachten als primair, tengevolge van de inkrimping der aarde (> Contractietheorie) of van stroomingen in het magma (> Onderstroomingstheorieën) of
kosmische krachten (drifttheorie van > Wegener, e.a.).
zeer intensief geplooid.

men

Anderen zien hen als secundair, tengevolge van afschuivingen op groote schaal, veroorzaakt door primaire opheffingen (Oscillatietheorie van Haarmann,
Undatietheorie van Van Bemmelen). Weer anderen
spreken van een bicausaliteit.

De samendrukking uit zich in ieder geval in tectogenese, de geosynclinale wordt land; maar tegenw.
neemt men veelal aan, dat dit hoogstens een vlak heuvelland

is;

eerst

door latere

heffing

isostatische op-

ontstaat grooter reliëf; dit is de eigenlijke
g. Resten van de oude vlakkere vormen zijn, zij het
niet altijd even duidelijk, in terrassen e.d. in de meeste
gebergten terug te vinden. Zoo is de g. in engeren zin
nog wel een gevolg van de tectogenese, en kan men nog

wel van plooiingsgebergten spreken, maar in anderen
zin dan vroeger. In de stijvere, vroeger reeds geplooide
continentale blokken leidt de tangentieele druk tot
breukvorming, de schollen worden ten opzichte van
elkaar verschoven en gekanteld, de zoo ontstane hoogteverschillen door de erosie gemodelleerd. > Tectogenese.

Lit.
B. G. Escher, Alg. Geologie 4 1934)
S. W.
(
Tromp, Mechanisme en oorzaken der g. (1933, eenzijdig,
veel lit.) J. B. L. Hol, Oude en nieuwe theorieën over g.,
in Tschr. v. h. Kon. Ned. Aardr. Genootsch. (1932, 370)
R. Staub, Der Bewegungsmechanismus der Erde (Berlijn
Kober, Der Bau der Erde (Berlijn 1928). Jong.
1928)
;

;

;

Gebergtevormende krachten, >

Gebergte

(sub Gebergtevorming).

aartsbisschop van Salzburg;
stamt vermoedelijk uit
het Zwabische geslacht der graven van Helfenstein;
1057 -*69 kanselier; werd na zijn gezantschapsreis
naar het Gr. hof tot aartsbisschop gekozen en 30 Juli
1060 gewijd. Stichtte 1072 het suffr. bisdom Gurk

Oude en nieuwe theorieën over f 15 Juni 1088

gebergtevorming (Tschr. Kon. Ned. Aardr. Genootschap,
1932).
Hol.
Naar de hoogte kan men nog onderscheid maken
tusschen voor gebergte tot 1 600 m, middel-
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gebergte

Gebhard,

gebergtevormen.

L

;

Zalige,

te Werfen. G.

;
;

Gebhard
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aanvang van het spijsverteringsen het Benedictijner klooster Admont. Als trouw dentaal systeem) den
digestivus).
volger van Gregorius VII en moedig verdediger van kanaal (tractus
Opgebouwd uit tanden, welke zich bij lagere vormen
diens ideeën was hij in 1074 in Rome op de synode
hoogere uitsluitend in boven- en
en in 1076 in Tribur. Als gevolg daarvan werd hij in hoofdzaak, bij
onderkaak bevestigd vinden, is zijn voornaamste
in 1077 door Hendrik IV verdreven, die een tegen
spijsvertering in te leiden; oorspr.
bisschop aanstelde (Berthold). Negen jaar lang ver- taak de eigenlijke
(aanvalswapen: yastgrijpen der
wijze
primitieve
op
vele
aan
nam
en
Saksers
en
Zwaben
bleef hij onder de
allengs voortschrijdende functieeen
men
vindt
prooi),
schreef
1084
In
deel.
bijeenkomsten
kerkelijk-politieke
in het g. hand in hand gaan met specialihij een open brief over den tegenpaus. In 1086 kon hij verdeeling
differentiatie. Aldus kan men bij de zoogdieren
eerst naar zijn bisdom terugkeeren. G. is in Admont satie en
hoektanden (cuspidati of canini),
begraven. Zijn heiligverklaring werd in 1629 ingeleid, snijtanden (incisivi),
Feugen. kleine kiezen of voorkiezen (praemolares of bicusdoch tot heden niet verkregen.
kiezen (molares) onderscheiden. Hun taak
Vita s. G., in Monum. Germ. Script. (XI, pidati) en
L i t.
(snij- en hoektanden),
17-19, 25-45) Acta S.S. Jun. (VI 1745, 147-154) Salzb. bestaat uit het vastgrijpen
Urkundenbuch (II 1916, 160-180); P. Kamer, Austria verkleinen (voorkiezen) en vermalen (kiezen) van het
sancta (Salzburg 1913, 94-124); L. Spohr, üeber die voedsel.
F. M.
politische Wirksamkeit G.s. (diss. Halle 1890)
Bij den mensch is uit den aard der zaak van actief
Mayer, Die östl. Alpenlander im Investiturstreit (1883). grijpen naar voedsel nauwelijks sprake meer; daarGebhard Truchsess von Waldburg, aartsbis- tegenover echter staat, dat diens g. een niet te onder* 1547 te
schop -keurvorst van Keulen (1677- ’83)
schatten rol speelt bij de vorming van zijn spraak.
Waldburg, f 1601 te Straatsburg; legde bij zijn ver- Terwijl het daarnaast als aesthetische factor een soms
heffing tot aartsbisschop (1577) plechtig den eed op de buitengewoon belangrijken invloed op de gelaatsbesluiten van het Concilie van Trente af en ging in uitdrukking kan uitoefenen.
1582 over tot de Gereformeerde leer, om zijn minnares,
Gebitsvormcn. Bij visschen, amphibieën en reptigravin Agnes van Mansfeld, te kunnen huwen en zijn
liën zijn de tanden in hoofdzaak onderling gelijk van
aartsbisdom als een wereldlijk vorstendom te kunnen
Bovendien zijn zij slechts
bouw:
behouden. Dit voornemen, o.m. gesteund door graaf oppervlakkig aan kaken en andere skeletstukken
groote
een
tot
aanleiding
gaf
Jan van Nassau,
acrodontie. Zoodra zij uitvallen,
bevestigd:
beroering in West-Duitschland. Het domkapittel
worden zij door andere vervangen:
verzette zich met kracht, steunend op de Kath. overd o n t i e. In tegenstelling daarmede zijn reeds bij
tuiging der Keulsche onderdanen, welke o.m. door de
enkele reptiliën (bovendien bij alle zoogdieren) de
prediking van Petrus Canisius was bevestigd en vertanden met wortels in de tandkassen ingeplant:
sterkt. Met de hulp van den Duitschen keizer, van paus
thecodontie. En hun bouw levert (somwijlen
in
de
gezag
Spaansche
van
het
en
XIII
Gregorius
aanmerkelijke) onderlinge verschillen op: hete:

;

;

;

;

homodontie.

polyphyo-

Zuidelijke Nederlanden, waar Alexander van Parma
zijn leger ter beschikking had, gelukte het om Gebhard
te verdrijven en hertog Ernst van Beieren in zijn plaats
als aartsbisschop te doen zegevieren. Hij leefde verder

zeer

te Straatsburg.

Vermelding dient, dat de heterodontie der zoogdieren
stellig in nauw causaal verband staat tot hun diphyo-

Lossen, Der Kölnische Krieg (2 dln. 1882
Oud-Kath. tendenz) ; Pastor, Gesch. der Papste [IX
v . Gorkom.
(Greg. XIII) 1923 ; uitnemend overzicht].

L

i t. :

Oskar von,

Gcbhardt,

Prot. theoloog;
Gr. hand* 1844,
f 1906; bekend om zijn kennis van
schriften; bibliothecaris in Leipzig. Hij was werkzaam
op patristisch en bijbelsch terrein.
o.a. Die Evangeliën des Mt. und Mk.
(1883) Evangelium und Apokalypse des Petrus (1893)
Psalmen Salomons (1895) ; Acta martyrum selecta
(1902). Met v. Harnack samen leidde hij de uitg. der
Texte u. Untersuchungen zur altchristl. Literatur.

Werken:
;

Gebied

(w

i

s k.).

Een puntverzameling E

in een

plat vlak noemt men een g.,
indien 1° E slechts > inwendige punten bevat, 2° elk
tweetal punten P en Q van E
verbonden kan worden door een

Als

typisch

gewervelde dieren, met
kenmerk van nagenoeg
inbegrip van den mensch, vormt het g. (tandstelsel,
alle

diphyodontie.

dontie.

De

eerste gebitreeks, het lacteale g. of

melk-

bestaat uit een geringer aantal tanden
dan het blijvende g., de permanente rij. Zoo worden
bijv. bij den mensch diens 20 melktanden vervangen
door 32 blijvende; niet zoo heel zelden blijken de
4 laatste blijvende kiezen te ontbreken, hetzij door-

gebit,

zij in de kaken geretineerd blijven, hetzij doordat
niet meer aangelegd worden (agenesie), en is het
voltallig blijvend gebit uit slechts 28 elementen

dien

zij

opgebouwd.
Bij den mensch telt iedere helft van het melkgebit in boven- en onderkaak 2 snijtanden, 1 hoektand
en 2 kiezen (x4 = 20). Deze worden tijdens de wisselperiode (tusschen 5e en 12e jaar) vervangen door een

aldus:

Wijs (gramm.).

Gebiedskartel, > Kartel.
Gebit. Functioneel© beteekenis.

tandwisseling:

=

is de verzamepunten tusschen twee
concentrische cirkels (niet op
den rand !) een gebied. J . Ridder.

behoort. Zoo

ling der

Gebiedende wijs, >

één

even groot aantal blijvende tanden, 2 snijtanden,
1 hoektand en 2 voorkiezen, achter welke laatste dan
bovendien nog de 3 eigenlijke kiezen doorbreken
32).
(X 4
Gebitsformule. Zoowel melkgebit als blijvende
dentitie kan men in een zgn. gebitsformule samenvatten; voor het melkgebit van den mensch luidt deze

uit eindig veel rechte stukken
bestaande lijn, die geheel tot

E

kent men bij hen een onafgebroken tandwisseling: de polyphyodontie der lagere
vertebraten heeft hier plaats gemaakt voor slechts

rodontie. Evenmin

i.2 c.1

m.2

(bovenkaak)

i.2 c.1

m2

(onderkaak)

dat iedere kaakhelft bestaat
uit 2 incisivi, 1 cuspidaat en 2 molares. De blijvende

Deze formule drukt

uit,
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Geblokt

reeks kan men onder gebruikmaking van hoofdletters
aldus formuleeren:
1.2 C.l P.2 M.3

— Gebod
echter een engere beteekenis.
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Het wordt dan van wet

onderscheiden en duidt op een verordening, die slechts
voor een afzonderlijk geval geldt, of van voorbijgaanden aard is, of slechts is uitgevaardigd krachtens
1.2 C.l P.2 M.3
Hier blijkt iedere kaakhelft derhalve ongebouwd private autoriteit, zooals bijv. de huisvader die heeft
uit 2 incisivi, 1 cuspidaat, 2 praemolares en 3 molares. over zijn kinderen en het huiselijk personeel.
In het Kath. spraakgebruik wordt g. in zijn wijderen
Ten slotte nog enkele andere gebitsformules.
zin vooral gebezigd voor de wet van den Decaloog,
Hond (roofdier):
de Tien Geboden Gods, en voor sommige algemeene
P.3 M.3
Kerkelijke wetten, de Vijf Geboden der H. Kerk.
1.3 C.l P.3 M.3
Behoudens de tijdbepaling in het derde (resp. vierde)
Haas (knaagdier):
gebod, dat van Joodsch-ritueelen aard is, vormen de
1.2 P.3 M.3
Tien Geboden Gods een samenvatting in hoofdpunten
1.1 P.3 M.3
van de natuurlijke zedenwet, door bijzondere openVoor de
is de kennis van
baring op Sinaï opnieuw afgckondigd en bevestigd door
het gebit van de grootste beteekenis gebleken; zoo zijn Christus, die vooral ook den geest der geboden heeft
bijv. van de oudste zoogdiervormen nagenoeg uitslui- benadrukt en hun dieperen zin als wT erken der liefde
tend tandresten bekend. Daaruit zijn veelal vergaande (Mt. 22. 40). Als verordeningen der natuurlijke zeden(uit den aard der zaak later niet zelden onjuist gebleken) wet verplichten zij ook de niet-gedoopten. En ook de
conclusies getrokken ten aanzien van afstamming, Christenen zijn er niet van ontheven (Trid., sess. 6,
levenswijze en lichaamsbouw. Zoo bijv. wint de hypo- can. 19), wijl de bovennatuurlijke wet der genade ze
these, dat de vogels van reptiliën af stammen, daardoor niet opheft, maar wel integendeel veronderstelt en
aan waarschijnlijkheid, dat de oudst bekende vogel- bevestigt en ze aan het bovennatuurlijk einddoel des
soort, archaeopteryx lithographica, zich, in tegen- levens dienstbaar maakt. Hun voorname plaats in
stelling met recente vormen, behalve door andere de catechese danken de Tien Geboden vooral aan den
reptiliëneigenschappen, bovendien door zijn gebits- invloed van St. Augustinus. Het gebruik om ze tot
ontwikkeling kenmerkt.
vasten leidraad te nemen bij het catechismus-onderL it. L. Bolk, Odontologische Studiën (I-III Jena richt in de zedenleer kwam sinds de 9e eeuw veelvuldig
1913-M7)
Th. E. de Jonge-Cohen, Mühlreiter’s Ana- in zwang, en sinds de 13e eeuw werd
het algemeen.
tomie des menschl. Gebisses (Leipzig 1928) P. de Terra,
De Vijf Geboden der H. Kerk zijn een kerkrechtelijke
Vergleichende Anatomie des menschl. Gebisses und der
Zahne d. Vertebraten (Jena 1911). Th. E. de Jonge-Cohen. omschrijving van de plichten van godsdienstigheid en
Voor de verzorging van het gebit bij menschen, Christelijke versterving [het vieren der > Zondagen
en > feestdagen door religieuze rust en het bijwonen
-> Mondhygiëne.
der H. Mis, > Vasten- en > Onthoudingsplicht,
Ouderdomsbepaling van paard en rund met behulp
Paaschcommunie (> Communie) en Paaschbiecht
van het gebit. Bij een paard is het leven in de volgende
(> Biecht)]. Op verschillende plaatsen heeft men er
periodes te verdeden:
het inachtnemen van den besloten tijd en den plicht
1° Eerste 2 levensjaren, tijd van groei en afslijten
tot stoffelijke ondersteuning der Kerk aan toegevoegd.
der melk- of veulentanden. 2° Het 3e-5e levensjaar,
De betreffende religieuze praktijken gaan tot de
de tijd van de wisseling der snijtanden. 3° Het 5e-8e
apostolische tijden terug; de strenge wettelijke plicht
levensjaar, de tijd van de vulling der snijtanden in
is langzamerhand door de gewoonte ingevoerd en dan
de onderkaak, d.w.z. het afslijten van het glazuur,
later
door vsch. Concilies gesanctionneerd.
Ze
waardoor in mindere of meerdere mate het tandbeen
verplichten uiteraard alleen diegenen, die tot de jaren
zichtbaar w ordt. 4° De jaren na het 8e levensjaar.
des verst ands gekomen zijn: en dan gaat die plicht
Hoe ouder het paard, hoe meer de snijtanden afgesleten
niet in, voor men zeven jaar oud is, uitgenomen voor
zijn.
de Paaschbiecht en Paaschcommunie, waarbij men
De leeftijd is te bepalen doordat de wrijf vlakken der
alleen met de jaren des verstands te rekenen heeft.
tanden veranderingen ondergaan in vorm en uiterlijk.
Voor de Vasten wet geldt een afzonderlijke regeling.
Ook bij runderen is op dezelfde wijze door het gebit
Ofschoon de Kerk zeggingsmacht heeft over alle
de leeftijd na te gaan.
gedoopten, zoo zijn er toch velen, die meen en, dat het
Geblokt, in blokken verdeeld. > Heraldiek.
haar bedoeling niet is, deze verplichtingen, die op
Geblusehte kalk is, chemisch gesproken, persoonlijke vervolmaking meer bijzonder gericht zijn
calcium -hydroxy de, Ca(OH) 2 met meer of minder ook over de gedoopte niet-Katholieken
uittestrekken. In
extra water. Het is in water weinig oplosbaar elk geval zal onschuldige
onwetendheid hen natuurlijk
(ca. 1:1 000) tot een sterk alkalisch reageerende in geweten
verontschuldigen. Overwegend bezwaar
vloeistof. > Kalkwater
> Blusschen van kalk. van geestelijken of tijdelijken aard kan van deze verDe zuivere stof Ca(OH) 2 kan in hexagonale zuilen plichtingen ontheffen, en om ernstige redenen kan men
gekristalliseerd verkregen worden en heeft een soor- er soms door dispensatie van
ontslagen worden. Buijs.
telijk gewicht 2.
Zernike.
Gebod en verbod (o p v o e d k u nde). Het kind
Gebod. In den gangbaren zin is g. iedere verplichte is naar verstand en wil in veel opzichten nog ongedragslijn, door de wettige overheid opgelegd. In bekwaam tot het goede. Door gebod en verbod vult
dezen zin zijn al de verplichtende verordeningen der de opvoeder met zijn inzicht en wil aan, wat het
goddelijke en menschelijke wetten geboden en ver- kind nog ontbreekt. Hij moet zijn gebod en verbod
boden te noemen. Krachtens zijn verplichtend karakter in den regel niet motiveeren. De kinderen moeten veris het g. dan te onderscheiden van den
louteren trouwen op de liefde en het gezag van den opvoeder.
raad, waardoor het zedelijk volmaaktere wordt Den grooteren moet geleerd, dat ze in elke gemeenaanbevolen, zonder dat het onmiddellijk als plicht schap noodig zijn tot welzijn der leden. Dat is staatswordt opgelegd. In technisch -juridischen zin heeft g. burgerlijke opvoeding. Naar den
moeten

palaeontologie

:

;

;

T

,

;

vorm

:

Gebonden

429

— Geboorte

en v. duidelijk en kort zijn. Het is verkeerd er steeds
een belooning of straf aan toe te voegen. De kinderen
moeten leeren gehoorzamen uit eerbied voor het gezag
en om Gods H. Wil. De bondigheid mag de vriendelijkheid niet schaden. Een eens gegeven g. of v. dient voor
Daarom
allen zonder uitzondering gehandhaafd.
mogen ze niet te moeilijk noch te veelvuldig zijn.
Naarmate de zelfstandigheid groeit, verminderen gebod
g.

en verbod.
L i t. Verbeeten en Vincent, Opvoeding en Onderwijs
:

Gervasius.
Onder de geboden staan (< gebieden; Mnl.,
bekendmaken) wordt gezegd van hen, wier voorgenomen huwelijk kerkelijk is afgekondigd (cf. C.I.C.,

p

(1933, 181).

.

=

can. 1022, 1024).

Gebonden, >

valt minstens 5 jaren voor Chr.
2° Volgens Lc. 2. 1-2 was de volkstelling een gevolg
van een edict van keizer Augustus en stond deze op
Quirinus,
de een of andere manier in verband met
gouverneur van Syrië. Welk dit verband is. staat niet

Dus de geboortedatum

>

vast. De meeningen der auteurs zijn verdeeld. De datum
der volkstelling kan den geboortedatum 2 of 3 jaren
eerder plaatsen. Dus 7 of 8 voor Chr.
3° Lc. 3. 1-2 in verband met Lc. 3. 23. Joannes de

Dooper treedt op in het 15e jaar der regeering van
Tiberius. Jesus is dan ongeveer 30 jaren oud. Dit
is niet met zekerheid te bepalen.
Sommige auteurs beroepen zich op Joh. 2. 20,
waar gezegd wordt, dat de Tempel in 46 jaren gebouwd
is. Het begin van den bouw wordt vermeld door

15e jaar
4°

Flavius Josephus in het 18e jaar van Herodes

Legato.

Gebonden accent, >
Gebonden toestand,

Accent.
De meeste scheikundige
elementen komen in de natuur niet voor als zoodanig,
maar in gebonden toestand, d.i. chemisch gebonden
aan andere elementen. Zegt men bijv., dat het menschelijk haar 0,1% ijzer bevat, dan beteekent dit, dat
er ijzerverb indingen in voorkomen, welke op het haar
berekend de opgegeven hoeveelheid metallisch ijzer
bevatten, zonder dat men zich over den aard dezer
Zernilce.

verbindingen nader uitlaat.

Geboorte (verlos k.), de beëindiging van het
proces der > baring, m.a.w. het ter wereld komen van
het kind. Overigens wordt geboorte meestal gebruikt
als synoniem van baring, zoodat men bijv. spreekt van
vroeggeboorte naast vroegtijdige baring. In de verlos-

wordt onder vsch. omstandigheden actief
ingegrepen in het baringsproces, wanneer men verwacht, dat een natuurlijk beloop onmogelijk zal zijn
of dat zich voor moeder of kind gevaar zal voordoen.
Dreigen deze gevaren reeds voordat de baring begonvroegnen is, dan kan een
bewerkstelligd worden. Men spreekt

kunde

kunstmatige

geboorte
dan van geboorteopwekking.

Wanneer

het gevaar zich eerst voordoet gedurende de baring
zelve, dan bestaan er velerlei manieren, waarop een geboorteverhaasting tot stand wordt gebracht.
Geboorteverhaasting is alleen geoorloofd om ernstige
redenen, die des te gewichtiger moeten zijn naarmate
het kind minder voldragen is en de g. dus meer gevaren
meebrengt voor het leven en de gezondheid van het
Castelein.

kind.

een tweevoudige
geboorte van Christus te onderscheiden volgens de
tweevoudige natuur in Christus. Naar zijn goddelijke
natuur is Christus van eeuwigheid geboren uit den

Geboorte van Christus.
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Er

is

Vader (> Christus; > Drieëenheid). Naar zijn menschelijke natuur is Hij in den tijd geboren uit de Maagd
Maria (> Maria). Zie pl. (vergelijk den index in
kolom 832).

’

regee-

ring, waarsch. 20 voor Chr.
5° Over de ster der Wijzen,

> Driekoningen.
Wij kunnen besluiten: Jesus moet geboren zijn
tusschen de jaren 4-8 voor onze jaartelling, C. Smits
Bij de uitbeelding van Cliristus g. zijn historie, symbool en legende nauw verbonden. Bij de oudChr. voorst, der g. (4-6e eeuw) ligt het Jesuskind in
een korf of op een altaartje (symbolisch); Maria zit
gesluierd afzijdig; os en ezel (legendarisch) ontbreken
nooit. In de 6e e. dringt de Byzantijnsche opvatting
naar voren: Maria ligt op een rustbed, het kind op een
altaartje met os en ezel, St. Joseph zit afzijdig; op den
voorgrond vindt men dikwijls de badscène. Over
Ravenna treedt deze formule het W. binnen en beheerscht de Kerstvoorstelling tot in de 14e e. (N.
Pisano, Cimabue, Giotto). In de 2e helft der 14e e.
ontstaat, het eerst in Italië onder invloed van de mystieken, een nieuw poëtisch type. Het kraambedmotief
verdwijnt, het kind ligt op een bundel stroo of op een
mantelslip van Maria, die het kind met engelen en
geloovigen aanbidt (Gentile da Fabriano fra Angelico).
Joseph ’s aandeel in het tafereel wordt levendiger. Zoo
draagt hij in Rogier v. d. Weyden’s kerstschildering
voor de kerk te Middelburg (nu in K. Friedr. Mus. te
Berlijn) een lichtje; Maria aanbidt het naakte kindje,
dat op haar mantelslip ligt. Rechts is in groot formaat
de schenker van de schildering afgebeeld; op den achtergrond een levendig stadsgezicht met daarboven de
blijde boodschap aan de herders. Dit motief verspreidt
zich algemeen; de assistentie wordt talrijker en levendiger; ook de komst der Driekoningen, met groot
gevolg, wordt dikwijls gelijktijdig voorgesteld, zoodat
vooral in de 16e en 17e e. de geboortevoorstelling een
onrustig en wereldlijk karakter draagt (Rubens).
K. Künstle, Iconogr. der Chr. Kunst (I,
Lit.
H. Cornell, The Iconogr. of the Nativity of
344-353)
.

1

;

;

Terlingen-Lücker.

Christ (Upsala 1924).

feest van
In de kunst

Geboorte van Maria. Over het

Maria-

wordt
Geboorte, > Mariafeesten.
Geboortedatum van Christus. Vast staat, dat deze gebeurtenis analogisch met die van Christus uithier het Byzantijnsche kraamJesus geboren werd te > Bethlehem in Judea ten tijde gebeeld. Lang blijft ook
rustende vrouw,
van koning Herodes. De datum, wat betreft dag en jaar, bedmotief, met de H. moeder Anna als
de badende helpsters en het drukke bezoek (Andrea del
is niet met zekerheid te bepalen. Onze Christelijke
Maria ’s geboorte
> jaartelling is zeker foutief begonnen. Eenige gege- Sarto in Annunziata te Florence).
cyclen van haar leven
vens staan ons echter ten dienste. Tot een absoluut treft men vooral in de groote
scènes schilderden Giotto in
zekere oplossing is daarmee niet te komen. Deze aan. Een dgl. cyclus in 12
de Arenakapel te Padua en Ghirlandajo in S.M. Novella
gegevens zijn:
1° Herodes leefde nog (Mt. 2. 1). De Wijzen uit het te Florence, waar Maria ’s geboorte voorgesteld wordt
Florentijnsche
Oosten vervoegden zich bij hem. Hij is gestorven in het als het kraambed van een patricische
men gaarne dit motief,
jaar 4 voor Chr., eenige dagen voor het Paaschfeest. dame. In Duitschland koos
uitgebeeld werd (scène op
Hij stierf in Jericho, waarheen hij zich eenigen tijd dat in alle huiselijkheid
zijn
voren tot herstel van gezondheid had begeven. Ursulaschrijn te Keulen). Ook Dürer sneed in

van

te

:
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;.

..

Geboortebeperking--Geboortegebruiken

„Marienleben” Maria ’s geboorte met het oude kraambedmotief. Met het opkomen van het nieuwe Kersttyp e verdwijnen voorstellingen van de geboorte van
Maria. Zie pi. (vgl. index kol. 832).
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maar alles zelf wil voorzien en berekenen, zal zich
gemakkelijk misleiden. Echtgenooten echter, die voor
alles hun plicht willen doen, die moedig de normale
lasten van een groot gezin willen dragen en het groote
Lit.
Cécile Jéglot, La Yie de la Vierge dans 1’Art gezin
als een heerlijk ideaal waardeeren, die daarbij
(Parijs 1927).
Terlingen-Lücker elkaar steunen en op Gods voorzienigheid vertrouwen,
Geboortebeperking is het opzettelijk beïn- zullen niet tot g. overgaan, als niet werkelijk de ernvloeden van het voortplantingsleven met de bedoeling stige reden duidelijk aan te
wijzen is, en zij eerlijk voor
geen kinderen voort te brengen of geen kinderen meer God en hun geweten meenen
te moeten besluiten: nu
voort te brengen of niet meer dan men te voren heeft is het beter, dat er geen of
voorloopig geen kind meer
vastgesteld.
geboren wordt.
G. kan geschieden met verschillende middelen. AlgeEen bijkomstig, maar krachtig en in onzen tijd noodheele > onthouding van geslachtelijke gemeenschap; zakelijk middel om
g. te bestrijden is: op allerlei wijzen
periodieke > onthouding; > onanisme in het huwelijk
(ook door beïnvloeding der burgerlijke wetgeving) er
het gebruik van > neo-malthusiaansche middelen; naar te streven, dat de lasten, die op ouders
van groote
onvruchtbaarmaking (•> sterilisatie) van een der gezinnen rusten, zooveel mogelijk worden verlicht.
echtgenooten of beiden. G. door middel van handelLit.: Priester, Dokter en Leek over Periodieke
wijzen, die in zich zede lijk slecht zijn, zooals onanisme, onthouding (1935)
A. W. Hoegen, Over den zin van
het
huwelijk (1935).
het gebruik van neo-malthusiaansche middelen,
Bender
sterilisatie tot dat doel, is steeds zondig. De zondigGeboorteberichten, > Gelegenheidsgraphiek.
heid ligt reeds in de daad, welke als middel tot het
Geboortecijfer of na taliteits -coëfficiënt, numedoel gekozen wordt. Tracht men g. te bereiken door rieke weergave van het aantal geboorten
per 1 000
een handelwijze, die in zich niet zedelijk slecht is, inwoners per jaar in een stad of land of andere demozooals algeheele en periodieke onthouding, dan komt graphische eenheid. Als aantal inwoners
neemt men
de vraag aan de orde, is g. zelf al of niet zedelijk ge- het cijfer der „gemiddelde bevolking”, d.i. de som van
oorloofd. De leer der Kath. Kerk en der godgeleerden het aantal inwoners op 1 Jan. en op 31
Dec. van het
kan aldus kort worden weergegeven:
jaar, waarover men het g. wil bepalen, gedeeld door
G. is niet in zich en dus niet altijd kwaad. Daaruit twee. Het zou juister zijn het
g. te berekenen in vervolgt niet, dat g. steeds geoorloofd is. Immers het houding tot het aantal vrouwen op vruchtbaren leefhuw elijk is van nature gericht op de voortbrenging tijd. Men telt alleen het aantal levendgeborenen
van kinderen en van een flink gezin; daartoe leiden (vóór 1924: levend aangegevenen; > Bevolkingsde natuurlijke krachten bij een ongekunstelde huwe- statistiek, sub F).
Botman.
lijksbeleving. Het kind heeft een onschatbaren inGeboortedag . In vele streken wordt bij de Kath.
vloed ten goede op de verhouding der echtgenooten de g., in verband met de erfzonde, nauwelijks gevierd.
onderling; het versterkt de wederzijdsche liefde en Om dezelfde reden viert de kerk ook niet den
g. der
trouw; het groote gezin is de natuur lijke en zeer ge- heiligen, maar hun sterfdag. Van den anderen kant
wenschte sfeer, waar het huwelijksdoel, de opvoeding volgt hieruit, dat van Christus, Maria en Joh. den
der kinderen, het best wordt bereikt. In de natuurlijke Dooper de g. wel worden gevierd. Kath. gedenken in
en bij het Christelijk huwelijk ook in de bovennatuur- den regel hun naamdag. Deze heeft voor hen meer
lijke orde, is het groote gezin het heerlijk ideaal, de beteekenis, wijl hij aan
hun doopdag, hun geboorte
eigenlijke bekroning van het huwelijksleven. Hieruit voor den hemel en de opneming
in de gemeenschap
volgt dat, ook al gebruiken de echtgenooten geen der heiligen herinnert. In den tegenw. tijd,
nu bijna
zondige middelen, zij niet onverschillig staan mogen steeds g. en doopdag samenvallen en ook
onder
tegenover het voortbrengen van kinderen en dus niet invloed der gebruiken van niet-Katholieken
wordt,
in geweten vrij uitgaan, als zij zonder voldoende rede- vooral in de Noordelijke
Ned., de g. of verjaardag
nen het kinderaantal beperkt houden, of zelfs in het boven den naamdag of Patroondag
gevierd.
Feugen
geheel geen kinderen voortbrengen. Dat zij alleen door
Geboortegebruiken. Bij kraambezoeken werd
de kinderbeperking zelf grootelijks zondigen, kan niet door de buurvrouwen vroeger
gefeest. Dat heette:
worden gezegd. Heeft men ernstige redenen, dan is g. „het kind verdrinken”. De buurtkinderen
kwamen
niet te veroordeelen, als de aangewende middelen „het kindje kijken” en
werden op „suikerdebol” ontmaar niet zondig zijn. Immers, het doel van het huwe- haald. De grootmoeders genoten het meest op den
lijk is niet alleen de voortbrenging van kinderen, maar „Vandetijd”,
de kraamvisite na den negenden dag.
ook hun opvoeding. Als men dus niet meer kinderen Het doopkind werd plechtig naar de kerk
gedragen,
kan opvoeden of als de geboorte van een volgend kind de „pillegiften” (geschenken aan het jonge kind)
het gezinsleven, noodig voor de opvoeding van alle werden uitgestald, liedjes en rijmen werden
gedebiteerd,
kinderen, ernstig zou schaden (bijv. zwakte, ziekte gesuikerde wijn, met den kaneelstok
geroerd, werd
van de moeder zal veroorzaken, zoodat zij zich niet gedronken. In Kath. gezinnen werden tijdens de baring
meer behoorlijk aan haar gezin kan wijden), dan kan zeven kaarsen gebrand ter eere van de zeven smarten
g. geoorloofd, soms zelfs verplicht zijn. In de practijk van de H. Maria, terwijl de baker het geboren kind
moeten de echtgenooten zelf oordeelen, of in een be- zegende met drie Jonisjes (Tilburg). De vader met
twee
paald geval voldoende redenen aanwezig zijn of niet. getuigen gaf het kind aan bij den burgerlijken
stand;
Dat het hierbij aan te raden is een vertrouwd persoon, zij togen vervolgens naar een dichtbijgelegen café.
speciaal den biechtvader, te raadplegen, spreekt van Vele bijgeloovige praktijken woekerden
over het
zelf. Vooral echter is het noodig, dat de mensch goed mysterie der geboorte. In
voorname families placht
gestemd is tegenover het doel van het huwelijk. Wie men de kinderen vsch. voornamen te geven, waaronder
een groot gezin niet als een na te streven hoog ideaal die van peter en meter, in sommige tijdperken en landen
beschouwt, maar veeleer eigen gemak en genot zoekt; ook wel van beroemde hist. personen of figuren uit
wie niets aan Gods voorzienigheid durft over laten, populaire boeken.
Knippenberg.
;

r

Uffizi,

Geboorte van Maria.
Schildering van B. Daddi.

Florence.

•

.
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Geboortcmisdadiger,

juister:

geboren

misdadiger,

is de misdadiger, die door zijn
anatomisch-physiologische en psychologische eigenschappen is voorbeschikt tot de misdaad. Deze van
Lombroso afkomstige leer, dat de misdadiger als
zoodanig wordt geboren en door zijn lichamelijken bouw
tot de misdaad gepraedestineerd is, is in de tegenw. wetenschap vrijwel geheel verlaten. Janssen de Limpens.
Geboorte-opwekking , > Geboorte.
tusschen
verschil
Geboorte-overschot,
geboorte cijferen > sterftecijfer. Zie ook > Bevol-

>

>

Vestigingsoverschot.
is het vrijwillig beïnvloeden
van het voortplantingsleven, hetzij in een bepaald
huwelijk, hetzij in een geheelen staat, waarbij het doel
weinig) of een beis tot een bepaald aantal (veel of

kingsstatistiek;
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organiseeren. >
in Ned. Men is bezig ook de nazorg te
Botman.
Arbeidskracht (onvolwaardige).
Fonds ten bate der gebrekkigen en verminkten,
Maatsch. Voorin België bij het ministerie van
1928. Uit dit
zorg opgericht door de wet van 1 Dec.
ontvangen
fonds kunnen een zekere tegemoetkoming
van leeftijd
de Belgen, die aan bepaalde voorwaarden
lichaamsgebrek
en vermogen beantwoorden en die een
minstens
hebben, dat een werkonbekwaamheid van
ge4
40% veroorzaakt. /s van de uitgaven worden
dragen door den Staat. De bijdrage van de gemeenten
2
van deze
/s
en provinciën is resp. vastgesteld op
hun
uitgaven. De gemeenten kunnen desvoorkomend
aandeel terugvorderen van de Commissiën van OpenRondou.
baren Onderstand.

Gebrekkige ontwikkeling der geestver-

> Onvolwaardigen (geestelijk)] is
paald soort (gezonde en geen zieke) kinderen te komen. mogens [zie ook
ziekelijke storing der geestvermogens) volgens
geen
(evenals
maar
als
verkeerd,
niet
redelijke
een
g.
is
zich
Op
v. Str. grond voor uitsluiting der strafzedelijk slechte middelen worden aangewend (> Ge- art. 37 Ned. W.
wegens deze g.o. (of ziekelijke stoindien
geboortebaarheid,
wordt
Veelal
Eugenese).
boortebeperking;
dader niet kan worden toegerekend.
den
zin
feit
ring)
het
beperkteren
den
in
regeling (birth-control) gebruikt
dader in een krankvan > geboortebeperking, en dan nog w el door pre- Wel kan de aldus niet gestrafte
worden of als -> „psychoventief verkeer of preventieve middelen (> Neo- zinnigengesticht geplaatst
Bender. paath” ter beschikking van de regeering gesteld wormalthusianisme).
beGeboortestatistiek vormt een onderdeel van den. G.o. of ziekelijke storing der geestvermogens
ontoerekenbaarheid te leiden, maar ook
de > bevolkingsstatistiek. De gegevens verschaft de hoeft niet tot
als zijnde toerekenbaar, ge•>
burgerlijke stand. Men becijfert de verhouding al wordt de betreffende,
volgens art. 37a W. v.
daarenboven
hij
kan
geborenen,
toch
straft,
levenloos
en
levendtusschen het aantal
beschikking van de regeering
bevallingen en meerlinggeboorten, tusschen de ge- Str. als psychopaath ter
Bosch van Oud-Amelisweetd
slachten der nieuwgeborenen, de geboorten en leeftijds- gesteld worden.
Voor Belg. Recht, > Intemeering.
klassen der ouders of godsdienst der ouders. Te AmGebroken getal, synoniem voor > breuk.
sterdam houdt men aanteekening van het aantal kinBotman
Gebroken hartjes (Dicentra, ook Diclyderen uit hetzelfde huwelijk geboren.
der
tra of Diëlytra), een plantengeslacht van de fam.
> Geboorte.
T

Geboorteverhaasting
Gebosseleerd werk,

>

Edelsmeedkunst (sub: A,

,

gedreven

metaalwerk.

3°).

Gebouwenkosten, > Kostprijsberekening.
Gebrande kalk, > Kalk.
Gebrekkigen, lichamelijk. Hieronder
verstaat men misvormde personen, die zonder (maatschappelijke) hulp het niet tot een zelfstandig bestaan
kunnen brengen (ongeveer 8°/00 der bevolking). De gebreken ontstaan ten gevolge van: a) aangeboren mis-

vormingen (klompvoeten, ontbreken van ledematen,
heupontwrichting,

doofstomheid);

b)

besmettelijke

kinderverlamming; c) wervel-, beender- of gewrichtstuberculose; d) Engelsche ziekte; e) ongevallen; f)
ouderdom. > Arbeidskracht (onvolwaardige). Botman.
Gebrekkigenzorg in N e d. Moreele, econ., sociale
en medische motieven hebben tot gebrekkigenzorg
geleid,

maar vooral de overweging, dat 75%

der licha-

melijk gebrekkigen gezond geboren wordt of nog voor
de uitoefening van een beroep kan worden opgeleid.
Bovenaan staat het streven misvormdheid te voorkomen (voorzorg), waartoe consultatiebureau ’s voor
zuigelingen en kleuters en in het bijz. voor gebrekkigen
(Rotterdam, Utrecht, Emmen), benevens schoolartsen
en kindersanatoria (> Heliomare) bijdragen. Zorg

omvat 15 soorten, waarvoor mismaakten ging het eerst uit van Hans Knudsen,
de bekendste is D. spectabilis, g.h. of matroosjes,
Deensch predikant (f 1886). Waar kreupelen en van
en Mariahartjes geheeten, een mooie
lammen vroeger veelal een ledig bestaan leidden, tracht Volendammertjes
met hangende purperkleurige bloemen,
men ze thans tot bruikbare arbeidskrachten om te vor- sierplant
Bonman.
uit China.
men, in het belang van patiënt en maatschappij. In afkomstig
> Kijkeropij kerops telling ,
k
Gebroken
Lichavoor
Vereeniging
Centrale
de
Ned. bestaan:
melijk Gebrekkigen; de Ver. voor Misvormden te Leiden; de Ned. Ver. „De Stuers”; de Bond van Invaliden
te Amsterdam; de Landelijke Federatie van invaliden,
onvolwaardige arbeidskrachten en hulpbehoevenden

papaverachtigen;

s telling.

Gebroken vers. Van een g.y. spreekt men, wanneer de versregel door een pauze in twee deelen wordt
„gebroken”, die elk tot een anderen zin behooren.
•

:

;
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koert. .
Daar ritselen dorre blaren. voor. \ ergelijk ook het artikel > Erfdienstbaarheid.
daar schuifelt iets: twee vonken staren. . .
Lit.: Ned. B.W. (art. 865-876); Belg. B.W. (art.
Het sist.
een adder slingert zich om ’t been. (Perk) 625-636).
Stoop.
L i t. G. S. Overdiep, Beknopte Ned. versleer (1928).
Recht van gebruik of gebruiksrecht in Nederl.Gebruik, 1° (R e c h t),
I
n
d
i
ë
is
het zakelijk recht op stukken gronds,
Gewoonterecht.
2° (Liturg.) > Consuetudines.
behoorende tot het vrije landsdomein van het
Gebruik (econ.). Vele economisten, van ouderen en Ned. Ind. gouvernement, en door de regeering op den
voet van art. 818 vlg. Ind. B.W. aan particuliere
jongeren datum, zijn van meening geweest, dat het
g.
(verbruik) niet tot het object der economie be- personen verleend tegen betaling van een vergoeding,
hoort. Van de ouderen noemen wij slechts Pierson, van en óf tegen wederopzeggens óf voor een bepaalden
de jongeren Cassel. Deze volstrekt onjuiste meening termijn (Stbl. 1916 nr. 309). Het recht wordt gevestigd
hangt samen met de onjuiste bepaling, in dit geval: door inschrijving eener gerechtelijke akte op den
beperking, van het object der > economie. Wanneer voet van de Overschrijvings-ordonnantie; het is niet
principieel de geheele verzorging der menschheid met vatbaar voor overdracht of bezwaring met hypotheek.
Gebruiker, > Consument.
niet onbeperkt voorradige bevredigingsmiddelen tot dit
Bogaardt.
Gebruiksafschrljvincj , methode van afschrijobject behoort, maken g. en verbruik daarvan een
onderdeel en wel een zeer belangrijk onderdeel uit. ving, waarbij jaarlijks niet enkel een vast percentage
Overweegt men verder, dat naast de realistische de wordt afgeschreven, doch tegelijkertijd én een vast
doelmatig-critische beschouwing optreedt (iets waar percent als tijdafschrijving én een bepaald percent per
noch Pierson, noch Cassel weg mee weten!), dan be- een zeker aantal gebruiksuren bijv. jaarlijks vast 2%
grijpt men eerst goed, welk een belangrijk hoofdstuk plus 1% voor elke 500 gebruiksuren. Het eerst is deze
in de economie de leer van het g. is. Het is dus bijv. in methode ontwikkeld door J. H. West in zijn Kostenhet geheel niet voldoende, dat aan bepaalde groepen buchführung als Grundlage für genaue Kostenberecheen zeker geldinkomen ter beschikking staat. De vraag nung und Fabriküberwachung (1908). > Afschrijving»
is ook en vooral, welke gebruiks-(verbruiks-)middelen
C.Janssens.
Gcbrtiiksg raphiek . Hiertoe belmoren drukdie groep voor dit inkomen koopt. De vraag is dus ook:
werken, welke niet voor één enkele gelegenheid dieof de menschen doelmatig gebruiken.
G. is dan: het verminderen of vernietigen van de nen, doch een meer algemeen en zakelijk karakter hebgebruikswaarde der gebruiks-(verbruiks-)middelen. ben. Een menu, ontworpen voor een familiediner, beHet verminderen in korter of langer tijd vindt plaats hoort tot de gelegenheidsgraphiek, doch een menu uit
met de gebruiksmiddelen, bijv. woning, meubilair, een openbaar eethuis tot de gebruiksgraphiek. Men kan
kleeding. Het vernietigen heeft plaats met de verbruiks- er dus onder rangschikken allerlei handelskennisgevingen, reclame-drukwerken, affiches, kalenders,
middelen; bijv. voedsel, steenkolen.
Het is duidelijk, dat de econ. leer van het g. dikwijls boekomslagen, quitantie-formulieren, verpakkingen,
nauw aansluit bij andere wetenschappen. Wij noemen handelsmerken, toegangsbewijzen, oorkonden, handelsslechts de leer der hygiëne, zoowel voor individu als etiketten, sluitzegels, diploma’s, briefhoofden, hoofvoor gemeenschap verder de physiologie. De menschen den van tijdschriften, programma’s, vignetten, lidmoeten leeren menschwaardig te gebruiken. Hier zijn maatschapskaarten, postzegels, enz. Het is zaak, dat
vooral te noemen de vraagstukken van voedselvoor- de talenten van den graphischen sierkunstenaar voor
ziening, drinkwatervoorziening, woningbouw, krot- dgl. drukwerken worden gebruikt. Hierdoor bereikt
opruiming, toevoer van zonlicht en versche lucht, de handelsman tevens het doel, dat aan zijn kennisgevingen aandacht wordt gewijd. Zelfs zijn vsch. van
individucclo huishoudkunde enz.
Natuurlijk is er, in het kader der doelmatigheids- de hierbedoelde bescheiden zeer gezocht om hun kunstcritiek, vooral aansluiting bij de moraal. Wat mag de waarde. Kunstenaars als Dijsselhof en De Bazel hebben
mensch tot zich nemen, en op welke wijze en in welke prachtige ontwerpen in hout gesneden voor vignetten,
mate? Hierbij de zoo belangrijke vraagstukken van: oorkonden, hoofden van tijdschriften. Men kan bij
drankgebruik en drankbestrijding, opiumbestrijding; handelskennisgevingen e.d. den tekst in sierlijke letters
de strijd tegen spel en prostitutie. Verder de strijd laten aanbrengen, hetzij dat deze geteekend zijn dan
tegen allerlei andere volksgewoonten en volksgebrui- wel typographisch, doch men kan ook een bepaalde
voorstelling in het geheel laten verwerken. Den laatken. Zie vooral > Behoefte.
Lit.
J. A. Veraart, Arbeidsloon; Pierson, Staat- sten tijd dringt het werk van den sierkunstenaar meer
huishoudkunde
in de samenleving door en dat is in het belang van haar
G. Cassel, Theoret. Sozialökonomie
B. Missiaen O.C., Volkshuishoudkunde.
Veraart. en van de kunst.
Schwencke.
Recht van gebruik is het > zakelijk recht om
Gebruikskunst. Hieronder verstaat men de
eens anders zaak te gebruiken. Van het recht van vrucht- kunstuiting in zooverre ze is neergelegd
in voorwerpen,
gebruik onderscheidt het recht van g. zich vnl. hier- welke voor het dagelijksch gebruik zijn
bestemd.
door, dat de gebruiker zich van de vruchten der zaak, Het is de artistieke vormgeving van
kleeding, sieraad,
waarop zijn recht rust, slechts zooveel mag toeëigenen, meubel, vaatwerk, wapens enz. G. kan zoowel
een
als hij zelf en zijn huisgenooten daarvan voor eigen utilitair als luxe-karakter
hebben. Zie ook > Kunstgebruik behoeven. Andere verschillen zijn hierin ge- nijverheid; Toegepaste kunsten.
legen, dat het recht van g. niet gevestigd kan worden
Gebruikswaarde. In de econ. waardeleer
op zaken, die door het gebruik verloren gaan en dat worden twee
g. onderscheiden: de objectieve
het niet afgestaan of verhuurd mag worden. Het recht en de
subjectieve g, De eerste duidt aan,
van g. wordt overigens gevestigd en het gaat te niet dat een goed op grond van de
in dat object gelegen
op dezelfde wijze als het > vruchtgebruik. Indien het eigenschappen de geschiktheid
bezit om gebruikt
recht van g. een huis tot voorwerp heeft, wordt het te worden ter bevrediging
van behoeften. Steen„recht van bewoning” genoemd. In het rechtsverkeer kool en hout kunnen branden
en aldus de behoefte
komt de figuur van het recht van gebruik zelden of nooit aan verwarming bevredigen. Vleesch heeft een zekere
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—Gecondenseerde

de laatste wordt in den regel slechts bij het eten en
drinken uitgestoken. De zeer breekbare staart is matig
lang en dik; steeds wordt hij na het afbreken nieuw,
maar eenvoudiger gevormd. De pooten zijn goed ontwikkeld en vertoonen een geheel bijzondere vorming.
Meestal zijn zij kort, in lengte onder elkaar weinig ver-

voedingswaarde. Deze objectieve g. is echter nog geen
econ. waarde. Deze ontstaat pas, wanneer een subject, een individu, werkelijk een behoefte heeft, die
bevredigd kan worden door de aanwending van een
goed, dat de eigenschap heeft om deze concrete behoefte

kunnen bevredigen. Er ontstaat nu een betrekking
tusschen het object en het behoevende subject, welke
betrekking zich uit in het door het subject uitgesproken
oordeel: dit goed bevredigt door het gebruik mijn behoefte en heeft derhalve waarde voor mij. Deze waarde
is van de
is de subjectieve g., wier hoogte afhankelijk
belangrijkheid en de dringendheid van de subjectieve
behoefte en de graad van geschiktheid van het object
om in de gevoelde behoefte te voorzien. De subjectieve
grondslag
is door de » Oostenrijksche School tot

te

g.

genomen van de waarde- en

prijsleer.

>

theorie.
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melk

GrenswaardeCobbenhagen.

In de bedrijfseconomie heeft het begrip
gebruikswaarde een rol gespeeld in de leer der kostprijsberekening en in de balansleer. Zoowel voor de >
waardeering van het kostenoffer in den kostprijs, als
van de vermogensbestanddeelen in de balans, achtten
vsch. schrijvers de gebruikswaarde de aangewezen
r
norm. Nauwkeurig omschreven op zijn inhoud w erd het

begrip niet. Tegelijkertijd gebruikte men het als synoniem voor > rentabiliteitswaarde en voor bedrijfswaarde, d.i. de aanschaffingswaarde der vaste activa,
verminderd met de afschrijvingen. Het begrip is dan
ook moeilijk te omlijnen en zou geen anderen inhoud
kunnen hebben dan waarde, afgeleid uit de opbrengsten
met de vaste activa verkregen. Het is dan echter on-

mogelijk voor het afzonderlijke vermogensbestanddeel
een gebruikswaarde te bepalen, los van de waarden
der overige bestanddeelen. In deze opvatting is ze dus
inderdaad synoniem met rentabiliteitswaarde en speelt
dan voor het afzonderlijke bestanddeel slechts een rol
bij de beoordeeling van de al of niet aanschaffing van
een actief. Men vindt in de literatuur het begrip thans
vrijwel niet meer gebruikt. In de Ned. belastingwetgeving vindt men de gebruikswaarde soms in een bepaalden vorm voorgeschreven, als „de verkoopwaarde
bepaald overeenkomstig de bestemming van het acC. J (XYISSBYIS
R. Passow, Die Bilanzen der priv. und der
L i t.
2
1918, hfst. V en VI).
öffentl. Unternehmungen (I
m

:

Gebruikswaarde theorie
de

;

,

>

Gebruikswaar-

Grenswaardetheor ie

Gecarbureerd watergas, >

Watergas.

G ecartonneerd heet een boek, wanneer de band
linnen, leder of perkament is overtrokken
(wat bij duurdere bindwijze het geval is), doch uit met
papier ‘beplakt carton bestaat. Indien de rug van linnen is vervaardigd, komt dit de sterkte ten goede, daar

niet

met

te verduren heeft. Bij

gebruik de rug het meest
kleine boeken, die in groote oplagen worden uitgegeven,
wanneer
is het cartonneeren een dankbare bindwijze,
gefigureerde papieren worden gekozen, die in kleuren
bedrukt zijn. Zij kunnen dan tegen een uiterst lagen

bij

prijs in

den handel komen, en er toch aantrekkelijk uit-

men in slappe, zeer onduurzame paPoortenaar.
pieren omslagjes behoeft te vervallen.
Gecinus, > Spechten.
Gecko, een geslacht der fam. Geckonidae der
onderorde hagedissen. Het zijn ineengedrongen, platte
zien, zonder dat

dieren van meestal geringe grootte; geen soort wordt
langer dan 40 cm, vele zijn niet grooter dan de kleinste
hagedissen. De kop valt op door de zeer groote nacht
oogen. De mondspleet is breed, de tong breed en vlak;

schillend en op de onderzijde voorzien

van bladkussens,

d.w.z. verbreedingen met dwarsliggende, vliezige
blaadjes van verschillende grootte, die de dieren in
staat stellen op zeer gladde vlakken, in elke houding
zich voort te bewegen. Op Java leeft de t o k k e h
(G. verticillatus Laur.), met bleekgrijze (ook bleekblauwachtige tot levendig violette) grondkleur der
bovenzijde met talrijke roode of blauwachtig witte

vlekken; de onderzijde is lichter grijs; de iris van het
oog is geel. De tokkeh, die volwassen 35 cm lang wordt,
graag de
is verbreid in Oost- en Zuid-Indië. Hij zoekt
Keer.
huizen op en schuwt de drukste plaatsen niet.
Gecombineerde streng ziek ten, > Funiculaire myelitis.

Gecommitteerde Raden heette

in het gewest

Holland tot 1795 het prov. college, dat in de meeste
andere gewesten Gedeputeerde Staten genoemd werd.
Het oefende het uitvoerend gezag, het dagelijksch bestuur en het beheer der financiën uit, was belast met het
toezicht op de ter repartitie van het gewest staande
troepen, benoemde en sprak recht in sommige zaken,

Er bestonden 2 colleges v. G. R.,
één voor het Noorderkwartier, gevestigd te Hoorn en
bestaande uit 7 leden, afgevaardigd door de steden

o.a. belastingzaken.

Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Alkmaar, Edam,
Monnikendam en Purmerend, en één voor het Zuiderkwartier, gevestigd te Den Haag en bestaande uit een
vertegenwoordiger der ridderschap, 8 vertegenwoordigers van Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam en Gorkum en een tiende
Schiedam,
lid, beurtelings voor 2 jaar benoemd door
Schoonhoven en Den Briel. De raadpensionaris had
raadin dit (verreweg het belangrijkste) college een
gevende stem en meestal veel invloed. G. R. van het
Zuiderkwartier riepen ook de Statenvergaderingen
bijeen en maakten de agenda daarvan op; in spoedgevallen vervingen zij zelfs de Staten, waardoor zij soms
Rogier.
de alg. landspolitiek beïnvloedden.
L i t. : Fmin-Colenbrander, Gesch. der staatsinstellingen in Ned. (1901, 223 vlg.) Kernkamp, De regeering
Uit onzen bloeitijd, II, nr. 5 1910, 35-36).
(Serie
;

:

;

Gecompliceerde breuk, •> Beenbreuk.
Gecondenseerde melk is melk, waaraan
lage temperatuur onder

vacuum een

bij

belangrijk deel

4
5
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3
2

Geconditioneerde

.

refle:

van het water wordt onttrokken; in den regel wordt
suiker toegevoegd. Afgeroomde zoowel als volle melk
worden als grondstof gebruikt. De suiker werkt conserveerend. Eerst wordt de melk gepasteuriseerd tot
80 è, 85° C en tegelijk met suiker gemengd (1 kg suiker
op 8 kg melk). Daarna komt ze in een zgn. voorkookpan en vandaar in een vacuumtoestel. Hierin veroorzaakt een luchtpomp een sterke luchtverdunning,
waardoor de melk bij lage temp. heftig gaat koken en
het water verdampt tot op 1
a x
van zijn oorspron/3

kelijk

/4

volume. Vervolgens wordt ze in dubbelwandige

reservoirs

met

afgekoeld met koud
water, in verzameltanks bewaard en in blikken bussen
of vaten getapt. G.m. wordt vooral daar gebruikt,
waar melk moeilijk in verschen toestand is te krijgen
(schepen, tropen, industriecentra). Veel uitvoer heeft
plaats naar Eng.; voorn, landen van bereiding en export zijn Amerika, Zwitserland en Nederland.
Samenstelling:
roerinrichting

z

— Gedaanteverandering

dat de zaak niet meer vlot te maken is, dan kunnen zij,
van een hervormingsontwerp, een ontwerp
van vereffening voorleggen. Het vonnis, dat het hervormings- of vereffeningsontwerp der commissarissen
goedkeurt, is bindend voor den koopman, die het
g. b.
heeft aangevraagd, voor zijne schuldeischers en voor
zijn solidaire medeschuldenaars of borgen. Het
wordt
gepubliceerd in het Staatsblad en in een door de
Rechtbank aan te duiden dagblad. Het g. b. is in de
Belg. wetgeving ingevoerd bij K.B. van 15 Oct. 1934.
De gedachte, die er den grondslag van uitmaakt,
vindt men reeds in vsch. wetten van andere landen,
o.m. in de Fransche Wet van 4 Maart 1884 op de
Gerechtelijke Vereffening
(liquidation judiciaire);
in art. 657 van het Zwitsersch federaal wetboek der
Verbintenissen; in de Engelsche „Liquidation under
Tribunal’s Control” en eindelijk in de Duitsche wet van
1 Juni 1933 op de „Regelung der landwirtschaftlichen
Schuld verhaltnissen”
in de plaats

Ned.

Voor

Gehalte in

%

Uit vollemelk bereid Uit afgeroomde melk bereid met
G.m. met G.m. zonsuiker

Droge stof
Vet
Eiwit
Melksuiker

70-80
8-11

25-33
8-10
8-10
8-14

7, 3-9,

11,5-15,2

Rietsuiker

37-44

Asch

1,7-2,

suiker

der suiker

70-75
0,1-0,

9-10
12-15
42-46

1,2-2

1,8-2,

Verheij.

Geconditioneerde

reüex,

>

Voorwaarde-

lijke reflex.

Geconfirmeerd crediet

>

is

een geconfirmeerd

accreditief.

Geconjugeerd (wisk.), * Toegevoegd.
Geconjugeerde proteïnen, •> Eiwitten.
Geconsigneerde, in het algemeen degene, voor
wien een zending is bestemd. Meer speciaal de ontvanger van goederen „in consignatie”, d.w.z. met de
bevoegdheid de goederen aan derden te verkoopen.
De goederen blijven, zoolang zij niet aan derden zijn
verkocht, het eigendom van hem, die de goederen
in consignatie heeft gegeven.
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telmg.

Li

t.

:

Recht,

van beRondou.
Luc Hommel en Fern. Levêque, La gestion
->

Surseance

contrólée , Etude de 1’Arrêté Royal du 15 oct. 1934;
L. Fredericq, Beginselen van Handelsrecht (III 1935).

Gedaan beteekent in beursnoteeringen, dat bij
een gegeven koers (bijv. 125) alle transacties, welke
bij dien koers uitgevoerd konden worden, tot stand
gekomen zijn. De toevoeging: gedaan en bieden
(afgekort g. b.) beteekent, dat bij den gegeven koers
wel transacties tot stand zijn gekomen, doch dat er nog
geboden werd, m.a.w. dat bij dien koers de vraag
grooter was dan het aanbod. In het tegengestelde
geval gebruikt men de toevoeging: gedaan en laten
(afgekort g. 1.). Is er bij een bepaalden koers alleen
vraag, dan luidt de toevoeging: bieden (afgekort b.).
Is er alleen aanbod, dan is de toevoeging: laten. De
bedoeling van deze termen is, de marktpositie van een
fonds zoo juist mogelijk aan te geven. Cliënten, die
orders tot aan- of verkoop hebben gegeven, kunnen aan
de hand van de officieele noteeringen nagaan, of hun
orders uitgevoerd zijn.
Witsenboer.
Gedaanten van brood en wgn. Na de consecratie
blijven in de H. Eucharistie van het brood en den wijn
alleen de accidenten. Deze worden, als datgene waardoor het brood en de wijn zich uiterlijk toonen, de
gedaanten van brood en wijn genoemd. > Eucharistie.

Gedaanteverandering van Jesus. Deze
wordt verhaald Mt. 17. 1-8, Mc. 9. 2-8, Lc. 9. 28-36.
voorkoming van faillissement De hoofdfeiten zijn dezelfde. In de details is
eenig
ten voordeele van den ongelukkigen schuldenaar, wiens verschil.
Jesus neemt de drie leerlingen Petrus,
crediet aan het wankelen is gebracht of die bezwaarlijk Joannes en
Jacobus mede op een hoogen berg. Op den
al zijn verbintenissen zal kunnen nakomen. Wordt top
aangekomen, vallen de Apostelen in slaap, terwijl
aangevraagd door middel van een verzoekschrift aan Jesus bidt. Als ze
ontwaken, zien ze Jesus, wiens
de Rechtbank van Koophandel. Deze, na den ver- gelaat van
gedaante is veranderd. Zijn kleederen zijn
zoeker gehoord te hebben, belast een der rechters met schitterend wit.
Twee personen, Moses en Elias, spreken
een onderzoek naar zijn toestand. De rechter kan des- met Hem over het
aanstaande lijden. Petrus neemt het
gevallend zich door een of meer deskundigen doen woord. Terwijl hij
spreekt, omgeeft hen een wolk en
bijstaan. Na indiening van het verslag beslist de recht- ze hooren
een stem, die zegt: ,, Deze is mijn beminde
bank of het voordeel van het g. b. dient te worden Zoon, luistert naar Hem**.
Het feit was een openbaring
toegestaan. Zoo ja, dan benoemt zij een of meer van Jesus’ godheid.
De bedoeling was het geloof der
commissarissen. Deze doen den inventaris opmaken leerlingen te versterken
en ze voor te bereiden op het
en nemen het beheer der zaak in handen zij maken een lijden. Het gebeurde
eenigen tijd na de geloofsbelijdenis
ontwerp van hervorming op, dat zij aan de schuld - van Petrus.
eischers en aan de gekende solidaire medeschuldenaars
De plaats, waar het gebeurde, wordt niet genoemd.
of borgen onderwerpen. De rechtbank oordeelt of het De traditie
identificeert den berg met den > Thabor.
ontwerp dient aangenomen of verworpen te worden. Het feit wordt ook vermeld 2
Petr. 1. 16-18. C. Smits
Wordt het verworpen, dan moet een nieuw ontwerp
In de
kunst wordt de gedaanteverandering
voorgelegd worden. Zijn de commissarissen van oordeel, van Jesus doorgaans behandeld volgens de gegevens
Ariëns.

Gecontroleerd beheer (Belg.

Recht),

speciale regeling tot

;

.

Gedaanteverwisseling
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—Gedetacheerd

van de H. Schrift. Men neemt daarvoor het moment
zelf, ook wel het oogenblik onmiddellijk daarna,
wanneer Christus met zijn drie leerlingen den berg
weder afdaalt. In dit laatste geval ziet men op den
top van den berg den naglans der heerlijkheid. Heijer.
Gedaanteverwisseling (dier k.), > Metamorphose.

Gedachte is in ruimeren zin elke keninhoud, die
ons, met of zonder inwerking van buiten, bewust wordt;
in strikteren zin een d e n k a c t (begrip, oordeel,
Gedachteredeneering) of het resultaat daarvan.

>

ding.

Gedachten zijn tolvrij. Deze zegswijze is een vert.
van Cicero’s „liberae sunt nostrae cogitationes”

maar beteekent meer: onze phan-

(pro Milone 29, 79),
tasie kent geen grenzen.

In den zin van: voor zijn
gedachten wordt niemand gestraft, is het de vert.
van Ulpianus’ „cogitationis poenam nemo patitur”
(Digcst. 48, 19, 18). Merkwaardig, dat Luther het
als ^spreekwoord in onze formuleer ing bezigt („Von
weltlicher Obrigkeit, wie man ihr Gehorsam schuldig
Brouwer.
sei”, 1523).
Gedachteding. Men onderscheidt (> Zijns-

»

reëele of

natuurdingen

(entia realia),

zoodanig in de werkelijkheid bestaan (actualia)
of tenminste (feitelijk of rechtens) bestaan kunnen
(entia
(potentialia); en logische of
rationis), die als zoodanig enkel in het verstand bestaan
en bestaan kunnen. > Ding.
Deze laatste, de gedachtedingen, heeten dus zoo,
niet enkel omdat ze door het verstand worden voortgebracht (ook de reëele kunstwerken worden immers
door het menschenverstand uitgedacht); evenmin
alleen omdat ze een intentioneel bestaan hebben in het
verstand (want gekende dingen blijven nog realiteiten;

rededingen

het zijn

nog maar „eerste” begrippen: „primae inten-

enkel

maar omdat
kunnen bestaan en daarbuiten

tiones”);

ze

in het

verstand

niet (het zijn „tweede”

begrippen: „secundae intentiones”). Het zijn de logische betrekkingen als praedicaat, oordeel, redeneering,
welke studieobject zijn der logica of d e n k 1 e e r.
Toch zijn deze gedachte- of rededingen niet puur
logisch, d.w.z. niet willekeurig uitgedacht, maar
reëel gefundeerd (ens rationis ratiocinatae): ze berusten
op onze abstracte kennis der natuurdingen. We kennen
bijv. een reëel concreet individu als mensch en zien nu,

dat we dit mensch-zijn kunnen gebruiken als algemeene
v. d Berg.
zegbaarheid van andere individuen.
.

Gedachtefiguur, >

Zinfiguur.
Gcdachtenhooren , term, gebruikt in de psychiatrie voor een vorm van > hallucinatie, waarbij

tuin

en

het

buitenverblijf

generaal.

442

fort

van den

gouvemeur-

Jong.
een klinker, die tengevolge van
op het eind van een lettergreep

Gedekt noemt men
den medeklinker

in het midden van zijn sonoriteit wordt
afgebroken. Zoo heeft ,,taak” een ongedekten, maar
,,tak” een gedekten klinker.
Gedekte fluit noemt men een fluit, waarvan de
toon, door dekking (afsluiting) van het uiteinde der

plotseling

klankbuis, een octaaf lager wordt. De pansfluit
van de Oudheid en de ocarina zijn g.f. Het principe vindt vooral toepassing bij de labiaalpijpen
van het orgel. Zie verder voor Gedekt > Orgel.

De Klerk

.

Gedelegeerd commissaris, > Commissaris.
Gedenkcedel > Tefillin.
Gedenkpenning, > Penningkunde.
Gedenkschriften, > Mémoires.
Gedeon, zoon van Joas uit den stam Manasse,
een van Israël’s rechters; werd door God geroepen om
,

volk te bevrijden van de Madianieten, Amalekieten
en andere nomadenstammen (Jud. 6-8).
In iconographisch opzicht beperkte zich de interesse
voor Gedeon tot het weergeven van het wonder, bekend
als dat van gulden vlies, waarin men het symbool der
Onbevlekte Ontvangenis zag. In miniaturen worden
de vsch. scenes van dit voorval weergegeven (Codd.
gr. 510 en 1208 in Nation. bibl. te Parijs). Eveneens
treft men deze voorstellingen aan in glasschilderkunst
(Lyon en Laon) en in de grootplastiek in de Mariaportalen van Amiens en Laon, waar G. met het vlies
zijn

Terlingen-Lücker.

wordt afgebeeld.

van Helvoirt (familienaam Comelius van
Ned. Capucijn; * 1751 te Helvoirt, f 1823

Gedeon
der Pas),

Velp (bij Grave). G. redde als minister-custos
(1810-1814) de custodie der Capucijnen in de Ned.
tijdens de vervolging van Napoleon I. Hij werd door
de Franschen eerst te Maastricht, dan te Geldem
(Pruisen) en ten laatste te Velp uit het klooster verdreven.
P» Placidus.
te

Gedeputeerden te velde waren de vertegenwoordigers van den Raad van State en de StatenGeneraal, dikwijls bovendien nog de extra-afgeva.ardigden van rechtstreeks belanghebbende provincies,
welke het leger te velde ten tijde van de Republiek
vergezelden. Zij namen deel aan belangrijke beraadslagingen, waakten voor de belangen der bij de oorlogvoering betrokken gewesten en zagen toe, dat de
verleende gelden goed werden besteed.

J D. M.
.

Cornelissen.

orgaan van het prov.
de patiënt zijn
bestuur in Ned., belast o. m. met het dagelijksch bestuur
uitgesproken.
het > zelfbestuur
Gedachtenisplaatje, > Gelegenheidsgraphiek. der prov. en de verwezenlijking van
in de prov. Daarnaast hebben G. S. een belangrijke
Gedachtenlezen, > Telepathie.
de beslissing van
Gedachtenvlucht, term, gebruikt in de psychia- taak als rechterlijk college voor
tal van administratief -rechterlijke geschillen. De
gedachtenden
van
versnelling
ziekelijke
een
trie voor
van het College van G. S. worden benoemd door
gang, welk een der hoofdverschijnselen is van de leden
Staten uit hun midden. Het college bestaat
Prov.
de
psychose.
manisch-depressieve
manische phase der >
(alleen in Drente vier). Zij worden voor
leden
zes
uit
Gedda(h)-gom > Arabische gom.
herkiesbaar. De functie
Gedeeld, verticale verdeelingvan een wapenschild. vier jaargekozen en zijn dadelijk
is bezoldigd. Gedeputeerde Staten zijn voor de leiding
> Heraldiek.
aan de Staten verantwoorGedeh, een nog werkzame, samengestelde vulkaan van zaken in de provincie
Struycken.
ding schuldig.
in de nabijheid van Buitenzorg (Java); hoogte 2 598 m.
verdedigingswerk, los van
fort,
Gedetacheerd
uitden
met
verbonden
hij
is
rug
lageren
een
Door
reikt. Het de eigenlijke enceinte, op tactisch belangrijke punten
gedoofden Panggerango, die tot 3 019
Frederik
dicht beboscht. Op de helling buiten de vesting. Eerste toepassingen door
geheel is vanaf 1 200
In de 19e eeuw neemt
bevinden zich o.a. de bergtuin van ’s Lands Planten- den Grooten en De Montalembert.
eigen gedachten door anderen hoort

m

m

Gedeputeerde Staten,

--
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Gedialogeerde

de kring van g. f. geleidelijk de taak van de vesting•enceinte over en verdwijnt deze ten slotte. II. Lohmeijer.

Gedialogeerde Mis, > Missa dialogata.
Gedicht, in de poëzie een naar vorm en inhoud

Mis— Geduld
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koming en bestrijding van fraude zijn vele maatregelen getroffen. De branderijen en distilleerderijen
zijn, o.a. wat ligging, plaatsing van grondstoffen,
toezicht enz. betreft, aan tal van voorschriften onderwor-

afgesloten geheel, rijk aan rhythme, meestal met een pen.
De uit- en inslag kan, zoo noodig, slechts met toesysteem van maat en rijm, al of niet uit strophen op- zicht van
ambtenaren geschieden. Slechts geringe
gebouwd, gering of aanmerkelijk van omvang. Onder hoeveelheden mogen
zonder > gelei- of > vervoerdezen naam vat men alle producten en versvormen van biljet
worden vervoerd. Het vervaardigen, in voorraad
lyriek, epiek, didactiek en dramatiek samen; zelden
hebben en vervoeren van distilleertoestellen zijn geechter noemt men een drama een gedicht. > Proza- reglementeerd
(> Distilleertoestellenwet).
gedicht.
r. d. Eerenbeemt.
De g.a. van binnenlandsch gedistilleerd wordt geGedienstigheid spa pi er (Belg. Recht), heven krachtens de herhaalde malen
gewijzigde gediswissel, getrokken en aangenomen zonder bezorging tilleerdwet
van 20 Juni 1862, Stbl. nr. 62 voor buitenvan fondsen. De trekker maakt een wissel op naam landsch gedistilleerd
geldt de gewijzigde wet van 1
van den betrokkene, die, alhoewel hij geen schuld Mei 1863, Stbl. nr. 47.
Overigens hebben op den g.a.
heeft tegenover den trekker, den wissel aanneemt uit nog een achttal
wetten en een twintigtal Kon. Besluigedienstigheid voor dezen laatste. Vandaar de bena- ten betrekking. Zie verder
> Accijns en > Verteringsming g. of complaisancepapier. Het g. houdt eenig belastingen.
M. Smeets.
verband met de zgn. > wisselruiterij, ook „schoor
L i t. v. Bosveld Heinsius, De Gedistilleerdwet in
steenwissel” genaamd (Fr. cavalerie, Eng. Crossfiring, „Vakstudie’* V (teksten van alle wetten en
K.B.’s, op
D. Reitereiwechsel), alsook met den blanco-wissel. elk art. voorzien van aant., ca. 600 blz.met supplementen).
Al deze praktijken vallen onder toepassing van art.
Belg. Recht. In België wordt de alcohol ge573 van de faillissementswet, luidens hetwelk schuldig troffen met een accijnsrecht van 1 350 frs. per hl alcoaan eenvoudige bankbreuk wordt verklaard elk ge- hol van 50 graden van den alcoholmeter Gay-Lussac
failleerd koopman, die, met het oogmerk om zijn fail- bij een temp. van 15°. Daarbij is een
verbruikstaks
lissement te vertragen, effecten in omloop brengt of verschuldigd, welke op heden (einde Mei
1935) in
andere laakbare middelen gebruikt om zich geld te beginsel is vastgesteld op 1 500 frs. per hl alcohol van
verschaffen. Op zich zelf is het uitgeven van g. ech- 50 graden bij een temp. van 15°. Deze verbruikstaks
ter niet strafbaar. Art. 509 St. W.B. voorziet welis- wordt echter voor de alcoholhoudende vloeistoffen
op
waar straf ten laste van hem, die zich fondsen, waarden flesschen en voor likeuren gebracht op 3 000 frs. per hl.
of ontlasting van schuld bedrieglijk aanschaft door zonder onderscheid van graad. Voor alcohol,
bestemd
middel van een wissel, getrokken op een persoon van tot het vervaardigen van reukwerk met afschrijving
wien hij weet, dat hij zijn schuldenaar niet is of niet van den accijns, is de verbruikstaks op 100 frs. gebracht
zijn zal op den vervaldag, en die hem niet toegelaten per hl alcohol ad 50 graden sterkte bij
een warmte van
heeft op hem te trekken. Dit is echter niet van toepas
15° C.
sing op den trekker, die, zonder bezorging van fondsen,
De accijns wordt in beginsel contant betaald, nocheen wissel getrokken heeft met toestemming van den tans kan een krediet voor bepaalde termijnen toegestaan
betrokkene.
worden, mits zekere borgstellingen worden verstrekt.
L i t. L. Fredericq, Beginselen van Belg. Handels- Met het oog op het voorkomen en beteugelen van gerecht (I 1927, 341 vlg.),
Rondou. heime stokerijen wordt het branden van alcohol onderVoor Ned. Recht, > Complaisancepapier.
worpen aan zeer ingewikkelde formaliteiten. Deze zijn
Gedimin (ook Gedymin), grootvorst van Litauen, voorgeschreven door Kon. en Min. Besluiten, getroffen
1315-1340, veroverde Kiew in 1320 en wist Litauen tot ter uitvoering van de organieke
wet van 15 April 1896.
groote macht te brengen. G. stichtte Wilna. De Pool- Deze formaliteiten
hebben meestal betrekking op de
sche geslachten Czatoryski en Sanguszko stammen van inrichting der stokerij,
de plaatsing van stooktoestelG. af. * 1280, f 1340.
len, helmen, ruwketels en slangen, de ijking van het
Geding, > Proces.
vaatwerk, de aangifte en het toezicht der verrichtingen,
Gedimie, gem. in het Z. der prov. Namen; ca. de uit- en inslag en het vervoer van alcohol, enz.
800 inw., grootendeels Kath. opp. 1 971 ha; landbouw,
L i t. Constant, Le régime de 1’alcool et des boissons
bouwsteen. Merkwaardigheid: eiken retabel (16e e.). fermentées (Brussel 1926) Neven, Traité des douanes et
;

:

:

;

:

;

Gedistilleerd accijns (N

e d.

Recht) De

bedraagt thans 200 gld. per hl alcohol ad 50%
sterkte (bij een warmte van 15° C). Op de hoofdsom
worden ten behoeve van het Rijk 10 opcenten geheven.
De g.a. wordt bij vervaardiging in Ned. geheven
van de branders of distillateurs of van de handelaars,
die gedistilleerd onder genot van krediet voor den
accijns hebben ingeslagen. Aan brander, distillateur
of handelaar kan krediet voor den accijns worden
verleend, zoolang hij de vervaardigde producten nog
in zijn panden voorradig heeft. Na ontslag kan hij
nog
week-krediet genieten.
Bij invoer wordt behalve de g.a. een invoerrecht van
3,50 gld. per hl geheven.
De g.a. heeft, omdat hij zoo hoog is (de hoogste accijns werd ca. 1921 geheven, nl. 330 gld. per hl ad
50%), steeds vele zorgen gebaard. Op tal van manieren wordt getracht dezen accijns te ontduiken. Ter voorg.a.

accises (Brussel 1933).

Rondou.

Gedor,

Gador, 1° oude stad in Transjordanië,
vermeld in den Talmoed; nabij Es Salt.
2° * Cedron (1°).

Gedrag

y c h o 1.), > Behavior.
oude benaming van het Z.O. deel van
het Iraansche hoogland, ongeveer het huidige Baloe(p s

Gedrosia,

De bevolking van dit subtropische gebied
bestond vooral uit nomaden. De hoofdstad of Koningsburg was Poera. Het werd vooral bekend door den terugtocht uit Indië van Alexander den Grooten. De gegevens van diens generaal Nearchus over dit gebied
konden eerst in de 19e e. aangevuld worden. Cuypers.
Geduld, deugd, die den mensch in staat stelt om
lijden, tegenspoed en andere onaangename dingen te
dragen en niet door verdriet en droefheid, welke zij
veroorzaken, te worden meegesleept tot daden, die
onredelijk en verkeerd zijn, hetzij gemor of opstandigdsjistan.

;
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Gedurig product— Geel
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de 15e eeuw, met deels onvoltooiden toren uit de 16e.
Praalgraf van Jan III de Merode, van 1554. Steenen
altaarstuk uit de 14e eeuw, zilveren reliquieënkast van
en processie
S. Dimphna, tot wier eere er bedevaart
gehouden wordt op 15 Mei en 3en Pinksterdag.
Uit de Ziekenkamer ontstond de kolonie, waar thans
ong. 3 000 krankzinnigen, zoowel uit de naburige
landen als uit België, verpleegd worden; de meesten

heid, wanneer men zich niet kan bevrijden, hetzij zondige daden of plichtsverzuim, wanneer men zich

met zulke middelen van het lijden of andere
oorzaken van droefheid kan bevrijden. Ook steunt de
deugd van g. den mensch om naar hoogere, niet verplichte idealen te blijven streven, ondanks de onaangename en pijnlijke gevolgen, die daaraan voor hem
Bender.
verbonden zijn.
Gedurig product, > Vermenigvuldiging.
Geel warsbuik t, in dwarsbalken verdeeld. >
alleen

wonen

in bij de burgers en velen vinden afleiding in

het landbouwbedrijf. De ziekenkamer is thans museum.
Eertijds was Geel een baronie onder de Berthouden,
monument
later onder de Merode ’s. St. Amandskerk,
toren
2e klas, in hoog-Gotiek, dagteekent van 1532, de
deels van 1489, werd gerestaureerd in 1887. Gedenkplaat van den Boerenoorlog in den toren. St. Aloysius-

Heraldiek

Gedwongen lccning, geldleening, waaraan de
Staat de daartoe krachtens hun financieele positie in
aanmerking komende personen en instellingen verplicht deel te nemen. > Staatsleening. De leeningen
van den Ned. Staat op grond der Leeningwet van 6
Maart 1844 groot 127 millioen gld. en der Leeningwet
van 19 Dec. 1918 groot 350 millioen gld. droegen een
Huysmans.
gedwongen karakter.

met oude humaniora en

college

landbouwschool,

voortzetting der Lat. School uit de 15e eeuw. Gasthuis, met kapel van 1479 en oudheden. Talrijke kapel1° Bel, in 1877
len werden tot parochiekerk ingericht:

herbouwd, met toren uit de 15e eeuw: S. Lambertuskerk; 2° Larum, in 1853, kerk van O.L.V. Bezoeking,

Gedwongen winkelnering (Ned. Rech t),

verplichting, door een werkgever aan zijn arbeiders
opgelegd, om voor een deel van hun loon inkoopen te
doen in een door hemzelf of door anderen geëxploiteerden winkel. In de 2e helft der 19e eeuw, toen kleine

fabrikanten tevens een winkelbedrijf uitoefenden, was
voorkomend misbruik. In
sommige streken des lands en in bepaalde bedrijven,
bijv. in N.Brabant in de schoenindustrie, in Drente
in de venen en over het algemeen in de sigarenindustrie
en de kleedingnijverheid, was g.w\ ook nog in het
dit in geheel Ned. een veel

vergroot in 1896; 3° Stoelen, met S. Apollonia-kerk
van 1872 en kapel van 1758 te Liezel; 4° Oosterloo, S.
Lucia-kerk van 1894. Sedert 1833 bestaat er een klooster van Franciscanessen met kost- en landbouwschool;
5° Ten Aart, S. Hubertus-kapel, in 1870 parochiekerk;

H. Hart-kerk van 1907 7° Zammel,
van 1846. Patrones van G. is de
H. > Dymphna, die hier door de hand van haar eigen
vader den marteldood vond. Tusschen Zammel en Oosverschijnsel.
terloo ligt de put van S. Dymphna, waar eertijds ook
zeldzaam
geen
eeuw
20e
begin van de
GedenkVandaar de bepaling in de wet op het Arbeidscontract een kluis stond en thans nog een kapel oprijst.
e.a., in Aug. 1914 neergeJuli 1907, d. 193, art. 1637 S), dat „ongeoorloofd teeken voor prins de Ligne,
(13

en niettig

is

elk beding tusschen den werkgever of een

van diens beambten

of zetbazen

en eenen onder een

gestelden arbeider, waarbij deze zich verbindt,
het loon of zijne overige inkomsten of een gedeelte
daarvan op een bepaalde wijze te besteden, of zich zijn
benoodigdheden op een bepaalde plaats of bij eenen bepaalden persoon aan te schaffen”. Genoemde wet trad

hmmer

6° Winkelomheide,

;

S. Laurentius-kerk

Lauwerijs.
Gheel vermaard (1863); Janssens,
Gheel in beeld en schrift (1900); Yan der Cruyssen,
Gheel, de Kolonie (1924) Meeus, Gheel, Staatskolome
Gids (1928).
id., Ste Dimphnafeesten (1900); Jansen,
schoten.

Lit.

Kuyl,

:

;

Geel, 1° Jacobus (auteursnaam Jacob),
Ned. geleerde en letterkundige; * 1789 te Amsterdam,
bij D. J. v. Lennep Klassieke
f 1862. G. studeerde
9 Febr. 1909 in werking.
Toch kwam in 1911, blijkens een toen gehouden talen; in 1810
enquête, g.w. nog op vrij groote schaal voor in de werd hij huison-

m

Noord-Brabantsche

schoenindustrie.

Geleidelijk

is

w et

en den invloed der collectieve arbeidsovereenkomsten aan de ergste misbruiken een
H. Hermans
einde gemaakt.
Belg. Recht. De wet van 16 Aug. 1887 voorziet, dat het loon der werklieden moet betaald worden
in gangbare speciën. Dit sluit het zgn. „truck system”
T
uit, volgens hetwelk de werklieden uitbetaald w orden
ontvangen,
bons
i.p.v.geld
zij
waardoor
of
koopwaren
in
die zij moeten inruilen in de magazijnen van den
werkgever of van derden door dezen laatste aangeduid.
De rechtspraak neemt echter aan, dat niet strijdig is
met de voorschriften van de wet van 1887 de vrijwillige
aankoop, door den werkman in de magazijnen van den
patroon gedaan, nadat hij voorafgaandelijk in speciën
echter door de

r

.

werd uitbetaald.

De Belg. wetgever is niet zoover gegaan als de Fransche (wet van 25 Maart 1920), die in beginsel alle paRondou.
tronale economaten af schaft.
Geel, gem. in de prov. Antwerpen, ten Z. van
Turnhout (IV 432 C D 1); opp. 10 854 ha, 19 000 inw.
(Kath.). Zetel eener dekenij; kanton Mol. Vlakke,
vruchtbare bodem, landbouw, boter- en veemarkt;
jaarmarkt. Sigaren-, w ol- en kant fabrieken, leerlooierijen. St. Dymphna-kerk, monument 2e klas, uit
T

derwijzer bij baron Dedel. Op
aanbeveling van
v.
hij

Lennep werd
in 1822, na

een eerepromotie,
onder-, later eerste bibliothecaris

van de Leidsche
Universiteitsbibliotheek. Hij gaf
een aantal Klassieke teksten uit
en schreef vsch.^

verhandelingen
Klassieke
over
onderwerpen, o. a.
in zijn Bibliothecritica nova
ca vntiv«

™

Jacobus Geel.
(1825-1830).

Toch heeft

hij

als

Nederlandsch letterkundige naam en nog meer school
gemaakt. In geestige, rake opstellen pleitte hij voor
een vernieuwing van den Ned. stijl; het proza der 19e
eeuw heeft hem de losmaking van de knellende banden van het „Hooft” -sche conservatisme te danken.
Zijn stijl is eenvoudig, kemachtig en doordrongen van

:

;
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den geest der Aufklarung. In zijn laatste levensjaren kneu, behoorende tot de familie
der gorzen, is een
aan een ernstige hersenziekte.
Piet Visser. vogel ter grootte van een musch. Kop en hals zijn
Werken: Zijn meest bekende werk vormt de geel. Rug en schouders roestbruin
met zwarte
opstellenbundel
Onderzoek en Phantasie (1838)
schachtvlekken en groengele veerrandjes. Achterrug
Gesprek op den Drachenlels (1835) Het Proza (waarin
roestbruin. De twee buitenste veeren van den zwarten
hij de beoefening v.h. proza voor de Ht. verdedigt).
L i t. M. J. Hamaker, J. G. naar zijn brieven geschetst staart hebben veel wit. Komt voor door geheel Europa
en Siberië. Broedt ook in Ned., op den grond; 4-5
(1907) A. G. Wientjes, De Jacobo Geelio (1909).
2° Joost van, schilder te Rotterdam. * 1631, eieren, bruin beaderd. Voedsel: allerlei zaden, ook onBernink.
t 1698. Vnl. interieurs. Zijn schaarsche werk is zeer kruiden en insecten. Vele overwinteren.
verwant met dat van G. Metsu, zijn leermeester.
Geelhart, tropische houtsoort uit West-Indië;
Lj t. P. Haverkorn v. Rijsw., in Oud-Holl. (1898). wordt vaak verward met > groenhart. Het is echter
2°
Joris
van
(familienaam
Adriaan minder zwaar (s.g. 0,8-1,02) en laat zich iets beter
Willems), VI. Capucijn, missionaris en martelaar in bewerken. De kleur is bruingeel tot geel.
In twijfelKongo; * 1617 te Oevel (bij Geel), f 1652 in Kongo. achtige gevallen kan men het zaagsel van beide houtVerlaat 1648 het vaderland met vsch. VI. mede- soorten met ijzerchloride besprenkelen; het
zaagsel
broeders, doch kan eerst 1651 te Cadiz scheep gaan van geelhart verkrijgt hierdoor een zwarte
kleur,
met p. Erasmus v. Veume; landt te Pinda, in het terwijl dat van groenhart weinig of niets van kleur
toenmalige koninkrijk Kongo. Gedurende anderhalf verandert. Het geelhart wordt voor dezelfde doeleinjaar verblijft hij te Mbanza-Matari en trekt de land- den gebruikt als het groenhart.
Oeverhaus.
streken Matari en Mbata door, om er het Evangelie
Geelhout, gele kleurstof (morin) bevattende houtte verkondigen. Doopt 1 200 heidenen. Wordt
te soort van Chlorophora tinctoria
gebruikt voor wolOelolo door half -bekeerden wreed mishandeld, sterft ververij op
aluminiumbeits.
dientengevolge en wordt te Ngongo-Mbata begraven.
GeëUgeerden. Vóór den Tachtigjarigen Oorlog
Van zijn hand bezit de Biblioteca Vittorio Emmanuele
vormde de geestelijkheid, d.i. de kanunniken der
te Rome het afschrift van een Lat.-Spaansch-Kongovijf kapittelkerken, te Utrecht, het le lid der Staten
leesch woordenboek, kostbaar taalkundig document
van Utrecht, de ridderschap het 2e, de stad Utrecht
der Bantoe-taal.
en de vier kleine steden het 3e lid. Ieder lid had één
Lit.
Van Wing en Penders S.J., Le plus ancien
stem. Na den Tachtigj. Oorlog werden de kapittels
dictionnairo bantu
Vocabularium P. Georgii Gelensis
geseculariseerd, wat te Utrecht hierin bestond, dat de
(Congo-bibliotheek nr. 27)
p. Hildebrand O.M.C., Le
Père Georges de Gheel (Etudes Franciscaines, XLII colleges bleven bestaan, maar de inkomsten toevielen
1930) id., Een VI. Martelaar in Oud-Kongo. Joris van aan Gereformeerde personen, die de namen van proosG. (Tielt 1933) p. Adhemar O.M.C., Pater Joris van G., ten en kanunniken bleven voeren. Hun getal beliep
Kapucijn, Missionaris en martelaar in Kongo. Vanneste. meer dan 140. Uit hen
werden uit een dubbeltal, door
Geelboek (Volkenrecht). Elke regeering burgemeesteren en vroedschap van Utrecht voorgepleegt bij belangrijke internat, gebeurtenissen de volks- dragen, door ridderschap en de stad Utrecht 6 a 8
vertegenwoordiging en de onderdanen door middel personen gekozen, geëligeerd, om het le lid der Staten
van publicaties in te lichten. Elk land heeft dan voor te vormen. Deze zgn. „geëligeerden” brachten te
omslag een speciale kleur, zoodat men spreekt van samen één stem uit. De voorzitter der
g. was tevens
geelboek (Fr.) oranjeboek (Ned.), blauwboek (Eng.), vz. der Statenvergadering. Buiten Utrecht kwam een
groenboek (Italië), grijsboek (België), roodboek (Oosten- dgl. samenstelling der staten niet voor.
rijk, Hongarije), witboek (Duitschl.; Eng., V.S. van
Lit.: Fruin-Colenbrander, Gesch. der StaatsinstelAmer., Vaticaan; ook Ned. tijdens den Wereldoorlog, lingen in Ned. (1901, 238).
v. Campen.
bijv. over de zand- en grindkwestie).
L. Janssens.
Geelkoper, > Messing.
Geelfiltcr, geel gekleurd glasschijfje, dat, voor de
Gcelkruis, > Mosterdgas.
lens van een photographietoestel geplaatst, de violette
Geelong, havenstad aan de W. bocht van de
en blauwe stralen absorbeert, welke stralen voor zilver- Port Philipp-baai,
Australië (III 288 G 6); ca. 43 500
emulsie zeer gevoelig zijn. Hierdoor wordt de alg. inw.;
2e stad van Victoria met zekere onafhankelijklichtsterkte naargelang van den dichtheidsfactor van
heid t.o.v. Melboume; eigen wolbeurs en wolspinneden filter minder, maar ontstaat meer gelijkheid in de rijen;
meel- en conservenfabrieken; looierijen; steenvoor de gevoelige plaat noodzakelijke spectrale stra- koolmijnen;
uitvoer van wol, garens, leer en graan.
len.
Ziegler. G. behoort tot Groot-Melboume.
Zwagemakers.
Geel precipitaat, HgO, kwikoxyde, dat „langs
den natten weg”, d.w.z. door een kwikzout met een
alkali te ontleden, bereid en daardoor zeer fijn verdeeld
is; deeltjes 1-5 //. In de geneesk. gebruikt ter bereiding
leed G.

:

—

;

:

;

:

:

;

:

;

;

;

,

van oogzalven.
Lit.: Comm. Ned. Pharm. Ed. V (III).
Geelrijplieid, stadium in het rijpingsproces der
granen, waarbij de assimilatie ophoudt, het chlorophyl verdwijnt, de plant op de halmknoopen na geel
wordt en het stroo glad, glanzend en zeer buigzaam.
De inhoud van de korrel is wasachtig geworden en de
korrel laat zich over den nagel breken.
zaadverlies

Om

voorkomen, worden gerst en haver
geelrijpen toestand gemaaid.
te

Geelgors.

Geel gors

(Emberiza

citrinella)

of

haver

als regel

in

Dewez.

Geelster (Gagea), een plantengeslacht der gematigde streken, telt 35 soorten, geel of rosé bloeiend,

-
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en behoort tot de
groeien de geel
bloeiende G. arakkervensis,
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zwartgroen, buik zilverwit.
randzeeën voor; in
in dichte scholen op de Ned. kusten,

Rug

achtig uitgegroeid.

In Ned.

Komt

in

vrijwel

het voorjaar

alle

Europ.

geelster,ofMaartenlook, op zandgronden en G.
silvatica, boschgeelster of gele

vogelmelk.

Geelwortel

Geep (Belone

(Xanthorr

h

i

z

a

apii-

f

o

1

i

a)

behoort

tot de fam. der

ranonkela c h

t

g
afkomstig uit N.

Amerika. Het

met

bij

Den

voor de

beugvisscherij

Geer (plant k.), >

Zevenblad.
1° gem. in het N.W. van de prov. Luik,
ten Z.W. van Borgworm; opp. 287 ha, ca. 500 inw.
Vruchtbare landbouwgrond; bovendal van de Jeker

Geer,

is

een kleine sierstruik

als aas
Helder).

Gezouten gebruikt
(vangst

e n,

i

vulgaris).

waar o.a. op de wiervelden der Waddenzee eieren
worden gelegd. Als voedsel (vangst op de Oosterschelde, aanvoer te Bergen op Zoom) weinig in tel.

gele

takken en bruibloempluine

of

men.

in

Geer.

Jeker)

Zijrivier van de Maas; ontspringt
de omgeving van Hannut; beschrijft een groote bocht te Tongeren en vanaf Sluizen
Gcelziekte,
wordt een diep dal ingesneden in de krijtlagen. De BeHyacinth.
neden-Jekervallei is bekend om haar stroohoedenGeelzucht
vlechterij, waarvan echter het belang vermindert.
is
(i c t e r u s)
Vanaf Eben-Emaal loopt de Jeker ongeveer eveneen bij sommige
wijdig met de Maas, waarvan hij door een hoogterug
ziekten voorkogescheiden is; het Nieuw- Albert-kanaal heeft dezen
mend verschijnhoogterug doorgesneden. De Jeker loopt te Maassel, bestaande in
Weidegeelster (Gagea stenopetala);
Asbroek .
I7
in de Maas.
tricht
het geel zijn van
b = stamper.
a = bloem
1° jkr. Dirk Jan de, Ned. staatsman;
Geer,
slijmen
huid
* 1870 te Groningen. Promoveerde 1895 (rechtswetenvliezen. Vooral aan de oogen is dit verschijnsel
Staten van
het wit der oogen wordt hier nl. ook schappen). Later lid van de Gedeputeerde
duidelijk,
van Arnhem en lid van de
geel. Deze gele kleur wordt veroorzaakt, doordat in Z. Holland, burgemeester
en sedertdien meermalen
het bloed te veel galkleurstof aanwezig is en dit Tweede Kamer (1909-1921)
Financiën. Zijn eerste ambtszich in de weefsels ophoopt. De lever is de plaats, minister, meestal van
toen hij het
waar de galkleurstof uit het bloed wordt afgescheiden. periode als zoodanig eindigde in 1921,
Kamer aan
Aandoeningen der lever, of afsluiting der van de lever besluit van den ministerraad bij de Tweede
het ontwerp
van
behandeling
spoedige
een
dringen
op
te
gezwel
of
steen
door
galwegen
voerende
naar den darm
vlootwet (bij de indiening in 1921 mede door hem
zijn de gewone oorzaken voor deze geelzucht, v. Balen
niet verantwoord achtte. In het
Geëinpatecrd heet die schilderwijze bij het olie- onderteekend)
was hij min. van Binnenl. Zaken.
verf schilderen, waarbij de verf dik, als een vette brei kabinet-Colijn (1925)
in Nov. 1925 vroeg hij ontslag (coalitie). De
(of paté) aangebracht wordt. Vnl. in zijn latere werk Reeds
crisis vond een einde (Maart 1926), toen G. een extrais Rembrandt’s schildertechniek daarvan een voorvormde (het zgn. intermezzo
beeld. Bedoeld wordt niet alleen een dikke verflaag, parlementair kabinet
hij wederom financiën beheerde.
waarin
kabinet),
uiterlijk.
sappig
een
schilderij
het
die
eene,
doch tevens
verkiezingen van 1929 vroeg dit
een rijken toon verleent. Uiteraard kan men bij water- Ónmiddellijk vóór de
toen gevoerde extra-parlementaire
verf of fresco niet van g. spreken, omdat hier dunne, ontslag. In het
Beerenbrouck (1929-1933) trad G.
doorschijnende verflagen worden toegepast. Poortenaar. kabinet-Ruys de
Geëndosseerde is de nemer of verdere houder wederom op als min. van Financiën. Zijn financieel
door voorzichtigheid en bezuivan door endossement overdraagbaar handelspapier, beleid kenmerkte zich
veiligstelling van den gulden gericht.
zooals de wissel, het orderbiljet, e.d. Wordt het papier nigingen, op de
weder zitting in de Tweede
door den geëndosseerde tot den vervaldag behouden, Sedert 1933 heeft de G.
Christelijk-Hist. Unie en
de
tot
behoort
Hij
Kamer.
voortvloeienpapier
het
uit
dan kan hij, als houder, de
voornaamste woordvoerders (dagblad
de rechten uitoefenen. Heeft hij het echter op zijn is een van haar
Verberne.
beurt overgedragen, dan moet hij latere houders voor De Nederlander).
2° Lo de wijk de, Ned. koopman; * 1587
de niet-betaling van de in het papier uitgedrukte
bekend met de vansom door den daarin genoemden debiteur vrijwaren, te Luik, f 1652 te Amsterdam;
Luik inheemsche metaalnijverheid; vestigde
tenzij hij door een clausule op het papier zijn aan- ouds te
Dordrecht als koopman in krijgsbehoefsprakelijkheid heeft uitgesloten. Men zie verder bij zich in 1611 te
Ariëns. ten; verhuisde in 1615 naar Amsterdam, waar hij het
-> Betrokkene en > Endossement.
zgn. huis met de hoofden naar zijn smaak liet herbouGecmioni, > Hinnomdal (Jerusalem).
ging hij ijzermijnen in
Geep (Belone vuig ar is), visch uit de fam. wen. Met zijn zwager Elias Trip daar
geschutgieterijen
en richtte
der Geepachtigen (Scombresocidae). Lichaam slank, aal- Zweden ontginnen
Kaken snavel- op, waarvoor hij in 1625 een monopolie kreeg. In 1646

2° (Ook:

Haspengouw,

in

*

;

.

vormig
XI. 13

;

zijden

min

of

meer

afgeplat.
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stichtte hij de Zweedsch-Hollandsche

Compagnie voor
West-Afrika, als mededingster van de West-Indische

het oud O. L. V. -hospitaal, gesticht 1100, bestaan
nog, te midden der tegenw. gebouwen, de refter (1642),
Compagnie. Hij liet zich als Zweed naturaliseeren een pand (1636), waarin het museum
is ingericht, de
werd in 1627 commissaris van zijn nieuwe vaderland zaal van den raad en een salon. Talrijke
schilderijen.
te Amsterdam en werd in den Zweedschen adelstand De priorij van Hunnegem,
nu klooster der zrs. Benedicverheven. Aan Gustaaf Adolf leende hij geld; rustte tinessen, bestaat sedert 1624. De
O. L. V.-kerk ervan
in 1644 op eigen kosten een vloot uit en werd ook door is uit de 12e e. en was
oorspr. de parochiekerk van
Oxenstiema zeer hoog geacht.
Hunnegem, op welks grondgebied G. werd gebouwd.
L i t.
J. baron de Geer van Jutfaas, Lod. de G. De kerk van het St. Catharina -college,
voorheen
1834) P. de Witt, Un patricien au 17e 6iècle, L. de G. klooster der Minderbroeders, werd
gebouwd in 1640;
(1885) E. W. Dahlgren, Louis de G. 1587-1652 (2 dln. schilderij van
de Craeyer. De „Marbol” -fontein
1923).
t;. Gorkom.
(= marktbron), een achthoekige, vijf ra hooge zuil
Geeraardsbergen. (Fr. Grammont), stad aan de met Gotische versieringen, is reeds vermeld in 1475.
Dender in de prov.
De eigenaardige fonO. Vlaanderen (IV
tein van „Manne432 B 2). De hooge
kenpis” op de markt
stad is amphitheais
een nabootsing
:

:

;

tersgewijze

gebouwd

van

op de helling van
den 110 m hoogen
Oudenberg (= Ilunnenberg),

vanwaar

ter

de heuvelrijen van
Vlaanderen.
Opp.
190 ha, 14 000 inw.
Lucifersfabrieken

schonken.

Folklore.
Feest der Krakelingen en van Tonnekenbrand, reeds vermeld in 1398 en elk

tabaksnijverheid,

kanten en meubels.
is

bronzen

ontnomen, doch lawerd terugge-

fraai vergezicht op

Er

den

cupido,
die
door
inw. van G. in 1745
aan
Brussel
was

één parochie

jaar,

voor heel de stad
en de aangrenzende
gem. Nederboelare.
Vsch. openbare bidplaatsen en kapellen, o.m. kloosters

op den eersten

Zondag van de Vasten, gevierd, volgens

de legende als herinnering aan
een
list
der
inwoners
om het beleg van
der zrs. Colettinen
1381 te doen open de kapel van O.
houden,
waarsch.
L. V. van Bijstand,
echter een overblijfop den Oudenberg,
sel van de heiden
een bezochte bedesche plengoffers aan
vaartsplaats.
Het
de watergodin van
O.L. V. -hospitaal is
het nooit droge vijingericht voor heelvertje op den top
kunde en ziekenvervan den Oudenberg.
zorging, weeshuis en
De overheden ledikosthuis voor oude
gen een zilveren belieden.
Naast de
ker, met wijn gevuld
Geeraardsbergen. Stadhuis.
staatsmiddelbare
en waarin een levend
scholen
voor jongens en meisjes, bestaan te G. vischje zwemt; daarna werpt men
krakelingen (koekjes)
talrijke
Kath. inrichtingen voor onderwijs
Biss. te grabbelen. Des avonds wordt een ton aangestoken,
College voor Grieksch-Lat. humaniora; college voor gevuld met pek en andere
brandstof.
Blancquaert
moderne humaniora, gehouden door de paters JoseL i t. V. Fris, Gesch. van G. (Gent 1911) Oudheidk.
phieten (die hier ook noviciaat en moederhuis heb- Inventaris van
O. VI. (2e afl., Gent 1911) De Portemont,
ben) een vakschool; twee kostscholen voor meisjes. Hist. de la ville de Grammont (Geeraardsbergen
1870)
Het stadhuis, R. Labijn, O.L.V. van den Oudenberg (Leuven 1934).
baksteenbomv uit de 15e e., in 1891 hersteld, bezit een
Geschiedenis. De hooge berg, de Dendercollectie schilderijen en een H. Bartholomeusbeeld vallei beheerschend
op het grondgebied van Hunnevan De Grupello (* 1644 te G., f 1730). De dekenale gem, in Rijks -Vlaanderen, op de
grenzen van Henekerk (St. Bartholomeus) werd in Gotischen trant gouwen en Brabant, had
strategische beteekenis in de
gebouvrd (1617) op de helling van den Oudenberg, ter 11e eeuw. De grond, door Boudewijn
V (1035-1067)
vervanging van een St. Joriskapel uit de 15e eeuw. gekocht van zekeren Geeraard
(?), wordt door BoudeDe vierhoekige toren dient als gemeentebelfort en wijn VI (1068-1070) ommuurd en van vrijheden voorbeiaard. Het binnenste is versierd met muurschilde- zien. Boudewijn V had hier
rechten verkregen van
ringen van den Geeraardsbergenaar L. Bert de Larbre; Henegouwen in ruil voor Valenciennes
(1047). Allovele schilderijen, o.m. van DeCraeyer, zilveren reliquie- diaal goed, was geen stad den
graaf van Vlaanderen
enkast (1675) van den H. Bartholomeus, antependium meer „eigen”. Hier sluit Gwijde van Dampierre in
1296
en kerkgewaden van de oude abdij van St. Adriaan. Van bondgenootschap tegen zijn leenheer, Philips den
:

.

:

;

;

;

Bezienswaardigheden.

;

:

Geeraardsbergen
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Schoonen. De stad staat met Gent en Philips van Artevelde tegen graaf Lodewijk van Male op en wordt in
1381 ingenomen en verschrikkelijk gestraft. G. leed
een Geuzenbeeldstormerij op 2 Nov. 1678. Turenne en
de Franschen nemen de stad in en plunderen ze, bij
het einde van den grooten veldtocht in Vlaanderen
(Oct. 1658), waarop de Vrede der Pyreneeën (1659) zou
volgen. Andermaal nemen de Fr. de stad in, in 1678,
en zullen er nog na den vrede van Nijmegen garnizoen
Prims.
houden.

Geeraardsbergen, Zonen
Jozef van, > Josephieten.

van

den

H.

Geeraert, Broeder, Minderbroeder, die
misschien niet vóór het einde der 14e eeuw leefde,
berijmde voor Femine van Hoye, Benedictines in het
het
St. Catharinaklooster te Mielen bij St. Truiden,
Leven van Christina de Wonderbare, volgens het
Latijn van Thomas van Bellinghen; en een Leven van
de H. Lutgart, eveneens volgens het Latijn van dienzelfden Thomas: in een los rhythme, met stoute oversprongen, zonder veel letterkundige waarde.
van S. Christine, door J. H. Bormans
U i t g.
19 1850)
van St. Lutgart, door denzelfden, in Dietsche
(
V. Mierlo.
Warande (1857-’58).
Geeraert (of Gheraert) van Lienhout, van
Gent (verder onbekend), aan wien door J. Clarisse,
den uitgever (1847), een Natuurkunde des Geheel-Al
:

:

;

werd toegeschreven.

M a r c u s,

schilder te Brugge,
* 1520,
een aantal religieuze werken
f 1604; hij schiep
en teekende voor de gravure. Zijn zoon en naamgenoot,
Marcus G., ook schilder, * 1561 te Brugge, f 1635 te

Geeraerts,
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Groote

tijdgeis de zijne in Holland bij
Zijn schildernooten en nageslacht overal te vinden.
schoonste
werk, dat op gelijke hoogte staat met de
een typisch
uitingen der Vlaamsche primitieven, heeft
Hollandschen trek. De zin voor het genre-achtige
vinden. Het koloen het anecdotische is er al sterk in te
warmer en rijker dan van de meeste Z. Neder-

wijzen, daarentegen

riet is

een veel meer
landers, daarbij heeft het landschap er
zijn
overwegende plaats. Op dit gebied is Geertgen al
vooruit,
tijdgenooten in N. en Z. Nederland verre
een landgeen heeft als hij verstaan zóó teer en fijn
schapsstemming weer te geven. Het schoonste voorbeeld
Berlijn),
hiervan is zijn Johannes in de eenzaamheid (te
waarin een lyrische ontboezeming van een lentedag
schooner
buiten te vinden is, zooals zij misschien nooit
van een
geschilderd is. Zijn hoofdwerk, twee vleugels
gemaakt,
altaar voor het klooster der Johanniters
zich
hangt in het museum te Weenen; hierop bevindt
gevoelswaarde
zijn diep treffende Beweening, die wat
Zijn
en compositie betreft, nauwelijks geëvenaard is.
Kerstnacht (thans te Londen) geldt als het vroegste
nachtstuk, dat bekend is in de N. Europeesche schilderkunst; het probleem van een lichtbron in de duisternis
Ned. bevinden zich
is er meesterlijk in opgelost. In
Centraal
slechts vier werken van hem (Rijks Museum,
museum Utrecht cn Bavokerk te Haarlem). Hij had
grooten invloed op zijn omgeving, vooral op den
Virgomeester, Engel brechtsen, Jac. Comelis en op

de houtsnijders der Haarlemsche school. Zie pl. (vgl.
index kolom 832). Zie ook de plaat tegenover
kolom 52 in dl. I.
w ,
/TTV
Lit.: M. J. Friedlander, Alt Niedcrl. Malerei (V)
,

.

Schretlen .

L. Balet, G. tot St. J. (1910).
Londen, waar hij van 1568 af woonde. Zijn voornaamste
Geert Groote (Gerardus Magnus), diaken, vader
werken zijn portretten, die wel wat stijf maar met
van de > Moderne devotie, * 1340 te Deventer, als
behanuitvoerig
de
om
en
zijn
geschilderd
zorg
groote
zoon van den schepen Wemer Groote, f 20 Aug. 1384
delde kleeding gewichtige documenten zijn voor
Te Parijs werd hij tot magister artium bevoraldaar.
Engelsch
in
veelal
nog
ze
costuumkennis. Men vindt

particulier bezit.

Li

t.

(1914)

R. Lane Poole, in Annual
A. J. Finberg, in Onze Kunst
:

:

:

;

Vol. Walpole Soc.
(1915). Schretlen.

J o a n n e s, Ned. priester; * 1803
Ootmarsum. Priester gewijd 1826
te
1879
Vasse,
te
f
te Münster; l837-’68 pastoor te Lutte. Een der grondleggers van het tschr. Archief voor de Gesch. van het
Aartsbisdom Utrecht.
L i t. W. Knuif, in Nw. Ned. Biogr. Wbk. (I 1911).
van, Belg. soldaat-letterGeert,
kundige; * 1786, f 1873 te Gent; populair schrijver
van tooneelstukken met hist. achtergrond, w.o.

Geerclink,

:

:

Frans

Montigny (1855).
Th. Coopman en
Lit.

L. Scharpé, Gesch. der VI.

Letterk. (1910).

.

Geer ten- Minne S t., >
Geertgen tot St. Jans,
,

Gertrudis

(v.

NijvelL

Haarlem,
Haarlem. Voor-

schilder te

1460 te Leiden, f vóór 1490 te
naamste meester der Nned. primitieven, tevens hoofd
der Haarlemschc school in de 15e eeuw. Van zijn persoon weet men behalve de schaarsche mededeelingen
van Van Mander niets; hij zou in het klooster der
Johanniters te Haarlem gewoond hebben als leek en

* ca.

op 28-jarigen leeftijd reeds gestorven zijn. Van zijn
werken is maar weinig bewaard, men kent er thans een
twaalftal, die eenindruk geven van zijn poëtische kunst.
Deze is diep ontroerend, zoodat wij des te meer moeten
betreuren, dat er, wel vooral in den beeldenstorm,
zooveel van verloren ging. Hij is een zeer persoonlijk
meester, die zich zelf schijnt gevormd te hebben;
invloed van Vlamingen is bij hem nauwelijks na te

derd. Hij verwierf
op het gebied van
theologie, doch ook
gestudeerd. In het

zich een uitgebreide kennis, vooral
kerkelijk en burgerlijk recht en
geneeskunde en astrologie heeft hij

bezit van twee rijke praebenden,
leidde hij aanvankelijk een wereldsch leven, doch een
ernstige ziekte en vooral de invloed van den Kartuizer

Hendrik van Kalkar brachten een algemeenen ommekeer
weeg. Hij deed afstand van zijn praebenden en bracht
tusschen 1374 en 1378 langen tijd in strenge boete door
in het Kartuizerklooster Munnikhuizen. Misschien
bezocht hij van daar uit met zijn vriend Jan Cele,
den bekenden rector der Zwolsche school, Ruusbroec
te Groenendaal, met wien hij in vriendschappelijke
relatie stond. Doch de natuur en de genade bestemden
hem meer voor het actieve dan voor het contemplatieve
leven; op raad van zijn vrienden ging hij zich aan het
predikambt wijden. In 1380 werd hij door den bisschop
van Utrecht tot diaken gewijd, en nu trok hij rond als
boeteprediker, in den geest van Johannes den Dooper,
„de bijl leggende aan den wortel van den boom”
en opwekkende „een hevig verlangen om Christus na
preeken niet
te volgen”. Ofschoon de ons bewaarde
bijzonder welsprekend zijn, doch meer verstandelijk
betoogen, moet een groote kracht van hem zijn uitgegaan, want overal verdrong het volk zich om hem te
hooren en velen stelden zich onder de leiding van hem
en zijn volgelingen. Doch door zijn scherp optreden ook
tegen minder waardige priesters (Sermo contra focaristas) en ketters maakte hij zich ook vele vijanden,
die den bisschop van Utrecht wisten te bewegen, aan

te

niet-priesters het preeken te verbieden (1383).

Aan

.
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zijn openbare werkzaamheid werd daardoor een einde
gemaakt. Hij onderwierp zich aanvankelijk en deed
een beroep op paus Urbanus VI. Toch schijnt hij later
(1384) weer te zijn opgetreden, ofschoon het predikverbod niet door paus of bisschop was opgeheven.
Groote had als velen in den tijd van het Westersche
Schisma geen juist begrip van de hiërarchie en waarschijnlijk heeft hij zich door het verbod van een volgens
hem schismatieken bisschop niet gebonden geacht.
Eenige maanden later viel hij na het bezoek aan een
door de pest aangetasten vriend zelf als slachtoffer

der ziekte.

Van zijn kortstondige werkzaamheid is een diepe
godsdienstige beweging uitgegaan, die zich door
zijn leerlingen verbreidde: de > Moderne devotie.
Hij is de stichter
van de Zusters van
het > Gemeene Leven, met > Florens
Radewijns van de
Broeders van het >

— Geertruuds

Minne
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historisch verleden. Van 1833 tot 1909 garnizoensplaats;
daarna vlugge opleving van de industrie, die nu het
hoofdbestaan vormt : suikerfabriek Statendam, tankfabr., lijmfabr., scheepswerf, groentenzouterij, steen -

machinefabr., Centrale van de N.V. P.(rov.)
N(oordbrab.) E(lectriciteits) M(aatschappij). De oude
fabr.,

versterkingen

zijn nog ten deele aanwezig; andere
bezienswaardigheden zijn de oude kazernes, het raadhuis (1768), de vischhal, de Ned. Herv. kerk (15e eeuw)
met crypte en grafmonumenten o.a. van den schoutbij-nacht Johan Amold Zoutman, veel oude, fraaie
gevels. G. ligt gunstig: waterverbinding met Rotterdam, spoorweg Den Bosch— Lage Zwaluwe, drukke

autoweg Antwerpen—Amsterdam met over de Verlegde
Maas een voetbrug ter vervanging van het Keizers veer
(1931). v.Velthoven.

Geschiedenis. G. heette vroeger Oever- ofStrandberg,

later

is

ge-

noemd naar de H.

Gemeene Leven, en

Gertrudis,

op

van Pepijn van Lan-

raad stichtten zijn volgelingen
een klooster, waaruit later de Congrezijn

gatie van

plaats onder de prov.
Holland. In de Hollandsche
twisten

G.

Epistolae

W. Mulder

Vroeger behoorde de

is.

Werken:
Magni
ed.

den, die er een tijdlang verbleef; kortheidshalve DenBcrg.

> Win-

desheim ontstaan
.

.

(Ant-

stond zij meestal aan
de zijde der Hoekschen door de heeren
van de Merwede, die
erkasteleins of burggraven waren. In de
16e e. zijn er vele
vestingwerken aangelegd, in de 19e
e. meerendeels gesloopt. In 1420 tijdens de belegering
door Jan van Beieren is de stad met
de kerk door brand
vernield.
In 1589
belegerde
Maurits
de stad, die echter
door de bezetting

werpen
1933). De
hypothese
van J.
van Ginneken, dat
uit een omwerking
van geschriften van
Groote de Navolging
van
Christus ontstaan is, werd tot
dusver niet bewezen.

Een

van

lijst

zijn

uitgegeven en onuitgegeven werken, voor
zoo ver bekend, is te
vinden in Hyman,

The

Christian Renaissance (1924, 484485).

—

L

i t.:

Ou-

dere Vitae van R.
Dier de Muden, Th.

van

Kempen,

P.

dochter

Geertruidenberg. Vischhal (1772).

Hora,
J.
Busch.
Verder: A. Hyma, The Christian Renaissance (Grand aan Parma werd verkocht
voor vijftien maanden soldij:
Rapids 1924), Acquoy en de andere werken over de
de Bergverkoopers. Maurits nam G. in 1593 en sedert
Moderne devotie enz.
J. de Jong. bleef het in
Staatsolie macht. In den Franschen tijd
Geert Groote Genootschap (afk. G.G.G.), werd G. beurtelings
door Hollandsche en Fr. troepen
vereeniging in Ned., ten doel hebbend het uitgeven
bezet. Beroemd is de vergadering van 1348, toen de
en verspreiden van Kath. (apologet., liturg., hagiogr.
steden Dordrecht, Geertruidenberg, Delft, Leiden,
enz.) lectuur; gesticht 1921 door mgr. Ariëns, voortHaarlem, Alkmaar, Amsterdam en Oudewater er wergestuwd door secr. dr. G. van Koeverden; nu onderden beschreven ter bezegeling van de opdracht der
gebracht bij de Apol. Ver. Petrus Canisius; gaf zelf
grafelijke waardigheid, door Margareta van Henegouhonderden brochures en blaadjes uit en steunde andere wen
aan haar zoon Willem V verleend.
uitgaven.
Pauwels.
Pepijn ’s dochter Geertrui zou er een kapel hebben
1°
Geertruid,
echtgenoote van > Floris I, na gesticht, door den H. Amandus gewijd.
Zie verder
diens dood van > Robert den Fries.
> Hollandsche Huis; Kartuizerklooster. Knippenberg

2° > Gertrudis.
Geer Iruldenbercj

.

Geertruuds Minne

(of

Geerden

Minne).

Het oud gebruik om voor het afreizen een Minnedronk
, gem. in de prov. N. Brabant
ten Z. van den Biesbosch, aan Donge en Amer, bestaan- (herinneringsdronk?)
met vrienden te houden (reeds
de uit het stadje G. en het gehucht Statendam; opp. in Casus S. Galli), is later op
heiligen, in de 11e eeuw
531 ha, ong. 2 850 inw., waarvan ca. 2 000 Kath. en op de H. Gertrudis van Nijvel,
ook op den H. Joannes,
800 Prot. Een vroeger Hollandsch stadje met een rijk overgedragen. De H. Geertruud was als beschermster

-

Geervliet
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der reizenden gevierd en vereerd. De Geertruudsminne
(zoo reeds in Ruodlieb, Erek,
is een afscheidsdronk
Melis Stoke), ook verzoeningsdronk. Een latere legende
verhaalt, hoe een ridder, die zijn ziel aan den duivel
verkocht had, door St. Gertrudis gered werd, die hem

een St. Joannesdronk had aangeboden. Vandaar zou
men ook haar Minne hebben gedronken. Deze legende,

oud volkslied bewaard (Oud-Vlaamsche liederen,
III) en bij Willem van Hildegaersberch, is ook elders,
aan den Rijn, in Opper-Duitschland, bekend geweest.
Grimm, Mythologie (I, blz. 49); Otte, HandLit.
buch der kirchl. Kunst-Arch&ologie (I 1883) Zingerle,
in een

:

;

Johannessegen E. H. Van Heurck, Les drapelets de
pélorinage (Antwerpen 1922) voorts Bachtold-Staubli,
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens (III
V. Mierlo.
1930-’31).
;

;

:

Geervliet, dorp en gem. op het eiland Putten in
de prov. Z. Holland; opp. 2 500 ha, ca. 1 000 (uitsluitend Prot.) inw. De bevolking bestaat van land- en
tuinbouw en veeteelt. Tot de gem. behooren nog het
kerkdorp Simonshaven en de buurtschap Biert.
Bezienswaardigheden: gemeentehuis en kerk (met
koor). G. was lang de residentie der heeren van Putten
en kreeg in de laatste helft der 14e eeuw zelfs stadsrechten. Daar het op de smalste plaats der Bomisse
lag (waterweg uit Vlaanderen naar de Holl. steden en
naar Engeland) was het als het ware voor tolheffing
aangewezen. Deze tol werd gesticht door Floris III,
graaf van Holland (1157-1190), met goedvinden van
keizer Frederik I van Duitschland. Het beteekende
een belasting op den Vlaamschen handel en een ontduiking van het verdrag van Brugge, dat in 1167
gesloten werd tusschen Holland en Vlaanderen, waarbij
de Vlaamsche kooplieden vrij zouden zijn van tol. Daar
keizer Hendrik VI (1190- ’97) aan de zijde stond van
Dirk VII, graaf van Holland en opvolger van Floris III,
besliste een uitspraak van het keizerlijk hofgerecht
in 1195, dat alle voorbij varenden, met name de
Vlamingen, to lp licht ig waren. Bij de Ho 11. -Vlaamsche
twisten in den strijd tusschen de Dampierres en Avesnes
werd Geervliet echter in 1304 door een Vlaamsche
krijgsmacht bezet tot de door Witte van Haamstede
opgewekte beweging de Vlamingen verdreef. Blaauw.

Gees, > Oosterhesselen.
Geesel (Lat. flagella) (dier k.),
protoplasmatisch

aanhangsel, dat

fijn

draadvormig,

men

bij

sommige

eencellige organismen (flagellaten), bij de zaadcellen
(spermatozoïden) der meeste dieren en vele planten
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Lit.: Lex. f. Theol. u . Kirche (IV, 345-346) Blok,
Gesch. van het Ned. volk (I, 394-395, waar een geeselKoeken .
tocht uit 1359 beschreven wordt).
Geeselbesluit. Aldus wordt genoemd het Souve;

rein Besluit van 11 Dec. 1813, omdat daarin o.m. de
Geestraf van geeseling was opgenomen. Zie verder

>

seling.

Geeselcellcn
zijn

van een

of

(d

meer

e r k.), cellen, die in het bezit

i

>

geesels.

Geeseldiertjes, + Zwecpdiertjes.
Geeselepitheel (d i e r k.), epitheel, waarvan de
afzonderlijke cellen voorzien zijn van een of een paar
draadvormige aanhangsels (> Geesel). Hierdoor wordt
geeselepitheel onderscheiden van > trilhaarepitheel,
cel vele kleine draadvormige
draagt.

waar elke afzonderlijke
aanhangsels

(ciliën)

Geeseling, vorm van lijfstraf, bestaande in het
toedienen van slagen met stok of karwats, bekend
o.m. in het Joodsche, Germaansche, Romeinsche
en oude vaderlandsche recht. De g. was een straf, die
o.a. bij de delicten van diefstal, bij ontucht toegepast
werd; zij gold vooral voor onvrijen en ondergeschikten.
Voor het Rom. recht is sprake van g. (verberatio)
in de Leges XII tabularum (8. 14, diefstal). In de lex
Salica (40) bij diefstal gepleegd door slaaf. In de oude
vaderlandsche rechtsbronnen is hcrhaaldclijk sprake
van het slaan „op der stupe”, waarmede bedoeld is
de paal of plank, waar de delinquent aan vastgebonden
werd bij het ondergaan der g. (in het openbaar op markt
of voor stadhuis). De g. werd behalve als straf voor een
of ander delict ook toegepast als middel om iemand tot
een bekentenis te dwingen (tortuur). Onder de straffen
van het hedendaagsch Ned. strafstelsel komt de g.
niet meer voor, evenmin als de lijfstraffen in het
algemeen. De Beginselenwet van 1886 (art. 22) spreekt
alleen nog van de lijfstraf voor de bijzondere straf-

Herrmsdorf.
gevangenis te Leeuwarden.
Voor de g. bij kloosterorden,-»- Discipline.

De geeseling van Christus heeft plaats gehad
volgens Romeinsch gebruik; zij was niet alleen verschrikkelijk maar ook diep onteerend. Vandaar waarsch.
niet voorgesteld vóór de
wordt ze in de
10e eeuw. Het eerst vindt men haar in Egbert’s Codex
te Trier, waar Christus gekleed, met beide armen aan
een zuil is vastgebonden. Vanaf de 12e e. wordt Christus
alleen met een lendendoek afgebeeld of, zooals in de
Psalteriën der 13e e., geheel naakt. Onder invloed van
passiespelen en de verhalen over het H. Lijden worden
bij de g. steeds meer personen afgebeeld. Duccio laat deze

kunst

aan de cellen van sommige epitheellagen (geeselentoderm van vele holte- scène zelfs voor Pilatus plaats vinden (Domschildering
dieren en de kraagcellen van sponsen, aantreft. Bij in Siena). De weergave van beulen en omstaanders
de eencellige flagellaten en zaadcellen dient deze wordt voortdurend realistischer (Signorelli ’s geeseling
geesel om door zweepvormige bewegingen de cel actief in Brera te Milaan), die bij Caracci en Rubens (Dominite verplaatsen (zie als voorbeeld de afb. in kol. 433 caner kerk te Antwerpen) zelfs afstootend werkt. Vanaf
in dl. X), bij het geeselepitheel om door heen- en de 16e e. wordt de liooge geeselzuil vervangen door de
weergaanden slag "een of andere stof te transpor lage. Zie pl. (vgl. index kol. 832). Terlinqen-Lücker.
Willems.
Lit.: Keppler, Archiv für Chr. Kunst (II 1884).
teeren.
of

epitheel), zooals bijv. het

Geeselaars

(flagellanten,

geesel-

of

kruis-

Ontstaan te Perugia in 1260, vond deze
beweging onder den druk der tijden spoedig navolging
in vsch. Europ. staten. Van de 13e tot de 15e e. trokken
herhaaldelijk groote groepen geeselaars van stad
biddend, zingend (> Flagellantenlied),
tot stad,
dansend en zich zelf geeselend, om zoo Gods barmhartigheid af te smeeken. Ofschoon om de excessen zoowel door het wereldlijk als geestelijk gezag (o. a. op de
Kerkvergadering van Konstanz) bestreden, hield deze
beweging zich hier en daar nogstaandetot in de 16e eeuw.
broeders).

Geesellicd, >

Flagellantenlied.

Gecseltochten > Geeselaars.
Geeselwieren, worden dikwijls met
,

de geeseldieren tot een klas van geeselorgan ismen (Flagellatae)
vereenigd. De g. bezitten echter kleurstofdragers en
kunnen daardoor koolzuur assimileeren. Bij sommige
soorten komen evenals bij de dieren pulseerende
vacuolen voor. De wand bestaat uit cellulose, waarin

opgenomen kunnen zijn.
stoffen
andere
echter
Zij bezitten een of twee niet even lange geesels, die in
rusttoestand of bij kolonievorming verdwijnen. De

-

;
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Geesink

—Geestelijk

vermeerdering heeft meestal plaats door overlangsche
deeling: de deelen vormen dan zwermsporen of blijven
rustende sporen, totdat de celwand opgelost wordt.
De g. behooren grootendeels tot het plankton en dienen
als voedsel voor de waterdieren.
Bonman.
Geesink, Gerh ar d H. J. W. J., actief pred.
in de > Doleantie; * 1854 te Amsterdam,
f 1929
aldaar. Hoogl. aan de Vrije Univ., doceerde ethiek en
elenctiek; buitengew. hoogl. aan de V.U. in lett. en
wijsbeg., doceerde logica, kenleer, gesch. derphilosophie
en psychologie. G. was een zeer eminent geleerde,
geboeid door het Calvinisme.

deelgenootschap
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Vooral door de hulp der genade is de mensch in staat
naar den geest te leven. In alle strevingen, waardoor
het voldoen van lichamelijke verlangens wordt gezocht met verwaarloozing der geestelijke behoeften,
openbaart zich de materialistische tendens. Kreling.
Lit.: > God Engel Ziel.
Sekte van den Vrijen Geest, > Vrije geest.
;

;

Geest.

Heilige Geest, derde persoon der H. Drieëenvoortkomend uit de wederzijdsche liefde van den
Vader en het Woord, wat ook de naam (Gr. pneuma =
adem) te kennen geeft. De H. G. komt voort van den
Vader en den Zoon door
amoris)
Werken o.m. Schets van de Geref. Geloofsleer niet door geboorte zooalsliefde-ademing(spiratio
de Zoon. Aan den H. G. wordt
(1886) Individualisme en socialisme (1892) De Ethiek
de > rechtvaardigmaking toegeschreven. Het weerin de Geref. theologie (1897)
De Vrije Univ. en ons
staan aan de genade is een > zonde tegen den H. Geest.
volksbestaan (1898) Ethiek v. h. Darwinisme (1902)
Dogma-geschiedenis. Het MonarchiaVan ’s Heeren ordinantiën (1907-1908, 2 1930, 4 dln.)
Gereformeerde Ethiek (gereed gemaakt en van biographie nisme ontkende de godheid van den H. G.; Sabellius
voorzien door prof. dr. V. Hepp; 2 dln. 1931). Lammertse
erkende zelfs Zijn persoonlijkheid niet meer, maar
Geest (wijsgeerig), een bovenzinnelijke oorzaak maakte Hem tot een verschijningsvorm (Gr. prosoovan zinnelijke verschijnselen (vgl. Lat.: spiritus, ^ spi- pon) van den Vader. > Patripassianisme Modalistisch
rare = blazen, ademen). Een g. is een enkelvoudige, > Monarchianisme. In de 2e en 3e eeuw werd deze
redelijke zelfstandigheid, die bij haar specifieke werk- leer eeni^e malen veroordeeld. Uit de ontkenning van
zaamheid (kennen en willen) en bijgevolg ook, wat de godheid van het Woord door Arius vloeide vanzelf
betreft haar bestaan (en eventueel ontstaan),
in- voort de ontkenning der godheid van den H. Geest.
ner 1 ij k onafhankelijk is van de stof.
Deze dwaling werd ca. 358 bestreden door den H.
Terwijl de menschelijke zieiewerkzaamheid, uiter- Athanasius. Macedonius noemde den Zoon gelijk aan
lijk, d.w.z. voorwaardelijk, afhankelijk is van het stofden Vader, maar leerde, dat de H. G. een schepsel is
felijk lichaam, in zooverre dit het kenmateriaal moet en een dienende plaats bezit. Door het concilie van
aanbrengen, waarop de ziel haar kenkracht kan aan- Alexandrië (362-363) verworpen. Paus Damasus en het
wenden (> Ziel), is de goddelijke werkzaamheid en die concilie van Rome (380) bevestigden, dat de H. G.
der engelen ook uiterlijk onafhankelijk van de stof. niet door den Zoon gemaakt is, maar uit de zelfstandigIn tegenstelling met de menschelijke ziel, die van heid van den Vader voortkomt, waarlijk God is en alle
nature gebonden is aan een lichaam, zijn God en de goddelijke eigenschappen bezit (Denz. 68 vlg.). Het
engelen dan ook „zuivere” geesten [Lat.: substantiae conc. van Konstantinopel (381) heeft in het symbolum
separatae = (van de stof) gescheiden zelfstandig- (Nicaen. -Constant.) opgenomen: „(Ik geloof) in den
heden]
H. G., den Heer en Levenwekker, Die uit den Vader
De oudste natuurphilosofen kenden enkel de stof voortkomt, Die met den Vader en den Zoon aanbeden
(materialistisch > monisme). Anaxagoras heeft het en verheerlijkt moet worden, Die door de H.H. profebegrip van een geest, als denkend en ordenend begin- ten gesproken heeft” (Denz. 86). Later werd, vooral
sel, in de Grieksche wijsbegeerte binnengevoerd (vgl.
door de Grieken, geleerd, dat de H. G. uit den Vader
Aristoteles, 984b, 19), maar deze stond bij hem nog alleen voortkomt (> Filioque). Nadere definities zijn
niet volkomen boven en buiten de stof. Eerst later gegeven door het 4e conc. van Lateranen (1215) en van
heid,

:

;

;

;

;

.

;

.

komt

het wezenlijk onderscheid tusschen geest en stof
voldoende tot zijn recht (> Dualisme). In zijn > stofvorm-theorie (Hylemorphisme) onderscheidt Aristoteles de ééne oerstof en de verschillende zelfstandigheidsvormen: de lagere vormen (van mineralen, planten en dieren) zijn nog „stoffelijk”, d.w.z. innerlijk
gebonden aan de stof, maar de menschelijke ziel is de
„onstoffelijke” vorm van een stoffelijk lichaam. Ook
het overdreven spiritualisme, dat aan de stof slechts
een schijnbestaan toekent, heeft telkens verdedigers
gevonden (psychisch > monisme).
v. d. Berg.
Lit. F. KÏinke, Der Monismus (1911).
Theologisch. Het bestaan van een geest, van wien
de wereld, als van haar eerste oorzaak, afhangt, wordt
niet alleen door de rede, maar ook door het geloof
(Denz. 1782) bevestigd. > God. Het geloof leert ook
het bestaan van geschapen geesten. > Engel. Het
geestelijk beginsel in den mensch is niet onderscheiden
van de ziel. Het stellen van dit onderscheid vindt geen
grond in Paulus: 1 Cor. 2.14. Ziel en geest zijn bij Paulus twee toestanden derzelfde ziel. In den mensch moet
het lichaam onderworpen zijn aan den geest, de stoffelijke behoeften ondergeschikt aan de geestelijke. Gal.
6.16-18: „Leeft naar den geest, dan zult ge niet de
:

begeerten inwilligen van het vleesch. Want het vleesch
begeert tegen den geest en de geest tegen het vleesch”.

Florence (1439).

Lit.: •> Drieëenheid.
L. Cornélissen.
De H. Geest wordt in de kunst niet in menschelijke
gestalte afgebeeld, behalve in de > Drieëenheidsvoorstelling, daar dit door paus Benedictus XIV uitdrukkelijk verboden is. Symbolisch wordt de H. Geest weergegeven door de duif, omgeven door een kruisnimbus
zooals bij de Blijde Boodschap, den Doop van Chr. en
de Drieënheid. Ook het Pinkstersymbool
de vurige
tongen, brengt men dikwijls in verband met de duif,
van welke de tongen uitgaan.
Lit.: Das Taubensymbol des II. Geistes, in Zur
Kun8tgeschichte des Auslandes (Heft 18, Straatsburg
19° 4 )Terlingen-Lücker.
Orde van den Heiligen Geest, > Esprit.
Geest,
brand de, schilder te Leeuwarden,
*1591, f na 1660, zwager van Rembrandt. Waarschijnlijk leerling van A. Bloemaert te Utrecht. Hij schilderde uitsluitend portretten, die verdienstelijk zijn,
hoewel zij soms een provinciaal karakter dragen.
Lit.: G. J. Hoogewerff, in Bredius-bundel (I 1915).
:

:

Wy

:

Geestelijk deelgenootschap, in het algemeen het deelachtig worden aan de gebeden en goede
werken van anderen; in het bijzonder het deelachtig
worden aan de gebeden en goede werken van klooster
genootschappen.

>

Affiliatie

;

Gebedsbroederschap.

:
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Geestelijke, > Clerus; •> Clericus.
Geestelijke Communie is een

geestelijke

deelname aan de H. Eucharistie, zonder sacramenteele
nuttiging (> Communie), door het verlangen des
harten naar Christus, gelijk Hij in dit Sacrament de
spijze onzer ziel is. Dat verlangen, voortkomend uit
het Geloof dat door de Liefde wordt bezield, werkt
ook zonder Sacramenteele nuttiging reeds in zekere
mate de vrucht van dit Sacrament uit, een innige verChristus

in

de heilige Liefde (Conc.

Trid., sess. 13, cap. 8).

De

g. c. is de geëigende voor-

eeniging met

bereiding op de Sacramenteele, en zoo althans hooren
de geloovigen, die bij het H. Misoffer tegenwoordig
zijn, aan de offerspijze deel te nemen (Conc. Trid.,
scss. 22, cap. 6).

Geestelijk eigendom,

van, >

Buys.

bescherming

Auteursrecht.

Geestelijke oefeningen van den H.

Bender, Huwelijk en huwelijksbeletselen in
Lit.
Bender.
de Kath. Kerk (1932).

Geestelijke zaak. Onder

zaken

wordt

in het

Kerkelijk Recht verstaan al hetgeen als middel dient
geestetot het bereiken van het doel der Kerk, dat van
dienst van God
lijken, bovennatuurlijken aard is: de

en de heiliging der menschen (C.I.C. can. 726).

Gecs-

zaken (Lat. vakterm: res spirituales of inspirituales) zijn nu die middelen, welke
trinsece
rechtstreeks voor het geestelijk, bovennatuursacramenlijk doel der Kerk dienen, als: sacramenten,

t e

1 ij

k

e

eeredienst, jurisdictie, wijding, consecratie,
zegening, af la ten, enzoovoort. Daartegenover staan
de w e r e 1 d 1 ij k e zaken (Latijn : res temporales
heeft:
tijdelijke zaken), welke de Kerk ook noodig
goederen, bijvoorbeeld om kerken te
stoffelijke
kunnen bouwen, om haar dienaren levensonderhoud te kunnen verschaffen. Voorts zijn er nog de

taliën,

=

Ignatius
mixtae, of res tem(res
zaken
„Exercitia spiritualia”, het boekje, waarin de H. Igna- porales spiritualibus adnexae), zaken van ten deele
tius zijn methode voor de vorming van het geestelijk geestelijken, ten deeie wereldlijken aard, als: beneficie,
leven uiteenzet. De beginwoorden geven geheel het geconsacreerde kelken, kerken, kapellen en verder alle
doel aan: „onder den naam geestelijke oefeningen wordt gewijde, voor den eeredienst bestemde voorwerpen,
verstaan iedere wijze van gewetensonderzoek, van wijl bij deze oorspronkelijk wereldsche dingen iets
overweging, beschouwing, mondgebed en inwendig geestelijks, de wijding, gekomen is.
gebed en andere geestelijke verrichtingen; gelijk
Handel met g. z. en gemengde zaken is als simonie
wandelen, gaan en loopen lichamelijke oefeningen zijn, verboden. Niet enkel de g. z., doch ook de gemengde
zoo worden g. o. genoemd iedere methode, die de zaken behooren in beginsel tot de uitsluitende machtsziel geschikt maakt om vrij te komen van alle ongeregel- sfeer van de Kerk, al wordt dit door de moderne staten
Schweigman.
de neigingen en daarna den wil van God te zoeken en ook niet, of niet ten volle, erkend.
te vinden bij de inrichting van zijn leven voor de zaligGeestelijke zin van de H. Schrift. Hieronder
heid zijner ziel”. In den grond zijn ze niets anders dan verstaat men gewoon lijk een dieperen, verhevener
de reflex van Ignatius’ eigen levenshervorming in de zin, die in de H. Schrift verborgen ligt, dan den eigengrot van Manresa (1522). De oefeningen zijn verdeeld lijken letterlijken zin, door den ge inspireerden schrijover vier „weken”, minder bedoeld als zevendaagsche ver bedoeld. > Bijbel; Hermeneutica.
perioden dan als een geschikte naam, omdat Ignatius
Geestelijke zonde, > Zonde.
voor elk deel eenige dagen en voor het geheel een maand
Middeleeuwen. Onder g. 1. ver-

gemengde

Geestelijk lied.
noodig oordeelde. De oorspr. Spaansche tekst is ver- staat men niet zoozeer de meer persoonlijke godsdieneigenmet
afschrift
een
bestaan
vele
loren gegaan, maar er
stige of mystieke kunstliederen, zooals die door
handige aanteekeningen van den heilige en twee Lat. Minnesinger, maar vooral door de mystieken, als Hadevert. uit dien tijd. Later verschenen nog vsch. vert., wijch en Mechtild von Magdeburg, beoefend werden,
waarvan die van p. Roothaan (1835) het meest bekend maar de meer in den volkstoon, ter uitdrukking van
Apostolische
is. Pius XI vaardigde 26 Juli 1922 een
het godsdienstig gemeenschapsgevoel, gehouden lieConstitutie en 20 Dec. 1929 een Encycliek uit over de deren. Aan het begin stond het Kyrie Eleison, dat door
beteekenis der G. O. voor onzen tijd.
het volk kon meegezongen worden en aanleiding gaf
L i t. Monumenta hist. S.J., Exercitia Spiritualia S. tot eenvoudige verzen. Vandaar nog de ,, le isen’ *, hoewel
Ignatii de Loyola (Madrid 1919); Sommervogel, Bibl.
later beperkt werd tot
Studiën (XCVII de beteekenis van dit woord
de la Comp. de Jésus (X, 475-479)
Kerstliederen. Er zijn liederen met ver halenden in1922, 405-508); Vogels, Geestelijke zieleleiding van den
die met betrekking op
H. Ign. van Loyola (2 dln. 1928); Koch, Jesuiten-Lex. houd, episch-lyrisch, waarbij
v. Hoeck.
den Kerstcyclus de voornaamste zijn; doch ook vele
(521-585; met uitvoerige lit.-opgave).
Geestelijke verhalen, verhalen met gods- Passie-, Paasch- en Hemelvaartliederen en een zeer
tot deze
dienstigen, stichtelijken inhoud. Zonder hiertoe de talrijke groep van populaire heiligenliederen;
romances en legenof Nieuw -Testament ische verhalen, de ver- soort behooren ook de geestelijke
:

;

;

bijbelsche

de persoonhalen van heiligen, te rekenen, kan men onderscheiden: den. Andere zijn zuiver-lyrisch, waarbij
mhoud ingewikkelder
de Marialegenden of Mariamirakelen: verhalen van de lijke stemming overheerscht, de
opwonderbare bescherming van Maria, vooral tegenover wordt en soms tot zelfs mystieke beschouwingen
anoniem; enkele
zondaars en zwakken (zoo Gautier de Coincy’s Miracles stijgt. De meeste dier liederen zijn
zuster Bertken, Jan
de la Sainte Vierge; de Middelned. Beatrijs); de vrome namen van dichters zijn bekend:
enz. Al moet de
verhalen, contes pieux, of dévots; verhalen van Gods Brugman, Dirc Coelde van Munster,
vele uit
munten
toch
au
worden,
chevalier
bekende:
overschat
(best
niet
kunst
rechtvaardigheid
of
genade
uitdrukking en diepte van
barisel); dits, sproke, eerder beleerend, met parabel door onmiddellijkheid van
V. Mierlo. gevoel. Hoewel vooral in Noord-Nederland opgeteeof verhaal als toelichting of bewijs.
vele uit Zuid-Nederland, bepaaldeGeestelijke verwantschap is een ongeld ig- kend, komen toch
Brabant, minder uit Vlaanderen en Limburg.
makend > huwelijksbeletsel, waardoor iemand niet lijk uit
Bekend uit verzamelhandschriften: van Gansoirde,
kan huwen met dengene, die hem gedoopt heeft, noch
AdriSt. Barbaradaal; uit drukken: vroegste van
van
overdoop
voorwaardelijken
Bij
met zijn peter of meter.
en van Sirnon Cock vooral
Berghen
(1508),
van
aen
met
v.
nooit
als
g.
goed
zoo
van bekeerlingen ontstaat
(nieuwe
(1539). Een devoot en profijtelijc boecxken
peter of meter.

;
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D. F. Scheurleer, 1889). Zie D. F. Scheurleer, terliedekens,
1540; Fruytiers’ Ecclesiasticus. 1565),
Ned. Liedboeken (1912).
het zgn. contrefact, zeer goed mogelijk was;
L i t.: Knuttel, Het g. 1. in de M.E. (1906). V. Mierlo. evenals het omgekeerde.
Nieuwere tijd. Na omstreeks 1550 zakt het peil
De melodie van het g. 1. werd in lateren tijd expresvan het geestelijk lied sterk, 1° door de gewrongenheid sief, paste zich aan
bij het religieuze karakter van het
van het rederijkersvers, dat én in woordkeuze lied en verloor daardoor
veel van haar volksch karakter.
én in vorm niet bij het volk past; 2° door den steeds
Na 1570 wordt de buitenlandsche invloed zeer sterk:
stijgenden invloed van het Calvinisme. Het Calvi- overstelpende
hoeveelheid Eng., Fransche en Ital.
nisme doodde de gemeenschapsvreugde, waarop ieder melodieën, die slecht
bij het eigen Ned. karakter
volkslied moet berusten, doordat het, met een star pasten en dan
ook soms werden vervormd. Na 1650
ascetisme, veel geoorloofde vermaken in bepalingen van zeer sterke daling
in kwaliteit.
Synodes verbood (men denke aan de verbodsbepalingen
In de 18e e. oefent het instrument een zeer slechten
tegen het gebruik van het orgel, als karakteristiek invloed uit: de
melodie sluit zich niet meer aan bij
exces); bovendien ging een onzalige invloed uit van de menschelijke
stem, maar wijkt daarvan af in omde invoering van de psalmen van Petrus > Da- vang van toonhoogte
(normaal niet veel meer dan octen us
die,
op de getelde psalmvertaling van taaf) en door tailooze fioretturen.
Clément Marot en de Bèze berustend, geen rekening
In den jongsten tijd mislukten de herstelpogingen
hield met het vrije accent in het Fransche lied, van Hamers’
Psalterke en van Lod. de Vocht; de eerste
zoodat de Ned. vert. herhaaldelijk in strijd kwam met door gebrek aan gezonde
kracht, de laatste door onden voor het Ned. g. 1. algemeen geldenden eisch, dat noodige gekunsteldheid.
melodie- en tekst-accent als regel moeten samenvallen:
Definitief herstel zal van tekstdichters moeten uithierdoor ontstond het langzame, getrokken psalmge- gaan, maar werd nog
geenszins bereikt. Componisten
zang, dat bij de Kath. het idéé fixe vestigde, dat
g. 1. willen nog steeds te zeer persoonlijk zijn en komen
en langzame saaiheid identiek zijn. Goede liederen daardoor in conflict met
het karakter van het geestelijk
ontstaan nog wel, doch zeer zeldzaam; wat in latere volkslied.
liedboeken zuiver is, gaat ook zeer dikwijls tot
L i t.
Volkslied.
Pollmann.
uitg. d.

:

vroegeren

tijd terug.

Het g. 1. komt in de 17e e. onder invloed van de
Arcadische poëzie en verliest er zijn laatste beetje natuurlijkheid.

Of de liederen van Katharina Boudewijns, Stalpaert
v. d. Wielen, Camphuysen e.a. werkelijk volksliederen

Geestelijk
siasticum),
dienstvrede).

>

Voorbehoud
Augsburg

Geestengeloof kan

(sub:

(reservatum eccleAugsburgsche Gods-

beteekenen: 1° de verstan-

delijke overtuiging van, of het godsdienstig geloof in

het bestaan van wezens met een zuiver geestelijke
waren, is minstens twijfelachtig; wellicht in het natuur zooals God,
de engelen, de duivelen, de menalgemeen te didactisch. Na 1650 is van een goed g. 1. schelijke ziel. 2° Het
bijgeloof in spoken, natuurnauwelijks meer sprake. Tekst, rhythme en melodie van geesten, enz. >
Animisme; Demonen; Fetisjisme. In
het geestelijk > volkslied zijn dan hopeloos verknoeid. dezen laatsten zin
wordt het woord het meest in het
Herstelpogingen van gebr. Alberdingk Tliym en pas- Ned. gebruikt.
Bellon.
toor Eppink (Gulden Wierooksvat) gaven blijk van
L i t. L. Bellon, Inl. tot de godsdienstgesch. (1935).
onkunde, die van past. Hamers (Psalterke) van een
Geestenwoud (Roemeensch:
u n t i i Perzekere weekheid (vooral in den tekst). Belangrijk voor sa n i), uit kristallijn gesteente bestaand
gebergte,
een herstel zal zijn het teruggaan naar oude, onbe- 1294
hoog, in het Z.O. van Zevenburgen (Roemedorven
bronnen
(Brom-Struick, Lied en Luit; nië) in een bocht van de Aloeta tusschen de bekkens
Pollmann, Blonde Riet, Lachende Water) en de se- van Fagaras en Kroonstad. Veel bosschen.
rieuze medewerking van kweekschool en lagere school.
Gcesteren, > Tubbergen.
:

M

m

Het geestelijk lied in het buitenland. Over het
Geestes chemie, vorm van •> associatiepsyalgemeen een parallelle ontwikkeling. Hoogste bloei tot chologie, ook psychisch > atomisme genoemd.
Gelijk
einde der late M.E., dan inzinking en in 20e e. opleving de moleculen worden opgebouwd
uit atomen, zoo
via het oude, onbedorven lied. Ook onderwerpen en zouden de geestesverschijnselen
ontstaan uit een vergenres verschillen weinig. In Duitschland naast de in binding of versmelting van
psychische elementen (J.
Ned. bekende genres ook het Adventslied, in Frankrijk S. Mill, > Elementenpsychologie).
v. d. Veldt.

een groote hoeveelheid Kerstliederen (> Noëls), in
Geestesinhoud, datgene, waarvan een mensch
> Christmas Carols. Een geheel apart genre zich op elk gegeven oogenblik bewust is.
is de >
Negro -Spiritual.
Geesteswetenschappelijke psychologie
Invloed van Maarten Luther werkte in Duitschland staat
tegenover de natuurwetensch. psychologie. De
gunstig, doordat Luther de kracht van het goede lied
natuurwetensch. psych. streeft naar causale verklabesefte. Het aantal liederen, door Luther gedicht en ring
(naar het zoeken van uiterlijke regelmaat). De
gecomponeerd, is zeer gering. Gunstig werkte ook de
g. p. kent innerlijke eenheid en innerlijk verband: de
frissche mystiek van > Angelus Silesius.
psyche wordt gedacht als een georganiseerde innerlijke
De melodie van het geestelijk lied staat in de M.E. eenheid (structuur), die
op waarden -verwezenlijking
onder invloed van het Gregoriaansch, maar geenszins is aangelegd.
Daarom tracht de g. p. het psychische te
zóó uitsluitend als Fl. van Duyse en J. G. R. Acquoy „verstaan”
(„verstehen”): het vatten van den inner lijwel beweerden. De melodieën liepen veelvuldig gelijk ken samenhang,
van de innerlijke afhankelijkheid, van
omdat g. 1. en Greg. geen van beide den dwang van dur de immanente teleologie
is haar doel. Ze is in het leven
en mol, die na 1600 optrad, kenden. Het > volkslied geroepen
door Wilhelm Dilthey. Andere vertegenwoorwas motorisch van karakter evenals het Gregoriaansch digers van deze richting
zijn o.a. Eduard Spranger,
beide hadden zooveel met elkaar gemeen, dat het Jaspers, Erismann.
v Dael.
dichten van geestelijke teksten op wereldlijke meloGeesteswetenschappen zijn die wetenschapdieën (Devoot ende profitelyck Boecxken, 1539; Sou- pen, welke zich in onderscheid met
de > natuur-

Eng. de

.

GEESELING VAN CHRISTUS

De geeseling van

Christus. Schildering

van luca Signorelli

Brera, Milaan.

GHIRLANDAJO

DOMENICO

;
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wetenschappen met het menschelijk bewustzijns-, cultuur- en maatschappelijk leven bezig houden, en
krachtens de haar eigen methode aan het daarin voorkomende eenmalige en concrete wetenschappelijke
waarde trachten te verschaffen, niet door het als individueel geval eener algemeene wetmatigheid te verklaren, maar door het te „verstaan”, d.w.z. het een
zin te geven in verband met het geheel, waarvan het
een deel uitmaakt. De naam g. heeft zijn ontstaan te
danken aan W. Dilthey, die het eerst de ervaringswetenschappen in natuurwetenschappen en g. onderscheidde. Overgenomen door W. Windelband, heeft
deze benaming, ook onafhankelijk van de haar oorspr.
toegekende beteekenis, burgerrecht verkregen. Tot de
belmoren: geschiedenis, wijsbegeerte, psychologie,
godsdienstwetenschap, taal-, literatuur-,
kunst-, rechtswetenschap, economie.

g.

sociologie,

L

i t.

Berlijn

:

3

W. Dilthey, Einl. i. d. Geisteswiss. (Leipzig en
1923) ; E. Becher, Geisteswiss. u. Naturwiss.

(München

F. Sassen.
Psychosen.

1921).

Geestesziekten (genees
Geestesziekten

bij

k.),

>

dieren. Hierbij zijn de activiteit

van de levensreacties, het instinct, de dressuur en het
waarnemingsvermogen niet ontwikkeld (aangeboren
hersendefecten) of weer verloren gegaan (door hersenziekten). Hallucinaties ziet men bijv. optreden in het
eerste stadium van hondsdolheid, als de hond telkens

naar denkbeeldige vliegen hapt; het dier kan abnormaal schrikachtig zijn, kan plotseling zekere dressuren

meer presteeren.
Nooit kan dit evenwel vergeleken worden met
geestesziekten bij menschen.

niet

Debilitas.
Gccsteszwakte,
gem.
Geest-Gerompoiit- Petl t-Rosière
in Waalsch -Brabant (VI 96 E 4), aan de Gete, bestaan,

de uit twee oude parochiën, G.-G. (Gestum ad Pontem
Geronis) en P.-R.; opp. 748 ha; 750 inwoners.
Geestgrond, lage strook vlakke zandgrond, gelegen aan de binnenzijde der duinen. Oorspr. ook duin.
Gebruikt voor de teelt van bloembollen, groenten, aardappelen, soms als grasland. Geest (gaast, gast of garst)
is ook wel een alg. benaming voor de armere, hooger
gelegen zandgronden, grenzend aan de meer vruchtDewez.
bare, lager gelegen kleigronden.
Gcestmcrambacht, het W. van de 4 ambachten, waaruit > West-Friesland van ouds bestaat; het
brengt zijn water op den Raaksmaatsboezem, die loost
op den Schermerboezem of bij Aartswoud op het

nieuw gegraven kanaal, dat naar het

>

Amstelmeer

voert. In G. liggen enkele droogmakerijen. Agrarisch
is

N. Holvan der Meer.

G. een van de 11 landbouwgebieden van

land.

Geestrijke dranken, >

Branderij.

noemde men in de alchimie
het „vluchtig beginsel” uit een stof, nu nog in volksnamen de min of meer vluchtige eruit te bereiden stof,
bijv. g. v. zout: zoutzuur, g. v. salmiak: ammonia,

Geest van

g. v. teer: creosoot.

Geestvermogens, >

Gebrekkige ontwikkeling

der geestvermogens; Geest.

Geestverschijning, > Spiritisme;
Geestvervoering, > Extase.

Visioenen.

gem. in Belg. Brabant (VI 96 F 2);
700 inw., grootendeels Kath.; opp. 1 693 ha;
landbouw.
Geeuw, een water, 1° in > Wijmbritseradeel;
2° in > Hemelumer-Oldephaert en Noordwolde.
Geeuwhonger, > Honger.

Gcet-Bets,

ca. 2
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plaatijzer

Gefaast, > Gedwarsbalkt.
Gefailleerde, degene,
staat

van

die wordt verklaard

m

faillissement.

Geffen, gem.

in de prov.

N. Brabant aan den spoor-

weg Den Bosch-Nijmegen ten Z.W. van Oss; opp.
406 ha, ong. 2 000 inw., allen Kath.; bestaande uit
de parochies G. en Vinkel (gedeeltelijk). Landbouw,
kerk
veeteelt en eenige industrie (sigaren, bier). Oude
met toren (ca. 1450); het kasteel werd in den Franv. Vélthoven.
schen tijd afgebroken.
Gcffrei Gaimar, schrijver, tusschen 1147 en
Anglonor1151, van de oudste berijmde kroniek, in
mandisch Fransch, bekend als Histoire des
E n g 1 è s, aansluitende bij Galfred van Monmouth;
Historia regum Britanniae.
Uit g. Th. Wright (1850) Duffus-Hardy en Ihnce
L i t. Max Gross, G.G. die KompoMartin (1888).
sition seiner Chronik (1902).
Gcffroy, Gustave, Fransch romanschrijver,
die de realistische formule van Flaubert verbindt met
de impressionistische stijlmiddelen der Goncourt’s en
* 1856 te Parijs,
een uitgesproken sociale strekking.
1

—

:

;

:

+ 1920 aldaar.

Voorn, werken:
(1904); Herminie
Biré (1908).

L’enfermé (1897)

Gilquin

Gefingeerde rekening, >

;

L’apprentie
de Marie

L 'idylle

(1907);

Conto finto.

stad in Zweden aan de kust van
de Botnische Golf (60° 40' N., 17° 10' O.); opp.
6 972 ha, 39 000 inw. De oude stad ligt ten Z. van de
rivier, de Gefle Aa, de nieuwe werkstad ten N. ervan.

Gefle

of

Gavle,

Dalama;
is de havenplaats van N.Bergslagen en
ook heeft het veel industrie: hout, papier en katoen en
is daardoor de eerste stad van N. Zweden. Schepen van
5 k 6 ra diepgang kunnen langs de kaden komen.
G.

/r.

Gegalvaniseerd plaatijzer

is

Stanislaus .

plaatijzer,

dat

om

het tegen roesten te beschermen. Dit overdekken geschiedt niet,
zooals men uit den naam zou af leiden, langs galvanoplastischen weg (> Galvanoplastiek), doch door het

met een laag zink

of tin is overdekt

vooraf nauwkeurig gereinigde en vooral van alle aanklevcndc vetdeelen ontdane plaatijzer te dompelen
P. Bongaerts .
in een bad van vloeibaar zink of tin.
Gegeerd, verdeeld in geeren, meestal 6, 8 of 10.
> Heraldiek.
Gegen, groepsnaam der N. > Albaneezen.
Gegenbauer, K a r 1, Duitsch zoöloog en anatoom; * 1826 te Würzburg, f 1903 te Heidelberg. Studeerde te Würzburg; 1854 prof. in de vergelijkende
anatomie aldaar, 1873 te Heidelberg. G. heeft zich
vooral op het gebied der vergelijkende anatomie een
zeer grooten naam verworven; bekend zijn vooral zijn
theoriëen over den schedel en de ledematen. Willems.

Werken:

Grundzüge der vergl. Anatomie (Leipzig
7
21878) Lehrb. der Anat. des Menschen (Leipzig 1899)
Vergl. Anat. der Wirbeltiere (2. dln. Leipzig 1898-1901).
;

Gcgcnsatz, > Fuga.
Gegloeid draad is koperdraad

of ijzerdraad, dat

aan een zekere hitte blootgesteld is, waardoor het
zachter en dus buigzamer is dan vóór die behandeling;
door bewerking, zooals hameren, buigen e.d. wordt
het echter weer harder en wanneer de g. d. herhaaldemeerlijk bewerkt moet worden, zal ook het uitgloeien
P. Bongaerts .
dere malen moeten geschieden.

Gegolfd plaatijzer (meestal gegalvaniseerd g. p.)
wordt

in de

bouwtechniek gebruikt voor dakbedekking,

wanden van loodsen en soms voor

De platen zijn

vloeren.

in den handel in lengten

van

5, 6, 7, 8,

a
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Gegoten staal

;:
;

— Geheime

9 en 10 Eng. voet en met golven van 3 Eng. dm breedDe breedte van een plaat is 81 cm, doch
tengevolge van de noodzakelijke overlapping kan de
„werkende” breedte op 76 cm gesteld worden. Naar
gelang van de dikte (van 0,6 tot i mm) weegt een plaat
van 6,5 tot 9,5 kg per 2
P. Bongaerls.
te en diepte.

m

Gegoten

staal,

.

Gegoten

Ijzer,

>

Staal;

IJzer.

Gehalte van munten

en

>

metaal,

Metaal

Munt.

Geheele functies

zijn te onderscheiden in
dat zijn veeltermen a 0 4-a 1 z4-...4in de onafhankelijk veranderlijke z, waarbij
de constanten a 0 a^.., a n en ook z zoowel bestaanbaar
als complex kunnen zijn 2° geheele transcendente f
dat zijn f. van z, die zich voor alle eindige (bestaanbare
of complexe) waarden van z laten voorstellen door een
(convergente)
> machtreeks ao+a^^-..^ n zn-f-...
Een geheele transcendente f. heeft voor iedere eindige
waarde van z een eindig > differentiaalquotiënt; deze
eigenschap kan ook dienen om dit soort van f. te
karakteriseeren.
J. Ridder.
Geheel getal. De geheele getallen 0,4-1, 1,
4-2,
2 enz. heeten ook wel geheele rationale getallen, in tegenstelling met de geheele > algebraïsche

1° geheele rationale

+

f.

;

anzn

,

;

.

—

—

getallen.

Geheelonthouding

is

de totale onthouding

van alcoholische dranken; > Alcohol. Een matig
gebruik van bedwelmende dranken is op zich en als
regel geoorloofd; g. wordt dus om bijz. natuurlijke of

bonden en genootschappen
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voor anderen, vooral bij snelverkeer (> V.A.S.); eindelijk aan allen, die betrokken zijn bij de redding van
drankzuchtigen.
Kruisverbond Seminarie Hoeven.
Geheim, 1° ófwel de zaak, die verborgen moet
blijven, ófwel de verplichting om iets, wat verborgen
is, verborgen te houden. Op twee manieren kan men
tegen deze verplichting handelen, m.a.w. een geheim
schenden. Vooreerst door, wanneer iemand terecht
iets geheim wil houden en ook de normale middelen
daartoe aanwendt, met onrechtvaardige en slinksche
middelen het te achterhalen (gesprek heimelijk af luisteren; brieven openen). Vervolgens door iets, wat men
weet en wat voor anderen geheim moet blijven, mee te
deelen.

De verplichting om iets geheim te houden kan verschillende oorzaken hebben. 1°
der

De aard

zaak.

Men weet

dat men niet kan bekend
maken zonder dat aan anderen nadeel wordt toegebracht, hetzij in goederen, hetzij in eer of goeden naam,
of in iets anders. Men noemt deze verplichting: natuurlijk geheim. 2°
Belofte tot geheimhouding, gedaan nadat men de zaak reeds te weten is gekomen.
Dit noemt men: beloofd geheim. 3° Een overeentot geheimhouding, aangegaan vóórdat men
het geheim kende en op grond waarvan de ander het
geheim heeft meegedeeld. Dit heet: toevertrouwd
geheim. De overeenkomst kan uitdrukkelijk worden
aangegaan, maar ook stilzwijgend. Dit laatste geschiedt
als iemand een beroep of ambt uitoefent, waarvan
iedereen weet en aanvaardt, dat alles wat men krachtens
dit beroep verneemt, geheim moet worden gehouden
(> Beroepsgeheim). Iemand kan om verschillende
redenen tegelijk verplicht zijn iets geheim te houden:
iets,

komst

bovennatuurlijke motieven beoefend.
Als
is g. de hoogste
vorm van de nuchterheid of sobrietas, die een onderdeel vormt van de hoofddeugd van > matigheid; tot iets kan bijv. tegelijk natuurlijk geheim zijn en beroepsde keuze daarvan kan men bewogen worden, vooreerst geheim.
te mogen spreken moeten
beide
door de eigen schoonheid ervan, die gelegen is in het verplichtingen ophouden.
volmaakt zich ontzeggen van het bedwelmend genot
Schending van een geheim is in strijd met de zedenvan alcohol, om de superioriteit van den geest en de wet. De grootheid van de zonde hangt af van de zaak,
bovennatuur tegenover de zinnen te handhaven; en waar het over gaat. Bijzondere en ernstige redenen
vervolgens door allerlei redenen, die den mensch tot kunnen spreken geoorloofd, soms zelfs verplicht
deugdakten aanzetten; liefde tot God, tot den naaste, maken, waar normaal geheimhouding plicht is. Vooral
offergeest, persoonlijke ascese, enz.
waar het ambts- of beroepsgeheim geldt, zijn dergelijke
Op deze wijze wordt de g. ook
redenen niet gemakkelijk aanwezig. Zie ook > Biechtbeoefend in de •> drankbestrijding. Voor het ideaal geheim en > Beroepsgeheim.
Eender.
van die beweging heeft zij bovendien de waarde van
2° Geloofsgeheim is een waarheid, welke uit zichhet voorbeeld, en is zij een daadwerkelijk middel voor zelf het geschapen verstand volstrekt te boven gaat,
de verbetering der drinkgewoonten.
de matigheid en daarom door God alleen gekend en medegedeeld kan
in de menschelijke samenleving te doen doordringen worden. Deze waarheden bevatten ófwel iets,
waarvan
en te bewaren is een kern van (geheel)onthouders het bestaan onbekend is, maar waarvan het wezen benoodzakelijk; vooral op leiders, in veelvuldigen zin, kend kan zijn, zooals het laatste oordeel (mysterium
wordt hiertoe vaak een beroep gedaan.
secundum quid), ófwel een zaak, waarvan het wezen
Daar alcoholische dranken door hun narcotische in dit leven door niemand kan gekend worden, zooals
werking schadelijke gevolgen hebben, die weliswaar de H. Drieëenheid (mysterium simpliciter). Deze
zeer klein zijn bij matig gebruik, is toch voor bepaalde laatste waarheden blijven ook na
de openbaring duister
personen ieder gebruik moreel ongeoorloofd; * Alco- en „geheim”, inzoover zij niet worden ingezien, maar
hol (van hygiënisch standpunt). G. is daarom
slechts op Gods gezag aanvaard worden. L. Cornelissen.
zakelijk voor drankzuchtigen (> Alcoholpsy3° „De heilige Geheimen”, uitdrukking, gebruikt
chosen), en voor allen, bij wie het geringste gebruik voor de H. Mis.
hevige stoornis van het gemoedsleven verwekt (toom,
Geheime bonden en genootschappen,
onzedelijkheid e.a.). Vanzelf kan van dezen nood weer naam voor vereenigingen van allerlei aard, die meestal
een deugd gemaakt worden.
geen ander verband tot elkaar hebben dan het geheim
Ook wordt g. ten sterkste aanbevolen aan allen, bij zijn en blijven van hun bestaan zelf, hun organisatie,
w4e alcohol schade toebrengt aan hun ontwikkeling, hun leden, hun geest, doel en werkzaamheid, hun
d.i. kinderen vanaf hun geboorte tot 16-17 jaar; gebruiken, gewoonten, symbolen,
erkenningsteekens,
aan zwangere en zoogende moeders; aan de echtgenoo- enz. In de nieuwe en nieuwste tijden hebben de meeste
ten in bepaalde levensomstandigheden (> Alcohol, politieke, religieuze of militaire bedoelingen; sommige
sub Alcoholmisbruik; Kiembeschadiging) aan veel zijn echte vereenigingen van misdadigers. Het meest
zieken; aan personen, die verantwoordelijkheid dragen bekend zijn aldus de Rozenkruisers en de Vrijmetse-

deugdbeoefening

Om

georganiseerd

Om

nood-

;

:
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te consta-

trouwens door een leek toch moeilijk of niet
tot een groote
teeren zijn, maar strekt zich meestal uit
Mafia
de
Camorra,
land (na 1819), de Carbonari, de
niet alleen het onoordeelwaardoor
ziekten,
groep
1922)
(vóór
de Giovine Italia (1831) en de Fascisten
bevorderd wordt,
Turkije kundig gebruik van geneesmiddelen
in Italië, de Hetaerie in Griekenland, Jong
uitgesteld en de
behandeling
de
is,
erger
wat
in maar,
(sedert 1867) in het Turksche rijk, de Comuneros
t.b.c., kanker
als
ziekten
van
vooral
in kans op genezing
Spanje, de Omladina in Servië, de Ku-Klux-Klan
manier, waarop soms
e.d. verminderd wordt. Ook de
Nihilisten
de
Ierland,
in
Fenians
de
de Ver. Staten,
het publiek te
wijst getracht wordt het vertrouwen van
in Rusland, enz. Het bestaan zelf van de g. g.
gefingeerde
o.a. door oncontroleerbare of zelfs
winnen,
volken,
der
leven
het
in
op ongezonde toestanden
dat het recept afkomstig
mededeeling,
door
attesten,
hoegetoestanden
en door hun werking worden deze
geestelijke of uit een, veelal niet bestaand,
naamd niet verbeterd. Daarom treedt de Kerk (en is van een
verdient bestrijding. De tanefwet 1924,
e.d.,
klooster
soms de Staat) streng tegen hen op.
met 50% belastte, had als gunstig
invoer
De meeste der g. g. vindt men onder hun eigen die g. bij
op de verLousse. gevolg, dat de samenstelling van meerdere
behandeld.
naam
„
vermeld werd.
u.
pakking
Geselschaften
geheimen
Die
Schuster,
G.
L i t.
other
L i t?: Meded. v.h. Rijks Inst. voor PharmacotheraOrden (2 dln. 1906) A dictionary of secret and
Iixllen
Polit. Geheim- peutisch Onderzoek.
societies (Londen 1924); F. Schweyer,
Geheimschrift, > Cryptographie.
verbande (1925) E. Lennhof, Polit. Geheimbünde (1931).
Geheimschrif tmachines . Langen tijd geGeheime Raad (conseil privé) was de naam van
twaalf
of
men voor het schrijven van geheimschrift
tien
bruikte
uit
den regeer ingsraad, bestaande
tabellen en codes. In de latere jaron
van
Cryptographie)
beschikking
>
rechtsgeleerden, welke sinds de
machines uitgevonden, waarmede snel
Karei V van 1531 belast was met het toezicht over het zijn er echter
geheimschrift teksten kunnen worden
rechtswezen en de politie. Het was een college, dat en zeker in een
ordon- geschreven, die nadien dan weer met behulp van deze
zorgde voor het ontwerpen van plakkaten en
gratie machines in gewoon schrift kunnen worden omgezet.
nantiën, dat werd gehoord bij het verleenen van
rechten
afzonderlijke
Typen dezer machines zijn de Kryha-, en de Enigmaen
privilegies
de
aan
en uitleg gaf
C.Janssens.
landvoogd
geheimschriftmachine.
den
aan
moest
voorzitter
der gewesten. De
met
waarin,
taal,
welke
speciale
zaken,
een
gewichtigste
Geheimtaal,
dagelijks verslag doen van de
der negen bewuste bedoeling tot geheimhouding, voor verschilin behandeling waren genomen. De eerste
die voor
hij
lende begrippen woorden worden gebruikt,
secretarissen droeg den titel van audiencier, wijl
werden een niet-ingewijde onverstaanbaar zijn. De Ncd. g.
de verzoekschriften in ontvangst nam. De leden
groepen: > bargekozen uit de burgerij en den lageren adel dus uit de worden onderscheiden in vijf groote
> kramertaal,
de
jargon,
van
ontwikkeling
dieventaal,
de
>
>
waren
goensch,
bereid
kringen, die

Duitschlaars in alle landen, de Burschenschaften in

.

:

;

.

;

f

,

macht te bevorderen. De instelling is in
wezen blijven bestaan tot aan de Fransche Revolutie
vorstelijke

>

Moormann.

lettertaal.

Studie; II
J. G. M. Moormann, De G. (I.
Lit.
Emile
Bronnenboek, 2 1934 hierin verdere lit.-opgave)
;

;

toe.

P. Alexandrc, Hist.
les anciens Pays-Bas (1894).

L i t.

:

du

Conseil

J, D.

privé

dans

M. CorneHssen
t

Geheime reserve, > Reserve.
Geheime ziekten is een naam, die

ook wel aan
wordt
ziekten

> geslachtsziekten of venerische
gegeven. Deze naam is te wijten aan het feit, dat, in
het
veel sterkere mate dan bij andere aandoeningen
geval is, de geslachtsziekten in het verborgen voortwoekeren. De lijders aan deze ziekten zullen immers
ook in het algemeen hun aandoening zooveel mogelijk
trachten te verbergen. Het „geheime ziekten” -karakter
aard der
der venerische aandoeningen levert uit den
zaak bij de bestrijding dezer ziekten veel moeilijkE. Hermans.
heden op.

Geheimleer, > Disciplina arcani.
Geheimmidclelen. Hieronder verstaat men

als

geneesmiddel in den handel gebrachte en als zoodanig
aanbevolen middelen, waarvan de samenstelling
geheim gehouden of althans niet op de verpakking
vermeld wordt. De Ver. tot bestrijding der Kwaken daarbij,
zalverij heeft tal van g. doen onderzoeken
evenals het 1920 opgefichte Ncd. Rijks-Instituut voor
Pharmacotherapeutisch onderzoek, dat eveneens een
men
groot aantal g. onderzocht, geconstateerd, dat
1° die bestaan uit
deze in drie groepen kan verdeden:
onwerkzame stoffen, bijv. krachtpoeder, dat louter
maizena bleek te zijn; 2° die schadelijke stoffen bevatals goede
ten; 3° die in bepaalde omstandigheden

Chantard, La vie étrange de 1’argot (Parijs 1931).
Gehemelte, het gewelfde dak der mondholte.
en het zachte
Men onderscheidt het
alveogehemelte. Het eerste wordt gevormd door den
het
lairrand van de beide bovenkaaksbeenderen,
o-ehemelte-uitsteeksel van de bovenkaaksbeenderen
van de
en in aansluiting hieraan het horizontale deel
gchemeltebeenderen. Het beenig g. wordt behalve
bindweefsel
door het beenvlies ook door een laag
van de
bedekt. Hierop bevindt zich het slijmvlies
gaat dicht bij de keel over
Het harde

harde

mondholte.

g.

Dit wordt gevormd door spierweefsel,
spieren
hetwelk eveneens met slijmvlies bekleed is. De
vormen
van de linker- en rechterzijde van het zachte g.
Deze bestaat
in het midden een aanhangsel, de huig.
soms uit twee gelijke deelen. Zie ook > Gehemeltein het zachte g.

defecten

;

Gehemeltespleet.

Nelissen.

de twee slijmvlies-plooien,
Gehemelte)
die aan weerszijden van de huig (>
beide
beginnen en achter de tong eindigen. Tusschen
de keel- of gehemelteamandel
ligt
plooien in

Gehemeltebogen,

(> Amandel).

Gehemeltedefecten. Hiertoe behooren: a)
openingen in het harde en (of) zachte gehemelte
gehemelte;
(> Gehemeltespleet). b) Verkort zacht
gehemelte
de spieren, die den achterrand van het zachte
Verlamvormen, zijn niet voldoende ontwikkeld, c)
ming van het zachte gehemelte. Deze kan zoowel
verlamorganisch als functioneel zijn. De organische
geneesmiddelen te beschouwen zijn. Ook de laatste
kan aangeboren zijn, maar ontstaat ook soms
ming
volksgezondheid
de
voor
schadelijk
is
categorie
na °diphtheritis, hersenvliesontsteking, kinderveren wel door de wijze van aanprijzing: deze beperkt
lamming of griep. Een zuiver functioneele verlamming
die
omstandigheden”,
„bepaalde
zich niet tot de

-
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Gehemeltespleet

— Geheugentoestel

zeldzaam: ze komt voor in twee vormen: 1° Foutieve
bij de vorming der nasalen. 2° De
heffing
van het zachte gehemelte is door een langdurige
belemmering (adenoïde vegetaties) verhinderd geweest, en daardoor is deze beweging verleerd of nog
niet geleerd. Deze vorm komt soms ook voor bij
zwakzinnigen, die een slappe uitspraak hebben, of door
nabootsen in families, waar gehemeltespleten zijn.
Al deze vormen geven spraakafwijkingen. v. Amelsvoort.
Gehemcltcspleet onstaat doordat een of beide
is

contractie

gedeelten

der bovenkaak niet vergroeien met het
tusschenkaaksbeen, of dat de bovenkaaksbeenderen
achter, waar geen tusschenkaaksbeen is, niet samengroeien. Meestal gaat dit gepaard met gespleten lip.
Een enkele maal ontbreken de beide helften van het
tusschenkaaksbeen, of één ervan, of is er een onderhuidsche gehemeltespleet. Wordt in den embryonalen
toestand door een of andere oorzaak de samengroeiing
der oorspronkelijk losse deelen van bovenkaak- en
tusschenkaakuitsteeksels neustusschenschot of zachte
gehemelte verhinderd, dan ontstaat een der vele vormen
van gehemeltespleet. De juiste oorzaak van deze verhindering is niet bekend. Dr. J. Sanders vond, dat deze
afwijking voorkomt op één van de duizend geboorten.
Van de aldus geborenen zijn 63% jongens en 37%
meisjes. De spraakstoornis is zeer groot, want alle
stemhebbende klanken hebben een te veel aan neusresonance. De orale medeklinkers worden in den regel
alle verkeerd gevormd, zoodat het spreken onverstaanbaar is. Ook treden er dikwijls gehoordefecten
op. De gehemeltespleet is tevens nadeelig voor de
gezondheid: bij hazenlip is het zuigen moeilijk en
door de opening in de lippen komen koude luchtstof
en bacteriën naar binnen, waardoor dikwijls ziekten
in de luchtwegen ontstaan. Het sterftecijfer is dan ook
zeer hoog.
Deze groote orgaanfout kan op twee manieren verholpen worden: door chirurgische hechting van de
spleet en door sluiting door middel van een prothese,
een zgn. > obturator.
v. Amelsvoort.
,

Gehenna

Vulgaat, voor Gr. geenna van
de naam voor het dal van
Hinnom bij Jerusalem. Het is een verafschuwde en
vervloekte plaats vanwege den Molochdienst, door de
Israëlieten daar beoefend. Daarom werd het later de
naam voor de plaats der verdoemden, de hel. Reeds
bij de Joden werd aldus de strafplaats der afvalligen
en goddeloozen genoemd. In het N.T. wordt deze
naam reeds gebruikt (Mc. 9. 46, Lc. 12. 6, Mt. 5. 22, 29;
10. 28 enz.; Jac. 3. 6). In de latere lit. neemt het gebruik
van dezen naam toe.
C. Smits.
Geheugen is een eigenschap, waardoor mensch of
dier iets, dat hij waargenomen of beleefd heeft, kan
bewaren en waardoor hij die dingen later weer opnieuw
kan beleven, zonder dat daarvoor een herhaling van de

ge-hinnom)

is

(vlg.

oorspr.

oorspr. omstandigheden noodig

is.
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lijk vermogen om muziek te onthouden.
Het houdt
vanzelfsprekend verband met muzikaal gehoor en
muzikalen aanleg. Het rhythmisch element geeft aan
het g.een goed houvast, ook bij muziekgevoelige leeken.
De beroepsmusicus steunt bij het memoreeren daarenboven op vormen, samenklanken, bewegingen, herinnering aan het notenbeeld enz. Het m. g. is doorgaans
bij blinden het sterkst ontwikkeld.
de Klerk.
Geheugenoverlading kan beteekenen, dat men
te veel en te lang van buiten heeft moeten leeren,
zonder dat voldoende tijd voor het verwerken gegeven
werd, maar ook dat men de verkeerde instelling gekregen heeft van steeds slechts te grijpen naar wat men
„weet
zoodat men het spontane zelfstandige denken
verwaarloost.
R. Peters.
,

Geheugenstoornissen.

Hyperfunctie (d.w.z.

al te sterke werking) van het geheugen (hyperamnesie)
betreft bijna alleen bepaalde gedeelten van het leven
en komt slechts bij enkele ziekelijke toestanden voor

(dementia senilis).
Hypofunctie (d.i. al te zwakke werking)

is

een

symptoom van

vele geestesziekten. Het kenmerkende
van deze hypofunctie bij organische geestesziekten
is, dat juist datgene, wat in tijd het
dichtst bij ligt,
het minst correct in het geheugen blijft vastgelegd,
terwijl juist gebeurtenissen uit vroegeren tijd
nog

helder in den geest staan,

G. doen zich ook voor in den vorm van geheugen
defecten, waaronder men dan verstaat het uit het

geheugen verdwenen

zijn van een bepaalde periode
van het leven. Deze periode kan tijdelijk begrensd
zijn. Ook spreekt men van een gehcugendefect,
wan-

neer bijv. alleen de optische of acoustische enz.
herinneringsbeelden verdwenen zijn. Bij hysterische
schemertoestanden ziet men vaak, dat een geheele
gebeurtenis uit de her inner ingssf eer verdwenen is.

Zoo ook ziet men vaak na een hersenschudding een
geheugendefect in den vorm van een retrograde
amnesie, d.w.z. het uit het geheugen gevaagd zijn
van het ongeval en een tijdsbestek daarvoor; een
enkele maal in den vorm van anterograde amnesie,
waar juist datgene wat na het ongeval gebeurt, niet
in het geheugen bewaard is. Het zich onnauwkeurig
herinneren van feiten of het onnauwkeurig ekphoreeren van de herinneringsbeelden (engrammen) noemt
men parafunctie van het geheugen. Bij melancholie

ziet men vaak geheugenillusies. Men verstaat
hier
dan onder, dat datgene, wat in de herinnering leeft,
bijv. zonde, verkeerd wordt gewaardeerd, in
dit geval
ten eigen nadeele. Zoo ook zal een lijder aan paranoia
vaak herinneringsbeelden vervalschen om ze zoodoende beter in zijn waansysteem te doen passen.
Onder geheugenhallucinaties verstaat men het zich
herinneren van gebeurtenissen, die niet plaats hebben
gehad. Men ziet dit soms bij schizophrenie. GeheugenDeze mogelijkheid defecten worden vaak
aangevuld door confabulaties

van reproduceeren veronderstelt, dat ervaringen
na den oorspr. bewustzijnstoestand nog „sporen”
(residuen) achterlaten. Of deze sporen (d.i. disposities
tot opnieuw beleven van bewustzijnsinhouden) van
louter physiologischen aard zijn of niet, is thans nog
niet uit te maken. Wel is het waarsch., dat de sporen
van bepaalde aanschouwelijke geheugen in houden aan
bepaalde plaatsen der hersenschors gebonden zijn
(optisch, acoustisch, motorisch centrum). Voor geheiigen-verrichtingen van hoogeren aard is dit echter
een open vraag.
R. Peters.
Onder muzikaal geheugen verstaat men het mensche-

(* Confabuleeren).
Geheugen theorieën,

Hoelen.
biologische

theorieën,

welke het wonderlijk aanpassingsvermogen van het
plantaardig of vegetatief leven aan in- en uitwendige

omstandigheden trachten te verklaren door aan alles,
wat deel heeft aan dat leven, een vermogen toe te
schrijven, hetwelk overeenkomst zou hebben met het
menschelijk en dierlijk psychisch geheugen.
Lit.: E. Hering, Fünf Reden von E. Hering, uitg.
II.
Hering (1921); R. Semon, Die Mneme 5 1920) E.
(
Rignano, La mémoire biologique (1923). Th. v. d. Bom
;

Geheugen toestel

.

(bijv.

van Ranschburg;

zie

:
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dat gebruikt wordt bij het geheugenonderzoek. Het bestaat uit een ronde metalen doos, in
afb.), instrument,

2°
Toestellen om
hoorntjes).
hoorschelpen,
het geluid dichter bij het oor te brengen, door
de gehoorgang kunstmatig te verlengen (hoorslang).
De zgn. pollepel van Guye, hoorn en trompetten zijn
een combinatie van beide genoemde systemen.
3° Electrische toestellen. Hierin onderscheidt men:
a) toestellen, die door luchtgeleiding werken (combinatie van microphoon en telefoon, waardoor mechanische trillingen in electrische worden omgezet).

jes,

b) Toestellen, die door beengeleiding werken, bijv.
de sonotone (de electrische trillingen worden weer
in mechanische omgezet, die door het achter het oor

geplaatste toestel, den oscillator, op den schedel
worden overgebracht). De toestellen onder a) genoemd
komen in aanmerking bij doofheid door b innenoor-

aandoening zoowel als bij middenoordoofheid. De
onder b) genoemde toestellen zijn alleen geschikt voor
dooven met goede beengeleiding, dus niet bij binnendissen.
ooraandoeningen.

N

Gehoorigheid, >

Acoustiek.
Gehoororgaan is het zintuig, waarmee geluidsprikkels uit de buitenwereld worden opgenomen
en door middel van de gehoorzenuw naar de hersenen
worden overgebracht.
Aangezien het evenwichtsorgaan anatomisch zeer
nauw met het gehoororgaan verbonden is, wordt ook
dit hier behandeld. Het evenwichtsorgaan heeft tot
taak den evenwichtstoestand van het lichaam te
bepalen.

A) Anatomie.
Men

onderscheidt in het gehoororgaan drie gedeelten
1° het uitwendig oor, hetwelk bestaat uit de
oorschelp en de uitwendige gehoorgang.
2° Het middenoor, gevormd door de trommelholte.
Dit is de ruimte, die zich aan het eind van de gehoorgang bevindt; het trommelvlies vormt de afscheiding
2° Onder muzikaal gehoor verstaat men het mensche- tusschen beide. In den naar de voorzijde van het hoofd
gerichten wand van de trommelholte bevindt zich een
lijk vermogen om klanken op hun toonhoogte te onderEustachiaansche buis, die
scheiden. Weinig menschen zijn muzikaal totaal doof; opening, het begin van de
men ontmoet er echter, die, alhoewel zij niet in staat naar de neuskeeUiolte voert. In den tegenoverliggenden
(zie fig.):

een gehoorden toon na te zingen,
evenwel toch muziekgevoelig zijn en wel
juist hooren. Onder de hooger muzikaal
begaafden treft men personen met >
absoluut g. en anderen met relatief g. De eersten kunnen de gehoorde
tonen, zonder hulp van een instrument,
direct bepalen en andersom van het notenbeeld de toonhoogte precies treffen bij het
zingen; de laatsten hooren alleen de
tonen in hun verhouding tot elkaar en
kunnen, steunend op een bepaalden toon,
bijv. de a (la) van de stemvork, de gehoorde tonen bij name noemen en omgekeerd van het notenbeeld de toonhoogte
treffen. De waarde van het absoluut g.
wordt vaak overdreven; van sommige
groote toonkunstenaars (o.a. Rob. Schumann en Rich. Wagner) is bekend, dat zij
slechts het relatief gehoor bezaten. Door

zijn

gehooroefeningen, solfèges
en muziekdictaat is het m. g., waar het
in de kiem aanwezig is, doelmatig tot
de Klerk.
ontwikkeling te brengen.

stelselmatige

Gehoorapparaat
Men

of

hoortoe-

onderscheidt vsch. soorten
1° toestellen om meer geluidsgolven op
te vangen (oorschelp vergrooter, oorkelks t

e

1.

Fig. 1. Schema van het gehoororgaan. 1. Booggangen of halfcirkelvormige kanalen. 2.Uitwendige gehoorgang. 3. Oorschelp. 4. Trommelvlies. 5. Trommelholte. 6. Eustachiaansche buis. 7. Slakkenhuis. 8. Ovaal venster.
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wand bevindt zich eveneens een opening, welke voert genoemd het orgaan van Corti en de vezels hoorsnaren
naar het mastoid, het luchthoudende, tepelvormige of Cortische vezels. De zenuwtakjes uit het
gedeelte van het slaapbeen achter het oor gelegen. Cortisch orgaan vereenigen zich buiten het slakken3° Het inwendig oor, bestaande uit het slavenhuis huis tot een bundel, de gehoorzenuw (nervus cochlearis).
met de eindapparaten van de gehoorzenuw (het zgn.
Cortisch orgaan, zie fig.), het evenwichtsorgaan en de
inwendige gehoorgang.
Ad 1°. De oorschelp bestaat uit een kraakbeenplaat, die verbonden is met het kraakbeen van de
gehoorgang. Aan beide zijden is deze plaat met huid
bekleed. Beneden aan de oorschelp bevindt zicli het
oorlelletje, dat geen kraakbeen bevat. Aan de oorschelp
zijn spiertjes bevestigd, die echter bij den mensch van
geen beteekenis zijn.
De uitwendige gehoorgang heeft een kraakbeenig
en een beenig gedeelte. Het kraakbeenig gedeelte
grenst aan de oorschelp. Beide gedeelten vormen met
elkaar een stompen hoek, die naar voor beneden open is.
De geheele gehoorgang is met huid bekleed. De huid
van het kraakbeenig gedeelte bevat smeerklieren en
oorwask lieren, verder ook haren. De oorwas is
een bruine of gele, kleverige massa, die door de beide
kliersoorten wordt gevormd.
Ad 2°. Het trommelvlies is ongeveer 1 cm 2 groot.
De dikte bedraagt 0,1 mm. Het vlies staat niet verticaal, doch het bovenste gedeelte helt in de gehoorgang
Het bestaat uit circulaire en radiaire vezels. Aan
de zijde van de gehoorgang is het trommelvlies met een
dun laagje huid bekleed, aan de andere zijde met
een dun laagje slijmvlies. Het vlies is voorzien van verover.

Midden- en binnenoor. 1. Trommelvlies. 2. Hamer.
Aambeeld. 4. Stijgbeugel. 5. Halfcirkelvormige ka-

Fig. 2.
3.

nalen.

6.

Slakkenhuis.

7.

Voorhof.

8.

Rond

venster.

schillende bloedvaatjes.

De trommelkolte

geheel met slijmvlies bekleed.
In de holte bevinden zich drie beentjes: de » h a
e r,
die aan het trommelvlies verbonden is; het >
beeld, verbonden met den hamer, en de > stijgbeugel. In den achterwand van de trommelholte
zijn twee openingen, door membraantjes afgesloten,
het ovale en het
venster. In het
ovale venster is de voetplaat van den stijgbeugel
bevestigd. De gehoorbeen tj es zijn onderling door kleine
gewrichtjes beweeglijk met elkaar verbonden. Zoowel
aan het trommelvlies als aan den stijgbeugel zijn spiertjes vastgehecht.
De Ëustachiaansclie buis heeft een lengte van ong.
en bestaat uit een beenig en een kraakbeenig
35
gedeelte. De verbinding tusschen beide (isthmus) is
het nauwste gedeelte. De geheele buis is met slijmvlies
bekleed.
is

m
aam-

De ruimte boven het Cortisch orgaan wordt eveneens
door een membraan, de membraan van Reissner genoemd, in twee deelen verdeeld. Boven de Cortische
cellen bevindt zich een kleine membraan, de membr.
tectoria. Door de Reissnersche en de basilairmembraan

ronde

mm

Ad 8°. Het inwendig oor, ook labyrint
genoemd, wordt gevormd door het beenig labyrint,
waarin het vliezig labyrint past. De vloeistof tusschen
beide wordt perilymph genoemd, de vloeistof in het
vliezig labyrint endolymph. Het gedeelte van het
labyrint, dat dient om te hooren, is besloten in een
slakkenhu isvormig kanaal, de cochlea, welke bestaat
uit 2 1 /2 winding. Door het geheele kanaal loopt een
beenig uitsteeksel, waaraan een membraan bevestigd
is,
de basilair-membraan, welke het slakkenhuis
in een bovenste en een onderste gedeelte scheidt.
Aan de andere zijde is deze basilairmembraan bevestigd
aan een stevige bindweefselstrook, het ligamentum
spirale. Op een gedeelte van dit ligamentum bevindt
zich een vaatrijke weefsellaag, de stria vascularis.
Op de basilairmembraan zijn naast elkaar ongeveer
13 000 vezels geplaatst, op welke vezels verschillende
soorten van cellen zijn, waarvan een gedeelte dient
voor steun en een ander gedeelte in verbinding staat
met de uitloopers der gehoorzenuw. Dit geheel wordt

Fig. 3. Dwarsdoorsnede van het slakkenhuis (cochlea)
met het Cortisch orgaan. 1. Scala vestibuli. 2. Scala
tympani. 3. Basilairmembraan. 4. Reissnersche membraan.
5. Ductus cochlearis. 6. Membr. tectoria. 7. Stria vascularis. 8. Lig. spirale. 9. Cortisch orgaan. 10. Nervus

cochlearis.

wordt het slakkenhuis dus in drie deelen verdeeld,
welke genoemd worden: voorhof strap of scala vestibuli, trommelholtetrap of scala tympani, buis van
het vliezige slakkenhuis of ductus cochlearis (zie

fig.).

1
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B) Physiologie.
Aan het slakkenhuis grenst het evenwichtsorgaan.
a) Gehoorszintuig. Het hooren geschiedt als volgt:
Dit bestaat uit twee gedeelten: de drie halfcirkel° luchtgeleiding: de geluidsgolven worden
vormige kanalen, ook booggangen genoemd, en de 1
door de oorschelp voor een groot gedeelte teruggetwee zakjes, het ronde en het ovale, utriculus en sackaatst naar de gehoorgang. Hebben de golven het
trommelvlies bereikt, dan gaat dit meetrillen, zoo ook
de gehoorbeentjes.

worden nu door den stijgbeugel en het
dat het ovale venster afsluit, overgebracht
op de vloeistof, welke het Cortisch orgaan omgeeft.
De cellen van dit orgaan brengen nu de trilling over
op de uitloopers der gehoorzenuw. Deze voert de
indrukken van het geluid verder naar de hersenen.
Hierbij moet de theorie van Helmholz en Hensen
vermeld worden, welke door zeer velen wordt aange-

De

trillingen

vliesje,

nomen. Deze beschouwen de membrana basilaris
met de daarop geplaatste vezels als een resonantietoestel. Bepaalde tonen doen bepaalde vezels meeSamengestelde geluiden brengen dus verschillende vezels in trilling. Wever en Bray vonden, dat
het geluid electrische stroom en doet ontstaan, zgn.
actiestroomen, waarvan het phasental overeenkomt
met de trillingsgetallen van de geluidsbron.
de geluidstrillingen
2°
worden door middel van de schedelbeenderen op de

trillen.

met

Ampulla
Fig. 4. Schematische voorstelling van
crista. 1. Haar van de zintuigcel. 2. Zintuigcel. 3.Steuncel.
Ampulla.
4. Cupula. 5. Evenwichtszenuw. 6.

culus. Van de drie halfcirkelvormige kanalen zijn er
twee verticaal geplaatst, en wel zoo, dat zij met elkaar
een hoek van 90° vormen; het derde is horizontaal. In

de kanalen bevindt zich een zintuigelement, de crista
geheeten (zie fig.). Hierin bevinden zich cellen, welke in
verbinding staan met de eindvertakkingen van de evenwichtszenuw (nervus vestibularis). Deze cellen vormen
haren, welke door een slijmige massa, de cupula, bijeengehouden worden. Het geheel is opgebouwd in een uitpuilend gedeelte van de booggang, ampulla genoemd.
zakjes (zie fig.) bevatten eveneens een zintuigelement, de macula, welke als volgt is opgebouwd:
een rij van zintuigcellen, die in verbinding staan met
de uitloopers van do evenwichtszenuw, wordt aan eene
zijde begrensd door een geleimassa en aan de andere
zijde begrensd door een dim wandje. Op de geleimassa
ligt een" kalkplaatje, de otoliet. Tusschen de zintuig-

De

Beengeleiding:

vloeistof in het labyrint overgebracht.

b) Evenwichtszintuig. Men moet de werking van
het booggangstelsel onderscheiden van die van het
otolietenstelsel. Het eerste dient om bewegingen te
regelen, die gepaard gaan met een verandering van
hoeksnelheid, dus waarbij het hoofd in de een of andere
Het tweede komt in werking bij
bewegingen met veranderlijke snelheid
en bij constante centrifugaalkrachten. Bij bewegingen
met veranderde hoeksnelheid komt de vloeistof in de
halfcirkelvormige kanalen in beweging, waardoor
de crista naar de een of andere richting wordt omgebogen. Hierdoor ontstaan bepaalde reflexen, welke
voor het evenwicht van belang zijn.
Bij bewegingen met veranderlijke snelheid en bij constante centrifugaalkrachten wordt de druk der otoliet
ten opzichte van zijn macula gewijzigd. Hiervan zijn ook
bepaalde, ’t evenwicht regelende, reflexen het gevolg.
c) Het onderzoek van het oor geschiedt met behulp

richting ronddraait.
rechtlijnige

T
reflector, w elke het licht van een naast het oor
geplaatste lichtbron in het oor terugkaatst. Ter vergemakkelijking van het onderzoek wordt hierbij in de
gehoorgang een oortrechter geplaatst.
De gehoorscherpte wordt zoowel door de fluisterstem als met behulp van stemvorken bepaald. De mate
van gehoorscherpte wordt vastgesteld door den afstand,

van een

waarop sommige soorten van gefluisterde woorden
worden gehoord en door den tijd, gedurende welken de
verschillende stemvorken zoowel voor het oor als op
het been achter het oor worden waargenomen. De grootte van de toonladder, welke door den onderzochten
persoon gehoord wordt, kan men aangeven door een

Schematische voorstelling van een otolietenorgaan,
1. Kalkplaatje. 2. Otolietenmembraan.
5. Zenuwcellen.
4. Zenuwuitloopers.
8. Evenwichtszenuw.
Steuncellen. 7. Orgaanwand.

Fig. 5.

volgens Quix.
3. Geleimassa.
6.

kinderen omvat
lijn, dit is de
g e h o o r 1 ij n. Bij
deze 1 1 / 2 octaaf, bij oudere personen lOVz octaaf.
Het hoorbaarheidsgebied ligt tusschen ca. 16 en
20 000 trillingen per seconde.
Bovendien is het gehoororgaan in staat gelijktijdig
opgevangen tonen van elkaar te onderscheiden,

terwijl liet door oefening gevoeliger kan worden
Het geheel wordt gemaakt voor kleine verschillen tusschen opeenvolgenminimum hoorbaar frequentieverschil
otolietenorgaan genoemd. Zoowel in de kanalen als in de tonen. Het
boven
0,2.
echter
ligt
genoemde
reeds
de
vloeistof,
zich
de zakjes bevindt
cl) De voornaamste ziekten van het gehoororgaan

cellen zijn steuncellen geplaatst.

endolymphe.
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oorschelp:

zijn: 1°

bloedgezwel of haematoom
kraakbeenvliesontsteking
(dikwijls
na

(boksers),

Gehoorzamen is plicht 1° voor kinderen, ten
opzichte van hun ouders of van dezer plaatsvervangers,
althans tot hun meerderjarigheid, omwille van him
behoorlijke opvoeding (> Huwelijk;
Levensstaat;
Roeping); 2° voor gehuwde vrouwen, tegenover haar
echtgenoot, wat de huishoudelijke aangelegenheden
betreft
(> Huwelijk; cf. Eph. 5. 22); 3° voor
dienstboden, bedienden en arbeiders volgens hun

haematoom), nieuwvormingen, infectieziekten.
2° Gehoorgang:
ekzeem, furunkel, oorwasprop (doofheid, oorsuizen), vreemde lichamen, exosto-

sen (beenwoekeringen).
3°

Middenoor:

catarrh (doofheid, oorsuizen),
(doofheid,
oorsuizen,
oorpijn, koorts),
otosclerose (vastgroeien van stijgbeugelplaat in het
ovale venster met nieuwvorming in het labyrint;
doofheid, welke op den leeftijd .van ca. 20 jaar begint,

ontsteking

overeenkomst en hun betrekking met den meester;
4° voor burgers, wat de rechtmatige
wetten van den
Staat betreft; 5° voor Christenen, in alles wat de Kerkelijke macht krachtens haar geestelijk gezag voorschrijft; 6° voor kloosterlingen, volgens hun gelofte
van g. en hun heiligen Regel."
De gelofte van g., door de religieuzen afgelegd,
behoort tot het wezen van den religieuzen staat.
Zij verplicht uit te voeren wat de oversten (ook plaatselijke) strikt gebieden. In elke Orde of Congregatie bepaalt de Regel of de aangenomen gewoonte,
wanneer de overste geacht wordt van zijn gezag strikt
gebruik te willen maken, of welke woorden hij daartoe
moet bezigen. De overste kan alles bevelen wat „volgens den Regel” is. Bestaat er twijfel dienaangaande,
dan is de praesumptie ten gunste van den overste en
moet de kloosterling voorloopig gehoorzamen, behoudens moreele onmogelijkheid of beroep op een hooger

gepaard met oorsuizen; komt familiair voor), nieuwvormingen, bloeding (trauma, bloedziekten).
4°

Binnenoor

of labyrint: ontsteking (meest-

van middenoorontsteking), vergiftiging van de zenuw (door infectieziekten, kinine, salial als complicatie

cylpreparaten), bloeding.

Symptomen van b innenooraandoeningen zijn doofheid, duizeligheid, diplacusis en nystagmus, welke verschijnselen alleen of tezamen kunnen voorkomen.

De doofheid bij middenooraandoeningen is vnl. een
bas-doofheid en bij
binnenooraandoeningen
vnl.
een discantdoofheid. Complicaties van middenoor- en
binnenoor-ontstekingen kunnen zijn: hersenvliesontsteking en hersenabces. Daarenboven kunnen bij
middenoorontsteking verlamming van de aangezichtszenuw, ontsteking van het mastoid (mastoiditis) en
trombose van het groote bloedvat, de sinus transversus, ontstaan.
L i t. : H. Burger, Leerboek der ziekten van ooren,
neus, mond, keel en slokdarm
F. H. Quix, in Leerb.
der Zenuwziekten onder red. van L. Bouman en B.
Brouwer, De klinische onderzoekingsmethoden van het
gehoorzintuig en het vestibulair orgaan
L. Katz, H.
Preysing, F. Blumenfeld, Handbuch der spez. Chirurgie
des Ohres und der oberen Luftwege
G. Portmann,
Traité de technique opératoire otorhino-laryngologique
A. A. M. Nelissen, Labyrinthreacties op oogen en ledematen, opgewekt door rechtlijnig werkende krachten
en door constante centrifugaalkrachten.
Nelissen.
Gehoorzaamheid, zedelijke deugd, bij de
kardinale deugd van rechtvaardigheid gerangschikt;
zij beweegt den onderdaan het gebodene uit te voeren,
juist omdat het
is door een wettigen
gezaghebber (S. Thomas, II. II, q. 104, 105). Er is een
bijzondere loffe lijkheid in de onderwerping aan een
rechtmatig bevel; daarom is de g., om die reden
beoefend, een bijzondere deugd. Ofschoon de g. eigenlijk een gebod of bevel veronderstelt, gehoorzaamt men
als men, buiten alle strikt bevel om,
handelt volgens den billijken wensch van den overste,
nl. om zich gansch te onderwerpen en om des te zekerder een eventueel gebod na te leven. Verre van verlagend of den mensch onwaardig te zijn, is de g. edel
en schoon, omdat zij de wettigheid van het > gezag
erkent, en in den gezagvoerder den plaatsvervanger
van God. Dat is ook waar voor het menschelijk gezag

gezaghebber. Het spreekt van zelf, dat een religieus
ook zondigt, als hij, buiten alle eigenlijk bevel om,
door zijn ongehoorzaamheid te kort komt aan den eerbied, aan den overste verschuldigd, of als hij diens
gezag zelf formeel misprijst. De „plechtige” gelofte van
g. brengt als dusdanig geen nieuwe verplichtingen bij.
In
ascetisch opzicht onderscheidt men
uiterlijke g., nl. het behoorlijk uitvoeren van het
bevel, en i n n e r 1 ij k e g., nl. de instemming van
wil en verstand. Zonder goedwillige aanneming is de
uiter lijke uitvoering een slaafsche daad; anderzijds
is de g. van het verstand, d.i. de instemming of althans
de schorsing van eigen oordeel ten opzichte van de

;

;

;

;

geboden

volmaakt,

(Rom.

13. 1).

de overste
is:

Men moet noch mag gehoorzamen,

als

dat zeker zedelijk slecht
„men moet aan God gehoorzamen veeleer dan aan
iets voorschrijft,

de menschen” (Act. 5. 29).
Volbrengt men het gebodene, zonder door de formeele reden der g. bewogen te zijn, dan is men gehoorzaam in de gewone
beteekenis en
beoefent men andere deugden (als kinderplicht,
piëteit, pietas; onderdanigheid, observantia; of wettelijke rechtvaardigheid, enz.), niet echter de speciale
deugd van g., waartoe men trouwens in geweten niet

algcmeene

verplicht

is.

>

Ongehoorzaamheid.
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meening

van den overste, niet in zichzelf in
geweten verplichtend; zij is (het geval van klaarblijkeijkheid buiten beschouwing gelaten) redelijk en verdienstelijk. Men behoort immers te praesumeeren,
dat de gezaghebber wijs en bekwaam is, goed gestemd
en goed ingelicht, en daarbij met „genade van staat”
door God zelf geholpen. Het is derhalve onvoorzichtigheid en hoogmoed zijn eigen oordeel, zonder doorslaand
i

boven

bewijs,
stellen.

de

zienswijze

van

den

overste

te

S als mans.

Opvoeding tot gehoorzaamheid. In de eerste levensdagen dient al de grondslag gelegd te worden door
orde en regelmaat in de verzorging. In de kleuterjaren
komt de opvoeding hoofdzakelijk neer op dressuur
en gewenning. Bij het schoolgaande kind wordt de
dressuur aangevuld door motievencultuur, waardoor
de goede gewoonte deugd wordt. Aan de natuurlijke
motieven (Foerster, Karaktervorming, 1928, 332-336)
voege men de bovennatuurlijke toe: Gods wil, Jesus’
voorbeeld. Nooit mag de opvoeder vergeten, dat het
doel der gehoorzaamheid de zelfstandigheid is. Daarom
geve men gedurende de laatste schooljaren meer gelegenheid tot zelfstandige oefeningen. Zoo heeft men een
geleidelijken overgang tot de vrijere jeugdvorming
in de rijpingsjaren. In de puberteit kome men de
jeugd tegemoet met begrijpende leiding. Haar imponeert
vooral het moreel gezag en ze snakt naar liefdevol begrijpen. Vgl. » Gebod (Sub Gebod en verbod), p. Gervasius.
__L i t.
Gervasius, De Gehoorzaamheid (1932).
p.
:
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Gehoorzenuw

(nervus acusticus of nervus octavus), de achtste hersenzenuw die ontstaat door samenkomst van nervns cochlearis en nervus vestibularis uit
het gehoor- en evenwichtsorgaan, die prikkels uit beide
,

—Geiringer
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r c h i b a 1 d, Eng. geoloog. * 1835
Edinburg, f 1924 te Haslemere. Kwam in 1855 bij
den Eng. geologischen dienst met Schotland als kaarteeringsterrein. In 1867 werd een zelfstandige Schot-

Geikie, A

te

L Jansen sche geologische dienst opgericht, waarvan hij directeur
naar de betreffende hersencentra voert.
Gehucht, groepje naast elkander liggende lande- werd. Van groot algemeen belang waren zijn studies
en
lijke woningen. Onderscheidt zich van het dorp niet omtrent de vulkanische gesteenten van Schotland
zoozeer door massaverschil als wel door gemis aan ook over de glaciale afzettingen inMidden-Schotland.
gebouwen met sociale beteekenis: parochiekerk, Bij de stichting van een leerstoel in geologie aan de
gemeentehuis, school. In engen geographisch-histori- univ. te Edinburg werd hij bovendien de eerste proschen zin alleen toepasselijk op nederzettingen, waar fessor. In dezen tijd schreef hij o.a. zijn biographie
kerkelijke en burgerlijke organisatie de gemeen- over Murchisson. Van 1882 tot 1903 was hij directeurschappen beheerschen. Komen in Europa vooral voor generaal van den Britschen geologischen dienst. Toen
in oud beboschte gebieden, heidegronden en vochtige verschenen van hem verscheidene boeken, o.a. Ancien
grasgronden, die eerst in de M.E. en later ontgonnen volcanoes of Britain, Textbook of Gcology, Founders
geweest zijn. Meestal is het gehucht een uitbreiding of Geology e.a. Van 1903-’08 was hij secretaris van de
van parochie of gemeente, maar nochtans op een Royal Society en van 1908- ’13 haar president, waarna
hij zich terugtrok. Zijn leven beschreef hij in 1924 in
Lefèvre
zekeren afstand van de dorpskern gelegen.
v. Tuijn.
Gehuchten, Arthur van, Belg. neuroloog; een autobiographic „A long life’s work”.
.

* 1861 te

Antwerpen, f 1914 te Cambridge. Student en
Leuven. Verwierf zich vooral grooten
naam door zijn werk over de histologie en morphologie
van het zenuwstelsel.
Werken: Anatomie du syst. nerveux (1893)
Les centres
Cours d’anatomie humaine (1906-’09)
nerveux cérébro-spinaux (1908) Les maladies nerveuses
later prof. te

;

;

(1912).

Gehuwde vrouw (Recht), > Bekwaamheid.
Ëmanuel, Duitsch dichter van den

Gclbel,

Münchener Dichterkreis; * 1816 te Lübeck, f 1889
aldaar. De vormkunstenaar in G. streeft naar een harmonische schoonheid. Zijn ernstige en verheven kunst,
aan de frivoliteit van het Junge Duitschland tegengesteld, maakte van hem den Klassieken dichter der
zgn.

burgerlijke 19e eeuw; door de jongere naturalisten mishij sedertdien onverdiend vergeten.

kend raakte

U

i

t g.

:

Mendheim,

—

L i t. :
(8 dln. 1883 vlg.).
C. C. Th. Litzmann, E. G. (1887)
an
E. G.
Erinn.
Curtius,
E.
E. G. (1915) ;

Ge8amm. Werke

Goedeke, E. G. (1869)

;

Kohut, G. als Mensch u. Dichter (1913) ; H.
(1915)
Lissens
Schneider, K. Groth u. E. G. (1930).
;

Geien,
mede de

of

zeilen

geitouwen, zijn touwen, waarop zeilschepen worden dichtgehaald of

Gcilbos-plek, plaats op den akker
land,

waar het graangewas

of in het wei-

of gras aanmerkelijk

we-

Veroorzaakt door rijkelijken toevoer van
stikstof, gevolg van ongelijke stalmestverdeeling, te
lang laten liggen der stalmesthoopen en in weiland
door het niet spreiden van den mest der dieren (koeflatten). Geven in graangewas legerp lekken, werken
in grasland mede tot verslechtering der zode. Dewez.
liger staat.

Geiler van Kaisersberg, J o h a n n, Kath.
volkspredikant; * 1445, f 1510 te Straatsburg. Vroeg
wees; te Kaisersberg opgevoed; studeerde te Freiburg,
werd
1476
er
prof.
en rector
der universiteit,
redikant
te
in
traatsburg
Een der
1478.
machtigste volkspredikanten vóór
de Hervorming,
met ruwe, realizedenstische
schilderingen,

opgegeid.

meer naar levensGeigenprinzipal (Duitsch; Eng.: Violin Diapa- hervorming streson, of Crisp toned Diapason), orgelregister (open vend dan naar
labiaalpijpen), meestal van 8 voet (zelden 16' of 4') van dogmatische bestrijkend karakter, het midden houdend tusschen Gam- leering. Hij zette
ba en Prinzipal. Gewoonlijk uit metaal vervaar- op zijne wijze de
de Klerk groote
digd.
traditie
J. Geiler van Kaisersberg.
Geiger, Hans, Duitsch physicus, zoon van der kerkhervorden Oriëntalist Ludwig Wilhelm G.; * 1882 te Neu- ming voort, doch
stadt (Rheinpfalz). Na studie in Duitschland en Eng. daartoe ontbrak hem de liefde, was hij te hevig,
werd hij in 1912 leider van het laboratorium voor radi- spotte hij te veel; had dus weinig blijvenden bijval.
Ph. de Lorenzi, Ausgew&hlte Schriften
um -onderzoek van de Physikal. Techn. Reichsanstalt
U i t g.
L. Pfleger, Menschen
te Charlottenburg, later prof. te Kiel en sinds 1929 (4 dln. 1881-’82 weinig critisch)
:

—L
;

te Tübingen. Hij bepaalde de lading

van

a-deeltjes;

deze bleek te kloppen met de stralingswetten van
Planck. Met Nuttal stelde hij in 1911 een wet op:
log R, waarin A de vervalconstante
log A
voor een radio-actief element, R de dracht van de
daardoor uitgezonden stralen en A en B constanten
zijn. Uit het feit, dat uraan twee soorten van a -stralen

= A+B

zij het bestaan van uraan II af. In
1914 vond G. een electrische methode, om a-deeltjes
te tellen. Met Scheel redigeerde hij het bekende Handbuch der Physik. Met W. Makower schreef hij: Messmethoden auf dem Gebiete der Radioaktivitat (BrunsJ. v. Santen.
wijk 1920).

uitzendt, leidden

XI. 16

Gottos (1924).
catholique (1876)

;

;

Dacheux, Un Réformateur
F. Freiin Roeder von Diersburg,
V.Mierlo.
bei G. v. K. (1921).
i

t.

:

J.

Humor
Geïllustreerde pers. Hieronder

Komik

u.

vallen

alle

periodieke publicaties, welke van geïllustreerde art. op
populair -wetensch. gebied, ontspanningslectuur en
photographische reportage van de gebeurtenissen van
den dag hun hoofddoel maken. Tot de oudste organen

der g. p. in Ned. behoort De Kath. Illustratie, waarScheepens.
eerste nummer dateert van 1867.
Geiringer, Karl, Oostenrijksch musicoloog;
* 1899 te Weenen, leerling o.a. van Adler en Sachs.

van het

Schreef o.m. het art. Muziekinstrumenten in Adler ’s

-

.
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m

i r
u.
a s j
g e i t); het zijn goede en vlugge bergGesch. d. europ. Laute (1928) en over Joseph Haydn klimmers.
Van de oorspr. huisdiervormen zijn bekend: 1° de
(in Bücher’s serie Grosse Meister, 1932).
t u r f g e i t met slanke, scherp toegespitste horens,
Geiser, > Badkachel; Bron.
artiste; < gei
kunst, bruin of roodbruin haar en aalstreep. Hiertoe behooren
Geisha (Chin.-Jap.,
persoon), dansmeisje in de Jap. theehuizen, o.a. de Duitsche en Zwits. landgeiten, de Afr. en Sysha
vroeger ook bij voorname particulieren. Tot haar rische melkrijke geiten met lange hangooren (reeds in
werk behoorde ook: het zingen, dichten, bevallig het Oude Egypte beroemd). 2° De kopergeit,
theeschenken en converseeren. Ofschoon men de g. optredend in een later tijdperk in Midden-Europa; meer
veel vrijheid laat, komt het zelden voor, dat haar ontwikkeld, langharig, wit of zwart-wit van kleur.
naam een ongunstige beteekenis krijgt. Haar dansen Hiertoe behooren o.a. de typische
bepaalt zich tot sierlijke kleine bewegingen, waarbij geit, met zwarten kop en hals, overigens wit, en
mischien ook de Angorageit. De meest bekende geimimiek en waaier een groote rol spelen.
L i t. B. H. Chamberlain, Moeurs et coütumes du tensoorten uit Europa zijn uit kruisingen dezer twee
Japon (Parijs 1931).
Terlingen-Lücker. typen ontstaan.
v
GeisJincjen an der Steige, stad in WurtDoordat de Eur. huisgeiten uit één stamvorm (de
temberg (IV 328 D 3), aan den N.W. voet van de ZwaBezoargeit) zijn
biiche Jura, in het diep ingesneden dal van de Rohrontstaan, is er
ach. Ruim 13 500 inw.; overwegend Prot. Laatweinig verschil
Gotische Prot. staatskerk (1424-’67). Katoenindustrie;
in type te vinmetaalwarenf abr iek
den. De verschilGelson (Gr.), de ver overstekende hoofd- of kroonzijn vooral
len
lijst (Lat.: corona) van het hoofdgestel in den Griek gekomen onder
schen tempel: het bovenste gedeelte is de gootlijst
invloed der uit(sima), voorzien van waterspuwers, meestal in den
wendige omstanvorm van leeuwenkoppen.
digheden. De in
Nederland voorGeisslersche huis, een glazen buis met
komende g. betwee ingesmolten electroden, gevuld met een verdund

Handb. der Musikgesch., boeken over Vorgesch.

—

=

=

Wallische

:

mm

druk, waaraan de lichtverschijnworden gedemonstreerd (> Geleiding van electriciteit in gassen).
Zij werden het eerst ca. 1860 door den glasblazer Geissler op initiatief van den natuurkundige Plücker gemaakt. Geisslersche buizen worden gebruikt in de
W. de Groot.
spectroscopie.
Geit (C a p r a) behoort tot de orde der holhoomige herkauwers, fam. der Oviden, onderfam. der
Caproviden, waartoe o.a. behooren de steenbok (Ibex)
en de eigenlijke geiten. De wilde stamvorm van onze
huisgeit (C. hircus) is hoofdzakelijk de B e z o a rg e i t (C. aegragus) met sabelvormige, achterwaarts
hogekromde

gas van enkele

selen bij electrische ontlading in een gas

zitten

„
A
Saanengeit.
.

alle

den

typischen schralicliaams-

bouw, zijn vaak sterk in de melkrichting gefokt;
met vaak gebrekkige beenstanden. De beharing is
min of meer lang; de kleur licht of donker bont. Het
is het huisdier van den arbeider; vaak onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Stelt weinig eischen aan
voeding en verpleging, kan zonder weidegang. Geïmporteerd zijn in Ned. om er zuiver mee te fokken of er

de inlandsche geit mee te kruisen de witte kortharige
en ongehoomde
en de lichtbruine,
kortharige, ongehoomde, iets kleinere T o g g e nburger geit; beide zijn van Zwits. afkomst. In
bijna Ned. komen ong. 220 000 g. voor, vnl. in de N. en O.
rens, die
evenwijdig loo- provincies. Vooral Gelderland is rijk aan g. In den
pen, wier vader- laatsten tijd is door de kruising met Saanen- en Togland is Midden - genb. geiten en door teelt in eigen ras en door verbetering van de voeding en verpleging een merkbare veren W. Azië en
Creta.
Een an- betering waar te nemen in type, bouw en melkproductie.
dere
stamvorm Provinciale regelingscommissies, welke gesubsidieerd
zou de in Oost- worden door rijk en provincie, steunen de fokkerij;
overal werken fokvereenigingen en bokkenhouderijen,
Azië
levende
melkcontröle en keuringen in de goede richting. De
schroefmelk is voedzaam en zonder bijsmaak, mits zindelijk
(C. falconeti) zijn gewonnen. Er komt betrekkelijk weinig tuberculose
voor onder g.; dus is ook de melk meestal vrij van
met rechte,
t.b.c. -bacillen. Melkproductie is ca. 600 kg met ca.
schroefvormig
verloopende ho- 4% vet. In sommige landen wordt kaas uit geitenmelk
Volgens gemaakt en wordt ook veel geitenvleesch gegeten. Van
rens.
Adametz is als de huiden wordt fijn lederwerk gefabriceerd. De wol
derde oervorm te van sommige geitensoorten vormt de grondstof voor
Verheij .
beschouwen
de fijne weefsels.
GeitebaarcI (Aruncus silvester), een
C. p r i s c a, die
roosachtige n,
in W. cn Klein -Azië leefde en waarvan o.a. zou af- Z. Europ. sierplant van de
met dubbelgeveerde bladeren en geel-witte bloem
stammen de Angorageit.
hoog. Heet ook Spiraea aruncus.
Het geslacht Capra is gekenmerkt door: platte pluimen, wordt 2
Geiteblad, > Kamperfoelie.
horens, geen traangroeve en geen tusschenklauwklier;
Geitel, Hans, Duitsch natuurkundige; * 1855
bezit van een baard; korten, recht opstaanden staart;
langharig, soms met onderwol (bijv. de Angora- en te Brunswijk, f 1923 te Wolfenbüttel. Vanaf 1920 prof.

Saanengeit

hoorngeit

m
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aan de techn. hoogeschool te Branswijk. Hij werkte slanker dan een musch. Voorhoofd wit, kop en nek
steeds samen met Elster, met wien hij behalve de in grijsblauw, rug en staart roodbruin, onderzijde en keel
het artikel > Elster (2°) reeds vermelde onderzoe- zwart, borst bruinrood, naar den buik lichter wordend.
kingen nog de bevestiging van de atoomleer door de Insecteneter. Komt voor door geheel Europa en Siberadioactiviteit, luchtelectrische verschijnselen en elec- rië, in Ned. alleen broedvogel. Nestelt in boomgaten,
trische geleiding in gassen onderzocht.
Hij
zelf houtmijten, muurgaten, in nestkastjes enz. 6-7 blauwBernink.
Bestatigung der Atomlehre
durch
schreef:
die groene eieren. Zang krakerig en knarsend.
Radioaktivitat (1913) en in het Handbuch der RadioGekruist rijm , rijmsoort, waarbij de eerste regel
Die Radioaktivitat der
Erde und der van een vers rijmt op den derden, de tweede op den
logie:
vierden, enz. Rijmschema: a b a b.
Atmosphare.

Li

t.

:

34).

R. Pohl, Naturwissenschaften (XII, 1924, nr.
J. v. Santen.

Geitenmelker, > Nachtzwaluw.
Geitenoog (ook wel als afzonderlijk

Gel

(s c

h

e

i

k.)

noemt men

veelal alle niet grof

kristallijne stoffen, die zich uit een colloïdale oplossing

kunnen afzetten. Uit een hydrosol, een colloïdale
(> Colloïdchemie) van de stof in water, wordt
Aegilops beschouwd) behoort tot het geslacht tarwe van een hydrogel gevormd; uit een alcosol, een colloïdale
de fam. der grassen. In het wild groeien in Ned. opl. van de stof in alcohol, ontstaat een alcogel, enz.
Triticum (Aeg.) caudata, waarvan men vroeger meen- Een geheel af doende, duidelijke definitie is echter voor
(sol)

geslacht

de, dat de cultuurtarwe afstamde; verder Tr.

Gcitepoot, >

Zovenblad.

Geitonogamie,
of

triun-

Bonman.

cialis en ovata.

ook

enge kruising

buurbestuiving
genaamd,

is

een

vorm van

vreemdbestuiving (> Allogamie), waarbij de stempel
van een bloem door het stuifmeel van een andere bloem
van hetzelfde individu bestoven wordt; behoort het
stuifmeel, dat op den stempel gebracht wordt, tot een
bloem van een ander individu, dan spreekt men van
xenogamie. Voor het kweeken van raszuiver
zaad kan het verschijnsel van de xenogamie bij sommige plantsoorten hinderend werken, terwijl de p lanterde weeker de g. niet hoeft te vreezen, daar zij voor den
erfelijken aanleg van de nakomelingen dezelfde gea u t o g a
of zelfbei e
volgen heeft als de

m

stuiving.

Dumon.

Gejaagdheid (moraal), >
Gejodureerd volzout, keukenzout, gemengd
met een kleine hoeveelheid kalium jodide (5 mg KJ
Overijling.

opl.

het begrip g. niet bekend. Iedere onderzoeker treft
zijn grenzen anders. Het zijn in het algemeen colloïdaal-disperse systemen, die uit een vaste en vloeibare
phase, of misschien uit twee taaie vloeibare phasen
zijn opgebouwd en die, ofschoon ze zeer vloeistofrijk
zijn, vorm en samenhang bezitten, dus elastische eigenschappen hebben. Uiterlijk is een g. een geleiachtige
massa. Evenals in de techniek en in de analytische
chemie spelen g. ook in de natuur, bij den opbouw en
groei van plant en dier, een voorname rol. Hoogeveen.
Gcla, antieke stad op Sicilië, 688- ’87 v. Chr. gesticht
door Rhodiërs en Cretensers, moederstad van Acragas;
hoogste bloei onder den tyran Hippocrates, die in
489 Gela’s macht tot over Syracuse uitbreidde. Na een
verwoesting door de Carthagers bouwde Timoleon in
340 v. Chr. de stad wederom op in 282 v. Chr. werd
ze totaal verwoest door de Mamertijnen. Later heette
G. Terranova di Sicilia, tot het in 1927 weer zijn
ouden naam Gela aannam. Het ligt thans in de prov.
Caltanissetta, ca. 30 000 inw. (1931). Katoenplantingen, vischvangst, handel.
L i t. Ziegler, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl. des
;

op 1 000 g NaCL) als voorbehoedmiddel tegen krop.
Sinds 1926 wordt in eenige Zwits. kantons al het zout
gejodureerd, in andere streken, waar krop endemisch klass. Altert. (VIII, s.v.).
Gelaagdheid treft men bij de meeste sedimenvoorkomt, wordt het naast het gewone zout verkrijgtaire gesteenten aan, omdat deze uit dunne platen opbaar gesteld.
L i t. Med. Rijks Inst. Pharmacol. Onderz. (17, 332, gebouwd zijn. Dit komt, omdat de samenstelling van
:

:

:

1929).

Hillen.

Gek,

1° een beweegbare, met den wind meedraaiende schoorsteenkap.
2° Sluiting van een deurklink, welke belet dat de
deur van buiten wordt geopend.
Gekanteeld (h e r a 1 d.) wordt gezegd van een
wapenfiguur, die aan de bovenzijde van rechthoekige
tanden is voorzien, bijv. een > dwarsbalk. Men spreekt
ook van van onderen, dubbel- en te •
gen-gekanteeld, indien de tanden onderscheidenlijk aan den onderkant, aan boven- én onderkant, of aan den eenen kant tegenover de openingen
van den anderen kant zijn gesteld. > Heraldiek.
E. van Nispen tot Sevenaer
Gekko, > Gecko.

het materiaal, dat afgezet wordt, verandert of omdat
de sedimentatie tijdelijk onderbroken wordt. In den
regel zetten zich de verschillende samengestelde lagen
horizontaal boven elkaar af, men krijgt dan een evenwijdige gelaagdheid. Daar, waar krachtige stroomen
materiaal aanvoeren, zooals bij rivier- of kustafzettingen, is de ondergrond ongelijk en worden dikwijls
niet horizontaal liggende afzettingen gevormd; men
krijgt dan een kriskras- of diagonale gelaagdheid. Deze
is
ook dikwijls aanwezig in door wind gevormde
afzettingen zooals duinen.
v. Tuijn.

Gelaat is meer de physiologische en psychische
uitdrukking van het > aangezicht, terwijl dit laatste
woord louter het voorste gedeelte van het menschenhoofd beteekent. Men slaat iemand in het aangezicht
Gekoppelde sluis of sluizentrap, sluis en men is getroffen door een sympathiek gelaat.
met verscheidene achter elkander volgende en onder- Nochtans spreekt men wel van gelaatskleur, -spieren,
ling door een sluishoofd gescheiden schutkolken. De -trekken en gelaatsvorm, omdat kleur enz. aan de
uitdrukking deelnemen. De gelaatsg. s. wordt toegepast, wanneer het verval te groot is, eigenaardige
om door een sluis te worden overwonnen. In de g. s. spieren geven het beweeglijke of de mimiek, de gelaatswordt het verval in evenveel, gewoonlijk onderling trekken zijn vastere lijnen van het aangezicht, die in een
de sluis schutkolken totalen vorm versmelten en als zoodanig uitdrukking
gelijke, deelen verdeeld, als
Egelie. van zielsdisposities kunnen geven. Ook is er een
heeft.
Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoeni- gelaatstype of grondbeeld van aangezicht, dat als
curus), fam. der lijstervogels, een zangvogel, wat totaliteit iets kan uitdrukken, bijv. de gelaatstypen
.
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der menschelijke rassen. De gangbare term gelaatsuitdrukking is geen noodelooze herhaling; ofwel bedoelt
zij een oogenblikkelijke individueele gelaatshouding,
ofwel beteekent men erdoor een beperking tegenover
de breeder bedoelde lichaamsuitdrukking der physiognomie in het algemeen. > Physiognomie. Fransen
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dus onderweg zijn.
koning v. Argos, die aan
Danaos, uit Egypte gekomen, zijn troon moest afstaan.

betrekking

heeft,

Gelanor,

afgeladen,

in de Gr. sage

Gelasiauum,

Sacramentarium (oorspr.

sacramentorum romanae ecclesiae),
belangrijk document der Rom. liturgie. Zijn oudst
Gelaatkunde, onderdeel der > physiognomie, bewaarde tekst (ca. 700) verraadt reeds Gallicaanschen
tak der uitwendig observeerende zielkunde, waardoor invloed; de kern klimt echter op tot het pontificaat
het verband nagevorscht wordt tusschen het gelaat van paus Gelasius (492-496). Later (8e eeuw) onderging
eenerzijds en temperament en karakter anderzijds. het nieuwen Gallicaanschen invloed, benevens dien
Men kan onderscheid maken tusschen dynamische en van het Sacramentarium > Gregorianum. Louwerse
Gelasius I, Heilige, paus (492-496). G. was,
statische g., naarmate men meer de beweeglijkheid
ofwel meer de vaste lijnen van het gelaat beschouwt. getuige Dionysius Exiguus, een buitengewoon deugdHet verband tusschen mimiek en zielstoestanden zaam en heilig man. Ilij was tevens een zeer krachtig
paus. Bisschoppen wijst hij erop, dat de Stoel van Petrus
is tamelijk duidelijk en zeker, daar affect en streving
bewegingen verwekken. Ook de lichamelijke gezond- niet enkel eere- maar ook bestuursprimaat bezit. Aan
heids- en ziektetoestand kan in de mimiek naar voren keizer Anastasius zet hij duidelijk en scherp uiteen,
komen. Rekening dient echter gehouden met mogelijke dat pauselijke en keizerlijke macht beide van God
valsche mimiek, waardoor het imier lijke ofwel ver- komen, dat elk van beide op eigen terrein souverein
borgen ofwel voorgetooverd wordt, daar de mensch de is, maar dat de geestelijke macht den voorrang heeft
uitdrukkingen afzonderlijk weet te gebruiken, los van en dat de keizer wel den plicht heeft de Kerk te be-

naam:

Liber

.

.

de werkelijkheid, waarmee zij normaal samenhangen.
Tegenover de verbale bestaat een mimische leugenachtigheid, die kan stijgen tot een ziekelijke gedragingsmythomanie. Iets onzekers ligt er in elk uitwendig
teeken; de statische g., die den samenhang zoekt
tusschen vaste gelaatstrekken en karakter, is nog
onzekerder; het geldt hier geen samenhang van oorzaak
en gevolg, doch een samenhang op grond van een en
dezelfde erfelijke,

psycho-physische constitutie. Er

ook wel een tusschenvorm tusschen statiek en
dynamiek van het gelaat: beweeglijke trekken kunnen
vaster worden, daar de gezondheidstoestand, het
beroepsleven en de gewoonten het uitwendige van den
mensch duurzaam kunnen wijzigen.
is

De oudere gelaatkundigen verkozen allen de statische g., daar de gemoedsbewegingen te voorbijgaand
waren; zoo Aristoteles in de Oudheid, Johann Porta
in den Renaissancetijd, de Deen Schack; zij hadden
ook dit gemeen, dat zij elk gelaat met dat van een
diersoort vergeleken en er een psychische gelijkenis
uit af leidden tusseben het dier en een bepaald mensch.
De beroemdste gelaatkundige was > Lavater; zijn
werk in 4 dln. heet: Physiognomische Fragmente zur
Bef ordening der Menschenkenntnis und Menschenliebe (1774-’78). Nochtans zag hij in de physiognomie
geen wetensch. stelsel, zijn g. was een gelaatkunst,
zijn menschenkennis berustte op intuïtief aanvoelen.
De nieuwe karakterologie, die veel breeder opgevat
is, heeft aan de g. nieuwe actualiteit bezorgd. Fransen
L i t. Kretschmcr, Körperbau und Charakter ( 10 1931);
W. Böhle, Die Körpcrform als Spiegel der Seele (U929).
Gelaatshoek of gezichtshoek wordt de
hoek genoemd, welke verkregen wordt, wanneer men
door eon schedel twee lijnen legt, waarvan de eene
getrokken w’ordt van de gehooropening over den bodem
van de neusholte naar voren, de andere van het meest
vooruitstekende voorhoofdsgedeelte over den neus naar
de uiterste punt van de bovenkaak. Met den verkregen
hoek wil men de maatverhouding tusschen schedel- en
den mensch
Bij
aangezichtsgedeelte uitdrukken.
bedraagt de g. ong. 90°. Deze meting werd het eerst
toegepast door den Ned. anatoom Peter Camper
(* 1722, f 1789); men spreekt daarom ook wel van den
Willems.
Camperschen gelaatshoek.
Gelaatsmis vorming, > Gezichtsmisvorming.
Geladen beteekent in den overzeeschen goederenhandel, dat de goederen, waarop de transactie
.

:

schermen, maar niet het recht in kerkelijke aangelegenheden te beslissen. G. schreef een groot aantal brieven,
van veel belang voor de tijdgeschiedenis, en enkele
traktaten naar aanleiding van het -> Acaciaansche
schisma en de ketterijen van Nestorius, Eutyches en
Pelagius.
Het zgn.

Decretum Gelasianum

draagt
wel ten onrechte zijn naam. De eerste drie deelen:
uitspraken van een Romeinsch Concilie over den
H. Geest en over Christus, canon der H. Schrift, over
het primaat van Rome en de patriarchale zetels, zijn
waarsch. uit den tijd van paus Damasus. De laatste
twee deelen: over de kerkvaders en concilies en over
de apocrief en, die een index van verboden boeken
bevatten, zijn waarsch. niet van G., maar van een
onbekende uit het begin der 6e eeuw.
L i t. Bardenhewer, Gesch. d. altkirch. Lit. (IV 1924,
625-629); Kissling, Das Verhaltnis zwischen SacerSeppelt, Aufstieg des
dotium und Imperium (1921)
Franses.
Papsttums (1931, 240-249).
Gelasius van Caesarea, voortzetter der Kerkgeschiedenis van Eusebius. G., zoon van een zuster
van S. Cyrillus van Jerusalem, was metropoliet van
Caesarea in Palestina, ca. 367-395. In aansluiting aan
Eusebius schreef hij een Kerkgeschiedenis, waarin
o.a. het Concilie van Nicea werd behandeld.
Photius had ergens gelezen, dat G. de Kerkgeschiedenis van Rufinus had vertaald. Dit is chronologisch
al onmogelijk. Daarentegen zal Rufinus hem wel
gebruikt hebben voor de twee laatste deelen van zijn
Kerkgeschiedenis. G. schreef nog andere werken,
maar van alle zijn slechts fragmenten overgebleven
Franses .
bij latere schrijvers.
Lit.: A. Glas, Die Kirchengesch. des G. v. K. (1914).
Gelasius van Cyzieus schreef ca. 477 een Kerkgeschiedenis in drie deelen, die sinds de eerste uitg.
(1599) ten onrechte Geschiedenis van hot Concilie van
Nicea genoemd werd. G. behandelt de geschiedenis
der Kerk in het Oosten onder Constantijn. Hij steunt
op Eusebius, Gelasius van Caesarea, Socrates, Sozomenus en Theodoretus en waar hij iets anders biedt, is
hij niet betrouwbaar.
Uitg.: Migne, Patrol. Graeca (LXXXV) LoeschkeHeinemann, Die Griech. christl. Schriftsteller (XXVIII
Lit.: Bardenhewer, Gesch. d. altkirchl. Lit.
1918).
(IV 1924, 145-148).
Franses
Gelatine is gezuiverde beenderlijm. Deze wordt
bereid uit dierlijke afvalstoffen, vnl. huiden en
:

;

;

—

.

;
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beenderen, door na het verwijderen van vreemde vertrouwen), d.i. betalingsbeloften in den vorm van
g.
bestanddeelen het restant (kollageen) met heet water munt en bankbiljetten, ook wel
aante behandelen (> Lijm). De aldus verkregen oplossing genoemd, dat het groote voordeel heeft, dat de
voor
stolt bij afkoelen tot een gel en door verdamping van maak zeer weinig kost, zoodat groote bedragen
het water droogt men haar in tot doorzichtige blaadjes den aankoop van goud en zilver worden bespaard.
De eigenschap van waardenoemer eischt een andere,
of poeder. G. behoort chemisch tot de eiwitten. Het
verschilt van lijm vnl. door de grootere zuiverheid zeer gewichtige, nl. waardevastheid. Dit beteekent
(kleur-, reuk- en smaakloos). G. wordt gebruikt om niet: onveranderlijkheid van de waarde van het g.
looistoffen neer te slaan (klaren van wijn en bier), (hetgeen onmogelijk is, omdat g. een econ. goed is
verder in waterverf, papier, enz.; voor het binden van en dientengevolge onderworpen aan de werking van
vraag en aanbod), maar alleen minimale vatbaarheid
puddingen, aspic en geleien.
Gelatine versnelt de coagulatie van het bloed; voor waardeschommelingen.
Naast het g. kent men nog
daarom wordt het in de geneesk. inwendig en als
inspuiting gebruikt bij bloedingen, verder ter bereiding t e n in den vorm van den > wissel, de > chèque
van medicamenteuze lijmen, bijv» zinklijm, gelati- en het girobiljet (> Giroverkeer), die het voordeel
Tellegen/Hillen. hebben zelfs het papieren g. te vervangen. Zie voorts
neuse capsules, staafjes e.d.
Gelatinc-emulsie is een verbinding van de > Geldtheoric; Geldswaarde; Devaluatie; Inflatie.
L i t. L. Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufslichtgevoelige stoffen broomzilver (Ag Br) of chloormittel
M. A. Robertson, Money Karl Helfferich, Das
zilver (Ag Cl) in gelatine, welke héél dun over glas,
Geld Hartley Withers, The meaning of money; Prof.
celluloid of papier gegoten wordt. De wetensch.
H. Frijda, De theorie v. h. geld en het Ned. geldontwikkeling van deze emulsie heeft een bijna onbe- wezen.
Vorstman.
grijpelijke hoogte bereikt en de photographie dankt
In de ontwikkelingsgeschiedenis van het g. is het
haar ontzaglijke ontwikkeling aan de verbetering van
nog niet gelukt, de karakteristieke vroegste vormen
deze emulsie.
van het g. onder te brengen bij de afzonderlijke phasen
verwijderen
glas
Men kan deze emulsie alleen van
der •> cultuurkringen. Bijna overal, waar de primitieve
door ze te baden in een heete soda-oplossing. Is de
cultuur voorkomt, treft men echter verschillende
gelatine te hard en te weerbarstig, dan gebruike men
typen van betaalmiddelen aan, waarvan men, in vereen oplossing van natriumfluoride met een paar
band met den toenemenden > handel, ongeveer den
druppels zwavelzuur. Deze oplossing etst het glas
volgenden ontwikkelingsgang zou kunnen veronderen onmiddellijk afspoelen in water is noodzakelijk.
stellen. De oudste vorm van ruilhandel zal wel geweest
Gelboë (Hebr. Gilboa), bijbelsche naam van zijn het over en weer inruilen van voorwerpen, dus
van
Esdrelon.
gebergte in den Oosthoek van de vlakte
zonder dat daarbij speciale betaalmiddelen te pas
Saul en zijn zonen sneuvelden bij G. in den strijd tegen
kwamen. Langzamerhand werden dingen, die algemeen
de Philistijnen (1 Reg. 28. 4; 31. 1, 8). Vgl. den klaagbegeerd werden, of dingen, die om hun zeldzaamheid
zang van David (2 Reg. 1. 21). Thans Dzjebel Foeeen zekere waarde hadden, bij voorkeur als ruilmiddel
koe 'a. Totale lengte 18 km; hoogste top Sjeik
gebruikt, omdat men ervan verzekerd kon zijn, dat zij
Barkan 518 m.
overal aanvaard werden. Zoo’n rol spelen bijv. katoeGelbresséc, gem. in de prov. Namen, ten N.O.
nen stoffen in Afrika en schelpen in Oceanië. Vooral
van Namen, ca. 500 inw., grootendeels Kath.; opp.
de Kaurischelp (Cypraea moneta) wordt in bijna de
331 ha; landbouw, steen- en kalkgroeven.
geheele wereld der primitieven als betaalmiddel
Geld is een economisch goed, dat tot taak heeft het gebezigd. De volgende stap was het geleidelijk ontstaan
ruilverkeer te vergemakkelijken en daartoe de eigenvan een vaste waardeverhouding tusschen de betaalschap moet bezitten: 1° algemeen begeerd en gemakkemiddelen en de afzonderlijke soorten van goederen en
lijk deelbaar te zijn; 2° de waarde van goederen en
tusschen de vsch. betaalmiddelen onderling (zoo
diensten te kunnen noemen.
bestaat er bijv. op Nieuw-Guinee een vaste waardeG. is een product van het ruilverkeer en dit laatste
verhouding tusschen schelpgeld en varkenstanden).
op zijn beurt van de arbeidsverdeeling. Oorspr. had
Terwijl de laatstgenoemde ontwikkeling nog voortdit ruilverkeer in natura plaats, d.w.z. door ruiling
ging zich te voltrekken binnen de grenzen der volken
van goed tegen goed en van dienst tegen dienst. Omdat
met laagstaande beschaving, volgde de beslissende
echter het zoeken van de gewenschte tegenpartij dikwijls
sprong naar g. in engeren zin pas bij den overgang naar
diensten
niet
en
goederen
van
af
passen
moeilijk en het
hoogere beschaving. De betaalmiddelen danken dan
altijd mogelijk was, ontstond vanzelf de behoefte aan
voortaan hun geldigheid niet meer aan hun waarde
een goed, dat altijd en door iedereen begeerd en
als gebruiksvoorwerp of als sieraad, maar aan het
gemakkelijk deelbaar was en dit goed is men g. gaan
gezag van den staat. Het meest karakteristieke voornoemen.
ontwikkelden vroegen vorm
goed, beeld van dezen verstin zich geen gebruiks- of sierAanvankelijk ziet men een of
is het steenen g., dat
dat reeds voorwerp was van geregelden ruil, de nevenwaarde heeft, maar dat op gezag van de vorsten in
functie toebedeeld om gelddienst te verrichten: vee,
omloop werd gebracht op het eiland Jap in Microedele
komen
rijst, thee, tabak enz.; later
nesië, tijdens de heerscherscultuur van Polynesië.
immers
len (goud en zilver) hun plaats innemen,
Andree, Ethnogr. Parallelen und Vergleiche
L i t.
zij hebben het voordeel van duurzaam, homogeen,
Lang, Über Geld bei den Naturvölkern (1895)
(1878)
gemakkelijk deelbaar en stempelbaar te zijn, een Schurtz, Grundr. einer Entwicklungsgesch. des Geldes
Archiv für
Thilenius, Primitives Geld, in
groote waarde te hebben in klein bestek, waardoor zij (1898)
zonder veel kosten vervoerd en opgeslagen kunnen Anthropologie (Neue Folge 18, 1920); F. Graebner,
Naturvölkern (Andrees Geogr. des
worden; nog later, wanneer de productie van edele Handel bei den
2
Trimborn.
1909).
I
metalen de ontwikkeling van het ruilverkeer niet kan Welthandels
in het
hoofdstraffen
drie
der
een
is
Geldboete
zgn.
fidutot
toevlucht
zijn
men
neemt
bijhouden,
Ned. Strafstelsel (art. 9 W. v. Str.). Behalve in gevalLat. fiducia
ciaire

papieren

:

geldssurroga-

:

;

;

;

ander

meta-

:

;

:

;

ruilmiddelen

(^

=
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betreffende

len, waarin op het
feit geldboete is gesteld, kan ook in andere gevallen g. worden
opgelegd ter vermijding van korte vrijheidsstraf (art. 24

W.

B

v. Str.).

>

Straf.

R e c h t.

De geldboete is een hoofdstraf,
alleen opgelegd wordt. Zij is een bijkomende
straf, indien zij samen met een vrijheidsstraf wordt ope

1

g.

wanneer

gelegd

De

zij

(>

Straf).

wordt geïnd ten bate van den staat. De invordering geschiedt in naam van den procureur des konings
door het Beheer van Registratie en Domeinen. Samen
met de g. moet de rechtbank de vervangende gevangenisstraf uitspreken, welke mag worden uitgevoerd, indien de veroordeelde binnen de twee maanden de g.
niet betaalt. Sedert den Wereldoorlog is de waarde van
de Belg. munt aanzienlijk geslonken, en daardoor hebben de g. een deel van haar afschrikkende kracht verloren. Daarom heeft de wetgever beslist, dat alle g.
verhoogd zijn met 60 opdeciemen per frank. Elke frank
g. wordt dus vermeerderd met zes franken.
Collin.
Geldcreatie. Hiervan spreekt men in het bijz.,
wanneer fiduciaire ruilmiddelen (> Geld) worden
gecreëerd en in omloop gebracht, die niet gedekt
zijn door een evenredige tegenwaarde van goederen
g.
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f 1727. Eerst in de leer
trok hij al spoedig naar

bij Sam. van Hoogstraten,
Amsterdam (1661), waar de
al bedaagde Rembrandt hem als leerling aannam en
tot zijn dood behield. Deze leertijd vormde zijn kunst,
waarin zich Rembrandt ’s laatste periode duidelijk

weerspiegelt.

De G.

trachtte

schildertrant

met het

rijke spel

’s

meesters

feërieken

van belichtingen na te
bootsen en bracht het daar soms heel ver in. Zijn wijze
van schilderen is lichter, luchtiger, maar vaak ook zeer
rijk; de diepte van Rembrandt ’s sentiment heeft hij
nooit benaderd. Zijn bewondering voor zijn grooten
meester bleef hem zijn leven lang bij en zijn werk vond
dan ook geen waardeering bij tijdgenooten. Kort na
1670 schijnt

waar

hij in

hij weer naar Dordrecht getrokken te zijn,
grooten welstand leefde. Zijn teekeningen

komen Rembrandt vaak nabij.
L i t. K. Lilienfeld, A. de G.
:

Gelderland.

A)

(1914).

Schretlen .

I. Aardrijkskunde.

Algemeen.

G. is de grootste provincie van
enpl. Vgl. index kol. 832). Opp. 5 090,97
km 2 d.i. ruim 14 1 /2 van de totale opp. van Ned.
Aantal inw. op 1 Jan. 1934: 868 972, d.i. 10 1 /2
van
Ned. (1 Jan. 1830: 309 793 inw.). Gemiddelde dichtheid

Ned.

(zie krt.

%

,

%

of diensten.

Geldcrisis is die vorm van credietcrisis, waarbij
het evenwicht tusschen vraag en aanbod van geldkapitaal verstoord is. > Crisis.
Geldenaken (Fr. Jodoigne), kanton -hoofdplaats
in Waalsch-Brabant (VI 96 E 4); opp. 1 513 ha;
ca. 4 200 inw. De hoofdkerk (St. Medardus) is de zetel
van een dekenaat met 18 parochiën.

Geldenhauer,

Gerardus (Novioma-

g u s), Ned. Humanist, * 1482 te Nijmegen, f 1542 te
Marburg. Hij studeerde te Leuven, werd priester, en
was van 1517- ’24 secretaris of hof -Humanist van
Philips van Bourgondië, bisschop van Utrecht, wiens
leven hij beschreef. In 1526 ging hij tot het Lutheranisme over. Hij trad in het huwelijk en was sedert
1534 prof. in de theologie te Marburg. Zijn geschriften
bewegen zich op theologisch en paedagogisch terrein.
De voornaamste in: Collectanea van G. Geldenhauer
Noviomagus, gevolgd door een herdruk van eenige
zijner werken, uitg. door J. Prinsen J. Lz. (Utrecht
1901).
J. de Jong.
L i t. J. Prinsen J. Lz., G. G. Noviomagus. Bijdr.
tot de kennis van zijn leven en werken (1898).
:

Gelder, > Gelderland.
Gelder, 1° van, naam van

een geslacht Ned.
papierfabrikanten van wereldvermaardheid. De firma
werd aan de Zaan gesticht in 1784, waar toen alreeds
anderhalve eeuw lang vele papiermolens werkten.
Thans werkt de firma met vijf fabrieken, gevestigd te
Apeldoorn, Renkum, Velsen en Wormer, waar veel
courantenpapier, maar ook betere, duurzamer soorten
worden vervaardigd. Haar hoofdzetel heeft „Van
Gelder Zonen” te Amsterdam. In het buitenland is
de naam vooral bekend door de beste kwaliteiten,
welke voor speciale en luxe-edities, vnl. in Frankrijk,
aftrek vinden.
In Van Gelder Zonen is in 1907 een andere bekende
Ned. papierfabriek opgelost, die van de firma
W. Sanders Tzn.
In 1901 bouwde v. G. zich een eerste, in 1911 een
tweede cellulosefabriek voor de krantenpapierbereiding,
terwijl ook de ruwe houtslijp eveneens in een aparte
fabriek (1908) wordt vervaardigd.
Poortenaar.
2° A e r t
de,
schilder te Dordrecht, * 1645,

170 p. km 2 (Ned. 248), in de afzonderlijke deelen uiteenloopend: Betuwe 100-200: Veluwe 25-50; de Graafschap -streken met 50-100, maar ook 100-200 en hooger.
Geboortecijfer per 1 000 inw. op 1 Jan. 1934: 21,4
(Ned. 20,8), sterftecijfer 9,4 (Ned. 8,8). Van de totale
bevolking is ruim 50% Ned. Herv.; 37% Kath.;
6% Geref., 3% zonder godsdienst; de overigen, allen
minder dan 1%, behooren tot een groote verscheidenheid van kerkgenootschappen, waarvan de Chr. Geref.,
Doopsgezinde en Remonstrantsche Kerk het grootste
zijn. In het Land van Maas en Waal en Rijk van
Nijmegen is het percentage Katholieken het grootst;
in de Betuwe, Veluwe en Achterhoek het kleinst.
Uit de dialecten der oorspronkelijke bevolking blijkt,
dat er drie volksstammen zich in G. hebben neergezet.
De
drongen langs den Rijn tot den
Ouden IJsel naar den Veluwezoom, de Betuwe en het
Rijk van Nijmegen. Vanuit het N.O. bereikten de
den Ouden IJsel en verder naar het W. via
den IJsel (bij Deventer) de Noordelijke Veluwe.
In het W. en N.W. van de Veluwe traden
en Franken vermengd op; in de Neder-Betuwe, Tielerwaard en Bommelerwaard vormt het Friesch-Frankische bestanddeel de kern der bevolking. Het
genoemde Frankische gebied valt uiteen in een
gebied (Salisch-Frankisch),
het
gebied ten

Franken

Saksen

Friezen

West-Frankisch
Chamavisch-Frankisch

:

Oost-Frankisch

N. ervan (Veluwe) en het
gebied (Ripuarisch-Frankisch) in het Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal, dat het sterkst van het
eigenlijke of West-Frankisch afwijkt.

B) Öpbouw en hydrographische toestand. Hoewel
behoorend tot den Oostrand van Ned., dringt G. in
het W. ver door in het centrale deel. Bijna de geheele
rov. wordt omvat door den Rijn met zijn vertakingen, die de volgende landschapsindeeling deed
ontstaan: Rijk van Nijmegen, Land van Maas en Waal,
en Bommelerwaard ten Z. van de Waal; de Betuwe
en Tielerwaard tusschen Waal en Rijn; de Veluwe
ten W., de Lijmers en Graafschap Zutphen ten O. van
den IJsel. Rijk aan natuurlijke grenzen, waarbij vooral
het water een groote rol speelde: Zuiderzee; de Rijn
met Pruisen; de Rijn-Lek met Utrecht; de Geld. IJsel
met Overijsel evenals Boksbeek en Schipbeek in
het N., en de Maas tusschen G. en Brabant. De venen
langs Schipbeek en Dorterbeek en Kamperveen tusschen G. en Overijsel, het Haaksbergerveen tusschen G.,
Overijsel en Pruisen en de venen in de Geld. Vallei
(Rhenensche, Harderwijkerveen e.a.) waren eveneens
natuurlijke grenzen, evenals het „Reichswald” tusschen
het Rijk van Nijmegen en Pruisen. Wat den opbouw
en hydrogr. toestand betreft kan men G. in drie hoofdgebieden verdeelen, nl. de Veluwe, de Graafschap
en het rivierkleigebied tusschen Maas, Waal en Rijn.
De Veluwe bestaat in hoofdzaak uit Diluviaal zand
en grint (gemengd Diluvium), langs den IJsel rivierklei,
langs de Zuiderzee zeeklei en laagveen;
langs de O. Veluwsche weteringen en
Geldersche Vallei. Op de Veluwe ligt zoowel het hoogste als het laagste punt van de provincie. Het hoogste
in het Z.O., waar de heuvelrand steil uit de rivier
kleivlakte van het IJseldal oprijst, de Imbosch (110 m),
het laagste in het N.W., het Kamperveen (— A.P.).
in het

N.W.

moerasveen

m

(Woldbergcentrale Veluwe is gemiddeld 70-100
plateau van Hoog-Soeren), met groote zandverstuivingen (Kootwijk). De O. rand, ten O. van het Apeldoomsche Kanaal, watert door een aantal weteringen
(Nieuwe, Groote Wetering e.a.), evenwijdig loopend
aan den IJsel, af op de Grift, het benedenvak van
genoemd kanaal, dat bij Hattem van den IJsel is
afgesloten. Bij hoogen IJselstand is de waterstaatk.
toestand slecht, overstrooming tot Nijbroek. Het
Apeld. Kan. neemt van het gebied ten W. een aantal
beekjes (sprengen) op, waarvan alleen in het Z. enkele
het kanaal snijden en monden in den IJsel. De W. rand
omvat het Zuiderzee-gebied en de Geld. Vallei.
In het eerste gebied is bij N.W. storm de toestand
slecht, daar via de Dronther overlaat (voor loozing
van IJselwater in Overijsel) het land tot Harderwijk
kan overstroomen. De Geld. Vallei watert, uitgezonderd een klein stuk langs het IJselmeer, door de
Barneveldsche, Luntersche beken en Grebbe af op de
Eem. Zie verder onder •> Geldersche Vallei.
De Graafschap bestaat eveneens uit zand en grint
(gemengd Diluvium), langs den IJsel rivierklei, langs
de beken beekklei en hier en daar wat moeras- en laagveen. De grootste hoogte vindt men in het Z.O.
(40 m); de afhelling is regelmatig Z.O.— N.W., bij het
IJseldal meer Westelijk. Enkele verheffingen in het
centrale deel (Lochemerberg, 40 m) behooren nog tot
de Sallandsche heuvelrij (stuwwal). Het N. deel watert
af door de Buurserbeek-Schipbeek, die eveneens door
een „Vallaat” het overtollige water op de Dorterbeek
en zoo op den IJsel brengt. Het grootste deel behoort
tot het gebied van de Berkel, met als zijtak de Slinge
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en zijbeken.

De Bolksbeek

(bifurcatie naar de Slinge)

voert bij hoog water in dezelfde richting. Tusschen
Berkel en Ouden IJsel geschiedt de af voer door de
Hackfortsche of Vordensche beek, terwijl het Z. deel
afstroomt op den Ouden IJsel, o.a. Aaltensche Slinge.
Door stuwen en normalisatie (Berkel, Schipbeek) is
verbetering aangebracht, toch laat de waterstaatk.
toestand door de vaak hooge IJselstanden te wenschen
over.

Montferland en Rijk van Nijmegen, eveneens uit
zand- en grintgronden bestaande, rijzen steil op uit het
breede erosiedal van Rijn, Waal en Maas: Hettenheuvel 105 m, bij Beek 98 m, bij Mook 60 m. Naar het
W. gaat dit heuvelland over naar het rivierkleigebied
van de Lijmers-Betuwe en Land van Maas en Waal.
In Maas en Waal ligt het Diluvium tot aan Druten.

Het Rivierklei-gebied heeft een langzame afhelling
van het O. (10 m +A.P.) naar het W. (2 m +A.P.).
In de Betuwe en Land van Maas en Waal dringt op
enkele plaatsen het Diluvium boven de klei uit
(Wijchen-Druton). Dijken beschermen het land tegen
overstrooming of dienen om overstroom ingsgevaar te
beperken (> Diefdijk; Meidijk). Waterstaatkundig is
polderdisdit gebied verdeeld in een aantal
tricten en dorpspolders, naar de ligging
verdeeld in: a) landen boven Nijmegen rechts van de
Waal, omvattend den dorpspolder Millingen en polderdistrict Circus van de Ooi, die door de Wy Ier (meer)
het water af voert naar de Waal bij Nijmegen
(Hollandsch-Duitsch gemaal), b) Het waterschap van
de gecombineerde waterloozing van de polderdistricten:
Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal, dat
door een aantal weteringen (o.a. Nieuwe en Oude
Wetering) met behulp van stoomgemalen het overtollige en kwelwater op de Maas brengt, die een lageren
stand heeft dan de Waal. c) De Bommelerwaard, bestaande uit de polderdistricten Boven en Beneden den
Meidijk, voert eveneens zijn water door weteringen
met behulp van stoomgemalen (bij hoogen stand)
naar de Maas. d) Het gebied tusschen Rijn, Lek en

Waal, ingenomen door de polderdistricten OverBetuwe, Neder-Betuwe, den Marschpolder, Land van
Buren, Land van Culemborg en Tielerwaard, die weer
in dorpspolders zijn verdeeld. Behalve de Marschpolder, die rechtstreeks op den Rijn en enkele dorpspolders, die op Rijn of Waal loozen, watert het geheele
gebied af op de L i n g e, die het polder- en kwelwater
van een gebied van ruim 50 000 ha afvoert. De oorspronkelijke Lingemond kan bij hoogen stand van de
Boven-Merwede bij Gorcum door het Kanaal van
Steenenhoek (1818) verlegd worden naar de BenedenMerwede (met stoomgemaal), e) De Lijmers brengt zijn
water rechtstreeks door de Lathumsche sluis op den
IJsel (polderdistrict-Baarbroeksche Dijk en Angerlosche Zomerdijken), en in het Z.W. door sluizen op
overgebleven killen van den Ouden Rijn (polderdistrict Herwen-Aard en Paimerden). In het algemeen
is behoudens overlast van kwelwater de waterstaatkundige toestand voldoende.
C) Economische toestand. Uit statistiek I (zie
onder) omtrent het bodemgebruik blijkt, dat (zooals
in meerdere deelen van Ned.) afname van de woeste
gronden gepaard gaat met uitbreiding van de oppervlakte weiland en bosch, terwijl bouwland achterbleef
of afnam.
Landbouw, ooft- en tuinbouw. Volgens Meded. van
de Directie van den Landbouw 1934 was in 1932
106 181 ha, d.i. ruim 21% van het totaal opp., in

-
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gebruik voor land- en tuinbouw. Granen namen met
64 666 ha de eerste plaats in, gevolgd door knol-,
wortel- en bolgewassen (34 078 ha), peulvruchten
(3 746 ha), groen voedergewassen (2 999 ha) en handelsgewassen (453 ha). Van 1922 t/m 1931 waren deze
cijfers resp. 70 307
35 470, 4 026, 3 713 en 522 ha.
Van de granen was de verdeeling: rogge 35 203 ha,
haver 22 100 ha, tarwe 6 326 ha, gerst 1 876 ha en
boekweit 161 ha. De belangrijkste knol-, wortel- en
bolgewassen waren: consumptieaardappelen 21 173 ha;
mangelwortelen 8 341 ha en suikerbieten 2 469 ha.
De Graafschap is het eerste productiegebied voor
rogge, haver, aardappel en mangelwortel. Kogge,
haver en aardappel zijn ook belangrijk op de Veluwe;
tarwe in Tielerwaard en Betuwe en suikerbieten in
Tieler- en Bommelerwaard. Gemiddelde opbrengst
per ha voor de geheele provincie: rogge 31,2 hl; tarwe
31,6 hl; haver 40,3 hl. Verbetering van de afwatering
(Achterhoek) en meer intensief bodemgebruik (Betuwe)
kan de opbrengst in sommige streken, thans nog
beneden het gemiddelde, op hooger peil brengen.
Omtrent het grondgebruik leert de statistiek, dat van
de 40 500 grondgebruikers 62,7% eigenaar zijn met
ruim 60% der opp. (Ned. resp. 56,2% en 50,9%).
Wat de bedrijfsgrootte betreft zijn van 40 500 bedrijven:
22 694 van 1-5 ha; 10 029 van 5-10 ha; 5 522 van
10-20 ha; 2 034 van 20-50 ha; 192 van 50-100 ha en
23 van 100 ha en meer. Naast de Landbouwhoogeschool te Wageningen is het landbouwonderwijs
toevertrouwd aan de Rijkslandbouwwinterschool te
Zutphen en Winterswijk en een 100-tal over de provincie
verspreide landbouwwintercursussen en een aantal
cursussen met speciaal doel. Te Didam is een Kath.
Landbouwwinterschool. De Geld.-Overijselsche Mij.
van Landbouw, de Aartsdiocesane R.K. Boeren- en
Tuindersbond en Christ. Boeren- en Tuindersbond
,

De omgeving van Arnhem

en Nijmegen heeft bloepotplanten). Vsch. plaatsen in de
Betuwe (Resteren) en Achterhoek (Winterswijk)
hebben boomkweekerijen (fruit- en sierboomen). De
misterij

(Lent:

producten van den tuinbouw worden verhandeld over
19 veilingen met in 1932 een totalen omzet van
6 813 215 gld., waarvan Eist (2 veilingen) 1 787 818,
Tiel (2) 1 022 919, Geldermalsen 595 088, Nijmegen
700 482, Zaltbommel 595 088, Resteren 544 053,
Valburg 315 535 gld. en de andere een minderen
omzet hebben. Onderwijs geven van rijkswege gesubsidieerde tuinbouwwintercursussen over de geheele
provincie, o.a. de Rijkstuinbouwwinterschool te Hees
bij Nijmegen.
Veeteelt. In 1930 bestond de veestapel uit 301 000
stuks rundvee (13% van Ned.), waarvan ca. 43%
melkvee, 50% jongvee, 6% mestvee en 1% fokstieren.
Verder paarden 49 430 (16% v. Ned.), ruim 300 000
varkens (15% v. Ned.); ong. 38 000 schapen, ca. 50 000
geiten en ca. 2 x / millioen stuks pluimvee. De belang?
rijkste weidegebieden zijn de Graafschap, IJselstreek,
Tielerwaard, Veluwe en de Betuwe. De toegenomen
intensieve veehouderij gaf aanleiding tot een levendig
plaatselijk marktverkeer. Rundermarkten te Doetinchem (aanvoer 9 200 stuks), Zutphen (9 100), Eist
(7 600), Tiel (6 500), Nijkerk (5 900). Varkenmark-

Nijmegen (495 000), Zutphen (14 000), Arnhem
Paardenmarkten: Hengelo
(Achterhoek
3 600) en Wijchen (2 500). De melk wordt verwerkt
in 74 zuivelfabrieken, waarvan 70 coöperatief. Belangrijkste botermarkt is Zutphen, waar door de Gelderschten:

(13 000).

aanvoerplaatsen, maar door het ontstaan der veilingen
is de handel in andere banen geleid en sterk gericht op
export. Door den groei der veilingen (Eist) en den aanleg
van de Over-Betuwsche stoomtram nam de cultuur toe.
De bouw van groentekassen en plat glas bracht het
kweeken van exportartikelen, zooals komkommers,
tomaten en vroege groenten, daarnaast groenten van
den kouden grond: bloemkool, spinazie, peulen, vroege
aardappelen, witlof e.a. De Lijmers heeft nog weinig
glas. In andere deelen, o.a. Achterhoek en IJselstreek
is de tuinbouw locaal ontwikkeld (groente
in de

Overijselsche Coöperatieve Zuivelverkoopvereeniging
2 571 000 kg en de Eerste Coöp. Boterverkoopver.
1 288 000 kg werd verhandeld. Belangrijk is de eierhandel met als centra Arnhem (Geld. Eierveiling 141
millioen stuks), Barneveld (73 millioen), Apeldoorn
Nijmegen (16 millioen),
(9,5 millioen),
Nijkerk
(12 millioen), Putten (35 millioen), Epe, Wageningen
e.a. Door de bijenteelt (ong. 19 000 korven) kregen
Groenlo en Eerbeek handel in bijen en honing.
Boschbouw. Op 1 Jan. 1932 bedroeg de beboschte
opp. 85 455 ha (d.i. 17% van de totale opp); 1 Jan.
1833 nog slechts 54 845 ha. Vooral naaldhout vermeerderde sterk (grove den: snelle groei, weinig bodem
eischen, mijnhout, neemt met 60% grootste opp. in).
Loofhout (eikenhakhout, ander hakhout en opgaand
loofhout ) daalde van 81% in 1833 tot 37%, doordat
betere gronden werden omgezet in bouwland, en door
daling der schorsprijzen en te hooge arbeidsloonen.
Exotische houtsoorten (Amer. eik, Douglasspar,
Japanscke berk) werden met succes aangeplant. Tot
dit succes droeg vooral bij het door mr. Schober in 1848
gestichte pinetum op het landgoed Schovenhorst bij
Putten. Het gevaar, dat door de Markenwet (1886)
de bosschen zouden worden verdeeld en zouden verdwijnen, werd bezworen door ze om te zetten in Naaml.
Vennootschappen (Speulderbosch, Sprielderbosch e.a.
in het N.W. van de Veluwe). Later gingen ze over aan
het Staatsboschbeheer of werden Kroondomein. Door
de Noodboschwet (1917) en de Boschwet (1922) wordt
het behoud der bosschen verzekerd en zullen de
N. Veluwe (naaldhout), de Veluwe-Zoom (loofhout) en
de uitloopers van het „Reichswald” bij Nijmegen tot
de natuurschoonrijkste streken blijven behooren.
Voorlichting en leiding van de Ned. Heide Mij. (l&të)
bracht veel particulieren en gemeenten tot bebossching.
Een samenvattend beeld omtrent bodemgebruik in ha

omgeving van Zutphen,

geeft statistiek II (zie onder).

onderhouden plaatselijke proefvelden.
Naast landbouw (106 181 ha) neemt de tuineen flinke opp. in beslag (19 534 ha), vooral
vruchtenteelt: ongeveer 1 / 8 van de totale in Ned. met
vruchtboomen beplante oppervlakte ligt in deze provincie. Meestal is het fruitteeltbedrijf te beschouwen
als nevenbedrijf van den landbouw. De Veluwe en
groote stukken van de Graafschap leenen zich door hun
zand- en grintbodem het minst tot tuinbouw. Het
belangrijkste is het gebied der lichte kleigronden van
Zuidelijk Gelderland (Betuwe, Land van Maas en
Waal, Bommeler- en Tielerwaard). Bekend zijn de
kersen, pruimen, appels, peren, bessen, frambozen e.a.
Druivencultuur in kassen ontwikkelt zich (centrum
Huissen, Over-Betuwe). Naast vruchtencultuur kwam
in dit gebied ook de groenteteelt op o.a. in de OverBetuwe bij Eist, Huissen, Heteren, Valburg en Bemmel;
verder het Rijk van Nijmegen, de Lijmers tusschen
Westervoort en Oud-Zevenaar, de omgeving van Tiel,
Ammerzoden e.a. Nijmegen en Arnhem zijn de grootste

bouw

fruitteelt in de IJselstreek).

GELDERLAND

1.

Waal bij Zaltbommel. 2. Bruggen over de Waal bi| Zaltbommel. 3. Gezicht op de Waal bij
Dodenwaard in de Betuwe. 5. Bloeiende vruchtboomen bij Driel in de Betuwe. 6. Bloeiende boomgaard
8. Kolk aan den Waaldijk bij Ni|megen.
7. Gezicht op de Waal bij Nijmegen.
in de Betuwe.

Gezicht op de

Tiel.

4.

III

GERMANEN

Links: Hef sluiten van een verdrag tusschen Marcus Aurelius en een Germanenvorst (Marcus Aurelius-zuil, Rome).
Midden: Germaan uit de 2e eeuw n. Chr. (Trajanus-zuil, Rome). Rechts: Onthoofding van Germanenvorst door
Germaansche soldaten op bevel van Romeinsche officieren (Marcus Aurelius-zuil, Rome).

Links boven Germaan uit de 3e eeuw n. Chr. (brons, Louvre, Parijs). Midden boven Germanenkop uit de le eeuw n.
Chr. (Cinquantenaire, Brussel). Links onder: Gevangen Germanen voor keizer Augustus (zilveren schaal uit de schat
Parijs). Rechts: Germaansche jongeling uit de le eeuw n. Chr. (reliëf, Vatikaan, Rome).
:

van Boscoreale, Louvre,

:
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Waterverkeer: Lobith. Eerste spoorweg was de Rijnspoorweg Utrecht Arnhem (1845), in 1856 doorgetrokken naar Emmerik. Later andere internationale lijn
van Rotterdam en Amsterdam naar Resteren—
Nijmegen Kleef. Belangrijk, mede door aansluitende
Nijmegen
locaallijnen, waren de lijnen Den Bosch
Zwolle; Amersfoort Zwolle en Den Bosch Utrecht.
Tramwegen droegen eveneens tot de ontwikkeling bij
(Betuwsche stoomtram, stoomtram Maas en Waal e.a.).
Alleen nog beteekenis voor vrachtgoederen; personenverkeer door autobuslijnen. Arnhem, Nijmegen, Tiel,
Zutphen, Apeldoorn bezitten goedkoope^ waterverbindingen. Nijmegen kreeg het Maas-Waalkanaal,
mijnbouw in den AchterIndustrie. Belangrijkste industrietak is de steen- de industrie en toekomstige
-kanaal verbonden
bakkerij. De meeste steenfabrieken (ong. 130) liggen hoek wordt door het Rijn-Twente
en Amsterdam (zijtak
langs de rivieren (klei als grondstof), o.a. te Herwen met Z. Limburg, Rotterdam
Door afwisselend
en Aerdt (9), Ubbergen (8), Druten (7), Angerlo (7), naar Eefde), via IJsel en IJselmeer.
Renkum (6), Wageningen (5), Bemmel (5). In 1924 natuurschoon en historie (oude stedenbouw, kasteden,
uitgebreid
tezamen ruim 10 000 arbeiders, in 21 fabrieken meer folklore), centrale ligging en goed en
Achterdan 100 arb. Het vroegere seizoenbedrijf (zomer) wegennet, ontstond in enkele deelen, Veluwe,
een
wordt meer en meer continubedrijf (Ringoven). In den hoek, Veluwe-Zoom en omgeving van Nijmegen,
wezen.
Achterhoek een 12-tal fabrieken, die leem als grond- belangrijk vreemdelingenverkeer en pension
het Ned. Openstof gebruiken (Winterswijk, Neede). Behalve steenen De H. Landstichting te Nijmegen, en
ook pannen (Druten), kalkzandsteen (Apeldoorn) luchtmuseum te Arnhem trekken veel bezoekers.
en chamottc (Geldermalsen). Belangrijk is ook de
Sociale en cultureele toestand. De Kath.

op de groote rivieren en beken is sterk
gedaald (waterverontreiniging door de
industrie). Visscherij op trekvisch, elft, fuit, houting
en steur beteekent daardoor weinig meer, de zalmvisscherij is door het maken van stuwdammen in den
Boven-Rijn zoo goed als verdwenen. Visscherij op
standvisch (snoek, baars e.a.) heeft nog beteekenis als
nevenbedrijf. Broedhuizen van de Ned. Heide Mij.
te Arnhem, Ernst, Vaassen dienen om den vischstand
uit te breiden of op peil te houden (zalm, forel, karper,
snoek). De Zuiderzeevisscherij op spiering, haring, ansjovis, bot, aal en garnalen te Harderwijk (ong. 160 vaartuigen) en Elburg (ong. 70 vaart.) zal sterk inkrimpen.
Visscherij

—

in beteekenis

—

—

—

—

D)

Terborg, Ulft, universiteit te Nijmegen (voorloopig 3 faculteiten:
te
ijzergieterijen
Doesburg, Doetinchem. Emaillefabrieken te Ulft godgeleerdheid, letteren en wijsbegeerte, en rechtsen Terborg. Scheepsbouw omvat 15 werven voor geleerdheid) en de Rijkslandbouwhoogeschool te WageRijnvaart, vrachtvaart, sleepbooten en reparatie ningen verzorgen het hooger onderwijs. Het middelbaar
met tezamen ong. 1 000 arb. (Millingen, Lobith, onderwijs omvat een R.K. gymnasium (Canisiuscollege)
Leeuwen, Zaltbommel, Arnhem). Machine-industrie: en gemeentelijk gymnasium te Nijmegen, Arnhem,
explosiemotoren, compressors (De Steeg, Apeldoorn). Apeldoorn, Doetinchem, Tiel en Zutphen. Hoogere
Metaalwaren (Tiel, Apeldoorn). Electroteclmische burgerscholen te Arnhem (3 gem. en 1 Kath.), Nijmegen
ind. (Nijmegen, Doetinchem, Arnhem). Rijwielen
Apel(2 gem. en één Kath. a. h. Canisiuscollege), en te
Landbouwwerktuigen (Nijmegen). doorn, Wageningen, Winterswijk, Zaltbommel, ZutTiel).
(Dieren,
1924
ong.
in
Totaal aantal arb. metaalind. bedroeg
phen en Zetten. Te Arnhem, Zutphen en Harderwijk
9 600. Zeer oud is de papierind. op de Veluwe (sprengen: een Christelijk Lyceum. Te Nijmegen, Wageningen en
helder water en beweegkracht), thans geconcentreerd Zutphen een handelsschool. Landbouw- en tuinbouwin enkele groote fabrieken (Apeldoorn, Brummen, onderwijs werden reeds genoemd. De boschrijkdom en
Epe, Heerde, Hattem, Nijmegen, Renkum). Totaal gezonde lucht deden talrijke sanatoria voor t.b.c. ontong. 2 500 arb. Eveneens door het heldere water staan, o.a. te Groesbeek (Dekkerswald, Kath.), Harderontstond wasscherij-industrie op de Veluwe (Apel- wijk (Sonnevanck, Chr.), Beek bij Nijmegen (Kalorama),
doorn, Epe) en in de omgeving van Nijmegen (Beek, Renkum (Oranje Nassau ’s Oord), Beekbergen en
Ubbergen, Nijmegen). Totaal ong. 3 500 arb. Textiel- Putten. Verder vsch. rust- en herstellingsoorden,
industrie in het O. deel van de Graafschap: katoen o.a. te Ede (ambtenaren), Lunteren (onderwijzers),
(Winterswijk, Neede), linnen (Groenlo); tricotage Nijmegen (spoorwegpersoneel). In Ermelo-Veldwijk
(Winterswijk); tapijten (Dinxperloo); verbandstoffen enkele inrichtingen voor geesteszieken, op Chr. grond(Nijmegen, Ernst). Textielbleekerij (Eibergen). Apart slag (Lozenoord, ’s Heerenloo). Kindervacantiekolodient genoemd de kunstzijde-ind. te Ede en Arnhem nies teNunspeet en De Steeg. Vooral de Achterhoekvormt
(2 500 arb.). Totaal aantal arb. textielind. ong. 7 500 door kleederdrachten en oude gewoonten (vendelzwaaiin 62 bedrijven. Diverse industrieën: meubels (Gelder- en, koningschieten, boerendansen, Paaschgeb ruiken)
malsen, Wijchen); klompen (Lichtenvoorde); manden één van de rijkste folklore-gebieden van Nederland.

metaalindustrie;

(Ammerzoden) borstels (’s Heerenberg); hoombewerking, o.a. knoopen en kammen (Aalten); zeep (Nijmegen, Apeldoorn); schoenen (Nijmegen, Groesbeek,
Lichtenvoorde); leer (Lochem, Eibergen); rubberartikelen (Heveadorp in de gem. Renkum), e.a.
Voedings- en genotmiddelen-ind.: graanmalerij
(575 bedr. met ca. 1 100 arb.); sigaren (Culemborg);
;

cigaretten (Zevenaar); conserven (Doetinchem, Tiel,
(Geldermalsen);
beetwortelsuikerfabriek
Neede);
exportslagerijen (Winterswijk, Bameveld e.a.). De
meeste bedrijven behooren tot de kleine bedrijven.
Op een totaal van 61 941 arb. waren 20 366 arb.
werkzaam in fabrieken met meer dan 100 arb.

Handel en verkeer. Een belangrijk deel van het Ned.
goederenverkeer met Duitschland gaat via Gelderland.
Landverkeer via Winterswijk, Arnhem, Nijmegen.

E)
I.

Statistieken.

Bodemgebruik 1833-1930

in

hectaren.

Bouwland
Jaar

en tuingrond

Grasland

Bosch

Woeste
gronden

1833
1870
1880
1900
1910
1920
1930

124.308
136.734
138.227
133.540
132.671
134.827
125.715

137.043
140.710
140.335
152.941
169.753
170.481
191.573

54.845
71.560
72.574
78.062
81.579
80.414
85.975

164.659
129.019
124.355
105.353
96.777
83.086
62.141
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II. Samenvattend beeld omtrent bodemgebruik in ha in 1932, met
tusschen haakjes aangegeven de
gemiddelde opp. in de jaren 1922 t/m 1931 (uit: Versl. en Med. v. d. Dir. v. Landb. 1934 Nr.
3)

Landschap

Bouwland

Veluwezoom
Nederveluwe
Overveluwe
Oostelijke Veluwe
Graafschap
Rijk v. Nijmegen

.

.

2.990
5.997
9.109
6.191
36.686
6.473
8.963
5.498
7.793
9.293
3.565
3.623

.

....

IJselstreek

Lijmers

Betuwe
Tielerwaard

Bommelerwaard
Land v. Maas en Waal

.

Totaal

L

106.181

Gelderland

Grasland

(4.008)

4.776
14.802
17.126
13.886
53.685
4.483
18.632
6.864
17.610
18.205
7.994
14.630

(4.797)
(11.089)
(16.137)
(12.449)
(48.223)
( 4.075)
(19.485)
( 6.871)
(17.338)
(18.177)
( 8.013)
(14.706)

(114.295)

192.693

(181.360)

(3.177)
(8.612)
(9.340)
(7.382)

(38.622)
(6.680)
(9.149)
(6.625)

(8.589)
(9.640)
(3.571)

Prof. v. Baren, uitg. Geld.
Verslagen en Med. v. d. Directie
v. Landb. (1934 nr. 3)
Jaarcijfers voor Ned. (1933,
Centr. Bur. v. d. Statistiek) Beekman, Ned. als Polderland (2e dr.) De invloed v. d. waterafvoer op het Ned.
Landbouwbedrijf (Versl. en Med. v. d. Dir. v. Landbouw
1917 nr. 1).
Heijs.
i

t.

:

(o.l.v.

Ver. y. Vreem. verkeer)

;

Tuingrond

884
478
788
919

1.144)

80

(

80

(

3

(

613)
679)
708)
1.839)
569)
1.113)
621)
6.292)
2.164)
676)
1.727)

19.534 (18.045)

239

(
(
(

629

(

1.323
757
6.881
2.398

745
1.965

nald, als opvolger.

(

1.767

man Arnoud van E g
met

(

Braakland

(

(
(
(

(

(

m o n d,

9

30
26

22)

<

15)
83)
18)

(

1)

(

34)
62)

12

(

9)

-

(

13)

(

(257)

achterneef van Rei-

Amoud (1423- ’65) geraakte

in strijd

A)

zoon Adolf, werd op zijn slot te Grave overrompeld en te Buren gevangen gezet. Adolf nam nu het
bestuur in handen.
Deze gebeurtenissen gaven aan den hertog van
Bourgondië, Karei den Stouten, gelegenheid,
zich met Gelre te gaan bemoeien. In 1473 overmeesterde hij het hertogdom en liet zich als Heer van Gelre

men van

huldigen.
Met Karel’s dood in 1477 begon het verzet tegen de
Bourgondische heerschappij. In 1477 kwam een dagvaart of Statenvergadering der vier kwartieren van

;

;

;

II. Geschiedenis.

Profane geschiedenis. G. vindt zijn oorsprong
in de nabij de Niers gelegen gebieden Gelre (thans Geïdem bij Kleef), Wassenberg en Pont. In 1021 wordt een
graaf van
genoemd. Dit geslacht zou af stam-

Gelre

een Gerard uit Antoing (Vlaanderen), die van
keizer Hendrik II het land van Gelre ontving. Door het
huwelijk van zijn achterkleinzoon Gerard (1117-1131)
met Ermgard, dochter van graaf Otto van Zutphen,
kwam de vereeniging der beide graafschappen in uitzicht. Diens kleinzoon Otto I (1182-1206) was de eerste
graaf van Gelre en Zutphen. Hij nam deel aan den derden Kruistocht. Onder Otto II (1227-1271) strekte het
grafelijk gebied zich reeds uit over Gelre, Zutphen, de
Veluwe, de Tieler- en Bommelerwaard en de Betuwe.
Wegens de aan Willem II, Roomsch-koning, verleende
hulp kreeg Otto in 1248 de rijksstad Nijmegen in pandschap, die spoedig voor goed met het graafschap vereenigd werd. Op hem volgden Reinald I (1271-1326) en
Reinald II (1326-1343). Deze was gehuwd met Eleonora,
zuster van Eduard III, koning van Engeland; door diens
bemiddeling werd het graafschap Gelre in 1339 door
keizer Lodewijk van Beieren tot hertogdom verheven.
Onder zijn zoon Reinald III (1343-1361) brak de partijstrijd uit tusschen de Heeckerens en de Bronkhorsten,
waarin Reinald de H. en zijn broer Eduard de Br.
steunde. In den slag bij Tiel (1361) werd Reinald gevangen genomen. Eduard volgde hem op. In 1371 werd
deze vermoord en Reinald weer als hertog erkend. Hij
overleed nog in hetzelfde jaar.
Met hem stierf het huis Gelre uit en kwam het huis
G u 1 i k aan de regeering. Willem I, zoon van Reinald ’s dochter Maria, die gehuwd was met den hertog
van Gulik, regeerde 1372-1402. Hij stierf kinderloos en
werd opgevolgd door zijn broer Reinald IV (1402-1423),
die eveneens zonder nakomelingen overleed. Edelen en
steden van Gelre erkenden toen den Hollandschen edel-

zijn

Arnhem, Nijmegen, Zutphen en Roermond,
Hertog Adolf werd weer als landsheer erkend,
maar sneuvelde in hetzelfde jaar in den slag bij Doornik. Men wilde nu zijn zoon Karei laten opvolgen, maar
Maximiliaan, echtgenoot van Maria van Bourgondië,
bracht het hertogdom onder zijn eigen gezag. Karei,
die in Fransche gevangenschap geraakt was, werd in
1492 door de Gelderschen losgekocht en als hertog erkend (1492-1538). Aanstonds begon hij den strijd tegen
den Habsburger en die oorlog bracht veel ellende over
Gelre (Maarten van Rossem). In 1537 stelde Karei, die
geen wettige nakomelingen had, aan de Staten van Gelre voor om na zijn dood den Franschen koning als landsheer te erkennen. De Staten weigerden, maar in 1538
kwam men tot een andere overeenkomst en werd Willem, hertog van Gulik en Kleef, tot opvolger aangewezen. In hetzelfde jaar stierf Karei en nam Willem
Gelre:

bijeen.

het bestuur over (1538- ’43).
Intusschen waren alle Ned. gewesten in de macht
van
V gekomen, behalve het hertogdom
Gelre. De keizer noodzaakte nu in 1543 hertog Willem
tot onderwerping en deze deed bij het verdrag van Venlo
afstand van al zijn aanspraken. Tijdens den opstand
tegen Spanje trad Gelderland, onder stadhouder Jan
van Nassau, toe tot de Unie van Utrecht (1579). Parma bracht het gewest nog terug onder Sp. gezag, maar
in het eind der 16c e. werd het door prins Maurits heroverd.

Karei

Het maakte nu deel uit van de Republiek.
Voor het eigen gewestelijk bestuur bestond het uit drie
kwartieren: Arnhem, Nijmegen, Zutphen (het vierde of

Gelderlander
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—Geldersche

Overkwartier Roermond was Spaansch gebleven). In
de kwartiersvergadering verschenen afgevaardigden
van de ridderschap en van de stemhebbende steden;
tweemaal per jaar vergaderden de gezamenlijke kwartieren op den „Landdag”. In de tweede helft der 17e e.
werd G. weer oorlogsveld. Tijdens den Munsterschen
oorlog (1665- ’66) werden de Achterhoek en Twente
met
tijdelijk overmeesterd en toen in 1672 de oorlog
Frankrijk uitbrak, werd het gewest door de troepen van
Turenne bezet na het terugtrekken van het Staatschc
leger achter de waterlinie. De Vrede van Nijmegen
(1678) herstelde weer den ouden toestand.
In de 18e e., tijdens het stadhouderloos bestuur,
werd G. verontrust door partijstrijd (de Geldersche
p looierij). Het stadhouderschap werd in G. in 1722
hersteld (Willem IV). Bij de Patriottische woelingen
koos het meerendeel van G. de zijde van Oranje (Wil-

lem

V

te Nijmegen, 1786).

De stichting der Bataafsche Republiek (1795) bracht
aanzienlijke wijziging in den toestand van G. Het bestuur van gewest en steden werd, krachtens de constitutie van 1798, democratisch; de naam provincie ver-

1853
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Vallei

kwam het gedeelte van G.

,

dat ten

N

.

van de

W aal

Z.
aan het aartsbisdom Utrecht, het gedeelte ten
van de Waal aan het bisdom van Den Bosch. v. Hoeck.
hit.: Gouda Quint, Bibliogr. van G. (I en II).

ligt,

III. Geldersch-Overijselsch dialect, autochthoon
West-Nedersaksisch dialect, gesproken in Salland,
>
Twente, en den Geld. Achterhoek. Meest zuiver
evenwel
Saksisch gebleven dialect van Ned. Ook hier
begm
verdwijnt de tongval snel: de sk voor de sch in het
ervan een woord (skoon, skool) is er thans bijna geheel v
dwenen; de oe als representant van Ned. ui wijkt voor
beginnen,
de uu. Sommige woorden, die met r, n, 1
hebben daarvoor volgens Kern een ademstoot, daar nl.
waar oudtijds hr, hn, hl stond. Zoo verschilt de n van

nek van die van negel, de r van ring van die van rood.
Vaak ontbreekt hier de vocaalrekking en men zegt dus
lönnen

=

leunen, etten

=

eten, enz.

Voor Geld. dialect indeM.E.,> Middelnederlandsch.

L

i t.

:

H.

Proeve eener taalk. behandeling

Kern,

van het O. Geld. taaleigen (De Taalgids VII, VIII)
v. Gmneken,
J. Gallée, Wbk. v. h. G.-O. dialect (1895) J.
2
Handb. der Ned. taal (I 1928) Taalkaarten, in Onze
Weijnen.
Taaltuin (I vlg.).
Gelderlander, De, dagblad, uitgegeven door
de N.V. Uitgeversmij. „De Gelderlander” te Nijmegen.
Opgericht in 1848, verscheen het aanvankelijk als weekblad, later meermalen per week. In 1874 maakten dr.
Jan Beerends en Simon Langendam er een dagblad
van; de eerste hoofdredacteur was toen J. Prins. Van
1900-1919 was J. R. v. d. Lans directeur-hoofdredacteur, 1919-1933 Alb. v. d. Kallen. Deze werd opgevolgd door H. v. Vlooswijk als hoofdredacteur en J. v.
;

;

;

dween en werd „departement van den Rijn” met
andere begrenzing. Na de beëindiging van den Franschen tijd en het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden valt de geschiedenis van G. verder samen
met die van het land.
B) Kerkelijke Geschiedenis. Het oudste Christendom zal vermoedelijk moeten gezocht worden in Nijmegen, waar het door Rom. soldaten zal zijn bekend
geworden. Volgens een oude traditie bracht de H. Cunera in de 5e e. den godsdienst naar Rhenen en omstred. Broek als directeur.
ken. De meer geregelde geloofsverkondiging dateert
De G. is het Kath. plaatselijk orgaan in Nijmegen en
WilleSint
Benedictijnen
der
komst
de
door
de
7e
e.
van
het N. van
is verder in een groot deel van Gelderland,
LimVan
Betuwe).
en
(Veluwe
Werenfried
brord en
Scheepens
verspreid.
Brabant
O.
en
Limburg
Tijdens
Plechelmus.
en
Wiro
burg uit kwamen de H.H.
in de BetuGelderland,
in
gem.
Gelclermalscii
misvoornaamste
,
de Karolingische vorsten waren de
van Tiel aan de Linge. Kruispunt
sionarissen Lebuïnus (Deventer) en Ludger, de eerste we, 11 km ten W.
.

—

—

Den Bosch en Dordrecht Nijmegen. Omvat de dorpen G. en Meteren. Opp. 1 862
ha; ca. 4 600 inw., waarvan 88% Ned. Herv. en 7%
Landbouw, veeteelt en boomgaardcultuur
Geref.
(kersen). Industrie: Ver. Ned. Chamottefabrieken,
en electrische apparatenfabr.
en Cisterciënsers zijn gesticht. De militaire klooster- meubels, bietsuikerfabr.
en eierveiling. Paardenmarkorden der Johanniters en der Duitsche Orde hadden Drukke fruit-, groenteDe Ned. Herv. kerk te G. is uit de
vsch. commanderijen; de oudste te Nijmegen (1196). ten, weekmarkt.
uit de 13e eeuw. Ned. Herv. kerk te MeIn de 13e e. kwamen de Dominicanen (Zutphen 1287) 15e, de toren
Heijs.
en de Franciscanen (Harderwijk 1290); in de 14e e. de teren, 13e eeuw.
Geldersche huis, > Monnikhuizen.
(Munnickhuizen bij Arnhem 1342), waaruit

bisschop van Münster. De tegenw. provincie G. stond,
in kerkelijk opzicht, onder Utrecht, Keulen en Münster.
Tegen het einde der 14e e. was G. verdeeld in 5 aartsdiaconaten, waaronder de dekenaten en parochies. Het
Benedictijnen
is opmerkelijk, dat in G. geen abdijen van

spoorlijnen Utrecht

_

Kartuizers
Geldersche muis, > Bintje.
Geert Groote en zijn Windesheimsche kloostervereeniGeldersche roos, > Sneeuwbal.
ging is voortgekomen.
Geldersche Vallei, laagte aan weerszijden van
Bij de in 1559 door paus Paulus IV ingestelde nieuwe
prov. Gelderland en Utrecht.
kerkregeling kwam G. deels onder het bisdom Deven- de grens tusschen de
Bosch. Eigenlijk een slenk tussschen twee horsten, de Veluweter, deels onder Utrecht, Roermond en Den
de horst Het Gooi-UtrechtscheHierop volgde, op het einde der 16e e., de Prot. over- horst in het O. en
Later geworden tot een Glaciaal
W.
het
in
onder
heuvels
niet
die
enclaves,
enkele
in
Alleen
heersching.
oerstroomdal van een Rijnarm (onderhet gebied der Staten vielen, maar onder buiten- landschap: een
uit Rijndilivium) tusschen twee stuwlandsche vorsten stonden, bleef de uitoefening van den grond bestaat
en Utrechtsch-Gooische -heuvels
Kath. godsdienst vrij (Huissen, Zevenaar met de Lij- wallen, Veluwe (O.)
dit Rijndilivium ligt keileem tusschen
mers). De organisatie van Paulus IV was in 1592 te (W.). Op
N.A.P. Op deze keileem, hier en daar ook op
20-36
niet gegaan en de Republiek missiegebied geworden
een tweetal lagen, bestaande uit zand
onder een apost. vicaris. G. werd een der 9 aarts- de Sandr. liggen
waarvan de bovenzijde ligt op een
priesterschappen, waarin de Hollandsche Missie ver- met zeeschelpen,
N.A.P. in het Z. bij Veenendaal,
van
6,9
diepte
met
de
eindigde
overheersching
Prot.
De
werd.
deeld
in het N., terwijl de onderkant
—N.A.P.
Langzatot
18,5
Republiek
(1795).
Bataafsche
stichting der
N.A.P.
in het Z., tot 52,6
N.A.P.
9
van
reikt
In
op.
Gewerden
Katholicisme
merhand leefde nu het
..
twee seminaries opgericht, ’s Heerenberg (1799) en in het N.
De ligging van deze Eemlagen (Eemformatie) wijst
Culemborg (1818). Bij het herstel der hiërarchie in

m—

m—

m

m—

m—

:

;
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Geldersch rijshout

—Geldmarkt
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dus op een sterke bodemdaling in Noordwaartsche term, gebruikt
in de psychiatrie. Hieronder verstaat
Op deze Eemlagen ligt een practisch grintvrij men „het meer willen zijn, dan men in werkelijkheid
zand, door een Rijnarm er later op afgezet (laagterras). is”. Volgens
Jaspers is de g. een hoofdsymptoom der
In het Alluvium ontstond hierop in het N. zeeklei, hysterie.
De „Geltungsbedürftige
psychopathen”
in het Z. bij den Rijn een weinig rivierklei, terwijl
op spelen een rol, om zich in de oogen van anderen en
diverse plaatsen door vervening in de erosiegeulen van zichzelf te
verheffen, zelfs ten koste van eer,
laagveen ontstond, waarop later hoogveen werd ge- gezondheid, enz., in welke
rol ze ten slotte zelf gaan
vormd. De G. V. watert met uitzondering van een klein gelooven. Ijdelheid is een belangrijke
karaktertrek
deel langs het IJselmeer, dat rechtstreeks afvoert, af van deze menschen.
Over de quaestie, of er werkelijk,
op de Eem, die te Amersfoort, door de Bameveldsche zooals Bumke meent, een
insufficiëntie-gevoel t.o.v.
en Luntersche beken met zijbeken, al het water krijgt het leven bestaat, is men het
niet eens.
Hoelen.
toegevoerd. Voor de afwatering van het bovendeel,
Geldkapitaal. Hieronder wordt meestal dat
zie > Grebbe (Grift).
vlottende > kapitaal verstaan, dat voor leeningen
In het algemeen is de afwatering ongunstig. Naast op korten termijn beschikbaar
is en een eigen markt,
een betere samenwerking tusschen Utrecht en Gelder- nl. de zgn.
> geldmarkt, en een eigen rentestand
land, zal een normalisatie der beken en een afwaterings- heeft; zulks in tegenstelling met
het kapitaal, dat be(scheep yaart- ? )kanaal door de Vallei naar het IJsel- legging op langen termijn zoekt en
mede een eigen
meer (zie onder) verbetering kunnen brengen.
markt, de kapitaalmarkt, en een eigen rentestand
L i t. Gelderland (uitg. N.V. v. Loghum Slatems) heeft.
Vorstman.
Versl. en Meded. v. d. Dir. v. Landb. (1917, nr. 1). Heijs.
Geldloon, > Arbeidsloon.
Het zgn. Kanaal door de Geldersche vallei is
Geldmarkt, het geheel van personen en insteleen ontworpen kanaalverbinding van Amsterdam met lingen, die van het verleenen van kort crediet hun
den Rijn. Het denkbeeld van zulk een kanaal werd beroep maken of als tusschenpersoon daarbij fungeeren.
voor het eerst geopperd in 1870 door den toenmaligen In tegenstelling met de > kapitaalmarkt, die als
Amsterdamschen stadsingenieur J. G. van Niftrik. In object heeft het lang crediet, heeft de g. als object
1877 werd een wetsontwerp voor den aanleg van een het kort crediet, d.i. de verstrekking van middelen,
kanaal door de Geld. Vallei ingediend in combinatie die slechts voor kortere termijnen ter beschikking der
met een drooglegging van het Zuidelijk deel van de geldnemers worden gesteld. Het spreekt vanzelf, dat
Zuiderzee D it wetsontwerp werd later weder ingetrokken de grens tusschen lang en kort crediet niet nauwkeurig
In 1878 werd een wetsontwerp ingediend, waarin, be- is aan te geven (als regel worden de middelen, die
halve een kanaal door de G.V., eenige andere kanalen yan 1 dag tot 1 jaar ter beschikking worden gesteld,
in verscheidene deelen van het land voorkwamen. Dit tot het terrein der g. gerekend), zoodat de kapitaalontwerp werd verworpen. Later werd besloten tot den en geldmarkt in haar grensgebieden ineenvloeien.
aanleg van het Merwedekanaal als Amsterdam-Rijn- Wanneer de markt voor kort crediet ruim is, dan heeft
verbinding. Toen dit kanaal onvoldoende werd en de zulks op den duur reflexen op de kapitaalmarkt ten
wenschelijkheid van een verbeterden vaarweg opkwam, gevolge en omgekeerd. Voor een goed georganiseerde
richtten de voorstanders van een kanaal door de G. V. kapitaalmarkt (vooral als emissiemarkt) is voorwaarde
eenvereenigingop, voor welke ir. W. B. van Goor een een behoorlijk ontwikkelde g., die zoowel den bonafide
plan voor een kanaal ontwierp. Volgens dit ontwerp handel als de speculatie in de gelegenheid stelt om
loopt het kanaal van het afgesloten IJ te Amsterdam tegen onderpand van effecten tijdelijk gelden op te
langs de Zuiderzeekust tot Huizen. Dan buigt het in nemen en bovendien de gelegenheid biedt om tijdelijk
Z. richting om naar de Eem, welke het tot Amersfoort objecten te financieren, welker blijvende financiering
als scheepvaart- en als afvoerweg vervangt. Ten Z.O. op den duur op de kapitaalmarkt in den vorm van
van Amersfoort is een schutsluis ontworpen. Vandaar publieke emissie of op andere wijze kan worden onderloopt het kanaal in Z.O. richting en bereikt den Neder- gebracht (consolidatie,
afwenteling door banken
Rijn bij den mond van de Wageningsche haven. Het van industrieele financieringen op het publiek door
kanaalvak door de Betuwe loopt in Z.O. richting naar aandeelen-emissie). De meest voorkomende vormen
de Waal, waarin het uitmondt ten O. van Hien. De van kort crediet zijn de prolongatie of beleening tegen
afstand van het Noordzeekanaal tot den Boven-Rijn onderpand van effecten, disconteering van wissels,
bedraagt volgens dezen weg ongeveer 110 km.
daggeldleeningen, plaatsing van schatkistpapier,
In 1921 werd een commissie benoemd voor onderzoek rekening-courantcrediet, kasgeldleeningen. Het aanvan diverse kanaalplannen. Deze commissie kwam tot bod op de g. komt vnl. van de zijde der circulatiehet voorstel van een kanaal over Wijk bij Duurstede. bank en der banken en andere financieele instellingen,
Later werd een nieuw onderzoek opgedragen aan dr. die door heel het land als een zuigapparaat middelen
L. R. Wentholt, die een kanaal over Vreeswijk aanbe- op korten termijn verzamelen. In engeren zin verstaat
val- Ten slotte werd tot den aanleg van een kanaal over men onder g. het geheel van geldhandelaren, tusschen Wijk bij Duurstede besloten met een zijtak naar Vrees- personen en banken, dat in een groote beursplaats,
wijk (> Amsterdam-Rijnkanaal).
waar het bankwezen zijn concentratiepunt vindt, zich
in nauw contact met de effectenbeurs als apparaat der
Lit.
J. C. Ramaer, De Verbinding te water van
Amsterdam met den Rijn (1929) Verslag van de staats- kapitaalmarkt heeft ontwikkeld tot een georganiseerd
commissie ingesteld bij Kon. Besl. van 7 Jan. 1921, geheel. Zoo spreekt men van de
Amsterdamsche,
nr. 39, in zake den aanleg van een verbeterden scheepsParijsche, Londensche enz. g. Veelal is de bedrijvigheid
vaartweg van Amsterdam naar den Boven-Rijn (1924)
der g. in engeren zin niet tot de beurs-uren beperkt,
L. R. Wentholt, Rapport in zake een scheepvaartweg
doch vindt de
den geheelen dag
van Amsterdam naar den Rijn (1927).
Egelie.
door via een net van telefonisch onderling verbonden
Geldersch rijshout, > Rijshout.
tusschenpersonen plaats. De prijs voor kort crediet,
Geldersch Vcenendaal, > Veenendaal.
d.i. de g e 1 d r e n t e, varieert sterk naargelang van
Geldingsdrang (D. vakterm: Geltungsbedürfnis) de marktconstellatie, de liquiditeit, de geboden
richting.

:

.

;

geldhandel

:;
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standaard fungeeren. Het voordeel hiervan is hiervoren reeds genoemd. Nadeel is echter de werking van
de zgn. Wet van > Gresham. Teneinde dit te ondervangen, is voorgesteld het bimetallisme internationaal
toe te passen, waardoor tegenkrachten optreden, die
de werking der wet verzwakken en verder door tusschen
de beide metalen geen wettelijke waardeverhouding
maar enkel een gewichtsverhouding vast te stellen.
Geldorpius, Henricus, Ned. Humanist, Dit laatste draagt den naam duometallisme.
3° De
standaard, waarbij
* 1522 te Geldorp,
f 1585 te Ruhrort. Reeds tijdens
ieder
zijn studietijd te Leuven viel hij onder verdenking goud en zilver wel wettig betaalmiddel zijn tot
van ketterij (Lutheranisme), waarom hij naar Gro- bedrag, maar waarbij alleen goud vrij mag worden
ningen vluchtte. Hij was rector der school te Sneek aangemunt. Voordeelen heeft dit stelsel niet. Waar het
Ned., werd het noodgedwongen
(1546), Leeuwarden (1550), Delft (1555). Opnieuw van bestaat, zooals in
verdacht, vluchtte hij naar Duitschland ingevoerd. Nadeelen zijn: gevaar voor goud-agio,
ketterij
wordt, en hetzelfde nadeel
(1659), nadat intusschen in Holland een banvonnis wanneer het goud schaarsch
over hem was uitgesproken. Hij werd rector der school van den enkelen standaard, als hoedanig de hinkende

zekerheid enz. en kan door de -> disconto-politiek
der Centrale Bank sterk beïnvloed worden. Plaatselijke
verschillen in geldrente tusschen de groote beurs centra kunnen in normale omstandigheden door de
rente-arbitrage (> Arbitrage) vrijwel worden genivelHuysmans.
leerd. Vgl. > Geldruimte.
L i t. Felix Somary, Bankpolitiek (1930).
Geldmiddelen van het Rijk, > Financiën.
:

hinkende

te Duisburg,

doch

in

1561 ontslagen. Hij

is o.a.

zeer

van eenige fel anti-Kath.
Apotheosis
pamfletten: Ruardi Tappart ....
(1559) en Colloquia obscurorum theologorum (1560),
waarschijnlijk de schrijver

vooral tegen den inquisiteur Tapper; vervolgens van:
Querela (1567) en Totius
Francisci Sonnii
Divisio (1570) tegen Sonnius, die
Belgicae
een groot aandeel had in de oprichting der nieuwe
J. de Jong.
bisdommen in 1559.
L i t. J. N. de Muinck Keizer, H. G. (1893). Vooral
Th. Goossens, Franciscus Sonnius in de pamfletten (1917).
Gcldrop, gem. in de prov. N. Brabant ten Z.O.
van Eindhoven, bestaande uit de dorpen G., Zesgehuchten en de woonwijk Tivoli tegen de grens met
Eindhoven; opp. 2 382 ha, ong. 9 000 inw.,’ waarvan
ca. 8 300 Kath., met de parochies G., Zesgehuchten,
Groot Braakhuizen en het rectoraat Tivoli. Landbouw,
veeteelt en veel nijverheid: wollenstoffenfabr., linnenfabr., wollendekenfabr., tricotagefabr., kousenfabr.

....

....

:

verder fabricage van rijwielen, landbouwmachines,
koek, stroohulzen, sigaren. Velen werken in Eindhoven;
Tivoli wordt bijna uitsluitend bewoond door personeel
van de Philipsfabrieken. G. ligt aan den spoorweg
Eindhoven Weert en aan het Eindhovensch Kanaal.
Het kasteel is nog steeds bewoond; veel natuurschoon
in de omgeving (bosschen, hei, vennen), v. Yelthoven.

—

Gclclruimte noemt men

dien toestand op de
geldmarkt, waarbij het aanbod van > geldkapitaal
de vraag overtreft. Zij uit zich, onder gelijkblijvende
omstandigheden, in een lagen rentestand.
Geldschaarschte is het tegengestelde van
> geldruimte.
Geldsorteer-machincs, apparaten tot het
sorteeren van munten, bestaande uit boven elkaar
geplaatste zeven, waarvan de openingen correspondeeren met de afmetingen der munten.
Geldstelsels hebben betrekking op metalen
geld of op papieren geld. T.a.v. metalen geld worden
onderscheiden:
•>

l°de

enkele

(hetzij

gouden

standaard

of

zilveren)

(monometallisme), waarbij alleen
één enkel metaal als grondslag (standaard) wordt
gebezigd en waarbij dat metaal vrij mag worden aangemunt en tevens na aanmunting wettig betaalmiddel
is tot ieder bedrag. Voordeel van dit stelsel is zijn eenschommelingen in de
voud, nadeel is echter, dat
productie van het standaardmetaal haar vollen invloed
op de prijzen uitoefenen en niet verzacht worden door de
aanwezigheid van een anderstandaardmetaal,zooalsbij:
2° De dubbele
(bimetallisme).
Dit is het stelsel, waarbij goud en zilver beide als

standaard

standaard zich in het internationaal verkeer gedraagt.
Papieren geld zijn munt- en /of bankbiljetten. De
eerste zijn steeds en de laatste meestal wettig betaalmiddel tot ieder bedrag. Wanneer en zoolang het
papieren geld inwisselbaar is tegen edel metaal, zal
het dezelfde waarde hebben als dat metaal (substitutietheorie). De dekking van het bankpapier door een
zeker percentage edel metaal (bijv. 40%, zooals bij
de biljetten der Ned. Bank) dient allereerst om die
inwisselbaarheid te waarborgen.
Er zijn er, die de inwisselbaarheid en dekking als
overbodig en onvoordeelig verwerpen, op grond dat de
waarde der stof, waaruit het geld gemaakt is, geen
invloed heeft op de waarde van het geld zelf. De
voorstanders dezer opvatting verlangen de vervanging
van het metalen geld door papieren geld, dat wettig
betaalmiddel moet zijn tot ieder bedrag. Dit stelsel
(of papieren standaard)
wordt >
genoemd, in tegenstelling met het > metallisme,
dat metaal als grondslag van een goed geldstelsel
noodzakelijk acht. Het gevaar van den papieren standaard is, dat vergrooting van den geldvoorraad geen
natuurlijke rem heeft, die wel aanwezig is, wanneer het
papier verbonden blijft met het moeilijk te vermeerderen edel metaal.
Wat de toepassing van de boven besproken geldstelsels in de voornaamste landen betreft, het volgende:
Nederland. Invoering in 1816 van den dubb.
stand, met een wettelijke verhouding van 1 goud op
15,87 zilver. Optreden van de Wet van Gresham, welke
den wetgever in 1839 dwong tot verlaging van het zilvergehalte van den gulden van 961 tot 945 duizendsten,
waardoor de verhouding tusschen goud en zilver 1
15,60 werd. Verlating van den dubb. stand, in 1847
tengevolge van de voortgezette waardedaling van
het goud en invoering van den enkelen zilv. standaard.
Nadat echter ook het zilver, vooral na 1870, sterk in
waarde was gedaald, werd in 1875 de gouden standaard
behoud van de zilveren
echter met
ingevoerd,
teekenmunt als wettig betaalmiddel tot ieder bedrag
(hinkende g. stand.). Van 1844 tot 1904 is ook Rijkspapiergeld in den vorm van muntbiljetten van 50 gld.
en 10 gld. in omloop geweest. In laatstgenoemd jaar
werden de biljetten der Ned. Bank wettig betaalmiddel
tot ieder bedrag.
België voerde in 1861 den dubb. stand, in en
sloot in 1865 met Frankrijk, Italië en Zwitserland
de Lat. Muntunie, waartoe in 1865 ook Griekenland
toetrad. In 1871 ging het tot den hinkenden g. stand,
over met behoud van den frank (van 0,48 gld.) als
rekeneenheid. Nadat deze stand, tijdens den Wereld-

nominalisme

:

Geldswaarde—Geldtheorie

507

oorlog noodgedwongen opgeheven was, werd de
stand, opnieuw ingevoerd door het Kon. Besluit
van 25 Oct. 1926 op de muntstabilisatie. Dit K.B.
bracht geen minste wijziging aan de wetsbepalingen,
betrekking hebbende op den wettigen omloop der bankbiljetten. De verplichting voor de openbare kassen
en de private personen om ze, ondanks elke strijdige
g.

overeenkomst, als wettelijke munt te aanvaarden, bleef
bestaan. Alleen werd een nieuwe goudpariteit vastgesteld en, met het oog op den wissel op het buitenland,
5 frs. in het
een nieuwe munteenheid, nl. de Belga
leven geroepen. De goudpariteit van den belga werd
vastgesteld op 0,209211 gram fijn goud.
De muntwet van 30 Maart 1935 gaf aan den Koning
machtiging een nieuwe goudpariteit van den frank
vast te stellen, met die beperking nochtans, dat de
nieuwe pariteit niet lager dan 70% en niet hooger dan
75% zou mogen zijn van de pariteit door K.B. van
25 Oct. 1926 vastgesteld.
In uitvoering van de machtiging verleend door de
muntwet van 30 Maart 1935 werd op 31 Maart de
nieuwe goudpariteit vastgesteld op 0,150632 g fijn

=

goud per belga.

Engeland

handhaafde sinds einde 18e e. tot
1931 den g. stand., dien het echter in laatstgenoemd
jaar noodgedwongen verliet.
kreeg in 1803 den dubb. stand.,
dien het in 1871 door den hinkenden g. stand, verving.

Frankrijk

Nadat de stand, sedert den Wereldoorlog noodgedwongen prijsgegeven was, werd in 1928 de g. stand,
ingevoerd met een gedevalueerden franc van ca.
0,0975 gld.

Duitschland. Terwijl de aangesloten staten
vóór de stichting van het Duitsche Keizerrijk in 1871
alle den zilv. stand, hadden, werd in 1873 de g. stand,
ingevoerd, aanvankelijk hinkend, sedert 1907 zuiver.
Na in de oorlogs- en naoorlogs -j aren buiten werking
te zijn gesteld, werd hij in 1924 hersteld met de oude
Reichsmark

als basis.

Amerika, die vóór
1873 den dubb. stand, hadden, gingen in dat jaar tot
den g. stand, over, die echter sedert 1878 hinkend is
geworden, doordat de zilveren teekenmunt wettig
betaalmiddel werd. In 1934 werd de dollar tot rond
Ver. Staten van

der oorspr. goudwaarde gedevalueerd.
Lit.: Ad. Wagner, Sozialökonomische Theorie des
Diehl,
Geldes und Geldwesens Helfferich, Das Geld

60%

;

;

Theoretische Nationalökonomie (III); N. G. Pierson,
prof. H. Frijda, De theorie
Staathuishoudkunde (I):
v. h. geld en het Ned. geldwezen.
Vorstman.

Geldswaarde. Men
1° een

onderscheidt in de munten:

ruilwaarde,

d.i. haar verhouding tot
de goederen en diensten, m.a.w. haar koopkracht.
En deze ruilwaarde hebben de munten: a) qua munt
(men spreekt dan van muntwaarde), b) qua edel metaal,
waaruit zij bestaan (men spreekt dan van intrinsieke
waarde).
2° Een wettel ij ke (ook genoemd
nominale)
waarde, d.i. de waarde, door de wet aan de munten
gegeven. Bij de standaardmunt (> Munt) hebben
intrinsieke en wettelijke waarde de neiging samen te
vallen, omdat de vrijheid van aanmunting de omzetting
te allen tijde mogelijk maakt van de munt in het
muntmateriaal en van het muntmateriaal in de munt
bij
de teeken- en pasmunt
(substitutie-theorie);
echter niet, omdat vrije aanmunting hiervan niet is
toegestaan en de intrinsieke waarde expresselijk
beneden de nominale gehouden wordt.
:
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Twee vragen moeten t.a.v. de geldswaarde beantwoord worden: 1° Hoe ontstaat die waarde ? 2° Hoe
verandert

zij

?

Ontstaan der

g. Ten aanzien van de eerste
vraag kunnen de antwoorden in twee hoofdgroepen
verdeeld worden: a) de voorstanders van het metal1 i s
e
nemen aan, dat de waarde van het geld
gelegen is in die van de stof, waaruit het bestaat.
Zij eischen daarom ook een geldstelsel, dat op edel
metaal is opgebouwd. Als voordeel noemen zij het
groote vertrouwen, dat het geld in het binnenlandsch
en ook in het buitenlandsch verkeer geniet (voornaamste

m

Ricardo, John Stuart
K. Helfferich, Diehl, Cassel).
b) De voorstanders van het
daarentegen schrijven de waarde van het geld uitsluitend toe aan de werking van het staatsgezag.
verdedigers

Mill,

dezer opvatting:

Ad. Wagner,

nominalisme

Zij verlangen daarom een geldstelsel, dat los staat van
het metaal en noemen als voordeel, dat het geldmateriaal zoo goed als kosteloos is en de circulatie
van het geld gemakkelijk kan uitgebreid en ingekrompen worden overeenkomstig de behoeften van
het ruilverkeer.
(Voornaamste verdedigers dezer
opvatting: G. F. Knapp, Bendixen, Liefmann.)

Verandering der g. Ten aanzien van de
tweede vraag moet onderscheiden worden tusschen de
voorstanders der oude en der nieuwe > Quantiteitstheorie. Terwijl eerstgenoemden de g.
doen afhangen van de verhouding tusschen de omloopende geldmassa en de massa ruilgoederen, zoodat,
indien de geldmassa vermeerdert, de geldswaarde
daalt, m.a.w. de goederenprijzen stijgen, achten laatstgenoemden deze theorie onvolledig, wijl naast de hoeveelheid geld ook zijne omloopsnelheid van belang is,
aangezien de koopkracht van het geld ook van dezen
factor afhankelijk is. Naar hun opvatting is dus de g.
gelijk aan het product der omloopende geldmassa
en haar omloopsnelheid, gedeeld door de goederenmassa. Vermeerdering der geldmassa is alleen dan
zonder gevolg, wanneer daartegenover staat een
evenredige vermeerdering der goederenmassa of vermindering van de omloopsnelheid van het geld.
Lit.: Zie bij > Geld en verder Wiesor, Der Geldwert und seine Veranderungen
Irving Fisher, The
purchasing power of money G. F. Knapp, Staatliche
Theorie des Geldes
Liefmann, Geld und Gold Hans
Neisser, Der Tauschwert des Geldes; prof. Frijda, De
theorie van het geld en het Ned. geldwezen. Vorstman.
Geldtelmachines , apparaten voor het tellen van
muntstukken. De eenvoudigste constructie bestaat
uit sleuven, waarin de munten, na gesorteerd te
zijn, worden geplaatst, waarna hun aantal op de
:

;

;

;

;

sleuf kan worden afgelezen. Bij de zgn. trcchtcrmachines geschiedt het tellen door trechters, die de munten
op een zgn. teltafel verdeelen. Naast deze beide eenvoudig werkende apparaten bestaan nog geheel mechanisch werkende geldtelmachines.
C. Janssens.

Geldtheorie. Deze wordt

geacht het antwoord
geven op de vragen: wat is de oorsprong van het geld
en hoe ontstaat en verandert zijn waarde ? Ten aanzien
van den oorsprong van het geld meenden de voorte

contractstheorie,

standers der
dat geld
het product is van een bewuste afspraak tusschen de
menschen. De
vertoont hiermede in zooverre gelijkenis, dat ook bij haar het geld
op bewuste wijze, hier door het staatsgezag, ontstaan
is. De contractstheorie heeft geen aanhangers meer,
sinds het inzicht baan brak, dat het geld een product

staatstheorie

van de verkeersbehoeften en dus niet bewust gecreëerd, maar onbewust ontstaan is. De voorstanders
dezer opvatting erkennen den invloed van het staatsgezag op het geld in zooverre, dat dit naar hun meening
het geld vervolmaakt heeft. Prof. dr. H. Frijda, die
vergeld definieert als dat deel van het individueel
mogen, tot welks normale bestemming de verschaffing
eener abstracte beschikkingsmacht behoort, is van
meening, dat deze feitelijke macht van het geld
geschonken wordt door de gemeenschap, welke haar
aan iedere zaak zal toekennen, waarvan zij verwacht,
is

dat deze werkelijk een abstracte beschikkingsmacht
van
verschaft. T.a.v. het ontstaan en de verandering
ook
de waarde van het geld, > Geldswaarde. Vgl.
> Geld.
Fr. Hoffmann, Kritische Dogmengesch. der
Lit.
H. Döring, Die Geldwerttheorien
Geldwerttheorien
prof. H. Frijda, De theorie van het geld
seit Knapp
Vofstmcin t
en het Ned. geldwezen.
:

;

;

Geldwezen.

Hieronder verstaat

men

het samen-

van (meestal wettelijke) regelingen, welke op den
aanmaak, de waardeverhouding en den omloop van het
geld in zijn verschillende vormen betrekking heeft.

stel

Financiën (der Overheid). Zie ook > Geldstelsels.
apparaten, met behulp
waarvan het teruggeven bij betalingen vereenvoudigd
wordt. Sommige machines geven geheel automatisch

>

Geldwisselmachines,

het

terug

te

geven bedrag aan,

met

gelijktijdige

van dit bedrag, met andere wordt een bepaald
aantal muntstukken van één soort, door op een knop

afgifte
te
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C. Janssens.

drukken, vrijgegeven.

Geldzucht,
Gele,

Hebzucht.

Alfonso van,

Belg. Afrikareiziger;

De uitwendige geleding bepaalt grootendeels het
karakter der vsch. klassen. Bij de duizendpooten volgt
op den kop een reeks van vrijwel gelijke segmenten.
achter den kop
Bij de insecten zijn de drie segmenten
vergroeid tot een borststuk (thorax), dat zes pooten
Bij de
draagt; daarop volgt een geleed achterlijf.
en
spinnen, schorpioenen en vele kreeften zijn kop
borststuk tot één kopborststuk (cephalothorax) verachterlijf
groeid, terwijl bij de mijten kop, borststuk en

door één pantser worden omgeven.
(ledei t e i t e n
Aantal en vorm der e x t r e
maten) kunnen zeer verschillend zijn. De kop draagt
meestal sprieten (antennen), die als tast- en reukorgaan dienen, en daarachter de monddeelen. Hierop
volgen vaak kaakpooten, die ook het voedsel kunnen
bewerken, en daarna de pooten, die ter voortbeweging
dienen. Het achterlijf draagt alleen pooten bij de
duizendpooten en schaaldieren.
zijn eveneens
De
geleed. Het zenuwstelsel is touwladdervormig met één
jaar zenuwknoopen in elk segment; het ligt aan de
mikzijde en is door een ring verbonden met den
hersenknoop, die boven den slokdarm ligt. \ aak zijn
de zenuwknoopen van meerdere segmenten tot één
knoop versmolten. Iets dergelijks ziet men bij het
bloedvaatstelsel, waarbij het aan de rugzijde gelegen
voortstuwende vat een segmentalen bouw vertoont
met één paar openingen in elk segment, maar bij vele
vormen overgaat in een soort hart. Het bloedvaatstelsel
open, het bloed bevat meestal geen kleurstof,
is

m

inwendige organen

soms echter haemocyanine

of

(rivierkreeft)

haemo-

globine (Chironomus-larve). Ademhaling geschiedt
door de huid (kleine schaaldieren) of door kieuwen
van allerlei vorm (schaaldieren), of door tracheeën

1849 te Brussel; trok in 1882 naar Kongo en onder- (de Tracheata, d.w.z. insecten, duizendpooten en
nam daarna nog verscheidene tochten, die van het spinnen).
hoogste belang waren om de gedane aardrijkskundige
Voor de zintuigfuncties zijn vooral de
ontdekkingen. Zoo kon hij in 1887 den loop vaststellen sprieten van belang, die reuk- en tastorganen dragen;
van de Loepori, een zijrivier van de Loelongo; dank bovendien draagt de huid vaak tastharen. De oogen
vast, dat de zijn meestal samengestelde f acetoogen
daarnaast
zij zijn onderzoekingen stelde men in 1890
zgn. Molangi slechts de benedenloop was der reeds komen bij duizendpooten en spinnen enkelvoudige
Uytterhoeven. oogen (stemmata) voor.
Af. Bruna.
vroeger gedeeltelijk ontdekte Oeelle.
Voor fossielen, > Entomostraca; Malacostraca;
Gele doovenetel, > Doovenetel.
Gr. Merostomata; Myriapoda; Insecta.
Gelecdpootlgcn (Arthropoda ;

*

;

=

<

poot), een der stammen
Geleen, gem. in Ned. Limburg, gelegen ten Z.
gewricht, pous
arthron
van het dierenrijk, waartoe een belangrijk deel der van Sittard, omvattend Geleen, Lutterade-Krawinkel,
bekende dierenwereld behoort. Zij omvat de vormen- Lindenheuvel, Neerbeek (alle parochies). Het Staats
bevolking ten
rijke klassen der insecten en schaaldieren, naast mijnbedrijf had een snellen groei der
ruim 5 000,
de minder soortenrijke klassen der duizendpooten gevolge. In 1913 ca. 3 000 inw., 1923
1933 ruim 13 000, waarvan 10% Prot., overigen Kath.;
en spinnen. Alle g. stemmen overeen in de
tatie of geleding van romp en ledematen, welke geboortecijfer 35,83, sterftecijfer 7,87. Voorheen
Steenkolenuitwendig zichtbaar is en tevens blijkt uit den bouw landbouw, thans in hoofdzaak industrie.
stikstofbindingsder inwendige organen. Deze segmentatie hangt mijn (Maurits) met cokesfabrieken,
samen met de aanwezigheid van een bedekking van het bedrijf en aanverwante bedrijven (der Staatsmijnen)
chitine als zgn. met 7 000 arbeiders; verder ijzerconstructie (25 arb.)
lichaam door een stevige laag van
skelet. Dit is een vorming van en steenfabrieken (80 arb.). Er is een nijverheidsschool
v • Tkiel»
de daaronder gelegen huid en overdekt lichaam en voor meisjes.
Maas.
pooten geheel en al. Het dier zou dus star en onbeweegde
van
Geleenbcek, rechter zijriviertje
gewrichlijk worden, als niet op regelmatige afstanden
De
G. heeft haar bronrivieren ten W. van Heerlen
ten optraden in het chitinepantser, dat zich daartoe in Ned. Limburg. Stroomt in een vrij diep ingesneden
op bepaalde plaatsen tot een buigzame huid verdunt. dal Noordwaarts langs Sittard en mondt ter hoogte van
Opdat deze gewrichten het dier niet kwetsbaar maken, Echt in de Maas.
daarop volgende
is elke geleding eenigszins in de
Geleerde Man, d e, logement tc Hillegom,
geschoven: een telescoopachtige verbinding. Zoolang
waar op 18 Juni 1848 enkele vooraanstaande Kathohet dier nog groeit, treden geregelde vervellmgen
zich
lieken in het geheim vergaderden. Men vereenigde
op, waarbij het oude pantser openbarst en wordt
Cramer’s voorstel een algemeen petitionnement
afgeworpen, terwijl zich een nieuwe, ruimere chitine- met
ten gunste van de liberale grondwetsherziening te
laag vormt.

=

segmen-

uitwendig

öll

Gelegenheid

Aio.

357.

— Gelegonheidsgraphiek
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Cocs<n.

AMSTERDAM,

men

et

rtw>t,en

*** re^ei* en daar benedoo worden te^ea
^
t 1.00 ffejdaaut; meer dan Zet reE el» leffeo 13 cent* per
rccel.
Voor alle adverleotien wordl bovendien
33 cents ieeelreci betaald Voor groot* letters betaalt men
naar de plaats.

Zondag.

de*

terwijl

gij

bisschoppelijk brzluur beroofd, oonuddcllijk onderden
Paus slaat , wil uien* U de vrijhetd oolnaiacii om de ker-

gevend.-, administratieve

,

rcglerlijke rnagt

Ter

naWer-

nood . en eerst onJer Honing Willem
II, is men er toe
U ligtcu , daartoe strekt lót aanleiding liet werk Lclijke verordeningen van dpn fau» te ontvangen crue
,
gekomen
om liet hoofd van hel departement voor de
Grondwetsherziening , hetwelk , gelijk gij weet, op vrijhetd
noodzaktlijk is als gij eigen Bis- zaken van
, die zelfs dan
dc R K. Eeredicnst, waartoe men niet
tast van onzen grëerhiedigdcn Koniog. Willem 11, aangoedschoppen hebt; eene vrijheid zonder welke gij niet J«o- schiks
een Protestant kon doen benoemen,
gevangen ia. Veel . zeer veel » U aan den uilabg dier ger vrijheid hebt
tol minister
om Katliolijk te zijn; zonder welke te verheden en alxoo
,
één enkel lid der hoorc Reeerio*
hrrzieniog gelegen
de Grondwet loeit ia de wel der
g'j al> «kei der kalholijke LrrL niet hm ger vrij bestaan uil de Katliolijken
®
te nemen.
wellen, in tuocl als zoodanig zijn de handvest van Ue kunt.
Alzoo zijn aanzien cn invloed in de
aan

der

.

;

bnrgcr-maatscl.appi)

Kop van „De

Tijd” van 20 Juni 1848.

Een manifest, „Aan de Kath. van Nederopgesteld door Van Vree, bijgestaan door Van

organiseeren.

huizing,

land’*,

overlijdensberichten, Paaschgroeten, Pinkstergroeten,

Kints en mr. Meylink, verscheen in De Tijd (20 Juni
1848) en werd bovendien in duizenden exemplaren
verspreid. Men heeft becijferd, dat ca. 30 000 Kath.
de petities geteekend hebben.
Verberne.
Gelegenheid tot zonde, > Zonde.
1°
Gelegenheidsgedicht,
een gedicht, meestal
lyrisch, vervaardigd naar aanleiding eener bijzondere

nieuwjaarswenschen,

ondertrouwkaarten,

promotieplaten,
uitnoodigingen,
verlovingskaarten
en visitekaartjes en voorts alle andere kennisgevingen,

gelegenheid, als priesterwijding,
bruiloft,
jubilé,
of met een bijzonder doel: dank-, smeekgedicht. Doordat menig niet-dichter zich tot dit soort geroepen en in
staat acht, en op menig goed dichter voor zulk een g.
bij tij en ontij beroep gedaan wordt, vervolgens doordat het streven erbij is, zich nogal nauw aan de be-

zongen personen en concrete gevallen te houden, is de
poëtische vlucht maar al te vaak ver te zoeken of wordt

belemmerd.
2° Aldus wordt ook genoemd een lyrisch gedicht,
spontaan ontsproten aan de inspiratie, die bij gelegenheid van een voor den dichter hevig gebeuren geboren
werd. De dichter verneemt bijv. een droevig ongeval,
dat treffende of verheven gedachten bij hem opwekt,
die zich scharen tot een mooie conceptie: een gedicht
ontstaat bij gelegenheid van dat bepaalde feit, maar
vrij en hoog er boven uit zwevend. Goethe noemde dit
ze

soort g. de beste poëzie.

Gelegenlieidsgraphiek.

v. d.

Eerenbeemt.

(Zie platen. Vergelijk

den index in kolom 831/832.) Alle voor een bepaalde gelegenheid gemaakte drukwerken, waarvan
in het algemeen de inhoud het karakter heeft van een
kennisgeving, behooren tot de g., mits ook de graphische kunstenaar de ontwerper of versierder daarvan
is. De verzorging kan zijn beperkt tot typographie,
doch de kennisgeving kan ook zijn ontstaan naar geheel
door den kunstenaar geteekend ontwerp, hetzij dat dit
uitsluitend uit tekst bestaat, hetzij dat een toepasselijk
prentje in het ontwerp is opgenomen, ofwel het geheel
Gelegenheidsgraphiek. Nieuwjaarswensch.
uit een prentje bestaat, waarin de tekst harmonisch
Houtsnede. Ca. 1470.
is verwerkt. Dgl. stukken behooren dus tot het terrein
van de graphische kunst en als zoodanig moet men welke haar oorsprong hebben in een
bepaalde gelegenonderscheiden: betuigingen van deelneming, dank- heid in gezin of familie. Men
kan in dezen zin nog
betuigingen, geboorteberichten, gelukwenschen, huwe- noemen mededeelingen omtrent
het zich voor geruimen
lijkskaarten, Kerstwenschen, kennisgevingen van ver- tijd op reis begeven, het
vermelden van een nieuw
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—Geleibiljet

telefoonnummer,

voorts

gedenkbladen

of

gedenk-

plaatjes, bijv. bij doop, communiefeest, priesterwijding.
Een menu voor een familie- of feestdiner behoort tot

de

g.,
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Gelegenheidsmisdadiger
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een

menu

in

een openbaar eethuis tot de

Ook de
1932 door Johan Schwencke en ir. Eug. Strens
opgerichte Groot-Ned. Kring van Vrienden, Verzamelaars en Ontwerpers van Exlibris en Gelegenheidsgraphiek (de Ned. Exlibris- Kring) heeft veel gedaan
voor de verbetering van gelegenheidsdrukwerk, door
het geven van opdrachten aan graphische kunstenaars
en het verspreiden van g. onder de leden. De meeste
graphische kunstenaars in de 20e eeuw hebben zich
dan ook met het ontwerpen van familickennisgevingen
beziggehouden en wij bezitten thans, zij het nog
betrekkeüjk weinig, fraai werk op dit gebied, in allerlei
graphische procédé ’s. Het noemen van namen is in
dit verband niet doenlijk; het orgaan Boekcier van den
Ned. Exlibris -Kring geeft aan belangstellenden een
Schwencke.
alleszins bevredigend richtsnoer.
Walter von zur Westen, Vom Kunstgewand
L i t.
Johan Schwencke,
der Höflichkeit (Berlijn 1921)
sierkunst meer en meer de aandacht gevallen.
in

:

;

G.

(Elsevier’8

Geïll.

Maandschrift,

1

Jan.

1934).

Gelegcnheidsiiiisdadigcr. Hieronder verstaat men den misdadiger, die door gebrek aan overleg
of door karakterzwakte toegeeft aan een toevallig
geboden „gunstige gelegenheid”. Het begrip g. heeft
overigens alleen zin in tegenstelling tot > gewoonte-

misdadiger.

tegenover
staat
Gelcgenheidsonderwijs
onderwijs volgens leerplan en rooster. Er zijn moderne
paedagogen, bijv. Berth. Otto met zijn Gesamtunterricht, die

geen ander dan g. wenschen. Iets minder
Scharrelmann en Gansberg

ver gaan voorstanders als
in

Gelegenheidsgraphiek. Kopergravure v. H. Levigne. 1932.

gebruiksgraphiek. Alle graphische technieken kunnen
voor deze bescheiden toepassing vinden, zoodat zij
kunnen ontstaan in hoogdruk, vlakdruk en diepdruk.
Een rijke geschiedenis heeft de gelegenheidskunst
in Ned. niet. In Duitschland zijn reeds in de 15e eeuw
nieuwjaarswenschen in een bijzonderen vorm, als
houtsnede, verschenen; in de 17e en 18e eeuw was het
waarin nieuwkopergraveertechniek,
vooral de
jaarswenschen van ongewone grootte zijn ontstaan.
Hoewel in Ned. in de 18e eeuw veel huwelijkskaarten
werden gemaakt als kopergravure, is hier aan de
velerlei stukken van den hierbedoelden aard in vroegeren tijd over het algemeen weinig zorg besteed en
nóg is het slechts een kleine groep, welke daaraan
aandacht wijdt. Bij velen is dan ook de conventie

hun

eischen.

De

juiste

houding komt ongetwijfeld

hierop neer, dat men de gelegenheden, d.w.z. allerlei
actualiteiten, die burgerlijk en kerkelijk jaar meebrengen, alle toevallige gebeurtenissen binnen of
buiten de school, die de algemeene belangstelling der
leerlingen wekken, met de voorgeschreven onderwijs-

vakken weet

te verbinden. Bij

stelonderwijs,

sommige vakken,

als

het profiteeren van de
gelegenheid min of meer voor de hand; bij andere,
en lezen, kan er bij de
z a a k o n d e r w ij s
als
vaststelling der stof rekening mee worden gehouden;
dat gebeurde o.a. bij „Het volle leven” en „De wereld
in” van Ligthart en bij de leesboekjes „Het kath. leven”
ligt

van Heynen en van de Rijdt.
L i t. F. X. Eggersdorfer, Jugendbildung (München
Romhouis
1928).
Gele gevaar wordt genoemd het gevaar dat voortvloeit uit de ca. 1900 opkomende vijandschap van de
Mongoolsche volken van Japan en China tegen de
Europeanen wegens het door deze gepleegde machtsHoytema
van
Theo
als
Kunstenaars
duidelijk merkbaar.
misbruik, speciaal tegen Duitschland, Engeland,
verKcrstwenschen,
en K. P. C. de Bazel hebben
Frankrijk. > Bokseropstand.
lovingskaarten en dgl. ontworpen en zoo zijn er in een
Gelei, gestremd vruchtennat of uitkooksel van
vroegere periode meer kunstenaars in Ned. geweest,
vleesch of beenderen.
die getracht hebben met de traditie te breken. Een
Geleibiljet (Ned. Recht). Ter voorkoming
schoone taak ligt hier voor de verzamelaars, die door
vervoer of het in
het bijeenbrengen van bescheiden, welke gewoonlijk in of bestrijding van fraude moet het
accijnsgoederen, ook
bepaalde families huizen, een dienst bewijzen aan de voorraad hebben van sommige
door een
graphische kunst. Niet alleen dat belangrijk werk al is de accijns reeds betaald, meermalen
gewettigd. Het
van kunstenaars, dat anders licht zou verloren gaan, officieel stuk, het geleibiljet, worden
afgegeven en ondervoor de vergetelheid wordt behoed, doch ook uit ande- geleibiljet wordt in beginsel
accijnzen (> Belasren hoofde is zijn arbeid nuttig. De verzamelaar bouwt teekend door den ontvanger der
belastingdienst
aan een hulpwetenschap voor de geschiedenis. Zoo tingen, sub I C, De organisatie v. d.
uitslag van de
geven de nieuwjaarswenschen, welke sedert 1914 in in Ned.), onder wien de plaats van
gevallen wordt
Duitschland zijn verschenen, een afspiegeling van het goederen ressorteert. In sommige
zelf de geleibiljetten
toegestaan
particulieren
aan
zij
menschen,
de
van
leven
gedachten
en
gevoelsbevatten allerlei zinspelingen op den econ. toestand. af te geven. Vgl. ook > Vervoerbiljet.
Bepalingen omtrent geleibiljetten kan men o.a.
De exlibris-vereenigingen hebben de g. binnen hare
165-169 Alg. Wet op den in-, uit- en
sfeer getrokken en ook daardoor is op deze intieme vinden in art.
XI. 17

:

.

515

Geleidbaan—Gele koorts

doorvoer van 26 Aug. 1822, Stbl. nr. 88, in vsch.
accijnswetten, alsmede in de Kon. Besluiten van
28 Nov. 1900, Stbl. nr. 207, en 18 Febr. 1905, Stbl.
nr. 78.
M. Smeels.
L i t. v. d. Poel, Wetgeving op den in-, uit- en
doorvoer en de accijnzen in het algemeen (1928, hfst. X).
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dingen van geringe stroomdichtheid (ruimte-ladingsvrije of Townsend-ontlading) en ontladingen met ruimte lading

(glimontlading).

Bij

zeer

dichtheden
spreekt men veel-

:

al

Belg. Recht. Het g., in België meer bekend
naam van geleibrief, is daar een

derscheidt

speciaal bescheid tot verantwoording van het vervoer
en, desvoorkomend, het opslaan van aan tol- en accijns-

:

Geleidbaan,

onderdeel van het frame van een
om den kruiskop

stoom- of explosiemachine, dienende
te ondersteunen, te leiden.

Gcleidebrief, > Geleibiljet.
Geleider. Electrische geleider

heet een stof, welke
de eigenschap bezit, dat bij aanraking van een electrische lading de electriciteit zich onmiddellijk door de
geheele stof verspreidt. Zoo ’n stof kan dus als middel
dienen om de electriciteit van de eene plaats naar een
andere over te brengen.
BorghouU.
Geleider le klasse en 2e klasse, > Volta (spanningswet van).
Geleiding, 1° van warmte, > Warmte-

teit,

>

electriciElectriciteit;

Geleid ingsvermogen (subl°).
Onder geleiding van electriciteit in gassen verstaat men alle verschijnselen, waarbij gassen als dragers

van

zich

dan door hooge
Geleiding van electriciteit in gassen,
Boog tu8schen koolelectroden (Davy

temp. der electroden en van
het gas

W.

1810).

L

zelf.

de Groot .

K. J. Emeleus, The conduction of electricity
through gases (Londen 1929) ; A. v. Engel en M. Steenbeck, Elektr. Gasentladungen (Berlijn I 1932, II 1934).
i t.

:

Gclcidingsanaesthesfe, vorm van

plaatselijke

verdooving, welke men teweegbrengt door de pijnstillende middelen in te spuiten in de omgeving van een
belangrijken zenuwtak, waardoor een uitgebreid gebied ongevoelig wordt.
Geleidingsvermogen. 1° Electrisch geleidingsvermogen. Alle stoffen bezitten in meerdere of
mindere mate de eigenschap, dat de electriciteit erdoor van de eene plaats naar de andere kan stroomen.
Elke stof biedt echter aan den stroom ccn zekeren weerstand, sommige zooveel, dat men practisch van nietgeleiders (isolatoren) kan spreken. Hiertoe behooren
o.a. glas, eboniet, marmer, zijde enz. De metalen zijn
alle zeer goede geleiders. Het geleidend vermogen van
een lichaam is omgekeerd evenredig met den electrischen weerstand van het lichaam. Vgl. > Geleider.
Electrisch g. is voor sommige gesteenten anders
dan hun omgeving, bijv. ertsgangen. Hierop berust
een physische -> opsporingsmethode.

Soortelijk

vermogen

of

van een

specifiek > geleidingsstof

voor electriciteit

is

de sterkte

van den electrischen stroom, welke bestaat in een kubus
van die stof met 1 cm ribbe, als tusschen twee overstaande zijvlakken de eenheid van potentiaalverschil
heerscht. Het soortelijk g. is het omgekeerde van den
soortelijken weerstand.

Borghouts.

2° Eiectrolitisch geleidingsvermogen, > Electrolyse.
3° Geleidingsvermogen der lucht, > Electriciteit
(der atmosfeer).

overdracht.

2° Van

van boogontDeze on-

lading.

onder den

rechten onderworpen goederen in den onvrijen tolkring.
Het g. wordt opgemaakt en afgeleverd door den
beambte van het meest naburig kantoor van de plaats
van wegneming. Het bevat de omstandige aanduiding
van de goederen en van den te volgen weg. Tevens
geeft het aan: het tijdsbestek noodig voor het vervoer,
de posten langs dewelke de goederen moeten komen
en de beambten aan dewelke zij moeten vertoond worden.
Het g. kan in bepaalde gevallen vervangen worden
door de „afgeteekende gelei-aangifte”, die door den
belanghebbende zelf wordt ingevuld en door den
ontvanger van het kantoor geldig gemaakt. Eveneens
kan men in bepaalde gevallen gebruik maken van de
„onafgeteekende geleiaangifte”, die door den belanghebbende wordt opgemaakt en afgeteekend zonder
geldigmaking van den ontvanger.
Het gebruik van elk van deze bescheiden wordt
bepaald door den aard van de koopwaar en door de
strook van den kring, waarlangs het vervoer geschiedt
(Onderrichtingen 20 Juli 1933).
Rondou.
L i t. G. Neven, Traité des douanes et accises (1933).

groote stroom-

electrische

stroo-

men

optreden. Men onderscheidt
onzelfstandige ontladingen,waarbij
de ladingsdragers (electronen, positieve en negatieve
ionen; > Gasionen) door

uitwendige oorzaken worden opgewekt (photo -elecGeleiding van electriciteit
in gassen.

trisch effect, röntgenstralen,
radio -actieve werking) en
Townsend-ontlading
in
ontlaneon (laagjes van Holst en dingen,
waarbij de benooOosterhuis).
digde electronen en ionen
in of door de ontlading zelf worden geproduceerd. De
zelfstandige ontlading kan men verdeelen in ontla-

zelfstandige

Gele kiek, > Mosterd.
Gele klie, > Rupsklaver.
Gele koorts is een aandoening,

die oorspronkeen waarschijnlijk reeds meerdere eeuwen, voorkwam
in West-Indië en aan een gedeelte van de WestAfrikaansche kust. In het midden van de 19e eeuw
heeft een sterke uitbreiding langs de kusten van
Centraal-Amerikaeneen groot deel van Zuid-Amerika
plaats gehad. Door een zeer krachtige bestrijding en
door de medewerking van het Rockefeller-instituut
aldaar verdreven, speelt ze thans een belangrijke rol
aan de Westkust van Afrika, waar vnl. aan de Ivoor en Goudkust, Siërra Leone, Gambië, Kameroen en
Liberia epidemieën voorkomen. In Europa zijn herhaaldelijk gevallen van g.k. geïmporteerd, zonder
dat de ziekte hier blijvend post vatte.
Bij het verloop der g.k. kent men drie stadia:
l°een gedurende drie dagen aanhoudende koortsperiode;
2° een periode, waarin gedurende enkele uren of ook
een dag de koorts daalt, zonder dat de andere ziekteverschijnselen teruggaan; 3° een opnieuw optreden
van hooge koorts, de inleiding tot verbetering of tot
lijk

verergering

met

doodelijk einde.

.

Gele kwikstaart
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koorts begint meestal plotseling en gaat gepaard
hoofd- en lendenpijn en veel braken.
De huid is warm en droog. Vanaf den derden dag vindt
men eiwit in de urine, terwijl dan ook de gele verkleuring van het oogwit en van de huid optreedt,
heftige

518

Gele pers. Onder

De

met

— Geil

dezen verzamelnaam verstond

enkele groote Amer. sensatiebladen van omstreeks
1900, welke door uiterst tendentieuze artikelen en berichtgeving politieke doeleinden nastreefden en grof

men

financieel winstbejag beoogden. Tot de g. p. rekende

Het meest men in die jaren bladen als de Moming Journal, het
gevreesde symptoom is het herhaaldelijk braken van eerste blad, waarvoor (1895) de krantenkoning William
zwarte massa’s (vomito negro). Nadat dan in dit Hearst zich interesseerde, de Herald, en de N.Y.
stadium de temperatuur soms tot normaal of zelfs World. Ze kostten slechts 1 Amer. cent. Adolphe Ochs
waaraan de ziekte haar naam dankt.

lager gedaald

is,

komen weer verhoog ingen, en

als

deze gepaard blijven gaan met zeer sterk verminderde
urine-afscheiding en vooral ook weer het zwarte
braken optreedt, volgt meestal spoedig de dood.
De sterfte bij de vsch epidemieën loopt van 20 tot 95
Bij gebreke van een specifiek geneesmiddel kan

%

is

de rechtzinnige en succcsvolle bestrijder geweest

van deze verderfelijke sensatiejoumalistiek, in 1901
na den moord op president McKinley door Roosevelt
Scheepens.
in felle bewoordingen gebrandmerkt.

worden,

Gele phosphorus, > Phosphorus.
Gele ras, > Mongolen.
Gele vlek, de plaats, waar het netvlies van het oog

waarbij dient gelet op absolute rust, streng diëet en
het op gang brengen der urineaf scheiding.
Ondanks talrijke publicaties betreffende den

het dunst is en gesneden wordt door de optische as van
het oog (Lat. macula lutea). Het netvlies bevat hier
alleen kegeltjes (eenigszins geel gekleurd). Zie ook >

.

de

g.k.

alleen

symptomatisch behandeld

verwekker

van de g.k. (waaronder met name Fovea centralis.
Gele weidemier (Lasius flavus), kleide door Noguchi beschreven Leptospira icteroides)
ne witgele miersoort, vliesvleugelig insect van de fam.
is deze niet bekend. Wel weet men, dat wij met een
der Formicidae of mieren; nestelt tusschen het gras.
filtreerbaar virus te doen hebben.
van deze ziekte van De g. w. is algemeen, maar wordt weinig opgemerkt,
Het
mensch op mensch geschiedt, zooals > Finlay reeds omdat de dieren bijna steeds onder den grond blijven.
voor 50 jaar heeft beweerd, door een mug, de Aedes Do oogen zijn in verband daarmee slecht ontwikkeld,
aegypti. Deze kan alleen dan g.k. overbrengen, als bestaan uit slechts 80 facetten. De g. w. kweekt bladluizen, die op plantenwortels leven, en voedt zich met
zij bij een lijder in een der drie eerste ziektedagen
bloed heeft gezogen, en bovendien het virus een de vloeistof, die deze afscheiden; de eieren der bladontwikkelingsperiode van ongeveer twee weken in luizen worden zorgvuldig verzameld en gebracht op
het lichaam van de mug heeft doorgemaakt. De mug, plaatsen, waar zij zich tot nieuwe „melkkoeien”
M. Bruna.
die een dergelijk virus bij zich draagt, levert gedurende kunnen ontwikkelen.
Gele Zee (Chin. Hoeang Hai), randzee van den
het geheele verdere leven voor den mensch gevaar op.
Gezien dezen vorm van overbrenging is de beste Grooten Oceaan, tusschen Korea en Sjantoeng aan de
te Oostzijde van China. De ondiepe zee is een voortzetting
bestrijdingsvorm
epidemiologische
zorgen, dat patiënten niet door muggen kunnen worden van de Chin. laagvlakte; de naam is afkomstig van het
gele slib (löss), dat de Dwang -ho aanvoert. De zomer is
gestoken, en deze uit te roeien.
In 1927 heeft men op de Westkust van Afrika er warm, de winter koud en stormachtig. De havens
Heere.
aangetoond, dat ook apen kunnen worden besmet: zijn enkele maanden dichtgevroren.
Gelimer ,koning der Vandalen in Afrika (530-634).
eenmaal bij apen geënt, wordt het virus veel gevaarlijker, ook voor den mensch, daar het dan zonder Hij vervolgde, als Ariaan, de Katholieken, doch werd
tusschenkomst der muggen kan worden overgebracht. door Belisarius, veldheer van den Byzantijnschen keiNoguchi en Young zijn bij experimenten met g.k. zer Justinianus, bij Tricameron verslagen en stierf in
te gronde gegaan. In Nederland zijn in het Tropisch gevangenschap bij de Byzantijnen.
Gelimiteerde order , order, waarbij de opdrachtInstituut te Amsterdam onder leiding van prof.
Schüffner belangrijke onderzoekingen op dit gebied gever een koers opgeeft, waartegen hoogstens gekocht
E. Hermans. mag worden of minstens verkocht moet worden
verricht.
grens). > Order.
Gele kwikstaart (Motacilla flava), een slank (limiet
Gelinden, gem. in Belg. Limburg, ten Z. O. van
vogeltje met langen staart van de fam. der kwikstaarten. Schedel blauwgrijs, boven het oog een lichte St. Truiden; opp. 440 ha, hoogte 74 m, ca. 900 inw.

overbrengen

=

streep, teugel en wangen zwart, rug olijfgroen, stuit
geelachtig, kin wit, onderzijde geel, vleugels bruingrijs. Zomervogel. Eet insecten. Broedt in weilanden

en roggevelden. Green zang. Is vaak de pleegouder van
het koekoeksjong. Op den trek komen in Ned. de
Noorscheg. k. en de Eng. g. k. In het O. en Z. van
Bernink.
Ned. broedt zeer zelden de groote g. k.

Gelenius,
naam van den

Sigismund,

verlat in iseerde
Tsjechischen Humanist Jelensky;
* 1497 te Susice,f 1554 te Bazel, waar > Froben hem aan
zijn drukkerij had verbonden. G. vertaalde en publiceerde veel Klass. auteurs, en gaf uit: Lexicon Symphonum (1537), een vergelijkend wbk. van Gr., Lat.,
Duitsch en Tsjechisch, en een verhandeling over
Zr. Agnes.
Logica.
Gelcontcs, een der vier oud-Ionische phylen (
geslachten) in Griekenland; in Attica vormden de
#

G. de voorname klasse.

=

(Kath.). Oneffen bodem. Landbouw.
Geliting , bekende handelsplaats aan de Zuidkust

van Florcs

in het radjaschap

Maoemére.

Gelkencs, > Groot-Ammers.
Gelkingen, een machtige familie

en partij in de

stad Groningen. In een twist met den bisschoppelijken
burggraaf Egbert (1220) werden zij gesteund door den
burggraaf van Koevorden, Rudolf, waardoor de stad
beurtelings in de handen der beide partijen kwam. In
1227 wilde bisschop Otto II daaraan een einde maken,
maar sneuvelde in den slag bij Anen. In de 14e eeuw

vinden

wij

de

G.

opnieuw

in

strijd

met den

W. Mulder S.J

burggraaf.

.

William,

Engelscharchaeoloog; * 1776,
later in
f 1836. Reisde ca. 1800 in de Ionische eil. en
Italië. Hij maakte op zijn tochten waardevolle teeken ingen van antieke gebouwen en oorden.

Geil,

Werken:

Pompeiana

(1817-’32)

;

Topography of

;

Gellée— Gelofte
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Troy (1804) Ithaca (1807)
Topography of Rome and
Gellée, C 1 a u d e,
;

;

Gellert,

met het

Itinerary of Greece (1810)

its vicinity (1834).

>
Chris tian

Lorrain.

Fürchtegott,

de populairste Duitsche dichter en schrijver uit de voorklassieke periode; *1715, f1769.
Zijn Fabelnu.Erzahlungen (1746’48)

werden

alle

beschaafde

talen

in

overgezet.

Zijn onbeduiden-

de blijspelen hebben hist. beteekenis, als voor-

van het

bereiders
burgerlijk

too-

neel, in Duitsch-

roman
Leben der
Schwedischen
Graf in von G.
land. Zijn

Das

Richardson’s
voorbeeld. De Geistl. Oden u. Lieder (1757) en fijn
gestyleerde Briefe (1751 en 1779) zijn in rationalistischen geest geschreven. In G.’s werk wordt de door de
vsch. Moralische Wochenschriften van dezen tijd voorbereide band tusschen volk en literatuur volle werkelijkheid, wat dan het groote succes ervan verklaart.
Zijn fabelen kunnen nog gelezen worden, terwijl enkele
zijner Oden en Liederen tot het beste gerekend worden
van de lyriek der Aufklarung.

U

i

t g.

:

hoek, G.

—

E. Michael,
L t.
Behrend (1910).
K. May, Das Weltbild in G.s Dichtung
i

:

;

und Holland

Gellicum,

>

(1928).

Lissens.

Deil.

Gellik, gem. in Belg. Limburg, ten N.W. van
Maastricht; opp. 900 ha, hoogte 92 m, met ca. 800 inw.
(Kath.). Landbouw. Kerk van 1914.

Gcllingcn

(Fr.

station, waar de lijnen van Malmberget, Koskuskulle en Porjus samenkomen, en de arbeidersnederzetting Malmberget, met 4 300 inw., 4 km naar het N.
Daar liggen in een O.W. gerichten rug van syeniet de
ertsen in lagen, die naar het Z.Z.O. hellen en in mijn-

bouw ontgonnen worden. Het erts is phosphorhoudend
en kan dus hier niet verwerkt worden. Het phosphorvrije deel wordt gesmolten in de hoogovens van den
Porjus-waterval.
fr. Stanislaus.
Gcllone, voormalige Benedictijner abdij bij Montpellier (Fr.); gesticht 804. Stond eenigen tijd onder het
bestuur van Benedictus van Aniane. Beroemde er zich
op, een partikel van het H. Kruis te bezitten, welke
haar door Karei den Grooten geschonken zou zijn. Pleisterplaats voor de pelgrims naar S. Jacobus van Compostella. In de 16e eeuw door de Hugenoten verwoest,
bloeide het later als abdij der Maurijnen weer op. In
1783 opgeheven.
Th. Heijman.
Gehihausen, stadje met ca. 4 800 inw. (12%
Kath.), ten N. van Aschaffenburg. Industrie. Tamelijk
goed bewaarde stadsmuren. Overblijfselen van het
keizerlijk paleis, de beste vertegenwoordiger van een
palts in het tijdperk der Staufen; (1635 verwoest). De
a r i e n k i r c h e uit het begin der 13e e. heeft
een rijk koor en grooten kruisingstoren; Noordportaal
met gebeeldhouwde tympaan. Vensters uit de 13e e.,
laat-Gotisch koorgestoelte.
Gclo, 1° zoon v. Deinomenes v. Gela (Sicilië). Na
den dood van Hippocrates, den tyran van Gela, onder
wien hij bevelhebber der ruiterij was geweest, verdedigt G. gewapenderhand diens kinderen tegen de opstandige stad, doch neemt zelf hun plaats in (491 v.
Chr.). Hij krijgt ook Syracuse in zijn macht (485) en
heerscht ten slotte over geheel Oostelijk Sicilië. Hij
verslaat in 480 de Carthagers bij Himera; overwint in
488 in de Olympische spelen. Bij zijn dood (478) gaat
de tyramiis over naar Hiero, zijn oudsten broeder, die
reeds van 485 af Gela had bestuurd. Gelo, die Syracuse
groot en sterk had gemaakt, werd beschouwd als de bevrijder van Sicilië en als de machtigste Gr. vorst van

M

C. F. Gellert.

C. F. G. (1917)
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Ghislenghien),

gem.

in

het N. van de prov. Henegouwen, ten N.O. van Aat;
opp. 618 ha, 700 inw.; rivieren: Sille en Buissenal;
landbouw. Oude heerlijkheid; overblijfselen van de
Benedictijner abdij; kasteel van Grandchamps.

zijn

tijd.

2°

Hiero II, den tyran van Syraf 216 v. Chr. Tot mederegent benoemd
door zijn vader, in wiens Romeinschgezinde gevoelens
hij deelde. Daar hij kort vóór zijn vader stierf, ging
in 215 de troon over naar Hieronymus, zijn oudsten
cuse;

Zoon

van

* 267,

V

zoon.

Gelofte

.

Pottelbergh.

votum) is een aan God gedane
Gellius, A u 1 u 8, Rom. veelweter uit 2e eeuw belofte. Niet een eenvoudig voornemen, ook niet een
na Chr. Hij bezocht zoowel te Rome als te Athene de belofte aan een mensch gedaan, maar alleen een belofte
beste leermeesters en geleerden van zijn tijd, en bleef, aan God gedaan, wordt g. genoemd. Door de g. neemt
ook gedurende zijn matige politieke en rechterlijke men een bijzondere verplichting jegens God op zich en
loopbaan, boven alles belang stellen in de wetenschap, wel krachtens de deugd van godsvereering. Voorwaarde
of juister: in het weten. Dit weten heeft hij neergelegd voor de geldigheid van een g. is 1° dat de g. welin de twintig boeken zijner „Noctes Atticae” (Attische overwogen en met
v r ij e n wil wordt afgelegd;
Nachten), die ons, op liet 8e boek na, bewaard zijn ge- 2° dat men zich verplicht tot iets, dat volmaakter
bleven. Tal van wetenswaardigheden op taalkundig, is dan het tegenovergestelde, omdat de gelofte als
archaeologisch en menig ander gebied heeft hij daarin bijzonder blijk van eerbewijzing jegens God geen
opgeteekend en zoo danken wij hem veel, wat we anders hooger goed in den weg mag staan. Men onderscheidt
absoluut zouden missen. De booze invloed van > Fronto openbare
g., die de Kerk door haar wettige
Slijpen
is in zijn stijl en manier te betreuren.
bedienaren in naam van God aanneemt, en partiGellivara, mijnbouwplaats in N.Zweden, 200 km culiere g., die men aan God doet zonder dat de
van de zee (67° 6' N., 20° 40' O.). Sedert ca. 1750 Kerk die aanneemt. Betreft de g. een vrije menschewordt hier ijzererts ontgonnen. De groote moeilijkheid lijke handeling, dan heet zij p e r s o o n 1 ij k e g.;
was daarbij altijd het transport en eerst de spoorweg belooft men een zakelijke waarde te geven, dat heet
naar Lulea bracht uitkomst (1887). De jaarlijksche de g. z a k e 1 ij k e gelofte; betreft de g. beide, dan is
productie bedraagt nu 600 000 ton. Er zijn twee neder- zij een gemengde g. De bindkracht der gelofte
zettingen ontstaan: Gellivara Kyrkby, 2 000 inw., krachtens de deugd van godsvereering is zwaar of
;

.

(Lat.
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eeuwige g. mogen worden afgelegd dan na doorloopen
noviciaat en na het- afleggen van tijdelijke g. van
minstens drie jaar. Het afleggen der kloostergeloften
geschiedt bij de religieuze professie volgens de constiandering in de beloofde zaak intreedt en wanneer de tuties en regels der kloostergemeenschap, die ook de
voorwaarde, waarvan de g. afhankelijk is, of de voor- draagwijdte der verplichting voor iedere kloosternaamste beweegreden van de g. vervallen is. De gemeenschap afzonderlijk nader bepalen.
De hernieuwing der geloften is het opnieuw afleggen
verplichting kan worden opgeheven door vernietiging,
opschorting en dispensatie. Wie zeggingsmacht heeft van tijdelijke g., waarvan de tijd geheel of bijna
over den wil van dengene, die de g. heeft afgelegd, geheel om is, voorgeschreven door het kerkelijk recht.
kan de gelofte vernietigen, zoo bijv. de vader, Dikwijls schrijven de constituties een hernieuwing
wat de geloften van onvolwassen kinderen betreft. uit godsvrucht voor; hierdoor worden de g., die nog
Alle verplichting wordt dan voorgoed weggenomen. van kracht zijn, tijdelijke zoowel als eeuwige, hernieuwd
Wie zeggingsmacht heeft over de beloofde zaak, kan om den religieuzen ijver te herlevendigen.
Eeuwigdurende g. kunnen worden opgeheven door
de verplichting zoo lang opschorten, als die macht
duurt, zoo bijv. de vader, wat dergelijke geloften van het saecularisatie-indult. Wie dit indult om zeer
zijn volwassen kinderen betreft. De wettige kerkelijke gewichtige redenen van de bevoegde kerkelijke overoverheid kan in naam van God de verplichting van de. heid heeft verkregen, moet het kloosterkleed afleggen
wegnemen. Ver- en wordt van alle verplichtingen van den kloostergelofte door
eischt wordt een gewichtige reden, bijv. groote moei- lijken staat ontheven. Wordt een kloosterling met
licht

naargelang de bedoeling van dengene, die de

g.

houdt

aflegt of naargelang het voorwerp der g. De g.
o p, wanneer de tijd ter beëindiging der verplichting
vastgesteld voorbij is; wanneer een aanzienlijke ver-

dispensatie

lijkheden bij het volbrengen der gelofte. Van enkele tijdelijke geloften wettelijk weggezonden, dan is hij
bepaalde geloften is de dispensatie aan den H. Stoel van zijn geloften ontheven. Niet echter de kloostervoorbehouden. Vervanging van het beloofde werk ling met eeuwige geloften, tenzij de H. Stoel of de
door een beter of gelijkwaardig goed werk staat ieder constituties anders hebben bepaald.
L i t.
J. Creusen S.J., Het Kloosterleven (Leuven
vrij, tenzij de g. voorbehouden is; wie volmacht heeft
om te dispenseeren kan ook het beloofde werk in een 1931).
Gelofte als huwelijksbeletsel. 1°
geringer veranderen.
Door de g. worden zoowel geboden als aangeraden huwelijksbeletsel. De eenvoudige gelofte van maagdeHet werk lijkheid, van volmaakte zuiverheid, om niet te trougoede werken welgevalliger aan God.
krachtens g. verricht wordt een akte van godsvereering, wen, om de heilige wijdingen te ontvangen en om den
een daad ter bijzondere eering Gods. Omdat de wil religieuzen staat te omhelzen, maakt het aangaan van
gebonden wordt en de vrije keuze in de toekomst het huwelijk ongeoorloofd. Aldus het Kerkelijk
aan God geofferd, geeft men meer aan God dan alleen Wetboek in can. 1058. De gelofte van maagdelijkheid
de daad zelf: gelijk het meer is den boom met de vruchten wordt onherstelbaar geschonden door het eerste
gebruik der voortplantingsvermogens;
te schenken dan alleen de vruchten, zooals Anselmus vrijwillige
van volmaakte zuiverheid
zegt. Ten slotte wordt de wil in het goede bevestigd, krachtens de gelofte
moet men zich onthouden van alle inwendige en uitwat behoort tot de volmaaktheid der deugd.
L i t. Kerkelijk Wetboek, can. 1307-1315 St. Tho- wendige daden van wellust. Afgezien van de gelofte
mas, S. theol. (II II, q. 88) S. Alphonsus, Theol. Mor. niet te huwen zijn deze geloften niet uiteraard huwe(III, 194-262).
lijksbeletselen, maar door het positief gebod der Kerk.
Kloostergeloften (Lat. vota religiosa) zijn geloften, Immers op zich is het niet uitgesloten ondanks den
afgelegd in een religieuze Orde of Congregatie en huwelijken staat de maagdelijkheid of volmaakte
door de wettige overste der kloostergemeenschap in zuiverheid te onderhouden ook is het op zich genomen
naam der Kerk aangenomen. De kloosterling verplicht mogelijk, dat iemand, ofschoon gehuwd, priester zou
zich daardoor tot het onderhouden der > evangelische worden of in het klooster zou treden. Het ligt echter
raden van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid voor de hand, dat er practisch groot gevaar bestaat
(zie die woorden). Deze geloften behoorcn tot het wezen voor verbreking der geloften. Hierom en om de vele
van den religieuzen staat. Zij zijn een blijvend offer: andere bezwaren heeft de Kerk dit huwelijksbeletsel
:

Verbiedend

:

;

;

;

van de tijdelijke goederen door de gelofte van armoede, ingesteld.
2° Ongeldigmakend
huwelijksbeletsel.
van de goederen des lichaams door de gelofte der
zuiverheid, van de vrijheid en zelfbeschikking door de Plechtige kloostergeloften maken het aangaan van
gelofte van gehoorzaamheid, en daardoor voor den een huwelijk ongeldig. Aldus het Kerkelijk Wetboek
kloosterling een uitstekend middel in het streven in can. 1073. De daden door een kloosterling gesteld
in strijd met plechtige geloften zijn ongeldig. Heeft
naar de evangelische volmaaktheid.
Kloostergeloften zijn steeds openbare geloften en iemand plechtige geloften van zuiverheid afgelegd,
worden onderscheiden in plechtige en een- dan zou het aangaan van een huwelijk in strijd zijn
voudige g. Tusschen plechtige en eenvoudige g. met die gelofte en dus ongeldig. Een bijzondere
beschikking van den H. Stoel kan dezelfde rechtsis geen verschil in wezen, maar geloften zijn plechtig,
wanneer zij door de Kerk als zoodanig worden erkend. gevolgen verbinden aan eenvoudige geloften.

De gevolgen der eenvoudige g. strekken zich niet verder
uit dan in den aard der zaak ligt; aan de plechtige g.
heeft de Kerk bijzondere uitwerkingen verbonden:
is ongeooreen handeling in strijd met de tijdelijke
loofd, maar niet ongeldig; een handeling in strijd
met de eeuwige g. is, wanneer zij vernietigd kan
worden, ook ongeldig. Plechtige g. zijn eeuwigdurend;
zij worden alleen afgelegd in de oudere kloosterorden.
Eenvoudige g. zijn tijdelijk of eeuwigdurend. Geen

P. Heymeijer.
Gelofte in het Oude Verbond. De godsdienstige
oefening om zich tegenover God vrijwillig tot iets te
verplichten bestond van ouds bij de Joden (Gen. 28. 20).
De Joodsche Wet geeft alleen aan, dat dergelijke
geloften moeten gehouden worden (Dcut. 23. 23).
De latere heilige boeken waarschuwen voor het ondoordacht afleggen en geven aan wat beloofd kon worden.
Personen en zaken konden door geloften geheiligd
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worden. Wat God rechtens toebehoorde, was uitgesloten; ook wat niet met Gods heiligheid overeenkwam.
Voor de geloften van gehuwde vrouwen en van kinderen
was de toestemming van man of ouders noodig. Door
de priesters konden geloften ontbonden of veranderd
worden. Een bijz. onthoudingsgelofte is de gelofte van

—Geloof
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heid en zaligheid van God geschonken is” (fides fiduAldus Heidelb. Catech., Vr. 21.

cialis).

Voorst, in de kunst. Het geloof als één
der drie godd. deugden wordt al vanaf de 2e eeuw in
Christelijken zin gepersonificeerd. In de Psychomachie

van Prudentius (ca. 400) treden de deugden als strijdende jonkvrouwen op, w.o. het g., in landelijk kleed,
Gelofte-aflegging, > Maagdwijding; Professie. tegen de afgoderij strijdt. Tot in de 13e e. werkt de inGelonen, een in de huidige Oekraine levende, met vloed van het werk van Prudentius, dat vanaf de 6e e.
de Scythen nauw verwante volksstam, die reeds vroeg geïllustreerd wordt, door (miniaturen van
Herrad v.
onder Griekschen cultuurinvloed kwam. In Hom. Landsberg, kapiteelen en doopvonten van Fr. Rotijd bedreigden zij vaak de rijksgrenzen bij Dacië.
maansche kerken, portaal van de W. fa^ade te Laon,
Geloof. 1° I n algemeenen zin duidt g. Noordfa^ade te Chartres).
(verwant met loven, lieven, veroorloven, oorlof,
Vanaf de 13e e. worden de deugden symbolisch
gelofte) op
een aanvaarden, instemming, welke voorgesteld, in vrouwengestalten, die een wapenschild
afhankelijk is van den wil; vnl. in het algemeen dragen met haar attribuut, terwijl de ondeugden in
spraakgebruik een instemming van het verstand, iets hun gevolg realistisch uitgebeeld worden (reliëfs van
aanvaarden op gezag van een ander, wat men zelf niet Parijs, Amiens en Chartres). Het g. draagt als attriinziet (geloof slaan aan iemands bewering, geloof- buut kelk en (of) kruis; de correspondeerende ondeugd,
waardig getuige). Ook hier is de invloed van den wil afgoderij, wordt voorgesteld door een man, voor een
werkzaam om het verstand tot het aanvaarden der afgodsbeeld knielend. In de late M.E. verdwijnen deze
niet ingeziene waarheid te determineeren. (Vgl. > motieven uit de monumentale plastiek en beperken
Gezag, sub 1°).
zich tot de geïllustreerde handschriften. In Italië wor2° In schriftuurlijken zin beteekent g. den de godd. deugden ook geïsoleerd
voorgesteld en
het aanvaarden, onder den invloed der goddelijke wel het g. als een matrone, met een mitra op het hoofd
genade, van de door God geopenbaarde waarheid, en het kruis in de rechterhand. Links draagt zij een rol
in het bijzonder, dat Jesus Christus, do Zoon Gods, met het Credo. Een sleutel hangt aan haar gordel.
in deze wereld gekomen, gestorven en verrezen is, Geheel volgens Thomas’ deugdleer beeldt Orcagna zijn
om de menschen zalig te maken (Joh. 11, 25-27; deugden uit: het g. zetelt op een troon, een kelk draRom. 10. 8-10; Hebr. 11. 1-6). Niet zelden echter gend. Vooral in de Renaiss.-grafplastiek werden de
heeft g. een breederen zin en omvat geheel de gehoor- godd. deugden bij voorkeur weergegeven, o.a. aan het
zame en vertrouwvolle overgave van den mensch aan graf van paus Johannes XXIII in het Baptist, te Flohet Evangelie van Jesus Christus op den grondslag rence van Donatello, waar het g. zijn traditioneel attrivan de aanvaarding der geloofswaarheden (Rom. 1. 17 buut: kelk en kruis, weer draagt.
vlg.); door het g. immers gaat de mensch tot de
In Duitschland vindt men de schoonste weergave der
bovennatuurlijke heilsorde over. Dikwijls treedt goddelijke deugden in de meer dan levensgroote beelhet element van geloovig vertrouwen sterk naar voren den in het hoofdportaal van den dom te Straatsburg,
(Mt. 17. 20; 21. 21; 1 Cor. 13. 2).
die de correspondeerende ondeugden, onder haar voeten
3° In t h e o 1 o
g i s c h e n zin is g. de eerste afgebeeld, met haar lans doorsteken. Aan het grafteeder drie goddelijke > deugden. Door het Vaticaansch ken van paus Clemens II te Bamberg staat het
g. boven
Concilie (Sess. 3, cap. 3; Denz. 1789) wordt het om- op Mohammed. De Barok plaatst
g., hoop en liefde
schreven als een bovennatuurlijke deugd, waardoor bij voorkeur rond zijn altaren als sierlijke meisjesmen de goddelijke openbaring als waarheid aanvaardt figuren of weelderige vrouwen, die dikwijls moeilijk
„niet om de innerlijke waarheid der dingen door het als deugden te herkennen zijn.
natuurlijke licht der rede doorschouwd, maar om het
L i t.
Emile M&le, L'Art relig. du XHIe s. en France
gezag van den openbarenden God zelven, die noch dwa- (Parijs 1923) K. Künstle, Iconogr. der Christi. Kunst
len noch bedriegen kan” (fides dogmatica). Hiermede (1 1928).
Terlingen-Lücker,
is zoowel de beweegreden als het voorwerp van het g.
De rechtvaardigmaking door het geloof (Rom. 3. 28)
aangegeven. Beweegreden is Gods onfeilbare waarheid. is niet te verstaan in den zin der sola-fidesleer der
Voorwerp zijn de waarheden, door God neergelegd Reformatie, alsof het g. alléén reeds rechtvaardig
in de bovennatuurlijke > openbaring. Deze open- maakt voor God (Trid. Sess. 6, can. 9. 12; Denz. 819,
baring heeft als eerste en eigen voorwerp de waarheden 822), maar in dezen zin, dat het g. begin is, grondslag
omtrent Gods eigen innerlijk leven (Joh. 17. 3). Van- en wortel der rechtvaardigmaking (Trid. Sess. 6,
daar is God zoowel voorwerp als beweegreden van het cap. 8; Vatic. Sess. 3, cap. 3; Denz. 801, 1789).
g. en behoort het g. tot de goddelijke deugden. „Wie
Het geloovig aanvaarden van de leer des heils, aan
uit den hemel komt, is boven allen en Hij getuigt, wat de menschen door God geopenbaard in Jesus Christus,
Hij gezien en gehoord heeft .... Wie zijn getuige- zal spontaan uitgroeien tot het beleven dier bovennis heeft aanvaard, heeft er zijn zegel op gedrukt, dat natuurlijke overtuiging in de volledige overgave aan
God waarachtig is; want Hij, dien God heeft gezonden, God in geloovig vertrouwen en kinderliefde, waardoor
spreekt de woorden van God” (Joh. 3. 31-34). Deze de mensch tot kind Gods en erfgenaam des hemels
bovennatuurlijke openbaring is vervat in H. Schrift wordt aangenomen. Men bezie St. Paulus’ leer in den
en Overlevering en wordt den menschen voorge- Romeinenbrief omtrent de rechtvaardigmaking door
houden en verklaard door het onfeilbaar leergezag der het g. in het licht van Gal. 5. 6: „het geloof dat werkt
Kerk (> Geloofsregel. Zie verder nog > Dogma en door de liefde”. Het g. maakt ook goede werken niet
> Dogmatische feiten). De Reformatie verstaat onder overbodig. De rechtvaardigmaking zelf komt welisg. niet slechts het aanvaarden van Gods woord, maar waar niet voort uit de voorafgaande goede werken,
ook het vast vertrouwen „dat niet alleen anderen, alsof men ze hierdoor zou kunnen verdienen (Trid.
maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtig- Sess. 6, cap. 8; Denz. 801); maar het leven der genade,

*

Jephte.

C. Smits.

:

;

;

g. zondigt men rechtstreeks,
door de openbaring niet te aanvaarden, hetzij
door de eenmaal aanvaarde openbaring gedeeltelijk
of geheel te verwerpen [ongeloof, ketterij, geloofsafval (> Afval)]. Wie ook maar één geloofswaarheid
vrijwillig betwijfelt of loochent, verliest het g., daar
hij als mogelijk of als vaststaand aanneemt, dat God
dwalen of bedriegen kan en aldus de eigenlijke beweegreden van het g., Gods onfeilbare Waarheid, verwerpt.
Onrechtstreeks zondigt men tegen het g. door zich in
gevaar te stellen het g. te verliezen of door onverschilligheid in het g. Dit kan o.m. geschieden door
veelvuldigen, onnoodigen omgang met personen,
die gevaar opleveren voor het g. (gemengde huwelijken

Tegen den plicht van

in de rechtvaardigmaking verkregen, zal vruchten van
heiligheid voortbrengen in goede werken. „Stelt u
zelf in den dienst van God, als herleefd uit den dood:
en uw ledematen in den dienst van God, als werktuigen

van gerechtigheid” (Rom.

6. 13).

hetzij

Zonder goede werken

het g. onvruchtbaar en dood (Jac. 1. 22 vlg. ; 2. 14
vlg.). In den zondaar, die door de doodzonde beroofd
is van Gods genade en liefde, kan het g. blijven (1 Cor.
13. 2): ook dat g., dat niet werkzaam is door de liefde,
is een gave Gods: doch het mist den leven wekkenden,
bezielenden invloed der liefde, waardoor het levend
en vruchtbaar wordt ter zaligheid en aldus vruchten
van verdienstelijkheid ten eeuwigen leven kan vóórtbrengen. Vandaar noemt de scholastiek zulk een g.
is

fides

informis

in

tegenstelling

met

fides

zonder wettige reden of dispensatie), lezen van geaanhooren van radio -uitzendingen, welke
met het g. in strijd zijn (> Roekenwet).
Plicht van g. is ook de uitwendige belijdenis des g.
(> Geloofsbelijdenis) (Mt. 10. 32; Rom. 10. 10).

formata

schriften,

caritate.

De daad van geloof wordt gedefinieerd: „een daad
van het verstand, dat instemt met de goddelijke waarheid op bevel van den wil, dien God beweegt door zijn

St. Thomas Aq., Summa Theol. (II. II. qu.
:
D’Alès, in
Vacant, in Dict. Théol. (s. v. Foi)
Billot, De Virtutibus Infusis
Apol. (s.v. Foi)
3
Garrigou-Lagrange, De Revelatione (1919)
1921)
(
7
Prat, La Théologie de Saint Paul ( 1920) ; Bavinck,
id., Verzam. OpGereformeerde Dogmatiek ( 2 1911)
v. d. Meulen.
stellen (I Philos. des Geloofs, 1921).

genade” (St. Thom. II. II. qu. 2. a. 9). Gelooven vindt
zijn grond niet in de eischen der practische rede
(Kant), is geen daad van het gevoel, voortkomend uit
innerlijke behoefte aan het goddelijke (Modernisme;
Encycliek „Pascendi”; Denz. 2074). In de daad van g.
brengt de mensch aan God het offer van het verstand;
hij geeft zijn verstand gevangen aan de hoogste,
eeuwige waarheid (2 Cor. 10. 5). Door die onderwerping
wordt het menschelijk verstand niet verlaagd, maar
verheven tot deelname aan de bovennatuurlijke kennis
van Gods geheimenissen. Is het g. daad van het verstand, deze daad komt slechts tot stand afhankelijk
van den vrijen wil onder den invloed van Gods voorlichtende en ingevende genade (St. Thom. t. a. p.;
Vatic. Sess. 3, cap. 3, can. 5; Denz. 1791, 1814).
Niets is meer redelijk dan zijn verstand te onderwerpen
aan de eeuwige, onfeilbare Waarheid. „Wanneer we
de getuigenis van menschen aanvaarden, de getuigenis

L

Geloof en wetenschap of de kennis, die men krijgt
door iets resp. op gezag van Gods openbaring en
van eigen inzicht aan te nemen, staan volgens de Kath.
leer in de volgende verhouding tot elkaar: a) Zij kunnen
niet met elkaar in botsing komen, omdat zij door God
aan den mensch gegeven zijn om de waarheid te kennen,
die een en onverdeeld is; dit wordt echter alleen
verwerkelijkt, als zij beide in volmaakten toestand
in den mensch aanwezig zijn. b) Het geloof heeft een
eigen gebied, dat het verstand niet kan betreden,

j

niet ziet” (Hebr. 11. 1).

;

;

;

making, is het ter zaligheid volstrekt noodzakelijk.
„Zonder geloof is het onmogelijk welgevallig te zijn:
want wie tot God wil naderen, moet gelooven, dat Hi
bestaat, en Belooner is voor hen, die Hem zoeken”
(Hebr. 11. 6). Deze noodzakelijkheid geldt het strikt
bovennatuurlijk g., dat immers omschreven wordt als
„een vaste grond voor wat men hoopt: een overtuiging

men

t.

;

;

geloofsmotieven vooraf, welke de rede overtuigen,
dat God heeft gesproken en dat het redelijk is zich
aan Gods getuigenis te onderwerpen. Deze geloofsmotieven zijn een voorbereidend stadium tot de
eigenlijke geloofsdaad, die, als zijnde geheel bovennatuurlijk, zijn laatste oplossing vindt in zijn eigen
bovennatuurlijke beweegreden, Gods eeuwige onfeilbare Waarheid in de heilsopenbaring. Vandaar overtreft de zekerheid des geloofs alle andere zekerheid
van natuurlijke kennis. Ook de Reformatie aanvaardt
de zekerheid des g. in dezen zin. Maar gelijk zij aan het
g. een wijder begrip toekent (fides fiducialis), zoo strekt
zij ook de zekerheid des g. uit niet slechts tot de
objectieve waarheden der openbaring, maar ook tot
de persoonlijke rechtvaardigmaking en zaligheid.
Deze opvatting werd verworpen door het concilie van
Trente (Sess. 3, cap. 9. 12; can. 13-15; Denz. 802, 805,
823-825). > Geloofsverzekerdheid.
Daar het g. wortel en grondslag is der rechtvaardig-

over dingen, die

i

1-16)
Dict.

van God heeft grooter gezag: omdat het is een getuigenis van God” (1 Joh. 5. 9). Aan de daad van g. gaan de

De

van g. wordt nog eens uitdrukkelijk door een
formeel gebod opgelegd (Mc. 16. 16).
plicht
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daar dit als eindig en beperkt, zoowel in kenkracht
als in -methode, niet al het weetbare omvatten kan;
het omgekeerde, dat nl. het verstand ook een absoluut
eigen terrein heeft, is alleen met dit voorbehoud waar,
dat het geloof zich even ver kan uitstrekken als de
> openbaring, en deze ook spreekt over een aantal
dingen, die het verstand wel, zij het met moeite,
kennen kan; meestal is het verstand op zijn eigen
terrein toch wel aan zichzelf overgelaten. Bovendien
raken beider gebieden elkaar in zoover, dat er historische feiten zijn met een bovennatuurlijke waarde,
als het leven van Christus, de kerkgeschiedenis enz.;
hierover kan dus naast het geloof de wetenschap
spreken, maar deze kan niet alles in die feiten omvatten,
c) Als het geloof zich uitspreekt over dingen, die op
het terrein van de wetenschap liggen, geeft het geen
bewijzen, maar alleen op de openbaring steunende
beweringen; de bewijzen moeten door de wetenschap
zelf worden gevonden; hierbij is het mogelijk, dat de
wetenschap door gebrek aan gegevens de beweringen
van het geloof niet bevestigen kan, maar zij kan nooit
het tegendeel bewijzen, d) Zouden nu geloof en wetenschap elkaar schijnbaar tegenspreken, dan kan dat
ofwel hieruit ontstaan, dat men iets voor een geloofspunt houdt, dat het niet is (wat kan worden uitgemaakt door het gezag van de Kerk; > Geloofsregel)
of dat men voor wetenschap houdt, wat geen definitief
resultaat, maar bijv. een voorloopige gissing bij onvoldoende gegevens is.
De consequenties hiervan zijn: a) dat men de geloofspunten op het eigen terrein ervan, het bovennatuur lijke,
niet met doorslaande argumenten bewijzen kan;
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b) dat men bij de beoefening van de wetenschap niet den vorm, óf van een ononderbroken voor
te dragen
van het geloof mag abstraheeren, maar dit als leidraad formule, óf van een reeks ondervragingen en antmoet gebruiken; c) dat men met het geloof echter direct woorden. Dit is ook nog het geval met de hedendaags
alleen de bereikte resultaten, niet direct de gebruikte gebruikte: die van de laatste soort dienen bij de toeredeneering, beoordeelen kan.
diening van het Doopsel en van de bisschopswijding
De verhouding tusschen geloof en wetenschap werd (•> Examen), die der eerste eveneens bij het Doopsel
vooral bestudeerd door > Thomas van Aquino; en en voorts bij de priesterwijding, in de H. Mis, in het
het laatst en duidelijkst door de Kerk vastgesteld in de Koorgebed, en nog bij vsch. andere bijzondere gelegenencycliek > Pascendi bij de veroordeeling van het heden. Twee dezer teksten worden veelal naar hun
•> Modernisme.
Pauwels. aanvangswoord genoemd: > Credo, nl. de zgn.
Geloof en Wetenschap, vereeniging, die zich > Apostolische g. en het Symbolum van > Nicea
ten doel stelt de algemeene verstandelijke ontwikkeling (- Konstantinopel). Een derde, het zgn. Athanasiaanvan haar leden te bevorderen, vnl. in verband met het sche (eertijds aan den H. Athanasius toegeschreven),
Kath. geloof. Zij tracht dit doel te bereiken door het noemt men gewoonlijk het Symbolum > Quicumque
houden van lezingen en door het verspreiden van goede (naar haar aanvangswoord). Een vierde heet officieel:
lectuur. Bij het Alg. Secretariaat zijn o.a. aangesloten de Geloofsbelijdenis van Trente (Professio fidei trivereenigingen van G. en W., R.K. Volksuniversiteiten, dentina), omdat zij door paus Pius IV in 1564 werd
R.K. Vrouwenbond en het Nationaal Hanzebureau. samengesteld uit het Credo van Nicea en vsch. nadere
Het officieele orgaan heet „De Schakel”.
de Haas
gegevens, ontleend aan de uitspraken van het Concilie
Geloofsafval, » Afval.
van Trente. Paus Pius IX laschte er (1877) nog enkele
;

.

Geloofsartikel, > Artikel des geloofs; Credo. woorden in, ontleend aan het Vaticaansch Concilie,
Geloofsbelijdenis. Het is niet voldoende inwen- en in dezen vorm schrijft heden het Kerkelijk Wetboek
dig te gelooven; men moet ook soms zijn Kath. geloof haar voor, om, door een eed bevestigd, plechtig

uitwendig bel den:
men

ij
zoo betuigt men, dat
schaamt Christus’ volgeling te zijn,

zich geenszins

afgelegd te worden in meerdere gewichtige gevallen(can.
1406), van ambtsaanvaarding vooral (zie boven). Inde
Oostersche kerken kent men heden bijna geen andere g.
meer dan die van Nicea (af en toe in afwijkenden vorm).
Voor gevallen van hereeniging schreef Rome bijzondere
voor: een Grieksche (1675), in aansluiting bij het Conci-

en dat men, volgens Zijn wil, behoort tot Zijn eenige
ware en zichtbare Kerk. De geloovigen voldoen gemakkelijk aan die verplichting door openlijk hun
Christelijke plichten te volbrengen, de Sacramenten
te ontvangen, de Mis te hooren enz. > Doopbeloften. lie van Florence (1439); een Maronitische (1743);
Om gewichtige redenen, bijv. uit vrees voor mishande- eindelijk een korte voor de verzoening van ketters
ling, is men van dien stelligen plicht van g. verschoond, (1890).
Lauwerse.
en mag men, althans eenigen tijd, zijn geloofsovertuiLit.: Eisenhofer, Handb. der kath. Liturgik (Frei-

verborgen houden, mits er in de gegeven burg).
Geloofsbrieven, schriftelijke stukken, strekomstandigheden geen zware ergernis uit volge, noch
oneer voor het geloof, omdat men minachting of kende ter legitimatie van vertegenwoordigende perschaamte zou schijnen te gevoelen omtrent Christus sonen, als gezanten, afgevaardigden voor internat,
en het Evangelie (C.I.C. can. 1325). Daar dit laatste conferenties, leden van de Kamers der Staten -Generaal
ging

schier onvermijdelijk
liet

ware geloof

lijdt, is

is,

als

men

loochent

al

Kamer en Senaat), Prov. Staten (in België:
Prov. Raden), gemeenteraden. Het onderzoek naar de
geloofsbrieven der leden der vertegenwoordigende
lichamen is in Ned. en in België opgedragen aan deze
lichamen zelf, en houdt o.m. in een onderzoek naar de
geldigheid der verkiezingen.
Struycken.
Geloofsdwang, > Godsdienstvrijheid.

veinzende

(in België:

of een valsche leer be-

die handelwijze uiteraard niet slechts leugen-

maar ook een zonde tegen de verplichting om
het ware geloof te belijden. Ook degenen, die slechts
achtig,

uiterlijk, uit vrees

ren, heeft de

voor folteringen, het geloof afzwoealtijd streng gestraft. > Crypto-

Kerk

Geloofseed, > Geloofsbelijdenis.
Geloofsgeheim, > Geheim (2°).
Geloofsgetuige, > Martelaar.

Katholiek.
Volgens de kerkelijke wet (C.I.C. can. 1406) moeten

uitdrukkelijk

geloofsbelijdenis (professio fidei)

Geloofsleer, het geheel der waarheden, die door
de goddelijke openbaring gegeven zijn in H. Schrift en
Overlevering en welke op Gods gezag met geloof
worden aanvaard.

afleggen o.a. de wijdelingen vóór het subdiaconaat;
de priesters, alvorens ze volmacht krijgen om biecht
te hooren of te preeken vóór hun aanstelling: de kardinalen, de bisschoppen, de kanunniken, de pastoors, de
oversten van priesterkloosters; de rector van een
seminarie of van een canonisch opgerichte faculteit en
zijn professoren, enz. Ook bij de opname van bekeerlingen in de Kath. Kerk is uitdrukkelijke g. voorgeschreven (> Afzwering). In al die gevallen dient de
tekst der „professio catholicae fidei”, opgesteld door de
Kerkvergaderingen van Trente en van het Vaticaan,
en vooraan in den C.I.C. geplaatst.
De g. met den > antimodemisteneed, voorgeschreven door Pius
(motu proprio 1 Sept. 1910), blijft
vooralsnog verplichtend (S. Off. 22 Maart 1918),
ofschoon die verordening niet in den C.I.C. staat.
Die bepaling treft ongeveer dezelfde personen als canon
1406 (zie boven), die slechts g. voorschrijft. Salsmans.
De Kerk heeft te allen tijde g. gebruikt, eerst korte,
spoedig langere. Meerdere bleven bewaard. Zij hadden
;

X

Geloof sleerling , * Catechumeen.
Geloofsregel noemt men de norm, die

uitmaakt,
welke waarheden precies door de geloovigen moeten
worden aangenomen; het gaat dus hierom den leidraad
voor het > geloof. Volgens de Kath. leer is dit de
prediking van de Kerk, die met haar > leergezag
aanwijst, wat onder het geloof valt en wat niet. Dit is
een levende geloofsregel tegenover dien van de > Oostersche Kerken, die de zeven eerste alg. Kerkvergaderingen als g. aanvaarden. De g. is voor de Prot. alleen
de H. Schrift, voor de Anglicanen de Kerk uit de eerste
eeuwen.
Lit.: De gangbare apolog. handb. over de Kerk,
van v. Noort, Schultes O.P., de Groot O.P.
Pauwels .
Geloof stalen zijn de complexen van taalkenmerken, eigen aan een bepaalden godsdienst of religie.
,
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Voor Ned. zijn van belang de Katholieken-, Protestanten- en Jodentaal, doch in ruimer zin vallen er bijv.
ook onder de groeptalen van vrijmetselaars of socialisten, daar deze ook hun ontstaansoorzaak vinden in
Beteekenis en
een bepaalde wereldbeschouwing.
invloed van zulke g. is in Oostelijke landen veel
grooter dan in het \V., waar sedert de „Verlichting”
ook op dit punt nivelleering is ontstaan. Behalve
levensbeschouwing, die een speciaal
’s menschen
gedachten- en gevoelsleven met noodzakelijken invloed
op de taal ten gevolge heeft, worden als ontstaansfactoren der g. nog genoemd: 1° invloedrijke cultustalen, als Latijn voor Katholieken, Hebreeuwsch voor
Joden, Arab. voor de Mohammedanen soms is dit ook
de taal van het volk met karakteristieke afwijkingen;
2° heilige boeken, waarvan stijl en terminologie wordt
overgenomen; 3° eigen benamingen voor specifieke
ambten, riten en gebruiken, daartegenover het opzet-

deld ten opzichte van het bovennatuurlijke, goddelijke
zij een eigenschap van stellingen beteekent, waardoor zij op gezag van Gods openbaring kunnen worden aangenomen. Voor het verstand krijgen zij
die eigenschap door de g. -motieven, die aantoonen
dat zij werkelijk door God zijn bekend gemaakt; de
uiteenzetting daarvan is de taak van de > apologetica. Het begrip g. is vooral uitgewerkt door p. A. Gardeil O.P.
Lit.: A. Gardeil, Crédibilité et Apologétique ; id.,
Pauwels.
Dict. Theol. Cath. (s.v. Crédibilité).
Geloovigc zielen, de zielen in het > vagevuur,
welke zich in een zuiveringstoestand bevinden, die een

geloof, zoodat

voorbereiding vormt tot de zalige

>

aanschouwing.

;

telijk vermijden van sommige benamingen, min of meer
als religieuze taboe; 4° bewaren van archaïsmen door
confessioneele minderheden als gevolg van isolatie;

5° invloed der vreemde taal van buitenlandsche
geloofsgenooten, waarmee minderheden vaak contact
houden; 6° het soms zich doelbewust aansluiten door
leden van een confessie bij een volkstaal of dialect
uit propagandistische overweging.
Voor de alg. lit., > Taalkringen. Verder
L i t.
Mieses, Die Entstehungsursache der jüdischen Dialekte
W. Janssen.
(Weenen 1915, hfst. 2 en 3).
:

Geloofs verberging,

>

Crypto-Katholiek

;

>

Geloof sverdediging, 1° (theol.

Apo-

logetica; Apologie.

Naam van

insti-

een Vlaamsch apologetisch

van NieuwenPerquy O.P.,
nu gevestigd in het Dominicanenklooster te Antwerpen. Houdt zich bezig met het verspreiden van Kath.

tuut,

gesticht te Lier in 1905 door G.
lande O.P., georganiseerd door P. L.

over apolog. en soc. vraagstukken (populaire
lit.
weekbladen, als de Ster en de Waarheid; wetensch.
tijdschriften, als Ons Geloof en Kul tuur le ven reeksen
brochures, boeken, o.a. Ned. vert. van de Summa
van St. Thomas) en het organiseeren van reeksen conferenties; daarnaast zorgt het voor studie- en documentatie-materiaal. Het wil niet alleen het bestaande
behouden, maar ook afgevallen Katholieken terugPauwels.
brengen.
;

>

Geloofsvervolging,
Inquisitie;

Godsdienstvrijheid;

Verdraagzaamheid.

Kerkvervolging;

Geloofsverzaking, > Afval.
G doofs verzekerdheid bij de Prot. De G.
(certitudo fidei) nam Calvijn van Augustinus over.
Calvijn sloot in de certitudo fidei ook de certitudo
salutis (zekerheid des heils) in. Maar Augustinus deed
dit n i e t. Theoretisch speelt de G. bij de Prot. een

groote rol, practisch bezorgt ze vaak angstige doods-

bedden.

Lit.: H. Bavinck,
2

I,

616 vlg.

2
;

Geloofs (2e dr.

waarbij alle
kosten tot en met die van het lossen in den prijs
begrepen zijn. > Prijscondities.
Gelre, > Gelderland.
Gelre. Een zekere „hyraut Gelre”, heraut van
Holland, is de schrijver van een reeks (veertien) kleine
wapendichten, en van dertien langere lof- en klaagliederen. Beroemd is van hem het wapendicht Vanden
Ever, waarin hertog Jan III van Brabant, als de
ever, door zeventien vijanden omsingeld en bedreigd,
door den hertog van Bar verdedigd, in fiere taal
allen trotseerend optreedt.
U i t g. Victor Bouton (Brussel 1881-*86). V. Mierlo.
Gelrocle, gem. in Belg. Brabant, ten Z. van Aarschot, ca. 1 300 inw. (Kath.); opp. 688 ha; landbouw.
Gelscmium, een plantengeslacht van de fam.
telt twee soorten houtige
der
slingerplanten met groote, blokvormige, gele of witte
bloemen. Als sierplant zijn G. sempervirens in Amerika
en G. elegans in Azië zeer in trek. De giftstof van den
wortelstok wordt in Z. China bij giftmoorden
Bonman.
gebruikt.
Gelscnkirchen, tweede industriestad van Wcstfalen, ligt midden in het Ruhrgebied aan beide zijden
van de Emscher. Evenwijdig aan deze rivier het
Rijn- Hem ekanaal (haven). In 1928 met de gemeenten
Horst en Buer vereenigd; opp. 105 km 2 332 200 inw.
prijsconditie,

Loganiaceae;

Geloofsbelijdenis.

2°

Geloste condities,

IV,
z.j.)

Geref.

244
;

J.

;

id.,

>

(4 dln.

2 1906

'

De

Lammertse

Calvinisme (G.G.G. 382, 218

Geloofsvrijheid,

Dogmatiek

vlg.)

zekerheid des
Lz., Calvijn en

Lammertse.
Gewetensvrijheid; Gods-

vlg.).

dienstvrijheid.

Geloofwaardigheid

(Lat.

credibilitas)

is

de

geschiktheid van een door een gezag voorgedragen
stelling om met geloof, d.w.z. niet om inzicht in
de waarheid, maar juist om dat gezag, aangenomen
te worden. In de theologie wordt de g. vooral behan-

,

(1932),

waarvan 47,7%

Kath.,

45,2%

Prot.

Het

economisch belangrijkste gedeelte is nog het vroegere
G. aan den Z. oever van de Emscher, in het midden der
19e eeuw nog een klein dorpje, nu een der grootste
kolensteden van Europa. Het stadsbeeld wordt hier
geheel beheerscht door de tallooze schachten en hoogovens. Ook in Buer, ten N. van de Emscher, spelen
industrie en mijnbouw een groote rol, al heeft men hier
goedverzorgde parken en grasvlakten, die dit stadsdeel
een frisch aanzien geven. Oude bouwwerken zijn hier
de Gotische dom St. Urban; het slot Beek in Barokstijl,
het slot Berge. Horst heeft nog een geheel landelijk
karakter; er zijn nog resten van het in 1559 gebouwde
slot Horst in Renaissancestijl. Groote kolenmijnen
(productie ca. 1 / 10 van het Ruhrgebied) en cokesfaLips.
brieken; geweldige ijzer industrie.

Geit, dat stom is/maeckt recht dat krom is,
zinsnede uit Cats, Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen

tijd (II).

natuurkundig verschijnsel, opgewekt
door een trillend vast lichaam, een vloeistof of een gas.
Deze bewegingstoestand wordt overgebracht op het
gehoororgaan door een middenstof (gewoon lijk lucht),
waarin deze trillingstoestand zich voortplant. Wanneer deze bewegingstoestand is een harmonische of
een uit meerdere harmonische trillingen samengestelde
trilling, hoort men een toon (enkelvoudig of samen-

Geluid,

,

Geluidmeetdienst
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maken met punten,
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minder dan een golflengte afstands
van het aankomende geluid gelegen zijn.
De voortplanting van het geluid in een middenstof De natuurlijke w'aameming met beide ooren wordt
wordt voorgesteld als een voortplanting van golven door geschikte geluidsbekers verscherpt. Deze worden
(geluidsgolven), die gekenmerkt zijn door zoo opgesteld, dat een gedeelte kan draaien om een

gesteld). In andere gevallen heeft
•>

te

die op

in de richting

geruisch.

een bepaalde golflengte (A) en een bepaalde periode
(T) of frequentie (v) (> Trillingen).
Evenals bij de golven in het algemeen kan men
twee soorten geluidsgolven onderscheiden: loopende
golf is een
en staande golven. De
continu voortschrijdende periodieke storing (zingen
in de vrije ruimte). Naarmate de golf zich van de geluidsbron verwijdert, wordt de geluidssterkte, die
evenredig is aan de trillingsenergie, minder o.a. ten
gevolge van allerlei storingen (geluidsweerstanden).
golf ontstaat, wanneer een
Een
loopende golf teruggekaatst wordt tegen een vasten
wand of oppendak en wanneer de afstand van de geluidsbron tot dezen wand een geheel aantal halve
een
staande golf zijn
bedraagt. In
golflengten
bepaalde punten („knoopen”), die geen uiter

verticale as, een ander om een horizontale. De hoekbepaling wordt nu des te nauwkeuriger naarmate de
stellen geluidsbekers op grooteren onderlingen afstand
opgesteld zijn. Het geheele toestel, zooals dit door
Pérot en Baillaud is ingericht, draagt den naam van
acoustischen goniometer. Twee waarnemers, een voor
den horizontalen en een voor den verticalen hoek,
bepalen zoo, door instelling op maximale geluidssterkte, de coördinaten bijv. van een onzichtbaar

wijking vertoonen, daarentegen zijn er andere punten
(„buiken”), waarvan de uitwijking maximaal is, vergeleken met de omgeving. De buiken en knoopen lig-

legen.

loopende

staande

gen op een afstand

gelijk

aan

^

van

elkaar. Staande

golven stellen ons in staat om de golflengte van het
geluid experimenteel te bepalen (> Kundt, Stoffiguren van).
Bij terugkaatsing van g. tegen een wand kan een
echo ontstaan.
Het geluid plant zich voort met zekere snelheid,
die afhangt van de soort der middenstof en bovendien
nog van andere factoren, zooals temperatuur (groote
invloed) en druk. Voor de vaste stoffen (ijzer 5 000
m/sec) en de vloeistoffen (water 1 500 m/sec) is de
voortplantingssnelheid grooter dan in gassen (lucht
bij 0° 332 m/sec).
Op grond van de algemeene theorie der golven bestaat er tusschen de golflengte, de periode en de voortplantingssnelheid c de betrekking A
c T. Door meting van A en T wordt de voortplantingssnelheid in
een gas bepaald.
Bij het huidig experimenteel natuurkundig onderzoek wordt dikwijls ook gebruik gemaakt van de ultrasonore geluidsgolven. Dit zijn geluidstrillingen met
heel hooge frequentie van de orde 10® en worden opgewekt door mechanische trillingen van kwartsplaatjes

vliegtuig.

Hierbij

moeten dan twee

correcties

worden

aangebracht, nl. een voor de windssnelheid en een voor
de snelheid van de geluidsbron. Andere toestellen
berusten op concentratie in parabolische spiegels.
Voor korte geluidsstooten of slagen bepaalt men de
richting door gelijktijdige waarnemingen op verschillende plaatsen, onderling op grooteren afstand ge-

2° Afstandsbepalingen
kunnen worden verkregen door de combinatie der richtingen op
verschillende plaatsen, alsook door gebruik te maken
van de bekende voortplantingssnelheid van het geluid
in verschillende middenstoffen. Voor de theorie der
vsch. methodes en de beschrijving der vele toestellen,
die op dit gebied, vooral onder den oorlog, zijn uitgedacht, worde verwezen naar de literatuur.
L i t. Jean Becquerel, Cours de Physique (II 1926,
367-410) ; A. B. Wood, Sound (1930, 359, 478) ; E.G.
Richardson, Sound (1935, 293).
A. Mulder.
:

Geluidmeetdienst, dienst, belast met het bepalen van de vijandelijke artillerie-opstellingen door
middel van het geluid. > Artilleriemeetdienst. Het
geluid wordt opgevangen op een aantal microfonen,
die verbonden zijn met een centrale (oscillograaf). In
den primairen kring van iedere microfoon is het primaire deel van een inductieklos en een snaargalvanometer opgenomen. Op de snaar van dezen galvanometer is een spiegeltje bevestigd. Door een lens
worden lichtstralen op de spiegeltjes geworpen;
deze reflecteeren het licht door een lenzenstelsel
op een strook lichtgevoelig
papier,
dat
met
behulp van een kleine dynamo kan afrollen. Een
geluidsgolf, door een microfoon ontvangen, doet ten
slotte het spiegeltje draaien, dat een zigzaglijn op de
bewegende film werpt. Uit de aldus ontstane meerdere
(> Piezo-electrische kwarts).
L i t. Handb. der Physik (VIII 1927). V. Itterieek. zigzaglijnen worden de tijdsverschillen bepaald, waarLocaliseeren van geluid komt neer op het bepalen op de geluidsgolven de vsch. microfonen bereiken.
van de richting, waarin het geluid naar den waarnemer Uit deze tijdsverschillen wordt de plaats van de getoe komt, en van den afstand, waarop de geluidsbron luidsbron, i.c. de vijandelijke artillerie-opstelling,
afgeleid.
Nijhoff.
zich bevindt.
1°
kan reeds met
Geluidsfilm. Hieronder verstaat men in het
het natuurlijk twee ooren-stelsel, zonder eenig instru- algemeen een film, die, behalve uit beelden, ook uit
ment, vrij nauwkeurig (binnen een paar graden) ge- geluid bestaat. Behalve de „talkie” (spreekfilm) onderschieden, indien het geluid van rechts of links invalt; scheidt men ook de „musical” (muziekfilm). De uitkomt het echter van voor of achter, dan kan men zich vinding van de g. heeft aan de filmkunst een nieuw
180° vergissen. Deze instinctieve richtingsbepaling is element toegevoegd, waardoor de aesthetische waarde
een weten sch. probleem, dat nog slechts gedeeltelijk van de film niet meer alleen van de beeldopvolging
afhangt, doch van een juiste combinatie van beeld en
is opgelost. De techniek is er in geslaagd haar nog eenigszins te verbeteren. Hierbij moet men onderscheid geluid. Het is niet noodig en niet gewenscht, dat in de
maken tusschen geluiden, die eenigen tijd aanhouden film zooveel gebruik gemaakt wordt van het geluid
met een bepaalde toonhoogte, en korte slagen, zooals (o.a. den dialoog) als in de werkelijkheid het geval is.
die bijv. door een ontploffing worden teweeg gebracht. Met andere woorden: niet alle geluiden, die onder
Voor het aanhoudende geluid kan men gebruik maken normale omstandigheden bij geluidmakende menschen
van het phaseverschil, dat er bestaat tusschen twee dieren of dingen behooren, zijn steeds in de g. verant-

=

:

Richtingsbepaling

.
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Geluidsleer

— Geluidstrechter

woord. Zooals het beeldrhythme van een stomme film
dient bepaald te worden door den aard van de film,
door de bewogenheid van den maker en zoovele andere
factoren, zoo dient ook de verhouding tusschen beeld
en geluid meer te zijn dan een toevallige verhouding
of een verhouding, aan een overbekende werkelijkheid
ontleend. Wanneer men bijv. een deur ziet dichtvallen,
dan impliceert dit nog niet, dat men zulks ook hooren
moet. Uit geschiedt alleen, wanneer het door redenen
van impressie, van duidelijkheid of anderszins wordt
gemotiveerd. Óm dezelfde redenen kan het voorkomen,
dat men de deur hoort dichtvallen zonder het te zien.
Alles komt dus aan op een doelmatig gebruik van het
geluid, waaruit vanzelf volgt, dat een goed filmer een
groote soberheid zal betrachten. Hij zal den eenen keer
het geluid aanwenden om den beeldindruk te accentuecren, te versterken, den anderen keer om het geluidsrhythme als tegenspeler van het beeldrhythme
een taak te geven. Het verwaarloozen van deze filmwetten is oorzaak, dat vele geluidsfilms vol lawaai aan
ons voorbijrennen, terwijl een zuivere, althans sobere
toepassing van het geluid („Romance Sentimentale”
van Eisenstein-Tissé-Alexandrow, „Morgen beginnt
das Leben” van Wemer Hochbaum of „Der Weg ins
Leben” van Nikolai Ekk) een sterkeren en dieperen
indruk achterlaat. Daar waar het geluid de optische
impressie schaadt, zondigt men tegen de wetten van de
film. Slechts de erkenning van deze filmwetten kan
leiden tot een geluidsfilmkunst, die na een eersten aanloop spoedig werd vervangen door een luidruchtige
manifestatie van niet verantwoord lawaai, dat in het
huidige stadium van de filmevolutie aan den toeschouwer wordt op gedrongen en zijn geest noodeloosvermoeit.
Dit is te meer te betreuren, waar de geluidsfilmkunst
nog in het allereerste stadium van haar ontwikkeling staat.
De eerste „geluidsfilm”

v.

werd

in 1908

Domburg

.

met practisch

succes vervaardigd door Cincphone te Londen. In 1910
werd door Gaumont in Frankrijk een installatie voor
de weergave in den handel gebracht. Deze „geluids-

film” bestond toen nog in een stomme film, waarnaast
de gelijktijdig opgenomen geluiden door middel van
gramophoonplaten synchroon werden weergegeven.
Tot werkelijk practische resultaten kwam men, toen in
1925 electrische gramophoonopnamen mogelijk werden,
die hun ontstaan danken aan de uitvinding der zgn.
versterker lampen, waardoor tevens de sterkere verbreiding van radiotoestellen ontstond. Practisch ontwikkelde de g. zich pas in haar volle kracht, toen het
mogelijk werd het geluid photographisch vast te leggen.
Het geluid wordt opgevangen door
een microphoon. De geluidstrillingen wekken in de
microphoon electrische stroompjes op, waarvan de
sterkten evenredig zijn aan die der geluidstrillingen.
Deze stroompjes worden (op dezelfde wijze als in een
radiotoesteJ) versterkt, waarna ze naar een „lichtventiel” geleid worden. Achter dit lichtventiel is een
electrische lamp geplaatst. Onder invloed van deze
wisselende electrische stroompjes opent en sluit zich
het lichtventiel, waardoor lichtstralen van varieerende
sterkte worden uitgezonden. Deze lichtstralen werken
in op een lichtgevoelige filmstrook, waardoor de geluidstrillingen photographisch worden vastgelegd. Het
gephotographeerde geluid is zichtbaar als een smalle
rij van onder elkaar liggende streepjes van verschillende breedte. Het photographeeren van het geluid
vindt gelijktijdig plaats met het opnemen der filmbeelden, waarvoor de beide opnametoestellen syn-

Opname.
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chroon gekoppeld worden. Bij het afdrukken van de
film worden later geluid en beeld op één en dezelfde
celluloidstrook naast elkaar gezet.
Hierbij heeft hetzelfde proces
plaats als bij de opname, doch in terugwerkende volgorde. In het projectiestoetel worden de gephotographeerde geluidstrillingen belicht door een gloeilamp.
Het licht van deze lamp wordt, naargelang van de
dichtheid der gephotographeerde geluidstrillingen,
in varieerende sterkte doorgelaten. Deze stralen vallen
op een photo-electrische cel. Door de wisselende sterkte
der stralen wekt de photo-electrische cel in de stroombaan, waarin zij is ingeschakeld, kleine stroomveranderingen op. Deze varieerende stroompjes worden naar een versterker en vandaar naar een luidspreker gevoerd, waar ze (evenals bij radio) in geluids-

Vertooning.

trillingen

Pelster.
worden omgezet.
studie van de verschijnselen van het

Geluidsleer,

>

geluid.

Geluidsniveau. Hieronder wordt

verstaan de
logarithme van de verhouding van een op een bepaalde
plaats bestaande geluidsintensiteit tot een geluidsintensiteit, die men als standaard heeft aangenomen.
Als standaard wordt gewoonlijk aangenomen de intensiteit van het minimum hoorbare geluid bij een toonhoogte van ong. 1 000 per. /sec. Het niveau wordt uitgedrukt in decibel(db). Onder een niveau van 40 db
verstaat men nu een niveau, waarbij de intensiteit
van het geluid 10 000 maal grooter is dan die van het
A. Dubois
minimum hoorbare geluid.
Geluidsscliaduw, > Buiging (van het geluid).
Geluidsspiegel, toestel, dienende om het geluid
te weerkaatsen, gelijk een gewone spiegel het licht
weerkaatst. Meer in het bijz. spreekt men van een g.,
indien het weerkaatsend opp. hol is, zoodat de teruggekaatste stralen, die van een geluidsbron uitgaan,
bijv. van een spreker op den kansel, zich gelijkmatig
over de toehoorders verdeden en het geheel den vorm
A. Mulder .
vertoont van een schelp.
Gcluldsstraling . Hieronder verstaat men de
eigenschap van het geluid, om zich vanuit de geluidsbron te verspreiden, zgn. „voort te planten”. Als regel

de g. niet in alle richtingen gelijk. Soms wordt zij
in bepaalde richtingen geconcentreerd, bijv.
door middel van trechters (claxons). De mate, waarin
een geluidsbron in staat is hare geluidsenergie aan de
omgeving over te dragen, bepaalt haar deugdelijkheid
Geluidstrechter. A Dubois.
als zoodanig. Zie ook
Geluidstrechter, instrument, dat ten doel
heeft het geluid te versterken en dit een bepaalde
richting te geven. Hij wordt gebruikt zoowel bij het
uitzenden (scheepsroeper, grammophoonhoom) als bij
het opvangen (hoorbeker) van geluid. Hij bestaat gewoonlijk uit een kegelvormige buis van karton of
metaalblik; in sommige gevallen, zooals bij de grammophoon, neemt de openingshoek naar buiten geleidelijk
toe ten einde het geluid meer te verspreiden.
De werking van den scheepsroeper berust hierop,
is

met opzet

.

dat de opgewekte geluidsenergie zich hoofdzakelijk
in één richting voortplant. De vorm moet daartoe
zoodanig zijn, dat de geluidsstralen bijna evenwijdig
den trechter verlaten en dus ongeveer platte golffronten vormen, waardoor de sterkte van het geluid veel
minder dan met de tweede macht van den afstand afneemt en dus veel verder hoorbaar is dan zonder trechter. De verstaanbaarheid door den scheepsroeper kan
worden opgevoerd. Vervolgens kan de g.
tot 1 000
ook resonantiewerkingen vertoonen, doordat zoowel

m
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Geluidverdeeling— Gelijke stemmen

het luchtvolume in den trechter alsook de wanden gaan
meeklinken.
De versterkende werking van den hoorbeker berust
vnl. hierop, dat door de grootere open ingsdoorsn ede
een grootere geluidsenergie wordt opgenomen en in het
oor geconcentreerd. Toch heeft men opgemerkt, dat er
een zekere sterktegrens bestaat, waaronder de hoorbeker geen voordeel meer biedt, zoo zelfs, dat dan het
bloote oor den beker in gevoeligheid overtreft.
Hoorbekers kunnen ook gebruikt worden om een
samengestelden toon in zijn deeltonen te ontleden. De
verschillende bekers moeten dan op bepaalde tonen
zuiver zijn afgestemd en alleen op deze sterk resoneeren. Deze methode is uiterst geschikt om de zuiverheid van kerkklokken te beoordeelen.
A. Berliner en K. Scheel, Physikalisches
L i t.
Handwörtorbuch (1081).
A. Mulder.
Geluidsverdceling. Hieronder verstaat men
de verdeeling van een voortgebracht geluid over een
gesloten ruimte. Bij het bouwen van kerken, concertzalen e.d. dient men te streven naar een zoo gelijkmatig mogelijke verdeeling van het geluid over dat
gedeelte der ruimte, waar zich toehoorders bevinden
A. Dubois.
Gcluidsvvaarncming, > Gehoororgaan (sub:
:

.

physiologie).

Geluk

n o g

>

Fortuna.
Eeuwig geluk is het g. van de verstandelijke schepselen, die God aanschouwen mogen in het > eeuwig
leven, dat algeheele bevrediging schenkt. > Aanschouwing Gods.
Geluksgarve heet de laatste schoof van den oogst.
Men verwachtte daarvan geluk voor het volgend jaar.
Ze wordt ook opgetooid met groen en bloemen, aan een
staak gebonden, naar de hoeve gebracht en de vrouw
des huizes aangeboden. Dan heet ze: ’t Olie Wief,
hetgeen wellicht wijst op een Oud-Germ. vergoddelijkte
personificatie der vruchtbaarheid.
L i t. Jos Schrijnen, Ned. Volkskunde ( 2 I 1930, blz.
(i

c o

r.),
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genieten en eenige openbare vereer ing ontvangen met
goedkeuring van het hoogste kerkelijk gezag. > Heiligverklaring.

Geluveld, gem. in de prov. W. Vlaanderen, ten W.
van Ieperen, gelegen aan de Reutelbeek, bijrivier van
de Leie; opp. 779 ha, ca. 1 300 inw. Zandstreek; landbouw. Kerk en kasteel vernield in den Wereldoorlog.
L i t.
Slosse, Schets over kerk en pastors van G.
:

(1901).

Geluwe,

gem. in de prov. W. Vlaanderen, ten W.
van Kort rijk, gelegen aan de Geluwebeek (voortzetting
van de Reutelbeek); opp. 2 109 ha, ca. 6 000 inw.
Kleistreek; landbouw; vlasnijverheid; tabaksteelt.
Leed veel in den Wereldoorlog.
L t. E. Huys, Gcsch. v. G. (Kortrijk 1893).
Geluwe, Arnold van, Vlaamsch polemist;
i

*

:

te Ardooie, f 1675 te Gent. Na tienjarig verblijf
Delft keerde hij naar Gent terug, waar hij talrijke
werken schreef tegen de Gereformeerden; later werden

1604

te

ze verzameld onder den titel: Geschriften van A. v. G.,
gheseydt den Vlaemschen Boer.

L i t. De Seyn, Dict. des Ecrivains beiges (s.v. met
beschrijving van ieder werk).
A. Boon.
Gelijk-al, term in de boekbindkunst voor de
bindwijze, waarbij de bladzijden en de boekband:

;

borden gelijk afgesneden worden en de band dus
geen overstekende kanten vertoont. Voor dunne boekjes is dit een eenvoudige methode, waarbij gekleurde
papieren omslagen toch een aardig resultaat geven.
L i t. Elis. Menalda, Zelf boekbinden. Poortenaar .
Gelijkbeenig, > Boldriehoek; Driehoek; Trapezium.
:

Gelijkdruk-turbine,
Stoomturbine.
Gelijk en gelijkvormig (meet k.) zijn twee
driehoeken, veelhoeken, drievlakshoeken, veelvlakshoeken, viervlakken of veelvlakken, als zij alle ele-

menten gelijk hebben; teeken:
De gelijke elementen
in twee g. en g. fig. worden ook gelijkstandig genoemd.

:

Knippenberg.

322, 323).

Geluksgoden, > Fortuna.
Geluksmoraal, de leer, volgens

welke een handeling zedelijk goed is, wanneer deze den mensch gelukkig maakt. > Eudaemonisme; Loonmoraal.

Gcluksrad . De Antieke gedachte, welke het wisselende leven van den mensch met een draaiend rad vergeleek, werd eerst in de 12e e. plastisch uitgebeeld
(miniat. in het Boethius hs. bibl. Vatic., evenzoo in
Lustgarten van Herrad v. Landsberg, waar Fortuna
zelf het rad draait). In monumentale opvatting komt
het g. voor in de glasschilderkunst in de roosvensters
van Amiens, Verona (St. Zeno), dom te Trier en het
meest zinnebeeldig in Notre Dame te Parijs. Hier
troont Maria met haar Kind in het centrum, profeten
omsluiten haar; de volgende concentrische cirkel bevat den dierkring en de voorstellingen der maanden en
in den uitersten cirkel strijden de deugden tegen de
ondeugden. In het middelpunt van den eeuwigen strijd
tusschen goed en kwaad staat dus het Verlossingswerk
i.p.v. de Antieke Fortuna.
L i t.
Künetle, Iconogr. d. Christl. Kunst (I 1928,
204 vlg.).
Terlingen-Lücker.
Gcluksspinnctje, > Fluweel mijten.
:

Gelukwenschcn,
Gelukzalig

->

zijn zij, die

Gclcgenheidsgraphiek.

God

zien.

>

Aanschou-

wing Gods; Eeuwig leven. In meer beperkten zin
worden (geluk)zalig genoemd zij, die volgens de plechtige verklaring van den paus de aanschouwing Gods

Twee

g.

en g.

fig. zijn of

congruent (in de

fig.

A ABC

symmetrisch (A A'B'C' en A
A"B"C"). Terwijl men twee in één plat vlak gelegen
symmetrische driehoeken kan laten overgaan in twee
congruente, nl. door een van de driehoeken uit het
vlak te nemen en om te keeren, kan men twee symmetrische viervlakken niet door een beweging laten
overgaan in twee congruente. Twee driehoeken zijn
g. en g., 1° als zij gelijk hebben twee zijden en den
ingesloten hoek, 2° één zijde en de aanliggende hoeken,
3° alle zijden, 4° twee zijden en den hoek tegenover
één dezer zijden, mits de hoeken tegenover de andere
en, A, A'B'C')

of

gelijke zijden gelijksoortig zijn, d.w.z. beide scherp,
recht of stomp zijn.

L i t. -> Planimetrie Stereometrie.
v. Kol.
Gelijkenis, Bijbelsche, > Parabel (Bijb.).
Gelijke stemmen (Lat. voces aequales, Fr.
:

;

voix égales, Ital. voci pari, D. gleiche Stimmen).
Onder een koor van g. s. verstaat men een geheel van
vrouwen (kinder-)stemmen, aldus: alten en sopranen,
ofwel de vereen iging van uitsluitend mannenstemmen:
tenoren en bassen. Koorwerken (of gedeelten daaruit)

;
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Gelijkheid

—Gelijkstroommachine

voor bassen, tenoren en alten uit den bloeitijd der
polyphonie (16e eeuw) golden ook als zoodanig, en
met reden, vermits de altpartij door een hooge mannenstem gezongen werd. Echter ook driestemmige stukken
in hoogere ligging, voor tenoren, alten en sopranen,
werden eveneens als koor van g. s. aangeduid, de Klerk.

Gelijkheid, 1° w i s k. Een g. wordt aangegeven
=, ingevoerd door Robert Recorde
(* 1510, f 1558). Een g., waarin onbekenden optreden,
heet > vergelijking. Een verg., geldig voor alle waar2
den van de onbekende, bijv. (x + 1) x (x
1) = x
1,
door het teeken

—

—

heet identiteit, in den regel aangegeven met het teeken
v. d. Corput.
G. staat tegenover > Ongelijkheid,

=.

2° Maatschappelijke gelijkheid. Absolute gelijkheid
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Gelijkhoofds, >
Gclijklustig

is

Isocephalie.

een schip, waarbij de diepgang

voor en achter hetzelfde

is.

Gelijkmachtig, > Aequivalent.
Gelijkmatig convergent, ander woord

voor
uniform convergent.
Gei ijknamig
(w i s k .). G. breuken zijn
breuken met denzelfdcn noemer; g. > machten hebben
denzelfden exponent, g. > wortels denzelfden wortelexponent.
Gelljkriehtcrs, apparaten in gebruik bij de
electro techniek, welke de eigenschap bezitten, dat zij
den electrischen stroom uitsluitend of althans overwegend slechts in één richting doorlaten. Men kent
zgn. mechanische g., als bijv. bepaalde oxyden van
metalen, welke vroeger in de radiotechniek toepassing
vonden. Tegenwoordig speelt de gasgevulde g. een
hoofdrol. Hij bestaat uit een gloeiende kathode en een
anode, welke in een gesloten vat, gevuld met een verdund gas, bijv. kwikdamp, zijn aangebracht. Brengt
men nu op de beide polen een wisselspanning aan, dan
blijkt slechts de stroom in één richting door te gaan,
m.a.w. er ontstaat een pulseerende gelijkstroom.
Door daartoe geschikteschakelingen, d.w.z. door combinatie van meerdere gelijkrichters en toepassing van
smoorspoelen en condensatoren, kan men een vrijwel
constanten gelijkstroom verkrijgen en een hoog rendement van den omgezetten stroom (90 k 95%) behalen.

>

der menschen zou de maatschappij maken tot een kleurloos aggregaat, en gelukkig is er naast veel gelijkheid
(> Menschheidsrechten) veel ongelijkheid (vooral
feitelijke). En wel bijzonder gezien uit sociaal oogpunt.
Zelfs zóó, dat men op haar het begrip „stand” kan
opbouwen, en het definieeren als hebbende naar buiten
ongelijkheid, inwendig gelijkenis (niet: gelijkheid)
der leden. Die gelijkenis levert de basis voor de subjectieve waardeering als „eikaars gelijken” of „ongelijken”. Daarnaast ligt een objectief criterium in
gemeenschap of verschil van belangen, gevaren,
> levensstandaard, enz.
Maatschappelijke ongelijkheid is door God gewild.
Wie trachten ze uit te wisschen, misdoen. Ze is vooral
De toepassing geschiedt vnl. bij tractie, electrotechevident bij gezag en bezit. Bij het werken aan de
nische industrie en radio.
A. Dubois.
verheffing van het individu dient dit erkend door de
Gelijksoortig (w i s k.) lieeten > machten met
lager geplaatsten; maar de hooger geplaatsten hebben
aan die verheffing mede te arbeiden. Zóó zijn de hetzelfde grondtal.
Gelijksoortige hoofdstralfcn, > Samenklassenstrijd en de „gelijkheid” veroordeeld. Ja zelfs
loop.
het ideaal der ordening is gevestigd op de ongelijkheid
Gclijkspierigen (homo- of isomyaria) noemt
in maatschappelijke diensten (> Groep). Op het feit
Spann een men de mossels, die in het bezit zijn van twee even
der maatschappelijke ongelijkheid bouwt
sterk ontwikkelde sluitspieren. Zij staan tegenover de
pijler van zijn > Universalisme. Zie nog > Kaste;
ongelijkspierigen (hetero myar ia), waar meestal de
Klasse; Menschheidsrechten.
L i t. Leo XIII, Permoti Nos id., Quod Ap. Muneris; achterste sluitspier sterker ontwikkeld is, en de
monomyaria, waar slechts één sluitspier voorid., Graves de C. Re
Pius X, Notre Charge Apost.
Wülems.
Bened. XV, Ad Beatissimi, Brief a. d. Biss. v. Bergamo, komt.
11 Maart 1920; Pius XI, Quadr. Anno; S. Bernardinus
Gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderv. Siëna (Opera Lugduni 1650) II Sent. 35; O. Spann, Der wijs, > Schoolstrijd.
Wahre Staat (Jena, Fischer, 3 1931).
Keulemans.
Gelijkstroom is de electrische stroom in den
:

;

;

3° Gelijkheid voor de wet. De gelijkheid van alle
burgers zonder onderscheid van rang, stand of geboorte
heeft zich in W. Eur. geleidelijk doorgezet. Slavernij
en hoorigheid waren in W. Europa reeds vóór de Fr.
Revolutie zoo goed als verdwenen, terwijl deze revolutie aan voorrechten van rang, stand en geboorte,
althans in beginsel, een einde heeft gemaakt. Al zijn
na de Restauratie, gevolgd op den val van Napoleon,
vsch. voorrechten van den adel hersteld, in den loop
der 19e e. zijn deze in Fr., Ned. en België toch weer
verdwenen.
In de Ned. en in de Belg. Grondwet is het beginsel
van gelijkheid van allen voor de wet uitdrukkelijk
neergelegd. Voor Ned.: Art. 4 bepaalt dat allen,
die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden,
gelijke aanspraak hebben op bescherming van persoon
en goederen, art. 6 dat ieder Nederlander tot elke
landsbediening benoembaar is, en art. 176 dat geen
privilegiën op het stuk van belastingen kunnen

gesloten geleider, ontstaan door het aan leggen aan een
constante spanning, waarbij het verband tusschen
spanning, stroom en weerstand beheerscht wordt door

Wet van Ohm: E

=

G. wordt verkregen door
in dynamo’s of inkwikdampgelijkrichters (> Gelijkrichters). Het gebruik van
g. staat naast dat van wisselstroom, doch het groote
voordeel van g. is gelegen in de mogelijkheid van het
tijdelijk opzamelen van groote hoeveelheden electriPot
sche energie in accumulatoren.
Voor geneesk. behandeling met gelijkstroom,
de

gelijkrichting

iru .

van wisselstroom

.

>

Electro therapie.

Gelijkstroommachine,

dynamo -electrische

machine, waarin mechanische energie wordt omgezet
in electrische in den vorm van gelijkstroom (g e 1 ij k stroomgenerator), of omgekeerd (g e 1 ij k stroommotor). De hoofddeelen van een g. zijn:
1° het magneetstelsel (veldmagneten en juk) met de
magneet- of veldwikkeling; 2° het anker met ankerwikkeling; 3° de collector of commutator; 4° de borstels
worden verleend.
Voor België: art. 6, 8, 47, 50, 53, 56, 94, 112 met de klemmen der machine verbonden. Meestal
draait het anker binnen het magneetgestel (buitenen 113 van de Grondwet, zelfde bepalingen.
Voor de positie van vreemdelingen, zie > Vreemde- poolmachine). Naar gelang van het, steeds even, aantal
Struycken. veldmagneten of polen onderscheidt men: tweepolige,
lingen.

:
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Gelijktijdige berechting

vierpolige enz. en veelpolige machines. Naar de schakeling der wikkelingen van anker en veldmagneten
worden ze verdeeld in: 1°
waarin anker- en veldwikkeling in serie geschakeld zijn;
2° >
waarin deze parallel
geschakeld zijn; 3° »

>seriemachine,

shuntmachine,

Gelijkstroomgenerator of dynamo. In de ankerwikkeling, die meestal met
A)

constante snelheid wordt rondgewenteld, worden
wisselende e.m.k. geïnduceerd, die aanleiding geven
tot wisselstroomen, welke met behulp van den collector als gelijkstroom in de leiding buiten de dynamo
(buitenleiding, uitwendige keten) worden geleverd.
is evenredig
Deze e.m.k., de
met het aantal omwentelingen, het aantal windingen
(of werkzame draden) van het anker en den magnetischen krachtstroom; deze laatste is evenredig met
het aantal windingen der veldwikkeling en den daarin
loopenden stroom (het aantal
dingen). De klemspanning is gelijk aan de ankerspanning, verminderd met het kleine spanningsverlies
in de dynamo; de stroom in de buitenketen, de belas t i n g stroom of de b e 1 a s t i n g, is evenredig
met de klemspanning en omgekeerd evenredig met den

ankerspanning,

ampère-win-

weerstand van die leiding.
B) Gelijkstroommotor. Aan de magneeten ankerwikkeling wordt gelijkstroom toegevoerd,
meestal door aansluiting van den motor op een net
van constante spanning. De constructie van een g. m.
komt overeen met die van een dynamo wordt aan het
anker van een dynamo gelijkstroom toegevoerd, dan
zal dit een ronddraaiende beweging krijgen, en wel
tegengesteld aan die, welke de machine heeft, indien
zij als generator stroom van dezelfde richting zou leveren. Ten gevolge van de rotatie der ankerwikkeling
in het magneetveld wordt daarin een e.m.k. geïnduceerd, die de spanning, waarop de motor is aangesloten,
tegenwerkt; deze t e g e n - e. m. k.
is evenredig
met den magnetischen krachtstroom en het aantal
omwentelingen van het anker, zoodat dit laatste, de
snelheid van den motor, evenredig is met de
tegen-e.m.k. en omgekeerd evenredig met den magnetischen krachtstroom; daar de (constante) klemspanning
gelijk is aan de som van de tegen-e.m.k. en het kleine
spanningsverlies in de machine, is, bij benadering,
de snelheid omgekeerd evenredig met den magnetischen
krachtstroom (snelheidsregeling door veld verandering).
Het op de ankeras ontwikkeld mechanisch koppel, het
belastingskoppel of de belasting,
is
evenredig met den magnetischen krachtstroom
en den ankerstroom; deze laatste is evenredig met het
verschil van de klemspanning en de tegen-e.m.k.
en omgekeerd evenredig met den inwendigen weerstand
der machine. Bij het in werking stellen, het aanzetten van den motor is de tegen-e.m.k. nul;
om den
te verlagen wordt
aan de ankerwikkeling een regelbare weerstand,
aanzet - of aanloopweerstand, voorgeschakeld, die bij toenemende snelheid geleidelijk wordt
uitgeschakeld, totdat de motor de normale snelheid
bereikt heeft. De bewegingsrichting van den g. kan
veranderd worden door den stroom alleen in de veldwikkeling of, zooals gewoonlijk, alleen in de ankerwikkeling om te keeren. Met het oog op de omkeering
van beweging worden de (kool-)borstels loodrecht op
het oppervlak van den collector geplaatst. Ter ver;

aanloopstroom
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mijding van vonkvorming moeten de borstels tegen den
zin der rotatie van het anker verplaatst worden.
L i t. C. Feldmann, Electr. Constructie H. S. Hallo,
:

;

Leerb. der electr. Tractie C. L. van der Bilt, Beknopt
Handb. der Electrotechniek.
v. d. Welt
;

Gelijktijdige berechting,
» Samenloop.
Gelijktijdigheid. In de natuurkunde

compoundmachine,

waarin de veldmagneten een serie- en een shuntwikkeling hebben. Het rendement is 90-92%.

—Gelijkvormigheid

gold vóór de opstelling van de relativiteitstheorie
door Einste in het begrip g. als een absoluut begrip,
evenals het begrip tijd zelf. D.w.z. dat twee gebeurtenissen, die voor den eenen waarnemer gelijktijdig
plaatsvinden, ook door een anderen als gelijktijdig
zouden worden waargenomen. In de relativiteitstheorie wordt echter aangetoond, dat dit niet juist kan
zijn. Een rustende waarnemer zou de g. van twee
gebeurtenissen kunnen constateeren bijv. door lichtsignalen. In een bewegend systeem echter zou een
lichtstraal in de richting der beweging meer tijd noodig
hebben om den waarnemer te bereiken dan een lichtstraal in een richting, tegengesteld aan de beweging
van den waarnemer. In dit geval zou deze concludeeren,
dat dezelfde gebeurtenissen niet gelijktijdig plaats
hadden. Daar nu volgens de relativiteitstheorie de
absolute beweging niet te constateeren valt, komt men
tot het resultaat, dat twee waarnemers, die ten
opzichte van elkaar bewegen, verschillend zullen oordeelen over het gelijktijdige van twee gebeurtenissen.
De g. van twee gebeurtenissen hangt dus geheel af
van het coördinaten-stelsel, waarin men de gebeurtenissen beschrijft. Hierdoor wordt het mogelijk, dat
twee gebeurtenissen voor een bepaalden waarnemer
gelijktijdig plaats vinden, terwijl een andere waarnemer ze niet gelijktijdig waarneemt. Zie ook -> Relativiteitstheorie van Einstein.
Borghouts
Gel ijk vormig . 1° (Meet k.) Twee figuren F
.

en F' noemt men g., als men door > vermenigvuldiging
van F een fig. F" kan verkrijgen, die met F' gelijk en
gelijkvormig is; teeken oj. Het getal, waarmee men F
moet vermenigvuldigen om F" te verkrijgen, is de
:

gelijkvormigheidsfactor.

Twee

g.

driehoeken of veel-

hoeken hebben gelijke hoeken en evenredige zijden;
de fig.: Za = Za', Zb = ZB\enz.enAB:A'B'
= BC:B'C'= CD:C'D'= DA:D'A'. Bij elkaar behoorende elementen (^A en ^A', AB en A'B', enz.) worden
in

gelijkstandig genoemd. Van de fig. F en F" zegt men,
dat ze homothetisch of gelijkvormig gelegen zijn.
Lit.
> Planimetrie; Stereometrie.
v. Kol.

2° (Verzamelingenleer). Twee > geordende verzamelingen
en N noemt men g., wanneer
er een zoodanige > één -éénduidige afbeelding van
en
N op elkaar bestaat, dat aan ieder tweetal elementen
en n^ van M, die voldoen aan de betrekking m x <(
m 2 zijn toegevoegd twee elementen n x en n2 van N,
die voldoen aan n x < i^.
Drost

M

M

,

Gelijkvormigheid (meet

vormig

zijn

van

figuren.

k.),

het

>

gelijk-

:

:

Gelijkvormigheidspunt
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Gclijkvormigheidspunt, >

Vermenigvuldi-

ging.

Gelijkwaardige vlakken, > Kristal.
Gelijkwaardigheid, > Aequivalent.
Gel ijkzwe veilde temperatuur, In een

;

— Gemeene
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gratie

ze minder ingang vinden in den heerschenden godsdienst, neemt hun beteekenis hier af.

maar naarmate

Frobeniu8, Die Masken und Geheimbünde
L i t.
Afrikas (1898) ; Koch-Grünberg, Die M. der Indianer der
Rio Negro und Japura, in Archiv für Anthropol. (Neue
:

vol-

ledig toonstelsel is het aantal tonen tusschen C en c
zeer groot (zoo zijn bijv. Cis en Des iets verschillend,
evenzoo Eis en F, Cisis en D, enz.). Bij een instrument

zooals de piano, waar het ónmogelijk
al die tonen aan te brengen, past men een verdeeling

:

IV 1906) Kohlbrugge, Tier- und Menschenantlitz
Nevermann, Masken und
als Abwehrzauber (1926)
Trimborn,
Geheimbünde Melanesiens (1933).
Folgo,

;

;

Gematigde cumulatie

met vaste tonen,

volgd wordt in art. 58 Ned.

is

menloop van strafbare

toe

met gelijkzwevende stemming

hierbij

wordt het octaaf C-c in 12

verdeeld:
Cis
of

of

temperatuur;

gelijke intervallen

In

D

of

E

F

of

Ais

Gis

Fis

Dis

G

of

A

B

of

Bes
As
Ges
gelijke intervallen overeenkomen met gelijke
verhoudingen in trillingsgetal en de aantallen trillingen van C en c zich verhouden als 1:2, moet de verhouding der trillingsgetallen van 2 opeenvolgende

samenloop

is

het stelsel, dat ge-

v. Str., bij den

>

sa-

Volgens dit stelsel wordt
straf opgelegd doch met beperking van

België

genoemd
c.

Es

Des
Daar

tonen

voor ieder feit
het maximum.

W.

feiten.

wordt gematigde cumulatie (ook
bij
toegepast
samenvoeging)
en van
straffen
correctionneele

beperkte

van

correctionneele geldboeten met politie-geldboete. Het
totaal der straffen mag alsdan het dubbele van het
maximum der zwaarste straf niet overschrijden (art.
Collin,
59 en 60 S.W.B.).

Gematigde luchtstreken, > Aardgordels
> Klimaat (Noordelijk en Zuidelijk).
Gematigdheid, > Matigheid.
Gematria, > Getallensymboliek.

(klimatologisch);

zijn 1

Gelijkzijdig, > Boldriehoek; Driehoek; Hyperbool.

Gelzcr , H e i n r i c h, Duitsch Klass. philoloog;
1847 te Berlijn, f 1906 te Jena. Hij werd in 1873 prof.
in Heidelberg, in 1878 in Jena. In 1897 promoveerde
hij tevens tot doctor in de theologie. G. bereisde meermalen het Oosten, in 1902- ’Ö3 vooral de Athoskloosters om zijn studiën over Byzantijnsche geZr, Agnes.
schiedenis.
*

Gember (Zingiber officinale) is een 40 tot 60 cm
hoog kruid, dat in alle tropische en subtropische landen
gecultiveerd wordt, en vermoedelijk afkomstig is uit
Z.Azië. Het eischt een vochtig klimaat, veel zon en
een lossen, vruchtbaren bodem. In N.O.I. w^ordt g.
alleen geplant ter voorziening in de plaatselijke be-

hoefte. Op Java worden uitgeloopen wortelstokken
noemt men het complex van bemalings- als plantenmateriaal gebruikt en gaat men de wortels
werktuigen met de aandrijvingswerktuigen (motoren oogsten, als de bladeren van de plant zijn afgestorven.
De geoogste wortelstokken worden als g. voor de
e.d.) benevens de gebouwen, waarin zij zijn onder-

Gemaal

gebracht, alsmede de toe- en afvoerkanalen,
ringssluizen, enz. Zie art.
kol. 528 in dl. IV.

>

uitwatepl. t/o

Bemaling en de

Gemaniëreerdheid,

gekunsteld en overdreven
spreken en handelen, vooral van personen, die zich
een deftige pose willen geven. In romans en tooneelspelen vaak een welkome aanleiding tot parodieën.
overgeleverde leer, traditie),
(Hebr.,
stijf

=

Gemara

literatuur. > Talmoed.
dan een verzameling van discussies over de >

gedeelte der Talmoedische

Het

is

Misjna.

Gemaskerde

bloemkroon,

tweelippige

consumptie verhandeld in verschen, gedroogden of
Jamaica levert de beste gedroogde g.
Van de kust van Malabar (Eng.-Indië) wordt ook veel
gedroogde g. uitgevoerd, terwijl geconfijte en gekristalliseerde g. nagenoeg uitsluitend afkomstig is uit China

geconfijten vorm.

(Kanton).

Behalve voor consumptie wordt g. in N.O.I. ook
gebruikt als geneesmiddel tegen hoofdpijn en rheumatiek.
Baumgarten, G. (Teysmannia, 1892, 543)
Lit.
K. Heyne, De nuttige planten v. N.I. (1 1927). Dijkstra,
Gembes, Belg. gem. in de prov. Luxemburg,
arr. Neufchateau. Opp. 792 ha, ca. 400 inw. Leemgrond. Landbouw en bosschen.
Gembloers (Fr. G e b 1 o u x), stad in de
prov. Namen, ten N.W. van Namen, ca. 6 200 inw.,
grootendeels Katli.; opp. 891 ha. Messenmakerij,

bloemkroon, waarvan de keel door een verhooging in
de onderlip gesloten is, bijv. leeuwenbek.
m
Gemaskerde dansen komen niet voor in de
> oerculturen en oorspronkelijk ook niet bij de
> totemistische volken. Ze zijn in de > moederbrouwerijen en stokerijen. Hoogere Landbouwschool van
rechtelijke landbouwcultuur tegelijk met het animisme
Staat. In 1578 versloeg don Juan van Oostenrijk
den
verover een groot deel van de primitieve menschheid
het leger der Ver. Provinciën te G.; de Franschen
breid. In het begin zullen de maskers wel voorouders
Ghoos.
versloegen er de Oostenrijkers in 1794.
voorgesteld hebben, terwijl er later de belichaming
Gemeene deeler van eenige getallen is een getal,
van geesten bijkwam. Dierenmaskers zullen somtijds
dat in elk der gegeven getallen een gehoel aantal malen
het gevolg geweest zijn van vermenging met totemisbegrepen is. De > grootste g. d. is het grootste dus„voorouders”
totemistische
de
tische groepen, waarbij
danige getal.
menschein de plaats kwamen van de rechtstreeksche
Gemeene gratie, een verouderde term, waarin
lijke voorvaders. In ieder geval stellen de g. d., in
geblazen heeft. Onder
tegenstelling met de vruchtbaarheidsreligie der land- dr. Kuyper weer nieuw leven
die van anderen
bouwers, een cultusvorm voor, die door de mannen g. g. verstaat Kuyper de „genade”,
genade en die niet het
beoefend werdt. Zij bereiken een hoogen bloei tegelijk aard is dan de > particuliere
van de
met de geheime bonden, die zich in de mdederrech- minste zaligmakend effect sorteert. Gevolgen
ware, goede en schoone, dat in do natuur
telijke cultuur ontwikkelen, waarin zij niet zelden een g. g. zijn het
wordt, dat niet
middel zijn, om anderen, vooral de vrouwen, in be- en in het menschenleven gevonden
is.
dwang te houden. Als cultuurbezit van de breede onder- door de > Wedergeboorte in beginsel vernieuwd
genade is in de Gereford. ook in de hoogere culturen door, De tegenstelling natuur en
dringen de
laag

g.

;

Gemeene Leven
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meerde theologie: zonde en genade. En de

g. g. dient,

om

het verderf, dat de zonde verspreidt (in den mensch
en over de wereld) te stuiten. De Geref. theologie
houdt de totale verdorvenheid der mensche lijke natuur,
en omdat ondanks dit er nog goeds gevonden wordt,
zocht men een verklaring, die men meende gevonden
te hebben in het leerstuk der g. g. Bijv. de staat komt
op uit de g. g. en is een remedium tegen het zondebederf, enz. Het is een van de belangrijkste en moeilijkste
leerstukken van het Calvinisme.
L i t. A. Kuyper, Het Calvinisme, zes Stone-lezingen ;
Anti-rev. Staatkunde (I 1916-’17)
id.,
id.,
E Voto
Dordraceno (zie reg.) id., De Gemeene Gratie (4 dln.)
H. Bavinck, De algemeene genade.
Lammertse.
:

;

—Gemeenschap

spraak; ook onoorspronkelijke, afgezaagde zegswijze,
waardoor men zonder iets persoonlijks zijn gedachte
uitdrukt. ->
Cliché (2°); Dichterlijke taal; Rhev, d. Eerenbeemt .
twee of meerderen
doordat ze aan hetzelfde goed deelhebben (vgl. >
Huvrelijksgoederenrecht). Ook betrekkingen of verkeer
onderhouden wordt wel als g. hebben aangeduid. Dikwijls wordt g. gebruikt als synoniem van maatschappelijk geheel of > maatschappij.
Koenraadt,
Inlandsche gemeenschappen, > Gemeente (inland-

toriek.

Gemeenschap

sche,

Groote gepreekte Moderne devotie vereenigden zich
wereldpriesters en leeken, zonder zich echter door
religieuze geloften te binden, tot een gemeenschappelijk leven om door voorbeeld en wederkeerig onderricht zich zelven en anderen tot een recht Christelijk
leven op te wekken. Zij kenmerkten zich door strenge
tucht, grooten ijver voor het inwendig gebed en beoefening van handenarbeid naar ieders gaven: hetzij op het
veld, hetzij binnenshuis door schrijven en binden, later
ook drukken van stichtelijke boeken, ten slotte door
het geven van onderricht aan de jeugd. Het nalaten
der gewone gelofton wekte opspraak: ten slotte werden
de Broeders op het Concilie van Konstanz in het gelijk
gesteld (1419), hetgeen met een kerkelijke goedkeuring
overeenkomt. Het eerste broederhuis werd te Deventer
gesticht in de woning van Florens Radewijns, later
volgden de huizen te Zwolle, Amersfoort, Hulsbergen
bij Hattem, Hoorn, Delft, Gouda, Doesburg, Groningen, Harderwijk, Utrecht, Nijmegen, Albergen bij Ootmarsum, Luik, Leuven, Gent, Brussel, Wijnoksbergen,
Geeraardsbergen, Mechelen, Kamerijk. Ook in Duitschland (Westfalen, langs den Rijn en Wurttemberg) verspreidde zich de beweging.
Gelijksoortige huizen als voor de Broeders werden
ook voor vrouwen ingericht: Geert Groote stichtte zelf
het eerste, Meester Geertshuis, te Deventer, later hernieuwd en geleid door zijn leerling en vriend Joh. Brinekerinek. Zie ook > Moderne Devotie.
De Broeders van het Gein. Leven zijn wel te onderscheiden van de Congregatie van > Windesheim,
waartoe behalve Windesheim in Ned. ook de Agnietenberg bij Zwolle behoorde, waar Thomas k
Kemp is leefde en schreef. Zij waren echte kloosterlingen
(Augustijner koorheeren), doch ook zij kwamen geheel
voort uit den geest van > Geert Groote en de >
Moderne Devotie.
L i t.
Rud. Dier de Muden, Scriptum de magistro
Gherardo de Grote, in G. Dumbar, Analecta (I Deventer
Delprat, De Broederschap van Geert Groote
1719)
(Arnhem 2 1856) J. Acquoy, Het klooster te Windes:

:

;

;

heim en zijn invloed (Utrecht 1875-’80)
A. Hyma,
The Christian Renaissance (Michigan 1924). Lindeman,
;

Gemeengevaarlijke delicten noemt men die
misdrijven, waardoor de algemeene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht. Bijv.
brandstichting. De g. d. zijn samengebracht in het Ned.
W. v. Str. Boek II. titel VII.
Gemeenlandshuis noemt men het gebouw, waarin het bestuur van een polder, waterschap, is gevestigd.
Gemeenplaats (naar Lat. locus communis, gemeenschappelijke plaats, vindplaats aan iedereen
bekend, waar iedereen gaat putten), een algemeen
bekende, door niemand bestreden, nietszeggende uit-

in

is

er tusschen

N.O.I.).
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;
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verlies

inkomsten, van goederen,

en winst, van vruchten en

>

Huwelijksgoederenrecht.
Geslachtelijke gemeenschap, > Cohabitatie.
Gemeenschap in Christus, > Mystiek Lichaam
van Christus.
De Gemeenschap der Heiligen wordt gevormd
door de leden van het mystieke lichaam van Christus,
die in den hemel de zalige •> aanschouwing Gods genieten, en door hen, die in de loutering van het ->

vagevuur daartoe worden voorbereid,

en

door

de

strijdende Kerk, die door genade en goede werken het
eeuwig leven tracht te winnen. Ook de engelen wor-

>

den ertoe gerekend. De verdoemden zijn van deze g.
geheel uitgesloten. De zondaars behooren ertoe inzoover

zij

De

het geloof bezitten.

eenheid (gemeenschap) bestaat formeel in het
innerlijk verbonden zijn van de ledematen door de genade, welke eenheid een gevolg is van het verbonden
zijn met Christus. Door deze g. worden de heiligen in
den hemel gedrongen om te bidden voor hun broeders,
die zich nog op weg of in de louteringsplaats bevinden;
terwijl de geloovigen op aarde offers opdragen en bidden
voor elkaar en voor de zielen in het vagevuur; zij kunnen door hun gebed ook bijkomstige glorie verkrijgen
voor dc heiligen in den hemel. Sommige theologen houden, dat ook de geloovige zielen met vrucht genaden
voor hun broeders op aarde afsmeeken, omdat zij deelen
in de liefde en in de genade, die de ziel is van de
Gemeenschap der Heiligen.
Het dogma van de G. d. H. is de grond voor den
bovennatuurlijken onderlingen bijstand van zaligen,
geloovige zielen en geloovigen op aarde, en voor het
deelhebben van alle geloovigen aan den genadenschat
der Kerk. > Af laat. De gemeenschapsgedachte wordt
reeds gevonden bij de Joden van het Oude Verbond,
die het Rijk van den Messias verwachtten, ofschoon zij
daaraan nog geen strikt bovennatuurlijk karakter toekenden. De leer van het Rijk Gods, dat ook in de Evangeliën herhaaldelijk gepredikt wordt, is eerst door
Christus zelf (Joh. 15), maar vooral ook door S. Paulus
uitgediept: nl. in het beeld van het mystieke lichaam,
waaraan Christus het leven geeft (Rom. 12.4; 1 Cor.
12.26 vlg.; Eph. 1.22-23).
Hieruit ontwikkelen
zich de term en het idee van de G. d. H., welke zeker
in de 6e eeuw gevonden worden in het Symbolum
apostolicum (Denz. 3-6), terwijl de practijk van de
eerste tijden af daaraan beantwoordde. Het woord
duidt dus niet slechts den uiterlijken omgang aan,
maar vooral het innerlijk verbonden zijn, met de mededeeling en uitwisseling van genade -goederen, welke
daaruit voortvloeit.
Het geheim van de G. d. II. heeft bij de Hervormers
zijn inhoud verloren door de ontkenning van de verdienende en uitboetende kracht der goede werken, van het
H. Offer, van het vagevuur enz., terwijl het in de Kath.
Kerk zijn volle beleving vindt.
L, Cornelissen.

;
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Scheeben, Dogmatik (IV, 880 vlg.)
Die Lehre von der G. der H. im christl.
Altertum (1900) M. J. Lagrange, Le Règne de Dieu
dans I’ancien Testament (Rev. Bibl., XVII 1908, 36-61).

L

i

t.

:

M.

J.

J. P. Kirsch,

;
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werd verboden. De moderne jeugdbeweging keert zich
in een hernieuwd sociaal gevoel af van het egoïsme
van den paardans en propageert de oude gemeensch. >
volksdansen of de nieuw gecomponeerde > koorTerlingen -Lücker.

dansen.

Jan Engelman, Hendrik KuitenGemeenschapskunst (Duitsch: Heimatkunst)
brouwer en Willem Maas met het doel, de jongere is de kunstuiting van en voor de gemeenschap: als
Kath. kunst een zelfstandig orgaan te geven. Later reactie op het individualisme, dat de kunst als scheptraden tot de redactie toe Albert Helman, Albert Kuyle, ping en genieting wil toegewezen zien aan een „bepaalChris de Graaf, die de redactie weder verlieten, Anton de” groep. Gesteund op do eenheid, die er bestaat
van Duinkerken, Antoon Coolen, A. J. D. van Oosten tusschen menschen van eenzelfde ras en klimaat, in
en Louis de Bourbon. Spijts de vele redact ie -verande- tegenstelling met een willekeurig gevormde groepeeringen, die het blad onderging, vertoont het in zijn ring van menschen naar stand of beroep. G. zal derontwikkeling een vaste lijn: het sluit de jongere Kath. halve een stijl scheppen, dien de gemeenschap aan voelt
bezieling aan bij de traditie en strijdt voor een krachtige en die met het land niet contrasteert.
p, Gerlachus.
Kath. levensuiting in kunst, letteren, politiek en
psloopg raaf, loopgraaf, waarin
Gemeenscha
cultuur. Uit een redactioneel conflict in 1933 ontstond
de gemeenschap tusschen de gevechtsopstellingen in
een splitsing. Albert Kuyle en Henk Kuitenbrouwer
stand wordt gehouden. Een g. verleent dekking aan
stichtten De Nieuwe Gemeenschap. Rond
den gaanden man.
de Gemeenschap schaarden zich tal van dichters,
Gemeenschapsscholen zijn ontstaan in
1920
na
generatie,
die
jongere
der
schilders en musici
Duitsch land na den Wereldoorlog en onder invloed
aan het woord was gekomen.
van de moderne jeugdbeweging. Jonge onderwijzers,
Het tijdschrift leidde tot de oprichting eener uitpas uit de loopgraven terug, vormden den zgn. Wenonder
directie van
die
Gemeenschap,
ij
De
r
e
v
e
g
de k r e i s, die zich geweldig roerde, vooral in het
L. M. A. Kuitenbrouwer (= Albert Kuyle) nieuw
brandpunt Hamburg. Toen in 1918 de revolutie uitbrak,
letterkundig werk in moderne verzorging bracht.
maakte hij zich met behulp van den gewapenden arbeiwerd
in
1932
de
Albert
Kuyle
van
aftreden
het
Na
dersraad van een schoolgebouw meester. Ook mannen
van
die
Vele
geschriften,
Vos.
directie gevoerd door C.
buiten den Wendekreis, als Wilhelm Paulsen, drongen
grooten invloed zijn op de moderne Ned. letterkunde,
zich op den voorgrond. In Berlijn waren in 1925
werden door D. G. uitgegeven. Hier verscheen ook,
twaalf g., in Bremen drie, in Maagdenburg twee, in
op initiatief der uitgevers, de driedeelige bloemlezing
verschillende andere plaatsen één.
„Kath. Poëzie”, die de hedendaagsche Kath. dichtVan gemeenschapsschool spreekt men om verkunst verbindt aan de Kath. gemoedstraditie in
schillende redenen: 1° ze voedt op voor de gemeenschap,
gesticht in 1925 door

Asselberqs.

Nederland.

eigendom

Gemeenschappelijk

van

effecten, de effecten portefeuille, die dooreen adminisbijeengebracht en waartegenover
is
tratiekantoor
certificaten of aandeelen zijn afgegeven. > Administratiekantoor.
Gemecnschapsclausule, clausule in een
polis, waarbij verzekeraar en verzekerde overeenkomen,
dat de op hetzelfde voorwerp gesloten verzekeringen

zullen loopen in gemeenschap met elkaar. Stel bijv.,
dat de goederen in een veempakhuis bij A verzekerd
zijn voor 100 000 gld. en op een anderen dag op een
afzonderlijke polis bij B voor 150 000 gld. Wordt nu in
de polissen de g. opgenomen, dan zullen A en B in een
eventueel schadegeval naar verhouding van de verzekerde bedragen (100 000 150 000) de te vergoeden
schade moeten betalen. Zonder de g. zou B alleen tot
vergoeding verplicht zijn, indien bij de eerste verzekering de volle waarde niet verzekerd was. Volgens
art. 277 Ned. W. v. K. zijn nl. de volgende verzekeraars
aansprakelijk voor de meerdere waarde volgens de
orde des tijds, waarop de volgende verzekeringen
:

gesloten zijn.
Zijn de verzekeringen op denzelfden dag of op verschillende dagen, doch op dezelfde polis gesloten, dan

de verzekeraars volgens art. 278 Ned. W. v. K.,
ook zonder deg., tot evenredige vergoeding verplicht.
zijn

>

Verzekering (sub Beurspolis).

Gemecnschapsdans

,

moderne

Witsenboer.
theoretische

dansterm voor die dansen, die in tegenstelling met den
paardans gemeenschappelijk uitgevoerd worden. De
oudste dansvorm is steeds een g. Eerst tegen 1400 worden deze kring- en rijdansen verdrongen door den paardans, die aanvankelijk, tot de 16e eeuw, als onbehoorlijk gold en steeds opnieuw door Kerk en overheid
XI. 18

voor de roode partij; 2° ze bestaat uit een aantal
levensgemeenschappen: groepen van leerlingen,
die zich naar verkiezing bij een onderwijzer ais leider
aansluiten, en > werkgemeenschappen: scholieren,
die zich gemeenschappelijk op de studie van bepaalde
onderwerpen (project-methode en belangstel lingscentra) toeleggen; alleen voor de jongste leerlingen
bestaan er verplichte cursussen in lezen, schrijven en
rekenen; 3° de drie betrokken partijen: ouders, onderwijzers en kinderen, vormen te zamen de schoolgemeente, die den schoolleider kiest. Er heerscht een

nl.

>

waarlijk democratische vrijheid: alles geschiedt in
gezamenlijk overleg; de onderwijzers zijn niets anders
dan vrienden en wekkers van initiatief en actie, wier
voornaamste taak bestaat in het aankweeken en versterken van den geest der gemeenschap. De schoollokalen zijn herschapen in gezellige werkkamers met
tafels en stoelen in een vierhoek geplaatst, en daartusschenin de uitverkoren leider als een helpend en
raadgevend vader; leerplan, lesroosters, bulletins en
ranglijsten, rapporten en cijfers, verplicht huiswerk,
schoolstraffen e.a. zijn vrijwel onbekende dingen in dit
soort nieuwe school. De bezwaren ertegen zijn dezelfde
als tegen de > Gary-school. Geest en inrichting zijn
trouwens de laatste jaren heel wat gewijzigd (Hitlerregime).

Rombouts.

Wilh. Paulsen, Die Ueberwindung der Schule,
Begründung und Darstellung der Gemeinschaftsschule
(Leipzig 1926) ; S. Rombouts, Hist. Ped. (III 1928).
Gemcenseliapswil is de wil, die in betrekking
tot de middelen waarmee, of de wijze waarop het
doel van een maatschappij zal worden nagestreefd,
in de maatschappij als geheel genomen leeft of de over-

L

i

t.

:

hand heeft. In de organen der maatschappij komt de g.
op beslissende wijze tot uitdrukking. Zoolang de
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maatschappij blijft binnen de grenzen van haar bevoegdheden, moet de wil der enkelingen voor den g.
wijken.
Koenraadt.
Gemeenschapszin is geest van saamhoorigheid,
van samenvoelen en samenwerken tot gemeen welzijn;
meer bijzonder innerlijke bereidheid en vaardigheid
om, zoo noodig ook ten koste van persoonlijke offers,
een maatschappelijk geheel te dienen en zijn structuur
te eerbiedigen. De g. der leden is de ziel van ieder
maatschappelijk verband. De g. vordert niet, dat de

5 000 inwoners, die niet terzelfdertijd hoofdplaats zijn
van een arrondissement, zijn onderworpen aan het
toezicht van den arrondissements-commissaris, de
andere niet. De herziene grondwet van 1921 laat
aan de g. toe zich te groepeeren, tot gemeenschappelijke regeling van zaken van plaatselijk belang (Grondwet art. 108. 2°). Er zijn in België thans iets meer dan
2 320 gemeenten.
C) Het gemeentebestuur. De hoofdbeginselen van
het in Ned. en België geldende gemeenterecht zijn:

leden zich met opoffering van hun zelfstandigheid
in den dienst van het geheel verliezen ; door het geheel
moeten de leden aanvulling en versterking hunner
persoonlijkheid vinden, niet dezer vernietiging. G.
moet niet alleen de leden binnen hetzelfde maatschap-

1° het bestuur der g. berust bij de vertegenwoordiging
der burgerij; 2° dit bestuur regelt zelfstandig de speci-

verband kenmerken, maar ook de verbanden
onderling in hun verhouding tot het geheel van de

pelijk

vo lksgemeenschap

Gemeente.

Koenraadt

.

I. Staatkundig.

A)

Begrip. Staat-

kundig lichaam, bestaande uit een binnen niet te ruime
grenzen besloten grondgebied, waarop een groep
burgers binnen het staatsverband een min of meer
zelfstandige gemeenschap vormen ter behartiging van
de plaatselijke belangen. Voor de g. vóór 1795, zie
> Buurtschap; Dorp; Mark; Stad.
B) Oorsprong van het huidige gemeentebestuur.
Tij dens de Republiek was er in
Nederland
een groote verscheidenheid van plaatselijk bestuur.
Men onderscheidde er met name de steden (87 in getal)
en het platteland, waar schoutambten en heerlijkheden
ten aanzien van het locale bestuur een voorname
functie vervulden en grootendeels den grondslag vormen van de latere g. ten plattelande. De eerste indeeling in g. berust op de staatsregeling van 1798, die
tevens een uniforme bestuursregeling voor de g. invoerde. Bij de grondwetten van 1814 en ’15 werd echter,
met de heerlijke rechten, het onderscheid tusschen
steden en platteland hersteld. Er werd een nieuwe
indeeling in g. gemaakt, welker aantal ruim 1 200
bedroeg. Op deze indeeling berusten hoofdzakelijk
de tegenw. g. (Mei 1935: 1 064 in getal). Onder de
grondwetten van 1814 en ’15 was het bestuur der g.
geregeld bij reglementen, die door den koning bekrachtigd moesten worden. Ten plattelande hadden de
gemeentenaren aan de samenstelling van het gemeentebestuur in het geheel geen deel, in de steden werden
de leden van den raad voor het leven gekozen, door
kiescolleges, op haar beurt gekozen door de gezeten
burgers. Hierin en in vele andere zaken betreffende
het gemeentewezen is verandering gebracht door de
grondwet van 1848 en de daarop berustende gemeentewet van 1851, die, zij het ook herhaaldelijk gewijzigd,
nog steeds de g. beheerscht.
In België werd na 1795 het Fransche recht
toegepast, krachtens hetwelk alleen de g. van 5 000 of
meer inwoners hun eigen gemeentebestuur hadden.
Deze beperking verdween onder het Consulaat, en de
g. herkregen een afzonderlijk bestaan, met groote
beperking van hun rechten t.o.v. den Staat. Het
onderscheid tusschen de steden en het platteland, door
de grondwet van 1815 ingevoerd, bij toepassing waarvan de koning een honderdtal g. den titel van stad
verleende, is thans bijna van alle practisch belang
ontbloot. De basis van het Belg. gemeenterecht is de
wet van 30 Maart 1836, die van toepassing is op alle g.,
en welke meermaals gewijzigd werd. De wet onderscheidt twee categorieën van g. en de autonomie van
beide is niet even volledig: de g. van minder dan

fiek gemeentelijke

belangen (> Autonomie), en als

van dit

beginsel: de g. hebben eigen geldmiddelen en een eigen politie; 3° de gemeentebesturen

uitvloeisel

verleenen aan de staatsorganen medewerking bij de
uitvoering der staatswetten en alg. maatregelen van
bestuur (> Zelfbestuur); 4° de beraadslagingen der
gemeenteraden zijn openbaar. Dank zij deze beginselen
heeft het gemeentewezen in Ned. en in België een hooge
vlucht kunnen nemen; in het bijz. de autonomie en
het zelfbestuur hebben een groote mate van > decentralisatie van wetgeving en bestuur mogelijk gemaakt,
waardoor de plaatselijke belangen in het alg. beter tot
hun recht hebben kunnen komen dan bij een sterke
centralisatie mogelijk zou zijn geweest.
De
van het gemeentebestuur zijn de
> gemeenteraad, het > college van burgemeester
en wethouders (in België: het > college van burgemeester en schepenen) en de > burgemeester. De belangrijkste ambtenaren der g. zijn de secretaris en de
ontvanger. Beiden worden benoemd door den raad.
De secretaris is de gem. organen behulpzaam in alles,
wat het hun opgedragen bestuur betreft. Naar Ned.
recht kunnen in kleine g. de functies van burgemeester
en secretaris door denzelfden persoon worden bekleed.
De ontvanger is belast met de invordering van alle
ontvangsten der g. en met het doen van alle betalingen
uit de gemeentekas (in Ned. voor zoover door den raad
niet anders is bepaald). Vgl. beneden in dit art.:
Contröle.
Op het gemeentebestuur wordt
toezicht
uitgeoefend door de Kroon, die het recht heeft besluiten

organen

van den raad en van burgemeester en wethouders
(schepenen) te vernietigen wegens strijd met de wet
of het alg. belang,

en door de Gedeputeerde Staten

België: de Bestendige Deputatie). In Ned. zijn
bepaalde besluiten der gemeentebesturen aan een voor-

(in

afgaande goedkeuring van Gedep. Staten onderworpen.

geldmiddelen.

De g. hebben eigen
Deze
vloeien voort, behalve uit de opbrengst van hare
bezittingen en bijdragen krachtens vsch. wetten, uit
de vaste uitkeering uit het * gemeentefonds cn do
plaatselijkc belastingen, daaronder begrepen > retributies voor diensten door de g. bewezen. De Ned. g.
kunnen o.a. de navolgende belastingen heffen:
opcenten op vsch. rijksbelastingen, hondenbelasting,
belasting op vermakelijkheden, belasting op brandverzekering, hotel- of pensiongastenbelasting, reclamebelasting, > straatbelasting, bouwgeld, bouwterreinbelasting, zakelijke

>

bedrijfsbelasting,

woonforen-

senbelasting e.a. Deze opsomming geldt bijna geheel
ook voor België. •> Gemeentelijke belastingen.
De g. hebben een eigen politie, belast met de
handhaving der openbare orde in deg., d.i. in het bijz.
de handhaving van de plaatselijke verordeningen en de
afwending van stoornis der openbare orde. Hoofd der
gem. politie is de burgemeester, onder wiens bevelen

;

;
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de hoofdcommissaris, de commissaris en overige
politieambtenaren staan. In Ned. worden hoofdcommissaris en commissaris benoemd door de koningin.
In België worden de hoofdcommissarissen benoemd
door den koning, de adjunct-commissarissen door den
gemeenteraad. De gemeentepolitie is ook dienstbaar
aan de rijkspolitie en staat in zoover onder het gezag
der rijkspo litie-organen. In Ned. bestaat de bepaling, dat, in gemeenten met minder dan 5 000
zielen, op verzoek van den raad en tegen een bijdrage
in de kosten, in den politiedienst door de rijkspolitie

kan worden voorzien.

kunnen evenals de Eur. gem. de eigen belangen zelfstandig behartigen onder eigen inheemsch bestuur.
Tegenover deze inl. g. of inl. rechtsgemeenschappen
staat in rechtstreeks bestuurd gebied het inlandsche
Gouvemementsbestuur, waar het inl. dorpshoofd zuiver gouvernementsambtenaar is. De i. g. kunnen eigen
inkomsten hebben en hebben de beschikking over de
gronden, gelegen binnen de grenzen der rechtsgemeenschap, alles onder toezicht der regeering, die tegen
onregelmatigheden waakt (art. 128 I.S., nieuw gerebij Stbl. 1931 nr. 607). De i. g. op Java en Madoera
zijn geregeld bij Ordonn. 1906 Stbl. nr. 83 jto, Stbl.
1910 nr. 591, 1913 nr. 236, 1919 nr. 217, later eenigszins gewijzigd. Voor de Buitengewesten geldt behalve
art. 128 Ï.S. de „Hoogere Inlandsche Verbanden Ordonnantie Buitengewesten” Stbl. 1931 nr. 507, waarnaast speciale regelingen zooals voor Sum. Westk.
(Stbl. 1918 nr. 677), Amboina (Stbl. 1923 nr. 471, gew.
Stbl. 1931 nr. 607), Bangka (Stbl. 1919 nr. 453),
Palembang (Stbl. 1919 nr. 814), Lampongsche districten (Stbl. 1922 nr. 664), Tapanoeli (Stbl. 1923 nr.
469 jto Stbl. 1925 nr. 317), Billiton (Stbl. 1924 nr.
75), Z. en O. afd. Bomeo (Stbl. 1924 nr. 275), Minahassa (Stbl. 1931 nr. 138), Benkoelcn (Marga-ordonn.
Stbl. 1931 nr. 6).
L i t. B. J. Haga, Indones. en Ind. democratie
(diss. 1924)
L. Adam, De Autonomie v. h. Indones.
Carpentier Alting, Grondel, der
dorp (diss. 1924)
rechtsbedeeling in Ned. Indië ( 2 1926, 148, 287 vlg.).
geld

Vereeniging en splitsing van g. of wijziging harer
kan alleen geschieden krachtens een
speciale wet. In Ned. kan een dergelijk wetsvoorstel
niet worden ingediend dan op voordracht of na advies
van Gedep. Staten. Deze geven hun gevoelen niet te
kennen, dan nadat zij het oordeel gevraagd hebben
van de raden der betrokken g. en van een door de
kiezers ad hoe gekozen commissie uit de ingezetenen.
Splitsing van g. is slechts hoogst zelden toegepast,
daarentegen zijn herhaaldelijk kleine g. opgeheven
door vereeniging met andere, in totaal sedert de
invoering der gemeentewet ong. 140. In België zijn
de wetsbepalingen minder scherp: de bevoegde gemeenteraden beraadslagen, de Bestendige Deputatie
doet een onderzoek, de Prov. Raad brengt advies uit
en de wet beslist. Niet alleen vereeniging, maar ook
splitsing van g. komt niet zelden voor.
B . Damen.
L i t. : Nederland. M. J. Oppenheim, Het Ned.
II. Als Prot. begrip heeft g. meerdere beteeGemeenterecht (I en II 1928, en suppl., III 1932)
kenissen. 1° De in bepaalde plaats of stad samengeA. Kranenburg, Het Ned. Staatsrecht (II 1934).
België. Répertoire pratique du droit Beige (II, komen geloovigen. In de > Ned. Herv. Kerk met haar
K. Brants, Het Belg. Gemeente- collegialistisch kerkrecht spreekt men van „Kerk”,
s.v. Commune, 135-331)
P. Errera, Traité de Droit Public Beige als men alle plaatselijke gemeenten over het geheele
recht ( 4 1935)
(1920) Vauthier, Précis de Droit administratif Valerius, land te zamen bedoelt, en van „gemeente”, als men
Wiliquet,
Organisation des Communes (3 dln. 1912)
Gereformeerde Kerken
plaatselijk spreekt. In dc
Loi Communale (1926).
Struycken/V. Dievoet.
Controle. In art. 116 der Gemeentewet wordt spreekt men in beide gevallen van „Kerk” of „Kerken”
als men daar het woord g. gebruikt, bedoelt men de
het toezicht op den gemeenteontvanger opgedragen aan
schare der geloovigen in onderscheiding van den kerkebepaalt,
terwijl
art.
181
burgemeester en wethouders,
raad.
dat die controle elke drie maanden moet plaats hebben.
2° Ook spreekt men van g. als men de geloovigen
Art. 219 schrijft overlegging van de rekening aan den
raad voor, die na onderzoek door den raad aan Gedepu- te zamen bedoelt, van welke nuanceering ook; de gedan meer een eschateerde Staten moet worden opgezonden. Wat de ge- meente des Heeren als zoodanig is
meentebedrijven betreft, vindt men in de zoogenaamde tologisch begrip, dat door de Apostolischen, de
Heer en andere
bedrijfsverordeningen meestal bepaalde controlevoor- Maranatha-beweging van Joh. de
naam „Bruid van
C. Janssens. interkerkelijke bewegingen met den
schriften.
Lammertse .
Christus” aangeduid wordt.
Europeesche gemeente in Ned.-Indië. Deze is
Gemeentebedrijf. A)
ten gevolge van den drang tot decentralisatie tot stand
De zgn. overheidsbedrijven danken hun
i s c h.
gekomen en wordt geregeld door de Stadsgemeente 1° het tekortordonn. van 1926. Thans bestaat er een vrij groot aan- ontstaan aan een viertal oorzaken, nl.
voorziening
ter
initiatief
particulier
schieten
van
het
gemeentevan
een
voorzien
stadsgemeenten,
tal Eur.
raad, die voorgezeten wordt door een burgemeester, in bepaalde behoeften, hetzij om het groote, daaraan
bijgestaan door wethouders (1922). Onder den druk verbonden risico, hetzij om de betrekke lijk geringe
der bezuiniging is in den laatsten tijd door de regeering voordeelen in verhouding tot de te nemen risico’s;
2° het gevaar van een monopolistische positie der
in een aantal kleinere gem. de post van burgemeester
opgeheven en wordt het praesidium van den gemeente- bedrijven, in al die gevallen, waarin concurreerende
3° het
raad weder zooals vroeger door een B.B. ambtenaar bedrijven naast elkaar niet wenschelijk zijn;
voor
de
voordeelen
zekere
behoud
van
naar
streven
Eur.
der
structuur
'waargenomen. De wettelijke
g.
die hun grond vinden in haar ontwikkeis vnl. volgens Ned. model, zulks in tegenstelling gemeenschap,
met die der inlandsche gem., die op adatrechtelijke ling, en de daarmede gepaard gaande bemoeiingen en
> Decentralisatie in offers der overheid, die ten slotte deze voordeelen eerst
geconstitueerd.
zijn
basis
verwezenlijken; 4° de wenschelijkheid om met het
Ned.Indië.
L i t. Mr. S. Cohen, de Stadsgemeente-ordonnantie, oog op bepaalde overheidsbelangen zeggenschap in
B. Damen. bedrijven te hebben. In een drietal vormen ontmoet
in Kol. Tschr. (1926).
Inlandsche gemeente in Ned.-Indië. Onder vsch. men het overheidsbedrijf met name als zuiver overnamen bestaan deze in het oude adatrecht wortelende heidsbedrijf, geheel geëxploiteerd en beheerd door de
rechtsgemeenschappen van Inheemschen. Ook deze overheid, als semi-overheidsbedrijf, opgericht en

grenzen
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door particulieren, doch onder toezicht,
den vorm van concessievoorwaarden, der
overheid, en degemengde bedrijven, opgericht te samen
door overheid en particulieren, door wie het kapitaal
is bijeengebracht. Onder g. heeft men te verstaan al die
overheidsbedrijven, tot welker oprichting en instandhouding de gemeenten het initiatief namen, resp.
medewerkten.
B)Administratief-rechtelijk. a)
In dezen zin verstaat men in N e d. onder gemeentebedrijf al die bedrijven en als bedrijf georganiseerde
diensten, die een eigen, zelfstandig financieel beheer
hebben, afgescheiden van de algemeene gemeentelijke
financiën. Haar wettelijken grondslag vindt deze
afscheiding in Ned. in het art. 114 bis der Gemeentewet. Hierin wordt gesanctionneerd, dat naast de
rekening der gemeente afzonderlijke administraties
worden gehouden over bedrijven en diensten, wier
ontvangsten en uitgaven niet worden beheerd
door den ontvanger der gemeenten. De mogelijkheid
werd daardoor geopend, zelfstandige, meer doelmatige, bedrijfsadministraties in te voeren, losstaande
van de gemeenteadministratie. In zeer hooge mate
droeg deze regeling bij tot een meer rationeel en commercieel beheer in de bedrijven.
C.Janssens.
b) België. Het recht der gemeenten, gemeente-

beheerd

soms
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Gemeentebegrooting

in

bedrijven te organiseeren, werd in België nooit betwist.
Gesteund wordt op art. 76 der gemeentewet, dat aan
het gemeentebestuur de regeling opdraagt van k\
is. Sommige speciale wetten
voorzien uitdrukkelijk de organisatie van g., bijv.
de wet van 10 Maart 1925 op de electriciteitsvoorziening. Zelfs kunnen vsch. gemeenten overeenkomen
om gezamenlijk een bedrijf voor het alg. nut te organi-

wat van gem. belang

moge lijk gewijziging brengend
in art. 108 der grondwet en door de wet van 1 Maart.
1922 op de ver. van gemeenten. Onder de g., die meest
voorkomen, zijn te citeeren de bedrijven tot voorziening
van electriciteit, gas en drinkbaar water, alsook de
gem. slachthuizen. Eveneens zijn mogelijk de trainen autobusdiensten; de radiodistributie, enz. Onder de
intercommunale bedrijven zijn vooral die aan te halen,
welke electriciteit en watervoorziening tut dot 1 hebben.
De g. hebben een afzonderlijke boekhouding. Slechts
het vermoed batig of onbatig saldo komt in de gem.
begrooting voor. De omstandige opgave van inkomsten
en uitgaven der g. maakt deel uit van de zgn. Bijbegrooting, die aan de eigenlijke gem. begrooting wordt
seeren.

Deze intercommunale

ver. zijn

maakt door de wet van 24 Aug. 1921,

toegevoegd.

Genicentebegrootinfl, De

Rondou.
begrooting van de

Gemeentecrediet
crediet, verstrekt

is

in

het

aan gemeenten. In

algemeen

het

Nederland

men kort en lang crediet, naar gelang
doen heeft met de voorziening in tijdelijke
kasbehoefte (zuivere kasgeldleeningen) dan wel met de
onderscheidt

men

te

financiering van kapitaal-uitgaven (obligatieleningen
en onderhandsche leeningen op langen termijn).

> Bank

voor Nederlandsche

>

Gemeenten;

Maat-

Huysmans.

schappij voor Gemeentecrediet.

België.
De Naamlooze Vennootschap voor
Gemeentecrediet werd in 1860 opgericht op het initiatief van Frère-Orban, toenmalig min. van Financiën.
Stelt zich ten doel crediet te verleenen aan de gem.
en prov., die zich tijdelijk in geldnood bevinden. Is dus
feitelijk de bank der gem. Wanneer deze in geldnood
zijn, kunnen zij een leening aangaan bij het G., waarvan
zij aandeelhoudster worden ten bedrage van 5% van
het ontleende kapitaal. Met uitzondering van een
honderdtal waren in 1934 alle Belg. gemeenten aandeelhoudsters van het G. Gedurende den oorlog vooral
heeft het G. veel diensten bewezen aan de gemeenten.
Buiten dit middel tot geldverschaffing kunnen de
gem. crediet bekomen door allerhande financieringsmiddelen, zooals: aangaan van leeningen; vestiging
van hypotheken; uitgifte van obligaties of loten, enz.
Voor het aanwenden van deze vsch. credietmiddelen
is het advies van de Bestendige Deputatie en de goedkeuring van den koning vereischt (G. W. art. 76). In
bepaalde gevallen, wanneer de leening van een gering
bedrag is, volstaat de goedkeuring van de Bestendige
Deputatie.
Rondou.
Gemeentefonds (Ned. A d i n. Hecht).
Geschiedenis. In 1865 werden de gemeentelijke
accijnzen afgeschaft, welke tot dan toe voor de gemeenten belangrijke baten afwierpen. In plaats daarvan
zouden de gemeenten 4 /6 van de opbrengst der
personeele belasting ontvangen. In 1885 werd de
uitkeering uit dezen hoofde gefixeerd op een gemiddelde opbrengst over de laatste drie jaren; in 1897
werd de uitkeering afhankelijk gesteld van het aantal
bewoners in elke gemeente per 1 Jan. Tot 1931 bleef
deze toestand bestendigd, behoudens „nooduitkeeringen” over 1921 en 1922. Krachtens de wet van 15 Juli
1929, Stbl. 388, welke inmiddels reeds eenige malen is
gewijzigd, geschieden de uitkeeringen sinds 1931 uit
een gemeentefonds. Sedert de wet van 4 Maart
1935, Stbl. 74, bestaat de jaarlijksche uitkeering aan
de gemeenten uit: a) een bedrag van 1, 3 of 6 gld. per
inwoner, die in de > gemeentefondsbelasting werd
aangeslagen, al naar gelang de gemeente voor die
heffing is gerangschikt in de le, 2e of 3e klasse; b) een
bedrag, verband houdend met de jaarwedden van
burgemeester en secretaris tot een maximum van
3 000 gld.; c) een bedrag, dat wordt verkregen door
toepassing van een in de genoemde wet aangegeven

m

inkomsten en uitgaven der gemeente wordt jaarlijks
door Burgemeester en Wethouders (Schepenen) bij
den gemeenteraad ingediend. De begrooting der uitgaven vermeldt o.a. de „verplichte uitgaven”, d.i.
die voor werkzaamheden waartoe de wet de gemeenten formule.
verplicht. De begr. vereischt de goedkeuring der
De inkomsten van het g. bestaan vooral uit
Gedep. Staten (Bestendige Deputatie). Bij weigering de opbrengst van de hoofdsom der > gemeentefondskan de raad in beroep gaan bij de Kroon. Voor onvoor- belasting en van 50 opcenten op de hoofdsom der
ziene uitgaven kan alsnog een afzonderlijk crediet * vermogensbelasting, gelegd op de aanslagen van
door den raad aangenomen worden; ook voor dit hen, die binnen Nederland wonen.
Smeets.
besluit is de goedkeuring der Gedep. St. (Best. Dep.)
In België is een gemeentefonds i.p.v. de afgevereischt. Ingeval van spoed kan echter het besluit schafte stadstollen op voorstel van Frère-Orban in het
onmiddellijk ten uitvoer gelegd worden, mits het met leven geroepen door de wet van 18 Juli 1860. Later aanredenen omkleed aan de G.S. (B.D.)wordt medegedeeld. gevuld door het Bijzonder Fonds, opgericht door Beer Vgl. Ned. Gemeentewet art. 238 vlg.; Belg. Gemeen- naert met het doel de middelen der gem. te vermeerderen
tewet 139 vlg.
(wet 19 Aug. 1889). Deze beide fondsen werden hoofdGemeentebestuur, > Gemeente (C).
zakelijk gevoed door middel van aandeelen in de

M
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Gemeentefondsbelasting

— Gemeentelijke

ontvangsten van de posterijen en van zekere tol- en
werden door de wet van 19 Juli 1922
afgeschaft en vervangen door een nieuw organisme,
nl. het Fonds der Gemeenten. Dit nieuw organisme
wordt gevoed door middel van een eerste staatstoelage van löö millioen frs.,en verder met een jaarl.
verhooging van 5 millioen franken. Buiten deze dotatie
heeft het Fonds een aandeel in de staatsbelasting,
van de mobiliënbelasting op de inkomsten
o.m.
van de bedrijfsbelasting op loonen,
uit aandeelen; 1
wedden en pensioenen; 1 / 10 van de hoofdsom der
grondbelasting (wet van 22 Jan. 1931). Voor de verdeeling van den steun, aan de gem. door het Fonds verleend, zie > Gemeentelijke belastingen.
Rondou.
accijnsrechten. Zij

v»

Gemeen tefondsbelast ing

(Ned. Belast,

recht). A) Bestemming. De zuivere opbrengst van
de hoofdsom dezer directe bel. naar het inkomen
wordt gestort in het > gemeentefonds. Zij is derhalve
een > bestemmingsheffing. Op de hoofdsom worden
opcenten geheven en wel voor de belastingjaren 1935’36 en 1936-’37
25 ten behoeve van het > werkloosheidssubsidiefonds en ten hoogste 75 voor de
gemeente van aanslag. De laatst bedoelde opcenten
worden gewoonlijk op alle aanslagen naar een gelijk
aantal geheven; zij mogen echter progressief zijn.
B) Belastingplichtigen. Aan de g. zijn onderworpen:
wonende natuurlijke personen,
a) alle in Ned.
b) in bepaalde gevallen de buiten Ned. (doch niet
in Ned.-Indië, Suriname of Cuca^ao) wonende of
gevestigde personen of lichamen.
C) Grondslag van de heffing. De g. wordt geheven
naar het „zuiver of belastbaar inkomen” (> Inkomstenbelasting); alle bepalingen van de wet op de
inkomstenbel. 1914 zijn van toepassing, met uitzondering o.a. van
a) het berekenen van de belastbare
som (zie hierna onder D), b) het tarief (zie hierna onder
E). Verder behoeft men niet afzonderlijk tegen een
aanslag in de g. te reclameeren, in beroep te gaan of
daarover ontheffing te vragen; een bezwaar-, beroepof verzoekschrift tegen een aanslag in de inkomstenbel. betreft nl. ook den aanslag in de g.
D) Klassen; bijslag voor ongehuwden en voor samenwonenden. De gem. worden ten behoeve van deze
belasting ingedeeld in 3 klassen; de bel. over een zeker
inkomen is in een gem. der le klasse hooger dan in een
gem. der 2e kl. en in deze gem. weer hooger dan in een
der 3e klasse. Ongehuwden moeten meer betalen dan
gehuwden. Twee of meer personen, die in gezinsverband samen wonen, betalen eveneens een extra bedrag.
Een en ander wordt aldus bereikt: Het zuiver of belast:

:
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belastingen

Het bedragonder c) beloopt voor ieder samenwonende
van diens zuiver of belastbaar inkomen, met
een minimum van 100 gld. en een max. van 200 gld.
E) Tarief. Dit bedraagt bij een belastbare som
(zie boven) van 750-800 gld.: 1 gld. Het klimt daarna
voor elke belastbare som van 50 gld. tot 1 300 gld. op
met 1 gld., daarboven tot 1 600 gld. per 50 gld. met
1,50 gld. Bij een belastbare som van 1 600 gld. is

10%

verschuldigd 21 gld. plus 3 gld. voor elke volgende
belastbare som van 100 gld. bij een belastbare som
van 4 000 gld. resp. 93 en 4 gld. bij een belastbare
som van 7 000 gld. resp. 213 en 5 gld.; bij een belastbare som van 10 000: 363 gld. daarboven is voor elke
belastbare som van 100 gld. 6 gld. verschuldigd. Voor
opcenten zie onder A) in dit artikel.
Zie verder -> Inkomstenbelasting.
L i t. Sinninghe Damsté, De wet op de inkomstenbel.
4
wetenschappelijk commentaar) J. de Willigen,
( 1931,
De Wet op de inkomstenbel. 1914 („de Vakstudie” X,
naslagwerk, wordt geregeld met supplementen bijgehouden)
M. Smeets, De rechtskennis van den
Ingenieur (XII afd. 2, 1932; bekn. overzicht). M. Smeets .
Gemeentefondsbelasting bestaat niet als dusdanig
in België. Wel wordt een deel der Staatsbelastingen gestort in het Fonds der gemeenten. > Gemeente;

;

;

:

:

;

fonds.

Gemeentehuis, > Raadhuis.
Gemeentelijke belastingen (Ned. Belast,
recht).

Zie omtrent de belastingen, welke ten
behoeve van de gemeenten in Ned. kunnen worden
geheven, de in het art. > Gemeente genoemde heffingen en de afzonderlijke trefwoorden. Zie ook
Belastingen (de tabel blz. 375-378 van dl. IV).
Belg. Recht. De fiscale inkomsten van de
gem. zijn van drieërlei aard: 1° een aandeel in de staatsbelastingen; 2° opcentiemen op staatsbelastingen;
3° eigenlijke g. b.

1°

Aandeelen

in

de

staatsbelas-

tingen.

Alhoewel krachtens het beginsel der gem.
autonomie de gem. hun eigen uitgaven moeten bekostigen, heeft de staat eraan gehouden een deel van de
staatsbelastingen te hunnen behoeve af te staan. Deze
tegemoetkoming geschiedt gedeeltelijk onrechtstreeks
door de storting van een deel van de staatsbelastingen
in een speciaal fonds, nl. het Fonds der gemeenten
(> Gemeentefonds), dat opgericht werd door de wet
van 19 Juli 1922, en waaruit de gem. zekere sommen
trekken in verhouding met hunne bevolking en met

inkomstenbel.; b) vervolgens
met een bedrag voor de 2e of 3e klasse en voor ongehuwd
met het bedrag voor
zijn ene)
samenwonen. Het bedrag, dat alsdan wordt verkregen,
heet de belastbare som, waarop het tarief

het kadastraal inkomen der gebouwde en ongebouwde
eigendommen, die zich op hun grondgebied bevinden.
Gedeeltelijk geschiedt de tegemoetkoming rechtstreeks, zonder tusschenkomst van eenig organisme.
Aldus ontvangen de gem. rechtstreeks de 2 / 10 van de
mobiliënbelasting, geïnd op de inkomstenuitaandeelen,
de Vio van de staatsbelasting op de automobielen, de
4
van de taks op de openbare vermakelijkheden en de
/j 0
3
van de taks op de spelen en weddenschappen.
/ 10

wordt toegepast.
Het bedrag onder b) bedraagt:

lastingen.

baar inkomen wordt a) allereerst verminderd
met den kinderaftrek, die gelijk is aan dien voor de

vermeerderd

vermeerderd

In een gemeente der

:

Voor
gehuwden

Voor
ongehuwden

100 gld.
200
„

100 gld.
200 „
300 „

eerste klasse

tweede
derde

„
„

2°

Opcentiemen op

de

staatsbe-

Onder het Hollandsch bewind
beperkte zich de gem. fiscaliteit tot het opleggen van
gem. opcentiemen op de bestaande staatsbelastingen.
Met de Belg. Grondwet, die de gem. zelfstandigheid
huldigt, wordt aan de gem. de macht verleend autonome belastingen te heffen, zonder dat hun het recht
ontzegd werd opcentiemen op de staatsbelastingen te
leggen. Dit recht werd zelfs door de wet van 30 Juni
1865 uitdrukkelijk bekrachtigd. Nochtans hebben
sindsdien

vsch.

wetten

het

herhaaldelijk

beperkt.

;

Gemeentelijke Credietbank
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Onder het 1935 van kracht zijnde regime is het aan de
gem. verboden opcentiemen te heffen op: a) de belasting op roerende zaken, andere dan die, welke de
inkomsten van de in België aangewende kapitalen
treft; b) de bedrijfsbelasting, geheven op de in het
buitenland of in de kolonie behaalde of belaste winsten;
c) de aan de bron afgehouden bedrijfsbelasting op
de wedden, loonen en pensioenen; d) de aanvullende
personeele belasting; e) de staatstaks op de spelen
en weddenschappen.
Naast deze wettelijke beperking bestaat er mogelijkheid tot administratieve beperking. De opcentiemen
evenals de autonome belastingen zijn onderworpen
aan de goedkeuring van de hoogere bestuursoverheid;
deze kan die goedkeuring weigeren, wanneer zij oordeelt, dat de gem. de opcentiemen opgedreven heeft
tot een peil, dat het algemeen belang schaadt.
3° E i
g e n 1 ij k e g. b. Krachtens art. 110 § 3
van de grondwet is het aan de gemeenteraden opgedragen g. b. te stemmen. In beginsel is die macht onbeperkt. Nochtans kan de wet ze beperken (Grondwet art. 110, laatste alinea). Van dit beperkingsrecht
werd herhaalde malen gebruik gemaakt, o.m. door de
wetten van 30 Aug., 1 en 3 Sept. 1913, alsook door de
wet van 29 Oct. 1919, die aan de gem. het recht
heeft ontzegd inkomstenbelastingen te heffen. Op het
oogenblik zijn de meest gebruikelijke g. b. die, welke
door de hoogere bestuurso verheden worden goedgekeurd, nl. de taksen op: de balkons en erkers; het
bouwen en herbouwen; de duivenhokken; het houden
van prostitutiehuizen en barmeiden; het huispersoneel;
de loonen en wedden; het lijken vervoer, de begravingen
en ontgravingen de opening van drank- of tabaksslijterijen; de opening van straten, het aanleggen van
riolen en voetpaden; de openbare vermakelijkheden,
o.m. openbare bals en danspartijen; de paarden en
honden (uitgezonderd de landbouwpaarden)
het
rondleuren; het ruimen van water loopen; de uithangborden, de taks op de wegen. Daarbij komen nog zekere
vergeldingstaksen: marktrechten, plaatsrechten, kaairechten, weeg-, meet- en peilgelden, enz. alsook zekere
nijverheidstaksen, bijv. de taksen op het verwarmingsvlak der stoomketels; op de motoren; op de koolmijnen; op het aantal gebezigde werklieden, enz.
L i t. Rob. Wilkin, Les Taxes Communales (1934)
K. Brants, Het Belg. Gemeenterecht ( 4 1935). Rondou.
;

;

:

Gemeentelijke
voor

Ned.

Credietbank,

> Bank

Gemeenten.

Gemeentelijke inkomstenbelasting

(Ned.

Belastingrecht),

een directe belasting naar
het inkomen, welke door de Rijksadministratie ten
behoeve van de gemeenten voor het laatst over het
belastingjaar 1930- ’31 werd geheven. Sinds het belastingjaar 1931- ’32 is zij vervangen door de > gemeentefondsbelasting.
M. Smeets.

Gemeentelijk

strafrecht,

>
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van de leden van den g. en voor het recht om als lid
van den raad gekozen te worden, gelden dezelfde
regelen als voor de verkiezing van de leden van de
> Tweede Kamer, met dien verstande dat in plaats
van het > ingezetenschap des rijks dat der gemeente
is

vereischt, en dat voor de verkiesbaarheid de leeftijd

van 23 jaar moet zijn bereikt i.p.v. 30 jaar. De leden
van den raad hebben zitting gedurende 4 jaren. De
aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar. Voorzitter van
den raad is de burgemeester, die geen lid behoeft te
zijn en in dit geval slechts een raadgevende stem heeft.

De

g. vergadert jaarlijks minstens zesmaal. Struycken,
In België verstaat men onder g. het beraadslagend orgaan van het gemeentekorps, in tegenstelling met het college van burgemeester en schepenen,
dat er de uitvoerende macht van uitmaakt. Heeft een
dubbele bevoegdheid: a) regelt al, wat van gemeente lijk
of plaatselijk belang is; b) beraadslaagt over elke andere
zaak, die hem door de hoogere overheid wordt voorgelegd (Gemeentewet art. 75). Evenals in Ned. bestaat
hij uit 7 tot 45 leden naargelang van het aantal inwoners der gem. (Gemeentewet art. 4, gewijzigd bij de
wet van 20 Febr. 1921). De leden van den g. worden
gekozen volgens het stelsel van het zuiver algemeen
stemrecht. Sinds de wet van 15 April 1920 zijn de
vrouwen ook stemgerechtigd.
kiezer te zijn, moet
men Belgische nationaliteit bezitten, hetzij door
geboorte, hetzij door •> naturalisatie; den leeftijd van
21 jaar hebben bereikt; sedert tenminste zes maanden
zijn woonplaats in de gem. hebben. De hoedanigheid
van kiezer wordt vastgesteld door de inschrijving
op de kiezerslijsten.
verkiesbaar te zijn moet men
Belg zijn; den vollen leeftijd van 25 jaar hebben
bereikt en zijn woonplaats hebben in de gem. De
raadsleden zijn gekozen voor een termijn van zes

Om

Om

jaren.

De

g.

wordt voorgezeten door den burgemeester.

Hij vergadert telkens als zaken, die tot zijn bevoegdheid behooren, het vereischen. De bijeenroep ing

geschiedt door het college van burgemeester en schepenen. Wanneer een derde van de in dienst zijnde
leden het vraagt, is het college verplicht tot een
bijeenroeping over te gaan. In beginsel mogen de beslissingen slechts genomen worden, als de meerderheid der in dienst zijnde leden aanwezig is. Zij worden
bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
In geval de stemmen staken, is het voorstel verworpen.
L i t. : K. Brants, Het Belg. Gemeenterecht ( 4 1935,
herzien en bijgewerkt door Art. Bogaert).
Rondou.

Gemeen tereglemcnt, >
Gemeenteschool.

In

Reglement.
is de

België

g.

syno-

niem voor publ. of officieele school, in tegenstelling met
de aangenomen, aanneembare en vrije scholen. Volgens
art. 13 van de wet 1914 moet er in elke gemeente ten
minste één gemeenteschool zijn (hoewel zij ook private
Communaal scholen mag aannemen en zelfs de g. door deze doen

strafrecht.

Gemeentepolitiek, >

— Gemeenteschool

vervangen).
Politiek.

Gemeenteraad is in Ned. een gemeenteorgaan, belast met de regeling en het bestuur van de
huishouding der gemeente, voorzoover zulks niet bij
de wet aan den > burgemeester of aan het > college
van burgemeester en wethouders is opgedragen. De g.
bestaat uit 7 tot 45 leden, al naar gelang het zielenaantal der gemeente. De leden worden gekozen door
de kiesgerechtigde ingezetenen der gemeente op den
grondslag der -> evenredige vertegenwoordiging. Voor
de bevoegdheid tot het deelnemen aan de verkiezing

Waar

echter een aantal gezinshoofden,

hebbende te zamen ten minste twintig kinderen in de
schooljaren, de aanvraag doen, moet er een g. zijn. De
g. worden door de gemeente bestuurd. De gemeenteraad stelt het schoolreglement en het leerplan vast,
binnen de palen van de wettelijke beschikkingen (d.w.z.
de verplichte vakken moeten er in voorkomen); hij
benoemt de onderwijzers, zet ze af en legt ze tuchtstraffen op, verplaatst ze en stelt de bijgevoegde toelagen vast. De schepene van onderwijs heeft in het
bijzonder toezicht op het gemeentebestuur met afge-

bakende macht.

:

:
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Gemeente-

Andere

scholen

scholen

Aantal scholen:
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getal

neo -scholastieke wijsbegeerte (stichtte 1907 de Eivista
Borne.
v. d
filosofia neoscolastica).
bosch, bosch, waarin op kleine
oppervlakte verschillende boomsoorten voorkomen,
in tegenstelling met eensoortig bosch. Het natuursterk gemengd
lijke bosch vertoont beide vormen
is meestal het tropisch oerwoud, hetgeen de exploitatie bemoeilijkt, daar slechts weinig soorten handelshout opleveren; de Noordelijke naaldhoutbosschen
zijn meest zeer eenvormig en daardoor goed exploiteerbaar. In onze streken is de aanleg van g.b. aan
te bevelen wegens den gunst igen invloed op de humus vorming en daardoor op den wasdom.
S prangers.
contract, een contract in den termijnhandel in koffie, waarbij verschillende soorten
koffie geleverd mogen worden. Het reglement voor den
koffiehandel geeft hiervoor nadere voorschriften.
Gemengde culturen, > Cultuurkringen.
di

.

Gemengd

;

Meisjesscholen

Jongensscholen

Gemengd

1.318
2.430
1.355

1.160
847

5.103

2.949

16.821

583

7.928
6.634

9.618
7.786

4.091
10.471

17.404

14.562

942

Aantal onderwijzers

Leeken
Kloosterlingen

Mannen
Vrouwen
Totaal

Aantal leerlingen
Jongens

274.060
155.687

146.602
258.998

429.747

405.600

Meisjes

N.B. Men neme in acht, dat deze statistiek niet al de
Een groot aantal gaan naar de gansch
meest Kath.) gestichten deze zijn in de lijst niet
inbegrepen, zoodat het aantal leerlingen der vrije
scholen grooter is dan dat van de gemeentescholen.
Zie ook art. > België (dl. IV, kolom 460). Voor
het hiermede overeenkomende openbaar onderwijs in
scholieren omvat.

vrije

v

;

Nederland, * Lager onderwijs.
Gemeentewet, in N e d. de wet

Denijs.

België

Gemeen

is.

Het

Gcmelli,
nu

s,

en
rector der Kath.
univ.van Milaan;
* 1871 te Milaan.
medicus;
Was
heeft zich speciaal verdienstelijk

gemaakt door de

Gemengde stemmen

Loopen in een reizigerstrein
een bagagewagen (voor vervoer van reizigersbagage en
kleine bestelgoederen) en een postrijtuig mede, dan
spreekt men nog niet van g.t. Het Alg. Reglement van
den Dienst op de Spoorwegen schrijft rijsnelheid
en maximale samenstelling (aantal assen) voor een g. t.
voor; niet elk type goederenwagen mag in een g. t.
Beijnes .
opgenomen worden.
getal is een getal, samengesteld uit
3
een geheel getal en een echte breuk, bijv. 2 /4

Gemengd

A. Gemelli.

studie der experi-

psychologie

school. Gemengd kan

als uit goederen-materieel.

stichter

menteele

Cóbberihagen.
de school
zijn in verschillend opzicht: a) wat den godsdienst betreft, zooals de Ned. openbare school uiteraard is; b)
wat de geslachten betreft: de coëducatieve of coïnstructieve school, waar jongens en meisjes tegelijk hetzelfde onderwijs krijgen; ook dat is in Ned. op de staatsschool regel; c) wat de standen betreft; in dit opzicht
was de Ned. plattelandsschool te allen tijde gemengd;
ze is het sinds 1920 ook min of meer in de steden. In
deze laatste beteekenis is de term niet zoo gebruikelijk.
De g. s., bedoeld onder a en b, is voor Katholieken
Rombouts.
verwerpelijk. > Eenheidsschool.
(Lat. plenus chorus;
Ital. coro pieno; D. gemischte Stimmen; Fr. voix
mixtes). 1 ° De verbinding van vrouwen- (of knapen-)
en mannenstemmen vormt het koor van g. s. of het zgn.
koor, dat om zijn grooteren toonomvang en om zijn rijkere klankverscheidenheid veel voor

Gemengde

Gemengde

Ital. Minderbroe-

der,

van den gemengde-ondernemingsvorm in die bedrijom hun aard voor overhei dsexplotat ie in
aanmerking komen, de nadeelen van het overheidsbedrijf te kunnen opheffen of verminderen door iets
van het commercieel initiatief en beheer via de kapitaaldeelname der particulieren in deze onderneming
te brengen. Voorbeelden van gemengde ondernemingen zijn de Ned. Spoorwegen; N.V. Koninkl. Ned.
Hoogovens- en Staalfabrieken; de N.V. Koninkl.
ven, welke

heeft op het koor van > gelijke stemmen. De componisten uit den bloeitijd der vocale polyphonie hebben in
hoofdzaak voor g. s. geschreven.
2° G. s. in het orgel, > Vulstemmen. de Klerk .
trein bestaat zoowel uit personen-

danige getal.
i

aanwezig, wanneer in het kapitaal der onderneming
wordt deel genomen zoowel door de overheid als door
particulieren. Daar op grond dier kapitaaldeelname
aan de beide partijen zeggenschap toekomt in het beheer der onderneming, meent men door de toepassing

gemengd

>

kleinste g. v. is
het kleinste dus-

August

Gemengde godsdienst, > Gemengd huwelijk.
Gemengde onderneming. Een g. o. is dan

van 29 Juni Ned. Zoutindustrie.

1851, Stbl. 85, regelende de samenstelling, inrichting
en bevoegdheid der gemeentebesturen; herhaaldelijk
gewijzigd. > Gemeente.
De gemeentewet in
dagtcekent van 30
Maart 1836. Is opgevat in den geest der gem. autonomie,
d.i. zelfstandig beheer der gem. Deze laatste jaren
echter zijn meerdere wetten en besluitwetten verschenen, die een beperking brengen aan dit beginsel. De
Belg. g. van 1836 heeft tot richtsnoer gediend voor de
Ned. g. van 1851, die er veel overeenkomsten mee
vertoont.
Rondou.
veelvoud van eenige getallen is een
getal, waarin elk
der gegeven getallen een
geheel
aantal malen be-

grepen

Gemengd

en

de

bevordering

der

.

Gemengd
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huwelijk

Gemengd

huwelijk is een huwelijk tusschen
een Katholiek en een niet-Katholiek. Er zijn twee soorten te onderscheiden. Het huwelijk tusschen een Katholiek en een gedoopte, die lid is van een kettersch of
schismatiek kerkgenootschap of sekte, ook van een
atheïstische sekte (zulk een huwelijk wordt meer
speciaal genoemd een g. h.), en het huwelijk tusschen
een Katholiek en een ongedoopte. Beide soorten van
g. h. zijn verboden krachtens een huwelijksbeletsel;
echter niet door hetzelfde. Is de niet-Kath. partij gedoopt, dan is het huwelijk verboden door het huwelijksgodsbeletsel, dat genoemd wordt:
dienst; is deze niet gedoopt (of ongeldig gedoopt),
dan staat een ander huwelijksbeletsel in den weg, nl.

gemengde

verschil van eeredienst.

Deze laatste
benaming stamt uit den tijd, toen iedereen althans
eenigen godsdienst had. Het beletsel zelf heeft ook betrekking op gevallen, waarin de ongedoopte in het
geheel geen godsdienst heeft, zooals tegenwoordig wel

voorkomt.

Het huwelijksbeletsel van

dienst

gemengden gods-

een verbiedend huwelijksbeletsel. Zulk
een huwelijk is dus wT egens huwelijksbeletsel streng verboden, echter niet ongeldig. Vóór het decreet > „Ne
temere” (19 April 1908), bestond dit huwelijksbeletsel
in denzelfden omvang, maar de g. h. waren geldig in
landen als Ned., wTaar een g. h. ook buiten de Kerk om,
r
bijv. alleen voor de w et, geldig gesloten kon worden
(> Benedictina Declaratio; > Huwelijkssluiting). De
na genoemden datum zonder dispensatie gesloten g. h.
zijn alle ongeldig. De oorzaak hiervan is echter niet
het huwelijksbeletsel van gemengden godsdienst, maar
het komt, omdat sinds het decreet „Ne temere” ook
een g. h. op straffe van ongeldigheid voor pastoor en
twee getuigen gesloten moet worden en er geen pastoor
gevonden wordt, die zonder voorafgaande dispensatie
een g. h. voor zich zal laten voltrekken.
Verschil van eeredienst is een ongeldigmakend huwelijksbeletsel. Het bestaat, wanneer de
eene partij in de Kath. Kerk gedoopt is (d.i. gedoopt
om daardoor in de Kath. Kerk te worden opgenomen)
ol later, na eerst als gedoopte een ketterij of schisma
te hebben aangehangen, tot de Kath. Kerk is overgegaan, terwijl de andere partij niet gedoopt is (of ongeldig). Latere afval van de Kerk doet voor een Kath.
gedoopte of bekeerling het huwelijksbeletsel niet ophouden. Vóór het nieuwe Kerkelijke Wetboek in werking trad (19 Mei 1918), was ieder huwelijk tusschen
een gedoopte en een ongedoopte ongeldig, ook al was
de eerste niet Katholiek.
De Kerk heeft zich steeds met kracht tegen elk
gemengd huwelijk verzet en slechts met grooten
tegenzin geeft zij soms om ernstige redenen dispensatie. Dit laatste echter nooit, tenzij door de niet-Kath.
partij, vóór het huwelijk en in den regel op schrift,
betrouwbare waarborgen worden gegeven, waardoor
het naleven van de Kath. geloofs- en zedenleer door de
Kath. partij wordt verzekerd en op dezelfde wijze door
beiden zekerheid wordt gegeven, dat zij alle kinderen
zonder onderscheid Katholiek zullen laten doopen en
Katholiek op voeden.
De redenen, waarom de Kerk zich tegen de g. h. verzet, zijn vele. De voornaamste zijn: 1° het gevaar, dat
zulke huwelijken onvermijdelijk meebrengen voor het
geloof en de deugd van de Kath. partij en voor de
kinderen. Dit gevaar kan niemand loochenen, die weet
hoeveel invloed echtgenooten op elkander hebben en
ouders op hun kinderen. De ondervinding, de feitelijke
is

—Gemert
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uitkomst van vele

g. h. bewijst het gevaar onweerspreekbaar. 2° Het ontbreken van den hechten grondslag van ieder waar huwelijksgeluk, de diepere zieleeenheid. Deze ook voor het gelukkig natuurlijk leven
der echtgenooten zoo noodige ziele-eenheid kan niet
bestaan, als de echtgenooten het oneens zijn in den
hoogsten en allesbeheerschenden levensfactor: den
godsdienst. De Kerk, door ondervinding wijs, wil haar
kinderen terughouden van een stap, die reeds talloozen
heel hun leven lang hebben betreurd.
Als de Kerk soms dispensatie geeft voor een g. h.
verbiedt zij ten strengste, dat, voor of na de Kath.
huwelijksvoltrekking, het huwelijk ook als godsdienstige plechtigheid voor den bedienaar van een anderen
godsdienst voltrokken wordt.
Het verbod van g. h. is zeer oud. Den Joden was het
verboden met niet-lsraëlieten een huwelijk te sluiten
(Ex. 7.3-4; Deut. 34.16; Esdr. 9.12). S. Paulus (2 Cor.
6) waarschuwt de Christenen tegen te groote gemeenzaamheid met de ongeloovigen en daartoe moet toch
wel op de eerste plaats een huwelijk gerekend worden.
In de eerste tijden van het Christendom wordt zulk
een huwelijk streng afgekeurd door de Kerkvaders.

heilige vrouwen met heidenen
den echt verbonden waren (H.Monica; H. Caecilia)
hangt samen met het feit, dat de ouders toenmaals
over het huwelijk van hun kinderen beschikten en dezen
tegen een hcidenschen vader niet veel hadden in te

Dat deugdzame, soms
in

brengen.

L
(

i

t.

:

Bender,

Huwelijk

en

Huwelijksbeletselen

1932 ).

Bender.

Gemengd statuut, >
Gemengd systeem,

Statuut.

de
bij
tarief systeem
dat kenmerken bevat van het >
waardesysteem en van het > wagen ruimtesysteem.
Van het waardesysteem heeft het de klassen in deeling
en van het ruimtesysteem de verdeeling in stukgoederen en wagenladingsgoederen.

spoorwegen,

Gemert, gem. in de prov. N.Brabant ten N. van
Helmond, bestaande uit de parochiedorpen G. en Mortel en de rectoraten Handel en Elsendorp (in de Peel);
opp. 6 668 ha, ong. 6 200 inw., nagenoeg allen Kath.
Landbouw, veeteelt en industrie: textiel, sigaren,
kuiperij. G. behoorde tot in den Franschen tijd aan de
Duitsche ridders, die er een kasteel hadden. Er bestaat
een Latijnsche school, in 1587 gesticht; verder een
landbouwhuishoudschool. Van het oude kasteel zijn
nog eenige gedeelten over, veel verbouwd en vergroot;
nu is het een studiehuis van de Paters van den H. Geest.
Handel is een drukke bedevaartplaats ter eere van O. L.
Vrouw, Troosteres der Bedrukten. Het miraculeus
Lievenvrouwebeeldje, dateerend uit het begin van de
14e eeuw, is gerestaureerd; bekend is ook de houten
Calvariegroep (1500) met nieuwe polychromie. In
Handel staat op de grens met de gem. Boekel een Capucijnenklooster.
v. Velthoven.

Gemert bezit nog altijd zijn
Latijnsche
zij het dan op bescheiden wijze. De eerste
rector was Albertus Strijbos, die er pastoor was vanaf
1589. De school diende, vooral in de troebele tijden van

school,

de vervolging der Kath. in de Generaliteitslanden,
ook voor de opleiding der geestelijkheid. Vsch. beurzen
waren eraan verbonden.
De C o m m a n d e r ij van G. bewaart de herinnering aan het verblijf van den rentmeester en

commandeur der Duitsche Orde; het is een gro&t gebouw, met grachten omgeven; door de Franschen in
bezit

genomen,

kwam

het door aankoop aan Adriaen

,

Gemet
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hist.

m

stijl.

=

:

de locale geschiedenis
daarover verschenen
als brochures bij de
Drukkerij Helmond"
te Helmond, o.a. over
de Commanderij, en

den

schuilplaats.

Pastoor L. Poell te Gemert schreef belangrijke
opstellen, o.a. in het Kerkklokje van Gemert, over

L i t.

Franschcn

;
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grond, tusschen twee hellende mijngangen gegraven
wordt, evenals de mijngangen,
Zij
gedurende het mineeren inwendig geheel bekleed met
diepte geeft ze bescherming
zgn. mijnhout. Op 12
tegen het zwaarste artillerie-vuur, maar de ingangen
H. Lohmeijer .
zijn nog al kwetsbaar.
Gemini (Lat., tweelingen), 1° naam, die in de
cytologie of celleer gegeven wordt aan de
chromosomenparen, die bij het begin van de > reduc-

Willem Gerrit van Riemsdijk. Een latere eigenaar
Scheidius verkocht het aan de Fr. Jezuïeten. In 1883
werd het gebouw grootendeels door brand verwoest.
Als refugiehuis van de Gemertsche Commanderij
stond in Den Bosch „het huys van Gemert” in 15eeeuwschen

Bommige lezingen van hem

gevormd
Elk paar
twee
uit
bestaat
die
chromosomen,

tiedeeling

worden.

dezelfde lengte heb-

tijd.

Knippenberg

ben en de

.

nen

bezitten

noemt

grootte al
naargelang de landHet Rijnstreek.

selende

;

men

ze ook isody-

name chromosomen
homologe autosomen. De vorming
of

landsch g. bedraagt
300 roeden of 0,4258
ha; het Voomsch
g. 0,4592 ha; het
Putsch g. 0,4945 ha;
het Schouwsch g.
het
ha;
0,4169
Blooischg.(Zeeland)
0,3924 ha. De oude
voor
vlaktemaat
Oostelijk Z. Vlaanderen is het Gentsch
g., dat 0,4456 ha,
en voor Westelijk
Z. Vlaanderen het
dat
Brugsch
g.,
0,4423 ha bedraagt.
Het eiland Tienge-

dankt

erffacto-

ren voor dezelfde
eigenschappen kun-

Gemet, oude
vlaktemaat van wis-

meten

;

van g., waarbij één
van
chromosoom
moederlijke

en één

van vaderlijke herkomst naast elkaar
gaan liggen om zich,
in een later stadium
van de reductiedeehet
volgens
ling,
toeval in één van
tetraden cellen
de
te begeven, geeft de
verklaring van het
feit, dat het aantal
in de
op elkaar volgende geslachten niet
verdubbeld
wordt
en dat de erffac-

chromosomen

zijn

naam aan

deze oude
vlaktemaat, is door
aanwas en verdere
thans
inpoldering
belangrijk
echter
grooter dan 10 g.

toren volgens vaste
wetten op de na-

komelingen worden
overgebracht

(>

Mendel isme).

Dumon

Dewez.

2°

Gemeten mijl,

.

Sterrenbeeld.

> Tweelingen.
Gemert. Donjon van het kasteel.
Gcminiani
bepaalde
mijl, door
Francesco, Ital.
bakens op den oever
*
te Lucca, f 1762
van een vaarwater aangegeven. Wordt gebruikt om violist en componist; 1674 (1667?)
te Dublin; leerling van Corel li en Al. Scarlatti. In
de vaartsnelheid van schepen te meten.
Gemiddelde. Het rekenkundig, meetkundig 1711 concertmeester te Napels, ging in 1714 als leeraar
succes oogstte. Met Veharmonisch g. _van twee getallen a en b is resp. naar Londen, waar hij veel
racini heeft hij de verdienste in Engeland het vioolis
het
van
Stelling
g.
(a
b).
2ab/
(a
b) / 2, l/ab,
spel weer te hebben doen herleven.
de > middel waardeste Hing.
Werken: The Art of Playing on the violon (vioolGemiddelde bevolking, > Geboortecijfer.
1. op 4
Gemiddelde fout. Is een reeks van n gelijk- school Fr. en D. vert.) 24 vioolsonates, op.

afstand van één zee-

+

+

;

;

concerti

grossr.

Zijn

kamermuziekwerken

zijn

be-

met dezelfde nauwkeurigheid uitge- 12
werkingen van zijn vioolsonates. Verder een gitaarschool
voerde) waarnemingen ter bepaling van een zekere en meerdere theoretische werken.
L i t. A. Betti,
Piscaer
getallengrootheid verricht, dan verstaat men onder La vita e 1’arte de F. G. (1933).
de g. f., gemaakt bij één waarneming, de som der
Geminianus, Heilige, waarsch. de 2e bisschop
> absolute waarden van de bij de n waarnemingen
van Modena, ca. 342/44-396. Woonde in 390 de
gemaakte > toevallige fouten, gedeeld door n.
waardige

(d.i.

—

:

.

6

J. Ridder
Consonantengeminatie.
schuilplaats, diep onder den
.

Geminatie, >

Gcmiueerdc

bij, tegen Jovinianus. De berichten
leven zijn legendarisch. Sedert 1106 rust zijn
stoffelijk overschot in de kathedraal van Modena.

synode van Milaan
oVer

zijn

Geminiden
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Patroon van Modena en van S. Gimignano. Feestdag
Geinmi, pas in de Bemer Alpen tusschen Kander31 Januari.
Feugen en Rhönedal. De over de G. voerende weg (14 km)
L i t. : Acta S.S. Jan. (II 1643, 1097-1100, 1160).
leidt langs de Daubensee (2 214 ra) over de Paszhöhe
Geminiden, naam voor een regen van vallende (2 329 m), ook Daube genoemd, naar Leukerbad.
sterren,
waarvan de radiant (uitstralingspunt) is
Gemmulae. In zijn bekend werk Variation of
.

Tweelingen

gelegen in het sterrenbeeld
(Lat. aniraals and plants (1868) had Darwin een aantal
Gemini), in de nabijheid van de heldere ster Castor. wetten der erfelijkheid opgesteld, die hun verklaring
Deze regen treedt jaarlijks op tusschen 5 en 15 Dec., moesten vinden in de door hem uitgewerkte hypothese
vooral in den nanacht.
van de >
waarin o.a. de meening
;
Geminus, 1° Grieksch natuurphilosoof uit de wordt vooropgesteld, dat de cellen of eenheden zeer
le eeuw v. Chr. Schreef een handboek over astronomie. kleine deeltjes, gemmulae of pangenen, kunnen afsplit2° C n. S e r v i 1 i u s, Rom. consul 217 v. Chr., sen, die zich
op hun beurt zouden kunnen ontwikkelen
ondersteunde zijn collega Flaminius te laat in den tot dezelfde eenheden als die, waaraan ze hun ontstaan
slag bij het Trasumeensche Meer, sneuvelde bij Cannae. danken. Zij zouden uit alle deelen van het lichaam
3° M. S e r v i 1 i u s P u 1 e x, zoon van Cn. bijeengebracht worden
om de voortplantingscellen te
Servilius G., magister equitum in 203, stichtte kolonies vormen. In hun slaaptoestand zouden de
g., door een
op de W. kust van Italië.
wederkeer ige aantrekkingskracht, in de knoppen en de
(Lat.,
Edelsteen), helderste ster van voortplantingsorganen worden opeengehoopt, zoodat
het sterrenbeeld Noorderkroon. Van de grootte 2,3. de nieuwe organismen ten slotte niet uit de geslachtsG. is een spectroscopische dubbelster, waarvan de cellen zouden ontstaan, maar uit de door de eenheden
componenten in 17 1 /3 dag om elkaar heen draaien.
afgesplitste g., die in de voortplantingscel geborgen zit-

pangenesis

Gcmma

=

Gcmma

Frisius of
Reinier Steen ten. Deze epigenetische hypothese heeft aan de critiek
van der Steen), Friesch geleerde; * 1508 te Dokkum; van Brooks, de Vries, Galton, maar vooral aan die
f 1555 te Leuven. Promoveerde 1542 te Leuven en van Weismann geen weerstand kunnen bieden. Dumon
(of

.

Gemmnla

doceerde verder aldaar medicijnen. Hij schreef over
Vocabulorum, een schoolwiskunde, astronomie en geographie.
woordenboek (Ned. -Lat.), teruggaande op oorspronkeGalgani, Zalige, gestigmatiseerde; lijke bronnen uit de 14e eeuw; bevat veel taalmateriaal
* 12 Maart 1878 te Camigliana,
f 11 April 1903 te uit Vlaanderen en Brabant; werd herdrukt te Zwolle
Lucca. Haar gezondheid maakte een intrede in een 1479, te Antwerpen 1486, 1494, te Deventer 1489,
klooster onmogelijk. Zij legde echter 6 Juni 1902 de 1493, 1500.
drie geloften af en, evenals de H. Teresia voegde
Gemocdsstijl . In elk kunstwerk vallen bepaalde
zij er als vierde bij, steeds het meest volmaakte te doen.
wezenstrekken te herkennen, die ten nauwste verband
In 1899 ontving zij de vijf wondteekenen. In 1900- ’01 houden met de mate van warmte en intensiteit van het

Gemma

mocht zij deelen in de ontzettende pijnen van doomen- gevoelsleven, de gemoedsbewegingen van den maker.
kroning en geeseling. Ook had zij vele visioenen. Zij Het totaal van deze kenmerken, die het werk een
heeft alle trappen van het mystieke leven, sedert 1901 bepaald, uitgesproken karakter verleenen, noemt men
ook het mystieke huwelijk, doorloopen. Zij offerde zich gemoedsstijl.
I. Meyer.
op tot bekeering der zondaren en tot uitboeting der
Gemonde, > Sint Michielsgestel.
zonden. Hoewel zij niet tot een bepaalde Orde behoort,
Gems, > Antilopen.
leefde zij in nauw verband met de Orde der PassioGemshoorn, > Orgel.
nisten, die haar ook als een der hunnen vereeren.
Gemuskeerd noemt men peren en druiven met
13 Mei 1933 zaligverklaard.
muskusachtigen smaak. Gemuskeerde peren leenen zich
L i t.
Germano di S. Stanislao C.P., Gemma Galgani, bijzonder voor de verwerking tot compote.
de serafijnsche maagd van Lucca (Ned. vert. d. M. W.
Genade (Gr.: charis). Eerste beteekenis: om niet,
A. Wijtenburg, 1909) J. B. v. d. Lans, Een kind van
onverschuldigde gave. Meest algemeene verdeeling:
Jezus’ lijden
p. Bonifacius C.P., Brieven en extasen
der dienaresse Gods Gemma Galgani (1927) M. Molenaar genade tot eigen heil van den mensch (gratia grafaciens); genade voor het heil van anderen
M.S.C., Gemma G. (1934).
Feuten.
gratis data). Over deze
(Lat.: gemmae), met figuren versierde geschonken (gratia
edelsteenen, waarbij in tegenstelling met de in reliëf laatste zie > Charisma. Hier wordt uitsluitend
bewerkte > cameeën de voorstellingen ingesneden zijn, gehandeld over de genade tot eigen heil
zgn. intaglio; ook als gemeenschappelijke naam voor geschonken: een bovennatuurlijke gave door God aan
iet redelijk schepsel met het oog op zijn hemelsche
beide. Deze kunst werd reeds in het 4e millennium v.
Chr. in Babylonië beoefend. Kunstvolle exemplaren zaligheid verleend. Juist wijl de genade boven de
zijn ons bewaard gebleven van Creto-Myceensche, natuur uitgaat, kan er geen natuurlijke band tusschen
Grieksche, Etrurische en Romeinsche kunstenaars; de beide worden gelegd; het is een door God alleen
voorstellingen spreken gewoonlijk van gebeurtenissen overbrugbare kloof (Denz. 191, 797).
Verdeelingen. 1°
uit góden- en heldensagen. Het beroemdste is de
genade,
Augustus-gemme met den naast de godin Roma waarin God zichzelf meedeelt: hypostatische vereenitronenden keizer Augustus, en een overwinnings- ging in de Mensch wording; geschapen genade:
scène, dat waarschijnlijk werk is van
> Dios- gaven buiten God.
2° Genade des
Scheppers aan Engelen
curides.
L i t. G. Lippold, Gemmen u. Kameen des Altertums en Adam en Eva voor den val; genade des Zaligu. der Neuzeit (1931).
aan den gevallen mensch.
W. Vermeulen.
Gemmcnich, gem. in den N.O. hoek van de 3° Uiterlqke genade: Openbaring, voorbeeld
prov. Luik; ten Z.W. van Aken; opp. 1 153 ha, ca. van Christus en heiligen; innerlijke genade,
2 700 inw. Heuvelachtige omgeving; Geulrivier; in ons verwerkelijkt. De inner lijke genade wordt versteengroeven, looderts; landbouw, veeteelt. Werd deeld in: > d a d e 1 i k e (actueele) genade, nl. de
j
in den Wereldoorlog geteisterd.
voorbijgaande hulp Gods, en habitueele ge:

;

;

;

tum

Gemmen

ongeschapen

:

makers

nade,

die

De habitueele genade van de vlek der erfzonde of van persoonlijk kwaad.
in de zijnsorde Wel is in den mensch de volkomen onderworpenheid
en de genade in de werk- (potentia obedientialis) van het schepsel aan den

blijvend verheft.
in: de genade

wordt verdeeld

(gratia sanctificans)

orde, de bovennatuur lijke deugden (gratia habituum
supematuralium). -^Habitus; Heiligmakende genade.
Voor een overzicht van het genadeleven kan men het
in drie phasen verdeelen: vóór de bekeering, de bekeering zelf, na de bekeering. De centrale genade, waartoe
alle andere convergeeren als voorbereiding of complement, is de heiligmakende genade.
Vóór de bekeering zijn er verschillende dadelijke
genaden: 1° uitwendige (dood van een vriend, preek,
voorbeeld, ^vonder enz.); 2° Inwendige: a) verlichting
van het verstand, b) aandoeningen van den wil.
De bekeering (Denz. 811-844) geschiedt door de
instorting der heiligmakende genade in de ziel, welke
haar tot een nieuw, bovennatuurlijk leven verheft,
een ware wedergeboorte (Joas 3. 3; Denz. 821). Deze
verheffing tot de bovennatuurlijke orde deelt zich
niet slechts aan de ziel mede, maar ook aan al haar
krachten (potenties). Connatureel vloeien uit de heiligmakende genade de deugden voort, zoowel actieve,
waardoor de mensch geschikt wordt in de bovennat.
orde te werken, actief op te treden, als passieve,
waardoor hij vaardig wordt de werkingen van den
H. Geest te ondergaan.
Het bovennatuurlijk organisme van den mensch is
derhalve als volgt samengesteld: 1° heiligmakende
genade: verheft zijn wezen, zijn ziel in de bovenna tuurlijke orde; 2° daaruit voortvloeiende deugden: a) goddelijke: geloof, hoop, liefde, de doeldeugden nl., welke
God onmiddellijk tot voorwerp hebben; b) middeldeugden, middelen tot bereiking van het doel en samenvloeiend in vier hoofddeugden: voorzichtigheid,
rechtvaardigheid, matigheid, sterkte; c) de zeven
gaven van den H. Geest, die den mensch geschikt
maken voor Zijn inwerking. Dit alles ligt in de orde
van het kunnen. In de orde van het doen:
a) de vruchten van den H. Geest; dit zijn alle bovennatuurlijke werken, b) de acht zaligheden: sommige,
hoogste, volmaakte werken, gesteld in de bovennatuurlijke orde.

U itwerkselen der heiligm. genade.
Ze geneest den mensch (gratia sanans), verheft

hem

maakt hem aangenaam in Gods oog,
rechtschapen en heilig, deelgenoot van Gods natuur
(2 Petr. 1. 4), Zijn aangenomen kind (1 Joas. 21;
Denz. 706), tempel van den H. Geest (1 Cor. 3. 16-17),

(gratia elevans),

woonstede der

II.

Drievuldigheid (Joas. 14. 23),

lid-

maat van Christus’ mystieke lichaam (Denz. 809).
Ten slotte is zij het zaad der hemelsche glorie,
waarvan de mensch door de heiligmakende genade
rechtens erfgenaam is (Rom. 8. 17).

Eigenschappen
1° Ze
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der

heiligm.

g.

kan steeds vermeerderd,

is ongelijk in ieder,
niet verminderd worden (Denz. 800, 803). 2° Niemand
kan zonder bijzondere openbaring met geloofszekerheid
weten, of hij de heiligmakende g. bezit (Denz. 802,
805). Toch kan men het met voldoende zekerheid

weten uit volgende teekenen: verachting van het
aardsche, smaak voor het hemelsche, het getrouw
volbrengen van Gods geboden, afschuw voor ieder
kwaad en daarbij het bewustzijn God niet zwaar beleedigd te hebben. 3° Kan verloren gaan door de zonde;
weder verworven door berouw enz. (Denz. 829, 837).
Om g. te verwierven bezit de mensch geen enkele positieve geschiktheid (Denz. 178, 179, 812, 813); in den
gevallen staat heeft hij integendeel de hindernis

Schepper, die door zijn almacht in het schepsel uitwerkt, wat boven diens natuurlijke kracht verheven
Op de vraag: Zal
is en niet strijdig met zijn wezen.
God aan hem, die doet wat hij kan, de genade niet
weigeren? antwoordt St. Thomas (I. II. 112 art. 3;
doet, wat hij kan.
cfr.: art. 2): die uit
De eerste genade kan op geen wijze het resultaat zijn

genade

van natuurlijke verdienste,
hier uitgesloten.

God

alleen

ieder positief verband
is de oorzaak, wijl zij

is
is

een mededeeling van zijn eigen goddelijk leven. Zij,
die tot de jaren des verstands gekomen zijn, bekeeren
zich vrij door in Gods uitwerkende genade (gratia
operans) toe te stemmen en er mee mede te werken
(Denz. 797). Bij hen, die het gebruik van het verstand
missen, wordt ze door God zonder eenige medewerking
ingestort.

Oorzaken

der bekeering. Doeloorzaak:
de glorie van God en Christus, en de eeuwige zaligheid
van den mensch. Werkoorzaak: de barmhartige God.
Verdienende oorzaak: Zijn welbeminde Zoon, Jesus
Werktuiglijke oorzaak: het Doopsel, het
Christus.
sacrament des ge loof s, zonder hetwelk geen rechtvaardiging moge lijk is. Formeele oorzaak: Gods rechtvaardigheid, niet die, waardoor Hij zelf rechtvaardig is,
maar die, waardoor Hij den mensch rechtvaardig
maakt, en deze niet slechts rechtvaardig geacht wordt,
maar werkelijk genoemd wordt en is (Denz. 799).
Door de verheffing van heel het wezen van den
mensch en al zijn vermogens tot de bovennatuurlijke
derhalve alleen en uitorde, kan hij in die orde

—

—

verdienstelijke werken verrichsluitend uit genade
ten (Denz. 809). > Verdienste.

Na

de rechtvaardiging. Als men de bovennatuurlijke

vermogens ontvangen heeft en daardoor het bovennatuur lijke kunnen (gratia sufficiens), moeten deze in
alle heilswerken in akt worden gezet. Dit is echter
niet mogelijk zonder actueel-krachtdadige genade
(gratia efficiens cooperans, Denz. 132, 192). Er is een
geheel bijzondere genadehulp noodig om geheel het
leven alle dagelijksche zonden te vermijden (Denz. 833).
Ook kan men niet zonder bijzondere genadehulp blijvend in de genade volharden. De > eindvolharding,
waardoor men zich op het oogenblik van het sterven
in de heiligmakende genade bevindt, is een geheel
speciale, onverdiende gave Gods (Denz. 826). Voor
ketterijen en strijd, zie in dit artikel onder Gesch.
Luyckx.
v. d. genadeleer.
L i t. S. Thomas, Summa Theologica (I. II. 109-114);
2
G. v. Noort, De gratia Christi ( 1911) J. van der Meersch,
2
Tractatus de divina gratia ( 1925) H. Lange, Do gratia
:

;

;

(1930) ; Del Prado, De gratia et libero arbitno (3 dln.
7
1907) ; E. Hugon, Tractatus dogmatici de gratia ( 1931);
2
P. Potters, Verklaring v. d. Katechismus (VI 1931, 1-21).
:

Geschiedenis van de genadeleer. Ondanks de fundamenteele uiteenzetting van S. Paulus over genade en
vrijen wil in zijn Brief aan de Romeinen, werd in de
eerste eeuwen nog weinig of geen aandacht geschonken
aan dit probleem. Dat werd anders sinds het optreden
van Pelagius en Coelestius. Zij overschatten de macht
van den vrijen wil en beperkten de noodzakelijkheid
der genade, die overigens op grond van voorafgaande
verdienste zou geschonken worden. Tegen hen werd
Augustinus de groote leeraar der genade. Ofschoon hij
nooit zijn vroegere opvatting omtrent den vrijen wil
uitdrukkelijk herroepen heeft, ging hij uit reactie toch

;
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wel ver in de verklaring van de overmacht der genade
en de onmacht van den vrijen wil, in zijn minstens
schijnbaar leeren van > praedestinatie en reprobatie,
onafhankelijk van het Goddelijk vooruitzien van ’s
menschen verdiensten of zonden. In zijn laatste jaren
had hij te strijden tegen het > Semipelagianisme, dat
de, door August inus geleerde, voorkomende genade
verwierp voor het eerste begin van het gelooven en
van het goede werk. Die strijd duurt voort in de 5e
eeuw. Paus Leo I en Prosper zijn dan de strijders voor
de kerkelijke leer. In den Karolingischen tijd ging de
strijd der theologen vooral over de > praedestinatie.
De Scholastiek en vooral het Concilie van Trente
tegenover Luther en Calvijn wisten de begrippen der g.
scherper te omlijnen en in den strijd tegen > Bajus
en > Jansenius werd de genadeleer verder ontwikkeld,
wat echter tengevolge had, dat Thomisten en Molinisten en nog andere richtingen zeer scherp tegenover elkaar kwamen te staan (> Congregatio de Auxiliis
divinae Gratiae). De Kerk liet die verschillende
richtingen als theologische leerstelsels vrij. Franses.
Genadebeeld. Hieronder verstaat men voorstellingen van H. Geheimen of personen, bij welker vereer ing buitengewone gebedsverhooringen werden verkregen, bijv. te Lourdes, Kevelaar, Den Bosch, Scherenheuvel, Handel. De kroning van een g. is het
apittel van St. Pieter in Rome voorbehouden. Hiertoe
is noodig een verklaring van den bisschop van het
diocees, dat het beeld een buitengewone en algemeene
vereering geniet, hetzij om vele gebedsverhooringen,
hetzij om hoogen ouderdom. Natuurlijk moet de vereering zich door de voorstelling steeds richten tot God
en zijn heiligen, wier voorspraak wordt gevraagd. God
kan door gebedsverhooringen aanwijzingen geven, dat
Hem de vereering van een bepaald beeld, op een bepaalde plaats, op een bepaalde wijze bijzonder aangenaam is.
Feugen.
Genacledal (Cartusia Vallis Gratiae), voormalig
Kartuizerklooster bij Brugge. Het was op een na het
oudste klooster dier orde in de Nederlanden, gesticht
in 1318 buiten de Sint-Kruis-poort. In 1578 zijn deze
gebouwen verwoest, waarna het convent zich in de
stad heeft gevestigd. In 1783 is de chartreuse door
Joseph II opgeheven. In de 15e e. hebben hier o.a.
als monnik geleefd Hendrik de Vroede, Willem van
Apsel en Otto Amilii van Moordrecht. In de 16e e. heeft
het convent herhaaldelijk gastvrijheid verleend aan
uitgeweken Eng. ordebroeders. Van G. uit zijn meermalen andere kloosters gesticht, o.a. bij Utrecht. Te
Brugge heeft nevens G. nog een klooster van Kartuizer-
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14e e. naar Italië. Devotieschildering werd het vooral
in Duitschland, waar Dürer in zijn zgn. Allerheiligenbild (Weenen) de compositie vervolmaakte door zijn
drievoudigen krans van aanbiddende gestalten.
Een variatie van het motief laat God den Vader in
pieta-trant het Lichaam van zijn Zoon in zijn schoot
dragen, terwijl het kruis dan vervalt (Rubens: Antwerpen).
Terlingen-Lücker.

Genageld, term in de heraldiek, gebruikt wanneer van een dier in een wapen de klauwen van een
andere kleur zijn dan het dier zelf; bijv. een roode
leeuw, genageld van blauw. > Heraldiek.

Genappe, > Genepiën.
Genard, Pieter, Vlaamsch geschiedschrijver;
*

1830 te Antwerpen, f 1899 aldaar. Bibliothecaris,
van het stadsarchief. Stichtte in 1864
het Antwerpsch Archief blad (20 dln. onder zijn leiding). Schreef vooral over plaatselijke aangelegenheden
en beroemdheden.
Werken: Jordaens (1852) Boendale (1853)
Kiliaen (1874)
Rubens (1878) De gesch. van Antwerpen (2 dln. 1888) De Antwerpsche schilderschool
L i t. Sermon, Jaarb. Kon. VI. Acad. (1900).
(1896).
Genazzano, stadje in het Sabijnsch gebergte, op
vulkanische heuvels gebouwd, sedert de 11e eeuw
eigendom der familie Colonna. In de in 1903 tot basilica minor verheven kerk der Augustijnen bevindt zich
een beroemd, veel vereerd en in tallooze afb. verspreid,
middeleeuwsch frescobeeld, „Maria Moeder van Goeden Raad”, bekend als O. L. Vrouw van Genazzano
(Feest 26 Mei). In 1467 bij het verrichten van eenige
herstellingen werd het ontdekt.
Feugen
later bestuurder

;

;

;

—

;

:

.

Gendarmerie, > Rijkswacht.
Gendebien, Alexandre Jozef
e s t

i

n,

houd met Willem en bood na het mislukken ervan de
kroon aan Willem ’s zoon aan. Hij maakte deel uit van
voorloop ig
bewind. Tot lid
van het Nationaal Congres verkozen, sprak hij
zich uit voor de
monarchie
en
stond de candidatuur van den
het

nonnen bestaan.

Scholtens.
(Gratiola officinalis) behoort tot
de
n,
en heeft lancetvormige bladeren met bleefcroode bloemen. Deze
30 cm hooge plant komt in Ned. zelden voor op vochtige grasgronden.

prins van
Nemours voor. Hij
was een korten
tijd
min. van
Rechtswezen en
ook president van
het Opperste Ge-

Genadckruld

leeuwenbekachtige

Genadestoel. De
voorstellingen)

komt

g. (vgl.
in de kunst

>

Christologische

voor als een verbinding van het Drieëenheidsmotief met het Lijden van
Christus. Vanaf de 12e eeuw wordt de g. weergegeven:
de tronende God de Vader houdt Christus, aan het
kruis hangend, voor zich uitgestrekt, terwijl de H.
Geest in de gedaante van een duif er boven zweeft of
aan zijn borst rust (zie pi. t/o kol. 496 in dl. VII). Van
Fr. oorsprong (abt Suger gaf het motief aan in een
glasschildering van St. Denis), verspreidt de voorstelling zich in de 13e e. naar Duitschland (Soester
paneel in het Kaiser Friedr. Mus. te Berlijn) en in de

Cé-

Belg. vrijzinnig staatsman; * 1789 te Bergen, f 1869 te Brussel. Als advocaat te Brussel was hij
in 1828 een der promotors der Unionistische beweging,
ijverde in 1830 voor de vereeniging van België met
Frankrijk, had namens de opstandelingen een onder1

rechtshof. Hij trad

spoedig terug
de politiek,
werd leider der
oppositie, die het
opnam tegen de
candidatuur van
vi-ij

in

Genadekruid
a— meeldraden, b—
vrucht met kelk en schutblaadjes;
—
c
opengelegde bloemkroon
d =*
stamper met bloemsteel.
v
;

;

^ r S r van
oaksen-Coburg
en tegen de goedkeuring van el^5®.

^

;

Genderen
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maatregel, die tot een verstandhouding met van David, den zoon van Jesse. .” (Lc.) of „. .Abra.”
Noord -Neder land zou kunnen voeren. In 1839 trok ham won Isaac, Isaac won Jacob, Jacob won Juda.

ken

.

.

.

zich voorgoed uit de politiek terug.
Uytterhoeven.
L i t. : Ju8te, A. G. (Brussel 1874).
Genderen, > Eethen (N. Br. gem.).

hij

Genderen Slort, Re

in

i

er

W.

J.

van,

Ned. letterkundige; * 1886 te Buitenzorg; schrijver van
zeer verzorgde schetsen en novellen met een weemoedig
grondgevoel.

Voorn, werken:

Idealen en Ironieën (1912)

men heden

zooveel mogelijk geboorteen sterfdata erbij, alsook de namen der vrouwen, haar
ouders, grootouders enz. Zoo krijgt men de opgave der
kwartieren, welke, zooals het woord reeds zegt,
steeds een viervoud geven de 4 kwartieren van iemand
vermelden de ouders van zijn vader en die van zijn
moeder, m.a.w. zijn grootouders van vaders- en van
moederszijde; geeft men van ieder van deze weer de
ouders op, dan krijgt men dus 8 kwartieren: de over(Mt.), vermeldt

;

Kleine Inez (1925) Hinne Rode
Het Avontuur (1930).
(1929)
grootouders, en zoo doorgaande 16,32,64,128 enz. kwarGend ringen, gem. in Gelderland in het Z. van tieren. Neemt men als gemiddelde voor iedere generaden Achterhoek. Omvat de dorpen G., Etten, Megche- tie 30-35 jaar, dan komt men bij 128 kwartieren (= 7
len, Netterden en Ulft. Opp. 6 502 ha; 10 350 inw., generaties) van iemand, die geboren is in 1850, tot
waarvan 79% Kath., 18% Ned. Herv. en 2 1 /*% Geref. geboortedata, gelegen tusschen 1605 en 1640.
Landbouw en veeteelt. Industrie, o.a. 2 ijzergieterijen,
Juist opgegeven kwart, bieden de beste gelegenheid
waarvan één tevens emailleerfabriek (900 arb.) te Ulft. zich een voorstelling te vormen van de maatschappelijVerder: rietmeubelfabr., steen- en pannenbakkerijen ke positie van een geslacht, welke zeer sterk spreekt uit
(5) en slagerijmachinefabriek. Natuurschoon (wandel- de huwelijken. In den tijd, toen de adel een stand
park Engbergen bij landgoed Landfort). Enkele kastee- vormde en aan zijn adeldom rechten ontleende, werd
len: Schmijlenburg (Netterden), de Wildt (Gendringen), de zuiverheid der kwartieren (8, 16, 32, soms 64) in
het huis Landfort (Megchelen) en ruïnes kasteel vsch. gevallen geëischt.
Swanenburg. Kath. kerk te Netterden (13e eeuw) is in
De beoefenaar der geslachtkunde putte zijn gegevens
1876 gerestaureerd door dr. P. J. Cuypers.
uit doop-, huwelijks- en sterfregisters, uit notarieele
G. speelde een rol in de geschiedenis der M.E.; be- akten, notulen van colleges, leen registers, rekeningen,
hoorde afwisselend tot de heeren van Ulft, Berg en grafmonumenten enz. Vooral bij het raadplegen van
Wisch. Tweemaal verwoest. Eigen munt in 14e e. Heijs. geneal. werken en handschriftgenealogieën, zelfs adelsJozef, baron van, verklaringen van •> wapenherauten, overtuige men zich
Gcnclt,
Ned. zeeman; * 1626, f 1672. Hij werd in 1665 com- van de betrouwbaarheid.
mandant van het korps mariniers, toen voor het eerst
Het gaat niet aan alle Noord-Ned. schrijvers over
opgericht, en diende als luit.-admiraal onder De g. te vermelden; in de 17e eeuw worden zij vertegenRuyter in den 2en Eng. zeeoorlog. Bij den tocht woordigd door van Buckel, Gouthoeven, van Leeuwen,
naar Chattam (1667) voerde hij het bevel over het smal- Smallegange e.a.; in de 18e door Butkens, Ferwerda
deel, dat den toegang tot de Theems forceerde, en ver- e.a.; in de 19e eeuw door Goethals, de liaan Hettema
overde het Eng. admiraalschip The Royal Charles. en van Halmael, Rietstap en Vorsterman van Oyen.
Hij sneuvelde in den zeeslag bij Solebay en is begraven De beste bron biedt het Repertorium van
in den dom te Utrecht, waarvan hij „kanunnik” was. gedrukte genealogieën en genealogische fragmenten
Gencalogiae ex chronicis hanoniensi- door jhr. mr. dr. E. A. van Berestcyn (1933).
E van Nispen tot Sevenaer
bus recollectis, een 14e-eeuwsche compilatie, beBeoefenaars der genealogie in België: 17e eeuw:
langrijk voor de geschiedenis van het huis van Avesnes,
door d’Achéry in Spicilegium (III, 286-297), uitgegeven Pli. de 1’Espinoy, A. Duchesne, O. Vredius. 18e eeuw:
en toegeschreven aan Boudewijn van Avesnes. Andere C. Butkens, J. Van den Leene. 19e eeuw: F. V.
W. Mulder S,J, Goethals, Ph. Kervyn de "V olkaersbeke, P. du
ed.: Bouquet, Receuil (XI, 374-377).
Genealogie (< Gr. genos = geslacht, logos = Péage, J. Gaillard, P. Roger. 20e eeuw: E. Bacha,
Geschiedkundig. Onder g. ver- De Renesse (1924).
wetenschap)/ A)
B) Biologie. In den laatsten tijd heeft de ontwikstaat men 1° geslachtrekenkunde; 2° de uitkomst der
studie: de geslachtstafel van een geslacht, omvattende keling der erfelijkheidsleer het natuurwctensch. element
langer meer
alle zonen en dochters met echtgenooten; de stam- inde g. ingevoerd, zoodat deze laatste niet
een loutere hulpwetenschap van de geschiedenis mag
reeks is beperkter.
Een wetenschappelijk aangelegd beoefenaar der g. genoemd worden. Van biologisch standpunt uit
kwarzal er naar streven de geslachtstafel van het te behan- bezien, zijn de gegevens, zoowel die van de
delen geslacht op te bouwen uit hist. juiste en on- tierstaten als die van de stamboomen, voor het opaanvechtbare gegevens. Door het geven van betrouw- sporen van de erfelijke kenmerken bij den mensch,
bare genealogieën van vorstelijke huizen, van ge- totaal ontoereikend. De erfelijke eigenschappen worslachten uit den hoogen of den lagen adel, van bur- den inderdaad door beide ouders overgebracht, zoodat
in de stamboogerlijke dan wel boerenfamilies, biedt de geslachts- het ontbreken van de vrouwelijke lijn

Helène Marveil (1917)

;

;

;

Willem

.

kundige den geschiedschrijver belangrijk materiaal
voor den opbouw van ’s lands politieke en sociale
historie.

De

genealoog

schrijf, gericht

vermijde dus alle ge-

op het streelen der

ijdelheid: hij

noeme

een beurtschipper geen reeder, een sergeant-majoor
volgens het huidige spraakgebruik geen majoor.
Een der bekendste oude stamreeksen (ouder zijn
die bij Grieksche schrijvers) is de opsomming der voor-

vaderen van Jesus Christus (Lc. 3.23.vig. enMt. 1.1-18).
Heden verlangt men meer dan een opsomming; in
stamde af. . vanNathan, den zoon
plaats van „. .
.

.

.

men een groote leemte is, die door het modem onderzoek dient aangevuld te worden. De herkomst van
sommige eigenschappen (bijv. recessieve), die eerst in
de tweede of derde generatie te voorschijn treden en
verder in den stamboom niet voorkomen, kan in vele
gevallen verklaard worden door hun aanwezigheid bij
broers of zusters, ooms of tantes van de voorouders der
in den stamboom opgenomen individuen, zoodat ook
met deze gegevens dient rekening te worden gehouden.
Ook in de kwartierstaten zouden de verwanten in de
zijlijnen moeten opgenomen worden, wat door Doyer

;
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onderzoek naar het familiair en hereditair voortuberculose met goeden uitslag werd verwezenlijkt. Volgens een beslissing van de internationale eugenetische congressen moeten thans in de stamboomen ook de vrouwelijke lijnen en alle nakomelingen
opgenomen worden. Toch bieden beide methoden van
onderzoek nog eenig gevaar: eerstens omdat de te onderzoeken individuen zich steeds in een verschillend
milieu ontwikkelen en de > phaenotypen geen goede
maatstaf zijn voor het beoordeelen van het > genotype, ten tweede omdat de gegevens omtrent de voorouders van thans levende familiën meestal onbetrouwbaar zijn.
Dit euvel wil de moderne erfelijkheidsleer verhelpen
door het aanleggen van
of
persoonsboeken, waarin, op overzichtelijke
wijze, de belangrijkste feiten en gebeurtenissen, de
erfelijke kenmerken, storingen, ziekten, enz. van een
ersoon en zijn familie worden opgeteekend. Vroeger
wamen dgl. gegevens wel eens op onvolledige of gebrekkige wijze in kerkboek of bijbel voor; in de familieboeken geschiedt thans de beschrijving vlg. een klaar
gemaakte lijst, terwijl verder stamboomschemata zijn
voorzien, alsmede ruimten voor bepaalde levensperioden en photographieën.
L i t.
Forst-Battaglia, Genealogie (1913)
H. N.
Kooiman, en G. P. Frets, Persoonsboek (Wereldbibl.)
bij zijn

komen van

familieboeken

:

;

O. Lorenz, Lehrb. der gesammten wissensch. Genealogie
(1898) W. Scheidt, Familienkunde (1923) id., Familienbuch (1924) ; R. Sommer, Familienforschung und
;

;

Dumon.

Vererbungslehre (1922).

Genealogisch,

volgens den
stamboom. In de practijk van den dieren- en plantenkweek bestaat de geneal. methode of stamboomteelt
hierin, dat van de proefobjecten al de nakomelingen en
zijlijnen met hun voor de selectie waardevolle eigenschappen worden aangeteekend, waardoor ten slotte
een inzicht wordt verkregen in den te bestudeeren erfelijken aanleg.
Dumon.
Genealogische verwantschap (p h i 1 o 1.)
of afstammingsverwantschap is de gelijkenis tusschen
meerdere talen, welke gevolg is van het feit, dat zij
uit één bepaalde grondtaal ontwikkeld zijn. Natuurlijk kunnen talen zelf niet verwant zijn, want deze zijn
niets op zich zelf staands. Ook behoeven de sprekers
niet onderling verwant te zijn, want het eene volk kan
zijn taal aan een ander niet ermee verwant volk opdringen (zoo de Romeinen aan de Franken). De g. v.
wordt door Jac. van Ginneken parallelle taalverwantschap genoemd; hij verstaat hieronder de collectieve
verhouding van dochtertalen tot een gemeenschappelijke oertaal. > Mengtalen.
Lit.: J. Schrijnen, Handleiding ( 2 1924)
Jac. v.
Ginneken, De vernieuwende invloed der talen op
elkander en het begrip der taalverwantschap (Onze
Taaltuin, II, 193 vlg.).
Weijnen.

geslachtkundig,

;

Genebrard, G

b e r t, Fr. schrijver; * 1537
te Riom, f 1597 te Semur. Zijn meest geprezen werk is
een Commentaire sur les psaumes de David (1677).
i

1

Geneesheer, > Arts.
Geneeskrachtig papier noemt men

papier,

gedrenkt in een mengsel van geneesmiddelen en daarna
gedroogd. Gebruikt worden nog
en mosterdpapier. Het eerste wordt gerookt
bij asthma-aan vallen
het t'weede, bevochtigd met
lauw water, op de huid gebracht als afleidend middel
bij pijnen en ontstekingen.
Lit.: Ned. Pharm. Ed. V.
Hillen.
Geneeskruiden. Alle volken kennen en hebben,

asthmapapier

;
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in den historischen tijd althans, planten gekend,
waarvan het gebruik in staat was ziekten te voor-

komen

of te genezen. De motieven, die hen, voorzoover
thans bekend, tot de keuze ervan leidden, o.a. de
overeenkomst in kleur of vorm met het zieke lichaamsdeel, kunnen zonderling schijnen, een feit is het, dat
vele waardevolle geneesmiddelen gevonden zijn, voordat men hun werking wetenschappelijk kon verklaren.
De ervaringen, bij het gebruik opgedaan, zijn mondeling overgeleverd of neergelegd in zgn. > kruidboeken.
Met de verbreiding der kloosters, die in de M.E. alle,
naar het bekende kloosterplan van St. Gallen, een
kruidentuin hadden, werden g. naar andere landen
overgebracht en de cultuur ervan bevorderd (vgl. de
oude Ned. g.-cultuur bij Noordwijk).
Ofschoon men ook na de opkomst der chemie planten
noodig had om de werkzame stoffen in chemisch
zuiveren vorm af te kunnen scheiden (bijv. morphine
uit opium, kinine uit kina), leefde men in de verwachting, dat deze door synthetisch-bereide te vervangen of te overtreffen zouden zijn, waardoor de
belangstelling in de g. verflauwde. In het begin der
20e e. wezen vsch. ervaringen erop, dat ongewenschte
bijwerkingen, bij het gebruik van zuivere stoffen geconstateerd, juist toegeschreven moesten worden aan het
ontbreken van stoffen, die men als „ballast” had verwijderd. De oorlog bevorderde de aandacht voor g.,
door eigen bodem voortgebracht; in 1914 werd de Ned.
Ver. voor Geneeskruidtuinen opgericht, ten einde
cultuur en onderzoek van g. te bevorderen; in andere
landen ontstonden dgl. ver., die zich in 1930 verbonden
tot de Fédération internat, pour le développement de
1
’herboristerie medicinale, aromatique, et desplantes
similiaires. G. -cultures vindt men in Ned. bij Noordwijk, den Dolder en Elburg, in Frankrijk bij Milly,
in Duitschland in de Pfalz, in Eng. bij Mitchan.
In België zijn in Henegouwen en O. Vlaanderen ca.
500 ha met g. beplant, maar alleen als akkertjes van
ong. 1 /2 ha tusschen andere gewassen; de g.-cultuur
wordt daar uitsluitend als nevenbedrijf beoefend.
Invloed van bodemgesteldheid, bemesting, tijd van den
pluk, wijze van drogen op de kwaliteit vereischen
bij de meeste g. nog nader onderzoek. Het streven
moet zijn een zooveel mogelijk gelijkmatig, liefst
gestandaardiseerd product te kunnen leveren, zooals
in Ned. o.a. bij het vingerhoedskruid bereikt is. Een
groot gedeelte der g. wordt nog in het wild gezocht,
vnl. in Rusland, Spanje en Hongarije, in Ned. o.a. nog
bij Loosdrecht (kalmoes, valeriaan), hoewel dit door
dichtere bebouwing en natuurbescherming steeds
moeilijker wordt. De leer der g. wordt als pharmacognosie aan de universiteiten aan a.s. apothekers onderwezen; de vsch. soorten worden gekweekt in de horti
botanici en in de „Kruythof” van het Openlucht-

museum

te

Arnhem.

Lit.: A. J. van Laren, G. en G.-teelt (1919) Hk.
Cohen, Bijdr. tot de Gesch. der Geneeskrmdcultuur in
Ned. (diss., 1927).
Hillen.
;

Geneeskunde omvat een groot aantal wetenschappen en vaardigheden, die er toe dienen om de
gezondheid van zieke menschen te herstellen, of hen
althans zoo geschikt moge lijk te maken voor arbeid,
en ook, om het ontstaan van ziekte te voorkomen. Het
middelpunt van de g. is dan ook de ziekteleer (p at h o 1 o g i e) en de geneeskunst (therapie).
Bij een ziekte onderscheidt men de oorzaak, en vandaar is de leer der oorzaken (aetiologie) het
eerste belangrijke onderdeel. Het tweede is de leer van

de wijze, waarop de ziekte zich in het lichaam ontwikkelt (p a t h o g e n e s e). Het derde is de leer
van de verschijnselen of symptomen der ziekte

(symptomatologie
De kunst om

of semeiologie).

uit de vsch. subjectieve en objectieve

van de ziekte te concludeeren,
de diagnose te stellen, heet diagnostiek. De kunst om het verloop van de ziekte te
voorzeggen, m.a.w. om de prognose te stellen, heet
verschijnselen den aard

m.a.w.
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om

prognostiek.
Voor een goed begrip van wat er in de ziekte gebeurt,
noodig de kennis van de normale bouw en verrichtingen van het lichaam en zijn deelen, dus van de orgais

nen, de weefsels, de cellen en de vochten. De kennis
van den bouw heet ontleedkunde of
ook wel morphologie; de kennis, die slechts met behulp
van het microscoop verkregen wordt, heet h i s t o 1 o(cellenleer).
g i e (weefselleer) en
De leer der verrichtingen heet physiologie.
De wetensch. pathologie bestaat uiteraard in de kennis
van de veranderingen in bouw (ui ter lijk) en verrichtingen of functies, die door de ziekte in het lichaam
worden teweeggebracht. De kennis van de eerste heet
pathologische anatomie, die van de tweede heet pathol.
physiologie. In de 19e e. is de voortuitgang der g. in
hoofdzaak het gevolg geweest van betere inzichten
in de pathol. anatomie.
Ten laatste is voor het goed begrip der g. ook noodig
eenige kennis van scheikunde, natuurkunde, zelfs
wiskunde, vooral omdat de dierlijke verrichtingen ook
chemisch en natuurkundig moeten beschreven of
verklaard worden. Het lichaam zelf is, in zekeren zin,
de ingewikkeldste chemische fabriek, die men zich
denken kan.
De wetenschap, hoe men de gezondheid kan bewaren
en ziekte kan voorkomen, is de hygiëne.

anatomie,

cytologie

Dit alles nu is zeer gespecialiseerd. De ontleedkunde
en de physiologie worden beoefend en onderwezen door
specialisten ook een onderdeel van de laatste, de physio logische chemie, is gespecialiseerd. De
pathol. anatomie is eveneens een apart vak. De pathologie is zeer sterk onderverdeeld: ten eerste is daar de
klassieke verdeeling in heel-, genees- en verloskunde.
De chirurgie bestrijkt een groot veld, dat niet gemakkelijk te omschrijven is: in het algemeen behandelt
zij die ziekten, die soms of steeds voor chirurgische
behandeling in aanmerking komen. De urologie (ziekten der urinewegen) is ook reeds gespecialiseerd als
onderdeel der chirurgie. Er bestaan kinderchirurgen.
Een belangrijk specialisme is de orthopaedie, de leer
der uiterlijke misvormingen, vooral van beenen, bekken en rug.
In de inwendige geneeskunde zijn zelfstandig geworden de leer der huidziekten (dermatologie), der keel-,
neus-, en oorziekten (otorhinolaryngologie), oogziekten
(ophthalmologie), zielsziekten "(psychiatrie), zenuw;

ziekten (neurologie); kinderziekten zijn niet zoo sterk
gespecialiseerd; vrouwenziekten en verloskunde worden meestal door eenzelfden arts beoefend; huid- en
elkaar; zenuw- en
zielsziekten worden ook meestal door eenzelfden persoon beoefend. Minder gespecialiseerd is de kennis der
tuberculose, der ziekten van maag en ingewanden, der

geslachtsziekten behooren ook

bij

hartziekten.
Bijna zelfstandig is de Röntgenologie. Belangrijk
is ook de laboratoriumarts, die bloed, urine, hersen- en
ruggemergsvocht onderzoekt, tegelijk de bacteriologie
heoefent, en

vaak ook nog de pathol. anatomie.

De

bevat de kennis van de ge(pharmacologie), van baden (balncologie), stralenbehandeling, dieet, gymnastiek, massage,
psychische therapie, enz.
Belangrijk voor de g. wordt ook de studie van de
erfelijkheid; en de maatregelen, die men in verband
daarmee kan nemen, dus de eugenese.
De g. is gedeeltelijk een wetenschap, gedeeltelijk
een kunst. Het algemeene is het terrein van de wetenschap; maar de toepassing op elk bijz. geval behoort
tot de geneeskunst.
Geschiedenis. Deze wordt beheerscht door drie factoren: de groei van de wetensch. theorieën, de meer
toevallige empirische vondsten (kwik tegen syphilis,
kinabast tegen malaria, vingerhoedskruid tegen hartziekten, de inenting tegen de pokken) en ten laatste
de ontwikkeling van den geneeskundigen stand.
Bij de niet-Europ. cultuurvolkeren, vooral Indiërs
en Chineezen, vindt men volkomen uitgewerkte medische systemen, die echter van weinig invloed op
de Europ. g. geweest zijn. Ook de Egyptenaren hadden
uitgebreide medische kennis, waarmee de Grieken
zonder twijfel bekend geweest zijn.
In Griekenland ligt de grondslag van de tegenw.
g. Het voornaamste, wat wij daarvan weten, is neergelegd in het zgn. Corpus Hippocraticum, een verzameling boeken, waarvan een deel van Hippocrates
(460-377) afkomstig is. Het is geen volkomen systeem,
maar bevat duidelijke opvattingen over de meest
belangrijke ziekten. Zeer goed is de uitwendige chirurgie, de behandeling van acute ziekten, en vooral de
voorzegging van den afloop. Maar de anatomie is
gebrekkig; de physiologie is zeer gebrekkig. Van de
functie van hart en hersenen had men een volkomen
foutieve voorstelling. Men hield het er voor, dat de
werd door de goede
gezondheid voortgebracht
menging der vier lichaamssappen, slijm, bloed, gele
gal en zwarte gal. Dit systeem, in de 5e eeuw v. Chr.
ontstaan, werd vervolmaakt door Galenus (129-201).
Intusschen was zoowel de anatomische als de physio logische kennis veel vermeerderd, vooral door de
school van Alexandrië. Galenus bracht alles in een
groot systeem, dat tot na 1600 gold. Buiten dit systeem
waren er ook andere scholen, vooral de zgn. methodische, die zich vooral met chronische ziekten bezig
eigenlijke therapie

neesmiddelen

hield.

De Rom. en Gr. g. werd eerst voortgezet in het
West-, later in het Oost-Rom. Rijk, bijv. door Alexander van Tralies en Paulus Aegineta. Vanaf de 8e e.
ging de leiding in de g., via de Syrische vertalers, over
naar de Arabisch-sprekende wereld. De grootste systematicus was Avicenna (980-1037), de grootste practicus
Rhases (850-923); Aboelkasis (ca. 970) was de bekendste
chirurg. Deze zgn. Arab. g. was weinig meer dan
nauwkeurig gesystematiseerde Gr. -Rom. wetenschap.
In de M.E. werd deze Arab. g. in het Westen bekend,
en in het Lat. vertaald; het eerst door Constantinus
Africanus (11e e.). Voor dien tijd was (in de 9e en 10e e.)
Salemo het centrum der Westersche g. daarna Montpellier, waar in de 13e e. de beroemde Amoldus van
Villanova (1235-1311) doceerde. De chirurgie bloeide: Hugo en Theoderik van Lucca en Lanfranc waren
haar bekendste beoefenaars. In de M.E. werd door
hygiënische maatregelen de melaatschheid uitgeroeid.
Met de Renaissance begint de g. zeer te veranderen.
De groote Paracelsus (1493-1541) verwerpt Galenus en
Avicenna, maar werd slechts aarzelend op zijn steile
paden gevolgd. Het eerste begin van de groote moderne
;
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dienst

W

ontwikkeling lag bij de anatomie. Vesalius (1514-1564)
geldt als de vader der ontleedkunde. Onmiddellijken
invloed had dat alles echter niet. In de 17e en 18e e.
werden ook vele physiologische ontdekkingen gedaan;

In
e s t-I n d i ë speelt bij de volksgeneeskunde
Hermans .
het begrip > treef een groote rol.

de bekendste is de ontdekking van den bloedsomloop
door Harvey (1578-1657). De medische praktijk ging
echter niet zoo snel vooruit: het was de tijd der medische systemen, die elkaar vrij vlug afwisselden. Men

zich bezig met keuringen (> Fabriekshygiëne), welke
moeten leiden tot het opsporen van schadelijke factoren

beschouwde nog veel te veel
van het geheele organisme.

alle ziekten als ziekten

Maar in de 18e e. legt Albrecht von Haller (1708-1777)
Morgagni
en
physiologie
der
grondslagen
de
(1682-1771) de fundamenten van de pathologische
anatomie, terwijl Pinel (f 1826) de ziekten in een systeem bracht. Daarop voortbouwend, legde F.X. Bechat (1771-1802) de grondslagen der moderne g., door
de ziekten als ziekten der organen te leeren beschouwen. Ook de diagnostiek, vooral van long- en hartziekten, werd goed gefundeerd. De physiologie werd
uitgebouwd, vooral door Johannes Müller (1801-1858)
en Claude Bemard (1813-1878), met hun vele en groote
leerlingen. De kennis der zenuwziekten werd verrijkt
vooral door J. M. Charcot (1825-1893), die van de
Pasteur (1822-1895)
zielsziekten door Kraepelin.
stichtte de bacteriologie; de vsch. verwekkers der besmettelijke ziekten werden gevonden. Door de aseptiek
werd de ontwikkeling van de chirurgie mogelijk. Lister
werd een uiterst
(f 1912) begon daarmee. De scheikunde
belangrijke hulpwetenschap; het laboratorium neemt
een zeer groote plaats in. Uit den laatsten tijd zijn
vooral belangrijk de ontdekking der Röntgenstralen,
de kennis der klieren met inwendige secretie, en de
Schlichting.
vitaminen.
Inhcemgche geneeskunde in Ned.-Indië staat
zooals bij de meeste natuurvolken in nauw verband met
religieuze opvattingen, terwijl de uitoefening dier
geneeskunde grootendeels in handen der priesters ligt.
Booze geesten spelen bij het ontstaan van ziekten een
groote rol, zoodat een aanzienlijk gedeelte der geneeskundige behandeling er op gericht is deze geesten
gunstig te stemmen of ook om den tuin te leiden. Als
voorbeelden van het laatste kan dienen: een ziek meisje
wordt als jongen gekleed en met een jongensnaam aangesproken. het kapsel wordt veranderd, alles om de
geesten op een dwaalspoor te brengen. In andere gevallen wordt een zieke een woning binnengedragen en
terwijl de begeleiders de deur nog versperren, wordt
de zieke door een in den wand gemaakt gat weer snel
aan den achterkant naar buiten gedragen.
In de dorpen wordt geneesk. hulp verleent door de
doekoens, meestal oudere vrouwen, wier kennis als
regel zeer gering is en die naast het verstrekken van
kruiden, gebruik maken van bezweringen en tooverformules. Niet zelden worden geneesmethoden toegepast, die zeer zeker niet in het belang van den zieke
kunnen worden geacht. Ook de rust, die ernstige patiënten in de eerste plaats noodig hebben, wordt den
inh. patiënt als regel in eigen milieu niet gegeven.
In de inheemsche geneesk. speelt verder de transmigratie leer een groote rol, volgens welke het mogelijk
zou zijn, de zielestof of eigenschappen van bepaalde
planten, dieren of voorwerpen op den zieke over te
brengen. Zelfs het gelijkluidend zijn van den naam van
bepaalde voorwerpen en eigenschappen speelt een rol.
Roode plantendeelcn of mineralen helpen bij bloedverlies, deelen afkomstig van sterke dieren geven kracht,
behaarde spinnen vormen een goed geneesmiddel tegen
haaruitval,

enz.

E

.

Geneeskundig arbeids toezicht. In N e d.
De geneeskundige dienst der > arbeidsinspectie houdt
in arbeid en bedrijfsleven. Ook de particuliere geneesk.
diensten, aan bepaalde bedrijven (mijnen) verbonden,
verrichten soortgelijk werk. Bij art. 82 der > arbeidswet is aan alle geneeskundigen de plicht opgelegd
„schriftelijk aangifte te doen van de aan zijn behandeling onderworpen gevallen van bepaalde bij algemeenen
maatregel van bestuur aangewezen ziekten”, waardoor
ook dezen, zij het indirect, tot hetg.a. bijdragen. Door

dezen maatregel immers wordt het onderkennen en
bestrijden van > beroepsziekten vergemakkelijkt.
L i t. Centr.Verslagen der Arbeidsinspectie. „Geneesk.
onderzoekingen en meded. omtrent beroepsziekten”.
:

Botman

.

Geneesk. arbeidstoezicht is in België bekend
onder den naam: Geneeskundige Arbeidsdienst (Service
médical du travail). Omvat een centralen dienst,
gehecht aan het min. van Arbeid en Maatsch. Voorzorg,
en negen inspecties, overeenstemmend met elk der
provincies, uitgenomen voor Antwerpen en Limburg,
die slechts één inspectie uitmaken, en Henegouwen,
dat twee inspecties omvat. Heeft vooral als opdracht
na te gaan of de voorschriften van de onderscheiden
wetten en Kon. Besluiten op de bevordering van de
gezondheids voorwaarden in de fabrieken, werkhuizen
nageleefd.
werkplaatsen nauwkeurig worden
en
Heeft eveneens tot taak in de arbeidsmilieu ’s begrippen
van beroepsprophylaxe te verspreiden en advies uit
te brengen over de indeeling van de ongezonde,
hinderlijke of gevaarlijke inrichtingen, met het oog
op de beveiliging van de openbare gezondheid. Rondou.

Geneeskundige armverzorging. Armoede
vaak in zedelijk en lichamelijk verval, het
gevolg van slechte behuizing, onzindelijkheid, enz.
uit zich

Armen vereischen reeds daarom, los van financieele omstandigheden, een bepaalde geneeskundige verzorging,
waarvoor in N e d. in elke gemeente een of meer artsen
zijn aangesteld. De > armenwet regelt de g. a. in de
tweede afd., art. 33-37. Echter lang voor 1912 bestond
er in tal van Ned. gemeenten een goede regeling.
> Armenzorg. Vooral de bestrijding van > infectieziekten wordt door de g. a. gediend.
Botman.
In België wordt de geneesk. armenverzorging
vnl. opgedragen aan de gemeentelijke of intercommunale commissiën van openbaren onderstand
(wet van 10 Maart 1925, art. 70). Vlg. deze wet zijn
de commissiën van openbaren onderstand gehouden
aan de behoef tigen, die zich in hun gebied bevinden,
de geneesk. behandeling te verzekeren, o.m. door het
inrichten van een genees- en artsenijkundigen dienst;
door het tot stand brengen van een verpleegdienst,
een kraamvrouweninrichting, een isoleerlazaret, enz.
Desgevallend kunnen zij daartoe een overeenkomst
sluiten met een andere commissie, of zelfs met particuliere gestichten, doch in dit laatste geval is een
machtiging van den Koning vereischt. > Armenwet;
Armenzorg.

Rondou

.

Geneeskundige dienst, > Gezondheidsdienst; > Geneeskundig Arbeidstoezicht. Voor geneeskundigen rijksdienst raadplege men verder het Rapport
der Staatscommissie tot vereenvoudiging en ineenvoeging van geneesk. Rijksdiensten.
Voor G. d. in België, > Gezondheidsdienst.

Midi.

du

Dent

de

achtergrond

den

op

Montreux;

bij
GENÈVE

Salagnon

VAN

de
He
MEER

HET

EN

GENÈVE

Genève.

van

Meer

het

aan

Garens

en

Montreux

Terrifet,

GENUA

1.

Panorama.

4.

Dogenpaleis.

2.
5.

Gezicht op de haven.
3. Gedenkteeken voor de in den Wereldoorlog gevallen soldaten.
Campanile van de S. Lorenzo. 6. Station Brignole aan de Piazza Verdi. 7. S. Stefano. 8. Via
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Volksgezondheid.

Geneeskundige pers
a) zuiver wetenschappelijke

kan verdeeld worden
vaktijdschriften,

in:

zoowel

over het geheele medische terrein als over de talrijke
onderdeelen; b) medisch-ethische tijdschriften, zoowel
van algemeen ethische beginselen als van bepaalde
godsdienstige
levensbeschouwingen uitgaande;
c)
populair-wetenschappelijke voorlichting, veelal in
den vorm van medische rubrieken. Hoewel de voordeelen eener algemeen hygiënische voorlichting niet
te ontkennen zijn en met name deskundige waarschuwingen noodzakelijk kunnen worden, behoort de
populair-wetenschappelijke g. p. binnen redelijke
beperkingen te blijven.
J. Deelen.

—Geneesmiddelen

578

meer er toe overgaan niet te huwen zonder
voorafgaand g. o. Deze beweging is zeer toe te juichen
en verdient onzen steun en medewerking. Het is zeer
aan te raden, dat iemand vóór het huwelijk een ernstig
en betrouwbaar geneesheer raadpleegt over de vraag
of zijn gezondheidstoestand een bezwaar is tegen een
voorgenomen huwelijk. Indien iemand gegronde redenen heeft om te vermoeden, dat hij een ziekte heeft,
waardoor het huwelijk voor hem (haar) zelf of voor de
andere partij ernstig nadeel meebrengt, is hij zelfs
verplicht door een dergelijk onderzoek zich zekerheid
te verschaffen en bij ongunstigen uitslag de andere
partij van den toestand in kennis te stellen. Ook is het
raadzaam, dat een verloofde (of de ouders) er op aandringen, desnoods eischen, dat beide partijen voor
het huwelijk elkander een doktersattest voorleggen.
Het levensgeluk van twee menschen is hier in het spel
en het is niet verstandig dit in de waagschaal te stellen.
steeds

Geneeskundige wetgeving betreft wetten
en besluiten, die op geneesk. gebied betrekking
hebben, bijv. regeling van het geneeskundig staatstoezicht, regeling van de uitoefening der geneeskunde, Onwetendheid heeft hier reeds veel ellende veroorzaakt.
Het ware wenschelijk, dat het wederzijdsche vragen
der artsenijbereidkunde e.a., regeling en voorziening
tegen besmettelijke ziekten, regeling der quarantaine, van een geneeskundig attest zoo tot algemeene gewoonregeling der koepokinenting, regeling van het staats- te werd, dat niemand daarin meer een bewijs van
toezicht op krankzinnigen. De sociale wetgeving wantrouwen zou zien.
Li t. A. Jansen, Het Geneeskundig Onderzoek voor
houdt met g. w. nauw verband. Zie ook > GezondBender.
heidswet; Medische politie. Voor de g. w. in België, het huwelijk (Leuven 1932).
Geneeskundig staatstoezicht, > Gezond> Gezondheidswet.
L i t. C. H. A. v. d. Myle, Onze G. W. (tot 1896 heidswet.
nieuwe bewerking der stof verschijnt) H. H. van Eyk
Geneesmiddelen noemt men alle middelen, die
en A. J. Verstegen, Arts en Wet (1929).
Botman. aangewend kunnen worden om ziekten te voorkomen
Geneeskundig
onderzoek vóór het of te genezen; in engeren zin: de stoffelijke middelen,
huwelijk is een nauwkeurig, zoo noodig Röntgeno- daartoe gebruikt. Als g. worden gebruikt planten
logisch en sero logisch onderzoek naar den lichame- (> Geneeskruiden), dierlijke organen (orgaanpreparalijken en psychischen gezondheidstoestand van huwe- ten), mineralen en daaruit vervaardigde preparaten
lijkscandidaten en naar den erfelijken aanleg van hun en sedert de opkomst der chemische industrie tal van
families. Het kennen van ziekelijke afwijkingen immers synthetisch bereide stoffen. Ontdekte men vroeger
uitsluitend door toeval, dat een stof als g. gebruikt
is van belang zoowel voor den persoon zelf als voor
degene die met hem in het huwelijk wil treden. De kon worden, sinds de ontwikkeling der > pharmabetrokken personen weten dan meit eenige zekerheid cologie is men in staat de werking op dieren en dierwelke gevolgen het huwelijk zal hebben en welke ge- lijke organen te beproeven, zoodat men door systevaren het oplevert voor zich, de andere partij en de matisch onderzoek van aan elkaar verwante stoffen na
eventueele kinderen. Zij kunnen dan naar de verkregen kan gaan, welke het meest de gewenschte en tegelijk
kennis hun gedrag regelen: van het huwelijk afzien; het minste de ongewenschte (bij-)werking zullen verhet uitstellen; of het aangaan. Het geneeskundig toonen (> Salversan).
De behoefte aan gelijkmatig werkende g. heeft er toe
onderzoek heeft voor- en nadeelen, naargelang van de
geleid regels op te stellen, waaraan deze moesten
manier, waarop het wordt toegepast.
G. o. wordt tegenwoordig op verschillende manieren voldoen, welke aanvankelijk voerden tot stedelijke,
gepropageerd als maatregel van
> eugenetica. later tot landelijke (> Pharmacopee) en ten slotte
1° Sommigen willen, dat de staat het g. o.
ver- tot internationale voorschriften (Conventie van
plicht zal stellen voor allen, die willen huwen, Brussel tot unificatie van sterkwerkende g.). G.
en tevens bij ongunstigen uitslag het huwelijk ver- worden bereid in apotheken of fabrieken (> Speciabieden. Wij Katholieken wijzen dit beslist af, lités). Bereiding en aflevering van g. zijn in alle
niet alleen omdat de staat tegenover de gedoopten beschaafde landen door wettelijke maatregelen min of
geen recht heeft een huwelijksverbod uit te vaardigen, meer geregeld. Sterkwerkende g., gewoonlijk vermaar ook, omdat een absoluut huwelijksverbod giften genoemd, mogen alleen op recept of vergiftop eugenetische gronden niet te rechtvaardigen is. bewijs afgeleverd worden. Het onderzoek van g.
2° Anderen wenschen, dat de staat het g. o. algemeen strekt zich uit over identiteit, hoedanigheid, zuiverheid,
verplicht stelt, maar de betrokken personen gehalte aan bepaalde bestanddeelen, werkzaamheid;
v r ij laat zelf te beslissen, wat zij na kennisneming vele zijn spoedig aan bederf onderhevig, zoodat zorgvan den uitslag zullen doen. Deze maatregel heeft vuldige bewaring en herhaalde controle gewenscht is.
De werking van g. is afhankelijk van de wijze van
zeker voordeelen en hiertegen bestaan niet dezelfde
principieele bezwaren, welke tegen 1° zijn aangevoerd. toediening: voor of na het eten, al dan niet opgclost,
Niettemin achten de Katholieke moralisten om als drank of injectie, al dan niet gecombineerd met
sommige verhoogen, andere verzwakken
verschillende redenen ook een dergelijken maatregel andere:
niet in het algemeen belang en in sommige landen eikaars werking. G. behooren, ten einde misbruik
:

:

;

;

hebben de kerkelijke overheden er zich uitdrukkelijk
tegen verklaard. 3° Men kan ook het v r ij w i 1 1 i g
g. o. voorstaan en door onderricht,
propaganda, enz. er toe medewerken, dat de menschen

aanvaarde
XI. 19

en vergissingen te voorkomen, bewaard te worden
buiten bereik van patiënt en kinderen, liefst in een
afzonderlijk medicijnkastje; men volge de aanwijzingen op het etiket vermeld en gebruike geen g. uit

Geneesmiddelenvoorziening
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absolutie

evenmin voor anderen (prior generalis), Bamabieten, Jezuïeten, Redemptoristen, Theatijnen e.a. (praepositus of superior generadan waarvoor zij zijn voorgeschreven.
Het aantal g. is legio, naar schatting neemt het lis). Ook de vrouwelijke orden en congreg. van den
jaarlijks met ca. 3 000 toe; een groot aantal verdwijnt nieuweren tijd hebben generale oversten (superiorissa
na een korten tijd weer; slechts enkele zijn speci- of antistita generalis).
De g. wordt gewoonlijk door het generale kapittel
fiek, d.w.z. in staat ziekten te genezen (kina voor
flesschen of potten zonder etiket,

malaria,

salversan

voor

symptomatisch,
gevolgen van ziekten weg

syphilis),

de

meeste

zijn

d.w.z.
nemen slechts
(hoofdpijn, koorts). In de

Ned. Pharm. zijn opgenomen 671 g., waarvan 233 in de
apotheken voorradig moeten zijn in werkelijkheid zijn
er veel meer aanwezig. De geneeskundigen, tot het
afleveren van g. bevoegd, behoeven slechts 90 middelen
Hillen.
in voorraad te houden.
Geneesmiddelenvoorziening^ Maatschappelijk Hulpbetoon.
;

gekozen, meestal voor drie of zes jaar; afwijkende
regeling door de eigen ordesconstituties is in overeenstemming met C.I.C. can. 505 mogelijk (bijv. de g.
der Jezuïeten wordt voor levenslang gekozen). De g.

van exempte clericale kloostergenootschappen zijn
van rechtswege bevoegd en verplicht, de alg. Kerkvergaderingen bij te wonen, en hebben daar stemrecht.

Generaal Kapittel, > Kapittel.
Generaal-kvvartiermeester
,

opperoff icier

van het Duitsche groote hoofdkwartier, die onmiddelGencesmiddclcxantheem, een huiduitslag, lijk was geplaatst onder den chef van den staf. Eertijds
die ontstaat ten gevolge van het gebruik van genees- was de naam van den generalen staf aldaar kwartiermiddelen. Er zijn bepaalde medicamenten, die in meesterstaf.
Generaal-majoor, vervult in het Ned. leger
bijzondere mate tot het optreden van g. disponeeren,
bijv. antipyrine, kwikpraeparaten, balsamica, enz. in vredestijd de functie van divisie-commandant
Ten opzichte van dgl. geneesmiddelen speelt indivi- en van inspecteur der wapens en dienstvakken.
dueele overgevoeligheid een groote rol, zoodat sommige > Generaal.
Generaal-seminaries van Josef II (1780personen van een bepaald medicament groote hoeveelheden kunnen gebruiken zonder dat g. optreedt, terwijl 1790). Keizer Josef II, beïnvloed door Gallicaansche
anderen daarentegen kleine hoeveelheden van en Febroniaansche ideeën, trachtte de Kerk aan den
bij
hetzelfde medicament een g. kunnen doen ontstaan. Staat te onderwerpen. Hiertoe nam hij vsch. maatMerkwaardig is hoe g. bij bepaalde personen bij her- regelen, die culmineeren in de oprichting van de zgn.
haald gebruik van het betreffende medicament telkens generaal-seminaries, waardoor de opleiding van de
op precies hetzelfde huidgedeelte voor den dag komt. priesters aan den Staat kwam. Hij stichtte deze te
Vooral de door zware metalen en arsenicum veroor- Weenen, Boedapest, Pavia, Freiburg en Leuven en op
zaakte g. kunnen aanleiding geven tot een uitgebreide andere plaatsen nog filialen. Deze seminaries stonden
of zelfs gegeneraliseerde ernstige huidziekte (> Ery- dus niet onder de bisschoppen. Alle bestaande sem.
throdermie), welke geruimen tijd blijft bestaan en zelfs van bisdommen en kloosters werden opgeheven. De
E. Hermans. g.-s. werden over het algemeen geboycot en hebben
levensbedreigend kan worden.
Polman .
Gcncmuiden, gem. in de prov. Overijsel; dan ook niet lang bestaan.
Generale absolutie, 1° algemeene (= aan
gelegen bij het Zwartewater en op den Noordelijken
dijk van den polder Mastenbroek. Opp. 2 423 ha, meerdere personen tegelijk gegeven) absolutie van zonca. 3 000 inw., waarvan 70% Ned. Herv. en 13% den, wanneer in geval van dreigend levensgevaar
Geref. Naast veeteelt en visscherij is vlechtnijverheid (bijv. bij een schipbreuk of vóór een veldslag) de
een bron van bestaan. G. heeft door een overzetveer ver- personen bij gebrek aan tijd of gelegenheid niet afzonbinding met stoomtram Zwolle Blokzijl. Wierdsma. derlijk kunnen biechten.

—

Genen, •>
Genepiën

Erffactor.

2° Pauselijke

zegen

(Lat.

vakterm:

benedictio

waaraan een volle af laat, te verdienen in
het uur van den dood, verbonden is. Met uitzondering
van geëxcommuniceerden, onboetvaardigen en publieke
zondaren mag deze g. a. aan al degenen gegeven worden,
inwoners.
Generaal. 1° M i 1 i t. De g. behoort in N e d. met die tot de jaren van verstand gekomen zijn en zich in
luitenant-generaal en generaal-majoor tot de categorie levensgevaar bevinden; dus niet enkel aan zieken,
der opperofficieren. De rang en functie van g. werd in doch ook aan soldaten vóór den slag, aan ter dood
Ned. voorheen bekleed door den koning. Gedurende veroordeelden. Iedere priester, die een stervende
de mobilisatie van de Ned. weermacht 1914-1918 bijstaat, kan de g. a. geven (C.I.C. can. 468, § 2);
werd het opperbevel over de Ned. weermacht opge- de volle aflaat wordt eerst op het oogenblik van het
dragen aan den luit.-g. C. J. Snijders, wien daarbij sterven verdiend, zoodat de g. a. tijdens eenzelfde
de rang van g. werd verleend. > Onderscheidings- levensgevaarlijke ziekte niet herhaald mag worden.
A. Lohmeijer. Om den vollen af laat te kunnen verdienen is het noodig,
teekenen.
In
België bestaat de rang van generaal- dat men op het oogenblik van het sterven in staat
majoor en van luit. -generaal. Met dezen laatsten zijn van genade is, den H. Naam Jesus zoo mogelijk
bekleed: het hoofd van den generalen staf, de com- mondeling of anders minstens in den geest uitspreekt
mandanten der legerkorpsen en der divisies, alsmede, en lijden en dood gelaten tot uitboeting zijner zonden
in principe, de inspecteurs en sommige dienstoversten. aanvaardt.
3° De g. a., die in kloostergenootschappen en
De overige opperofficieren zijn generaal-majoors. De
g. behooren tot den •> generalen staf. V. Coppenolle. wereldlijke Derde Orden gegeven wordt, verleent
2° In kloostergenootschappen
van ordesis vooral kwijtschelding der overtredingen
g. de benaming van den hoogsten overste in de meeste regel en -voorschriften; vele orden, congreg. en wereldorden en congregaties. Aldus bij de Dominicanen lijke Derde Orden bezitten het voorrecht, dat op vsch.
(magister generalis), Franciscanen en Capucijnen feestdagen aan hun leden, hetzij gezamenlijk, hetzij
(minister generalis), Augustijnen en Carmelieten afzonderlijk, een g. a. mag worden gegeven, waaraan
Genappe), kantonhoofdplaats in
Waalsch-Brabant aan de Dijle (VI 96 C 5); een der
kleinste gem. van België; opp. slechts 56 ha; ca. 1 850
(Fr.

apostolica),

—
581

;

Generale agentuur

— Generale

582

staf

tevens een volle aflaat (onder voorwaarde van biecht ritornel nog een zelfstandige g. b. Overigens is bij
en communie) verbonden is.
dezen componist vaak de tendenz waar te nemen om,
L i t. Beringer-Steinen, Die Ablasse (2 dln. Pader- door uitgeschreven noteeringen, aan de heerschappij
16
1921-’22).
born
Schweigman. en de willekeur van de g. b. te ontkomen.
Generale agentuur, algemeene vertegenAl gauw is het algemeen gebruikelijk geworden om
woordiging of hoofdagentschap. Hiervan is sprake, het g. b.-spel toe te vertrouwen aan den clavecinist
wanneer de agent het hem aangewezen gebied (rayon) in het orkest, die dan meteen de functie van leider had
niet alleen bewerken kan, doch daarin wordt bijgestaan („maestro al cembalo”); verder ook aan den organist,
door aan hem ondergeschikte en dikwijls door hem voor wat betreft de uitvoeringen in de kerk. Er werd
aangestelde subagenten of reizigers. > Agent.
van deze musici veel handigheid en parate kennis van
Generale bas is het in de laatste jaren van de de harmonie en de stemvoering geëischt.
16e eeuw in toepassing gekomen systeem, om door
Ziehier de beteekenis van de meest voorkomende
middel van een baspartij, van cijfer-aanteekeningen becijferingen: a) het ontbreken van eenig cijfer duidt
voorzien (becijferde bas), de begeleidende harmonie
0
houdt
aan te duiden ten einde deze alzoo op toets- en andere terts en quint van de basnoot aan; b) 6 of ^
accoordinstrumenten van dit kortschrift af te spelen.
0
Het gebruik om van de becijferde bas (ook basso de terts van den drieklank in de bas; c) 4 of £ houdt
genoemd) te spelen (in zekere mate te
£
vierklank,
improviseeren) loopt, globaal genomen, van 1600 tot de quint in de bas; d) ^ vraagt een
1750, maar vond nog toepassing voor het > secco6
4
recitatief tot in het begin van de 19e eeuw. Feitelijk waarvan de basnoot terts is; e) o of 4
vierklank
6
heeft de g. b. -practijk een voorgeschiedenis in de
3
harmonische speculaties van Zarlino (Institutioni waarvan de basnoot quint is; f) 2: vierklank; bas is
harmoniche, 1558) en in de ontwikkeling van den septiem;
of
g) 7: vierklank met grondnoot in bas; h) 9
monodischen stijl der Ital. Renaissance (voortzetting 9
grondnoot
in
bas
vijfklank
met
none-accoord
of
der kunst van de troubadours en minnezangers), ^
bestaande in het zichzelf begeleiden van de zangers, enz. Verhoogingen en verlagingen van sommige noten
op luit en viola (cantare alla viola per recitar). Verder uit het accoord staan aangegeven door middel van
groeide de g. b. geleidelijk uit de practijk der organisten kruis, mol of herstellingsteeken naast het desbetrefbij het begeleiden van meerstemmige koormuziek, fende cijfer; ook het doorstrepen van het cijfer geldt als
waarbij zij op de baspartij steunden, die zij dan met alteratie. Een alleenstaand kruis of mol boven de
verhoudingsgetallen tot een soort
> tabulatuur basnoot heeft betrekking op de terts; in dit geval wijst
inrichtten. Zeer groot werd de invloed van de g. b. op het kruis op een grooten, de mol op een kleinen
de ontwikkeling der toonkunst, met name op het plaats drieklank. Een horizontaal streepje beduidt het blijmaken van polyphonie voor homophonie, van contra- ven liggen van de betreffende noot. Wanneer geen harpunt voor harmonie, van samenzang voor solozang. monie verlangd wordt, staat boven de bas: tasto solo.
De g. b. diende het losmaken van het individueele
Het stelsel heeft zijn stempel gedrukt op de muziek
uit het gemeenschappelijke en deed het middel aan de van den Barok-tijd, die men daarom in de muziekhand om de opera en de instrumentale kunst tot snellen geschiedenis ook de g. b. -periode noemt. Na het
bloei te brengen. De practijk van de g. b. was aldus uit de practijk verdwijnen van het
g. b.-spel,
inhaerent aan de eerste Florentijnsche opera -proeven. bleef het systeem der becijfering voortbestaan in de
In de Euridice van Peri (1600) ziet men het stelsel harmonieleer.
de Klerk
integraal toegepast; de uitwerking van de g. b.
Generale biecht, een > biecht, waarin men op
aan
den
toevertrouwd
de
archiluth
(basluit
in
aard
w’as
de vroegere zonden en biechten terugkomt. Zij is
van de theorbe).
verplichtend, indien vorige biechten van
:

continuo

:

:

.

doodzonden nagenoeg zeker ongeldig geweest zijn,
door gebrek aan oprechtheid of berouw in den
biechteling of aan rechtsmacht in den biechtvader.

Dafne

bijv.

Als

v

r

ij

e

ascetische oefening

is

een g. b.,

aangaan van een nieuwen levensstaat

bij

het

of eens in het

jaar of in stervensgevaar, zeer nuttig en aanbevelenswaardig, indien ze zonder angstvalligheid geschiedt en

met goed verzorgde voorbereiding en berouw. Sahmans.

De

van de

g. b. gold hoofdzakelijk de begeleiding
een solostem of het aanvullen van de harmonie

rol

Generale pauze (muziek),
meerstemmig stuk voor

al

een pauze in een
de uitvoerders tegelijk;

van
meestal aangeduid door een heele rust met daarboven
in ensemb lestukken. Maar men verleende hem soms
de letter G.P.
ook een zelfstandig karakter. Zoo o.a. schreef Luigi
Generale stal (N e d.), categorie van bijzonder
Rossi voor zijn opera Orfeo (Parijs 1647) een instrumilitair-wetensch. ontwikkelde officieren, die worden
mentale inleiding (Sinfonia avanti il Prologo), uittoegevoegd aan de commandanten van groote ondersluitend bestaande uit een becijferde bas. De vier eerste
deden om deze commandanten behulpzaam te zijn bij
maten van dit stuk (het geheel beslaat 26 maten)luiden:
hunner opdrachten
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Luigi Rossi,

Orfeo (1647)

de voorbereiding en de uitwerking
en bevelen. Aan het hoofd van het dienstvak van den
g. s. staat de chef van den g. s., aan wien vsch. officieren van den g. s. zijn toegevoegd. De officieren van den
g. s. w'orden in een 3-jarigen cursus aan de hoogere
krijgsschool opgeleid.

Zelfs bij J. S.

Bach vindt men nu en dan ineen

InBelgië

is

>

Militair onderwijs.

Nijhoff,

de generale staf of algemeene leger-

Generale thesaurie
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Generaliteitslanden. Daarbuiten vielen:
2. Land v. /Leasden; J. ötad en land van /legen;
Ravestein; 5. Kommanderij Gemert; 6. Boksmeer, benevens

1 Land van A/tena;

4 Heerlijkheid
Bokhoven en

Ueffelt.

étaatsche landen van Overmaas

I Valkenburg; JT. herzogenrath; UT. Daalhem.

dusdanig verbonden aan het ministerie van GeneraliteitsLandsverdediging en belast met de voorbereiding van landen heetten
de mobilisatie en van de krijgsverrichtingen. Het hoofd onder de oude Revan den g. s. is een luitenant-generaal, die recht- publiek (tot 1796):
streeks afhangt van den minister. Onder hem ressor- a) Staatschteeren twee generaals-onderoversten van den g. s. en Brabant, d.i.
een zeker aantal bij vsch. dienstvakken ingedeelde de huidige prov.
hoogere officieren, gebreveteerden van de krijgsschool N. Brabant met toevoeging van Stad en land van
(> Militair onderwijs) en derhalve bijzonder bevoegd Maastricht en met uitzondering van: 1° de heerlijkom de problemen in verband met de alg. opdracht van heid Niërvaart, Zevenbergen, Zwaluwe en Geertruihet leger te behandelen. Tot den g. s. behooren nog het denberg, de meeste ambachten der Langstraat en
mil. personeel der commissie van het spoorwegnet, de landen van Altena en Heusden, die tot Holland
de mil. afvaardiging bij het ministerie van Vervoer behoorden; 2° de vlg. niet tot de Republiek behooen de commissie van telegraaf en telefoon. In oorlogs- rende, eigen heeren hebbende gebieden: Stad en land
tijd leidt de g. s. de krijgsverrichtingen en staat hij van Megen, de heerlijkheid Ravestein, de baronie van
onder den koning, die dan de opperbevelhebber van het Boksmeer, de commanderij Gemert, het ambt Oeffelt en
V. Coppenolle. de heerlijkh. Bokhoven.
leger is.
1° het
van
b) Het
Generale thesaurie, afd. (onder leiding van
den thesaurier -generaal) van het Ned.-Ind. dept. Land van Valkenburg, 2° het L. v. Daalhem, 3° het
van Financiën; bij Stbl. 1924 nr. 298 ingesteld ter L. v. VHertogenrade.
(d.i. vnl.
c)
bevordering van deugdelijk financieel beheer en
doelmatig gebruik der landsmiddelen. Inzonderheid Venlo en Stevensweerd), eerst sinds 1715. Stad en L. v.
belast met de samenstelling van de alg. begrooting Maastr., het L. v. Overmaze en Staatsch-Opper-Gelre
en de rekeningen van inkomsten en uitgaven (waarop vormen geen aangesloten geheel; de aanzienlijke rest
tevens toezicht uitoefent); met het beheer der der huidige prov. Limb. was deels Pruisisch, deels
zij
vlottende en vaste schulden en dat der landskassen; Guliksch (Tegelen), deels Oostenrijksch (vnl. Roerverder met de zaken betreffende het munt- en bank- mond, waar dientengevolge het bisdom bleef bestaan),
B og aardt. deels Luiksch en bestond verder uit een groot getal
we zen
Generale verklaring (N e d. Rech t), een vrije rijksheerlijkheden.
d) Staatsch-Vlaanderen, d.i. vrijwel
door den invoerder van goederen schriftelijk afgelegde verklaring, welke ten doel heeft de belasting- het huidige Zeeuwsch-Vl.
Al dit gebied werd als veroverd land rechtstreeks
administratie bekend te maken met het binnenkomen
van een schip, trein, enz. en haar eenige aandui- bestuurd door de Staten-Generaal, d.i. dus door
ding te verschaffen omtrent de daarmede ingevoerde de andere gewesten gezamenlijk, zonder eenig recht
goederen. Zij wordt gevolgd door een specifieke van medezeggenschap. De rechtsgrond (nl. de kwaliteit
M.Smeets. van veroverd land) moge gelden voor het, eerst in 1632
aangifte; > Invoer.
In België geldt dezelfde begripsomschrijving door Fred. Hendrik veroverde Limb. gebied en voor
als voor Ned. Echter meer gekend onder de be- Zeeuwsch-Vl., grootendeels eerst na 1644 door denzelfnaming „beknopte aangifte” (déclaration en gros) in den vorst veroverd, hij ontbreekt voor het grootste
tegenstelling met de „grondige aangifte” (déclaration deel van St. Brab., nl. voor het markiezaat van Bergen en détail). In beginsel moet de grondige aangifte op-Zoom (sinds 1577 onafgebroken Staatsch) en voor
gedaan worden aan het grenskantoor. Uitzondering Breda (stad en baronie) en Den Bosch (stad en meierij),
wordt o.m. gemaakt voor de goederen ingevoerd over die beide 1579 de Unie van Utrecht hadden geteekend,
zee. Voor deze volstaat een beknopte aangifte of g. v. zoodat hun herovering had moeten gelden als een
aan het eerste kantoor. Daarop volgt een grondige of „reductie” en moeten leiden tot zelfbestuur en zitting
in de St. Gen. (vgl. Groningen).
specifieke aangifte op de plaats der lossing. Rondou

staf als

Land

Overmaze:

Staatsch-Opper-Gelre

.
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Generatianisme

De

St. Gen. oefenden de wetgevende macht uit,
met drastische plakkaten tegen het Katholicisme.
Het hoogste rechtscollege was voor St.-Vl. de te Middelburg zetelende Raad van Vlaanderen, voor St.-Brab.
en Overmaze: Raad en Leenhove van Brabant, gevestigd in Den Haag, terwijl voor het vanouds tweeheerige
Maastricht een hof van appèl benoemd werd door den
biss. van Luik en de St.-Gen. samen. De Raad van State
o.a.

belastingen

regelde de
en dit op zulk een voet,
dat vooral de Brabantsche plattelandsbevolking uitgemergeld werd. De op den eisch der Zeven Provinciën zeer hoog gestelde accijnzen beletten de industrie
der G. de concurrentie met die der andere gewesten.
Dit veroorzaakte veel emigratie, vooral naar Holland.
Het volk leed veel door de willekeur van vaak zeer
veile ambtenaren, vreemd aan het volk, vijandig aan
het Katholicisme, waaraan zij overigens door hooge
recognities vaak een fortuin verdienden. De stelsel-
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gaandelijke bevruchting, tot een volwassen diploïden
sporophyt uitgroeit, spreekt men niet steeds van
parthenogenesis, maar veelal van >
apogamie, zoodat de term parthenogenesis voorbehou-

somatische

den blijft aan de apomictische ontwikkeling van
haploïde individuen. G. p. werd tot nog toe niet bij
planten, alleen bij dieren aangetroffen, wat o.a. bij
larven van zeeappels (Echiniden), bij bijen en hommels
(Apidea), bij wespen (Vespidae) en mieren (FormiciDumon.
dae) het geval kan zijn (> Pseudogamie).

g e s lachk e of sexueele, bestaat in de vereeniging
van twee haploïde cellen, de voortplantingscellen,
geslachtscellen of > gameten, uit wier versmelting een
diploïde zygote ontstaat, die tot deeling in staat is en
zich tot een nieuw individu ontwikkelt (> Voort-

Generatieve voortplanting,

te

1 ij

Dumon

planting).

Genera tiewisseling

in

is,

engeren

.

zin,

pogingen tot Protestant i de voortplantingswijze van organismen, waarbij een
n g der G., zijn, hoe consequent volgehouden, generatie met geslachtelijke voortplanting af wisselt
geheel mislukt, waartoe de aanwezigheid van zoovele met een ongeslachtelijke of vegetatieve generatie. De
enclaves bijdroeg, waar het Katholicisme vrij was en geslachtelijke of generatieve generatie, die de voortkloosters en scholen bleven bestaan. Zie verder op: plantingscellen of gameten voortbrengt, bezit x chroZeeuwsch- Vlaanderen, Noord -Brabant, Limburg en mosomen en wordt thans liever de haploïde phase
Rogier genoemd; de ongeslachtelijke generatie, die haar ontop de voornaamste steden. Zie kaart.
L i t.
Gesch. atlas v. Ned. XI, De Rep. in 1648 staan dankt aan de versmelting van de door de genera(toel. v. Brugmans) en XII, De Rep. in 1795 (toel. v. tieve generatie gevormde gameten, bezit 2x chromoBeekman) Fruin-Colenbrander, Gesch. der staatsinst. somen en heet de diploïde phase. Beide phasen, de
(1901, 189 en passim) Goossens, Het arme Brab. (1929)
haploïde en de diploïde, wisselen bij alle organismen
id., Het keerpunt v. Brab. (1930), beide met verdere opg.
hierbij duiKnuttel, De toest. der Ned. Kath. (I en II, met elkander af. Niet steeds echter treden
Vgl. ook
passim). Voor verdere opg. bij de afzonderlijke gebieden. delijk twee aparte generaties te voorschijn, zoodat de
Generatianisme of > Traducianisme leert, dat term generatiewisseling, in u i t g e b r e d e n zin
de menschelijke ziel tegelijk met het lichaam door de genomen, beter door dien van phasenwissei n
ouders wordt voortgebracht, in tegenstelling tot de
g kon vervangen worden. Bij de planten is
Kath. leer van het > Creatianisme, volgens welke elke de geslachtelijke generatie of > gamctophyt duidelijk
ziel door God geschapen wordt. G. werd geleerd door van de ongesiachtelijkc of sporophyt te onderscheiden
Tertullianus (ca. 200) en nog August inus kon niet bij varens en mossen, waar men van g. in engeren zin
beslissen, welke der twee theoriëen de juiste was. De kan spreken: het gaat echter niet op bij Spirogyra van
matige

s e e r

i

.

:

;

;

:

i

1

voortplanting der erfzonde speelde daarbij een rol.
Ook zijn leerling Fulgentius en zelfs Gregorius de
Groote achtten de zaak niet uitgemaakt. Toch was het
G. reeds krachtig bestreden door Gregorius van Nazianze (ofschoon het in het O. weinig verspreid schijnt
geweest te zijn) en vooral door Hiëronymus. Anastasius
II weerlegt het in een brief aan de biss. van Gallië van
498, omdat het toen in Gallië door sommigen verdedigd werd. In de M.E. is het Creatianisme de alg. leer
en pas in de 19e eeuw moest het Generatianisme opnieuw veroordeeld worden in Froschammer, Günther
Franses.
en Rosmini.
voortplanting; geGeneratie (Lat. generatio
het geheel der nakomelingen van één
slacht)
is
nakomede erfelijkheidsleer: de
in
ouderpaar;
lingen uit een proefparing (> Ft -generatie). In de
gesiachtkunde noemt men een g. al de individuen uit
de op elkaar volgende voortplantingsreeksen: ouders,
kinderen, kleinkinderen. In ruimeren zin noemt men
g. ook wel de massa der tijdgenooten, die tusschen de
voortplantingsreeks
en achteraankomende
vorige
leven. In de oude chronologie werd het woord gebruikt om het tijdsverschil tusschen twee opeenvolgende g. aan te geven; voor een menschen leven rekende

—

een

diploïde

generatie

te spreken,

omdat deze

Fucus bijv., een eigenhaploïde generatie niet meer voorkomt, aangezien

slechts één cel
lijke

omvat,

terwijl, bij

de > reductiedeeling onmiddellijk de kiemcellen
vormt, wier onderlinge versmelting het vertrekpunt
is van den nieuwen sporophyt. Zoowel bij planten als
bij dieren kunnen beide generaties zoo sterk van elkaar
verschillen, dat zij tot twee afzonderlijke soorten
schijnen te behooren, men spreekt dan van generatiedimorphisme. Bij de dieren onderscheidt men
twee vormen van g.: de metagenesis, waarbij geslachtelijke en ongeslachtelijke generaties bij individuen van
dezelfde soort afwisselen (poliepen en medusen); de
heterogonie, waarbij de wisseling optreedt tusschen
generaties met geslachtelijke voortplanting en andere
met parthenogenetische ontwikkeling (watervlooien,

galwespen, bladluizen).

L
im

i

t.

:

Tier-

Gaeldi

en

Fischer, Der
(1916).

und Pflanzenreich

Generatio acquivoea

spontanea

(Lat.,

=

of

Generationswechsel

Dumon.

generatio

ongelijksoortige of zelf-

wording). Hieronder verstaat men het ontstaan van
het levende uit de levenlooze stof. > Zelfwording.
Generator, of electrische generator, electrische

men een gemiddelden duur van 30 tot 33 jaar. Dumon. machine, waarin mechanische energie wordt omgezet
in electrische; levert de g. gelijkstroom, dan wordt
Generatief, > Geslachtelijk.
Generatieve parthenogenesis, ontwikke- hij gelijkstroomgenerator (> Gelijk-

ling van een eicel met het gereduceerd aantal chromo- stroommachine, sub A) of dynamo genoemd, bij wissomen tot een volwassen, haploïd individu. Wanneer selstroom > wisselstroomgenerator en

een diploïde eicel apomictisch, d.w.z. zonder vooraf -

bij

draaistroom

draaistroomgenerator

-;
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Generatorgas

(> Draaistroom machine, sub A). De werking van een

g.

berust op het beginsel, dat door de snijding van
magnetische krachtlijnen bij de relatieve beweging
van een geleider in een magnetisch veld, daarin een
v. d. Well.
e.m.k. geïnduceerd wordt.
Generatorgas, > Gasgenerator.
Genereeren of oscilleeren van een radiotoestel is het zelf-opwekken van een hoogfrequente
ongedempte trilling, waardoor het toestel als een
zendertje gaat werken. Het ontstaat door een te vaste
koppeling tusschen den roostertrillingskring en den
anodekring van een radio -ontvanglamp, waardoor
zooveel energie uit den anodekring in den roosterkring
wordt gevoerd, dat hierin niet alleen het energieverlies in den weerstand wordt gedekt, maar bovendien
de trillingen worden opgeslingerd. Bereiken deze de
antenne, dan worden zij uitgestraald en kunnen
in naburige antennes, door interferentie met een golf
van een betrekkelijk weinig verschillende frequentie,
zwevingen veroorzaken, die als gevolg hebben, dat een
combinatietoon wordt gehoord, waarvan de hoogte
verandert met de afstemming van de eigen-frequentie
van het toestel („Mexicaanschehond”). Ook in den genereerenden ontvanger kan, onder dezelfde voorwaarde,
een combinatietoon ontstaan. Door toepassing van nieuwere typen lampen is het gelukt de overdracht der opge-

— Genestet

588

Genesios, I o s e p h, Byzantijnsch historicus
uit de 10e eeuw, onder keizer Constantijn VII, schreef
een keizergeschiedenis van 813 tot 886. Belangrijke
bron voor dien

Genesis

tijd.

(Gr.,

het eerste der

vijf

= het ontstaan), boek van het O.T.,
boeken van Moses. Het beschrijft in

50 hfst. en in 10 gedeelten (Toled oth) de gesch.der openbaring vanaf de schepping tot den dood van Joseph.
Het bevat het scheppingsverhaal, de gesch. van het
ontstaan en de verbreiding der zonden onder de menschen, de roeping van Abraham en de verdere gesch.
der aartsvaders. Voor de kwesties van authenticiteit,
> Pentateuch.
C. Smits.

historiciteit enz.,

Genesius, Heilige, martelaar te A r 1 e s tijdens
de vervolging van Diocletianus. Volgens de overlevering klerk (notarius), door Prudent ius en Venantius
Fortunatus bezongen. In de eerste bewerking van het
Martyrol. van Hiëronymus wordt hij met den plaatsnaam Arles, feestdag 25 Aug., aangegeven, later op 24
Aug. met als plaatsnaam Rome. Met hem wordt daar
vereenzelvigd de martelaar G. in Rome, volgens
het zuiver legendarische verhaal een tooneelspeler,
die in plaats van het doopsel te parodieeren, zich op
het tooneel werkelijk liet doopen, en daarna onder
Diocletianus werd gedood.
In Rome werd hem een door Gregorius III vernieuwwekte trillingen aan de antenne te beletten, v. Gils. de kerk toegewijd. Een legendenschrijver maakte den
Geuerosa, naam van een plaats aan den rechter in Rome vereerden G. tot een Rom. martelaar, terwijl
Tiber-oever, op den weg naar Porto. Bij archaeo lo- hij
hem, waarsch. steunend op de legende van een H.
gische onderzoekingen naar gedcnkteekens van de
Gelasius of Gelasinus (27 Febr.) als een bekeerd too(1860- ’68) werden er Christelijke
fratres Arvales
neelspeler teekent.
begraafplaatsen blootgelegd.
Voorst, in de kunst. G., als tooneelspeler
Mac.
Genesar
Genesar, Genesareth, Meer van
(1
met een masker in de hand, heeft als attribuut een
11. 67), Meer van Genesareth (Lc. 5. 1; Flav. Jos.,
snareninstrument. Soms een Engel bij zich (Callot).
Meer van Tiberias (Joh. 6. 1; rabbijnsche lit.), Meer
Lit.: Acta S.S. Aug. [V 1741, 119-123 (G. v. Rome),
van Galilea (Mt. 4. 18) zijn benamingen voor het 123-136 (G. v. Arles)] Bibl. Hagiogr. Lat. (I, 494 vlg.)
grootste der twee meren, waardoor de Jordaan stroomt. W. Mostert on E. Stengel, L’Histoire et la vie de
Vóór de ballingschap komt de benaming „Meer van Saint-Genis (Marburg 1895) C. van de Vorst, in Anal.
Cenereth” of „Ceneroth” voor (Num. 34. 11; Jos. 12. 3), Boll. (29, 1910, 258-269).
Feugen.
waarvan de latere benamingen Genesar en Genesareth
Genestet, Petrus
de, Ned.
zijn afgeleid. Thans Arab. Bahr Tabarije (Meer v. Tib.).
Remonstrantsch
Grootste lengte van N. tot Z. 21 km, grootste breedte
predikant
en
van O. tot W. 12 km; gemiddelde diepte 45 m; opp.
dichter; * 1829
ruim 200
onder den spiegel der Middell. Zee; klimaat
te
Amsterdam,
subtropisch. Ten tijde van Christus, wiens voornaamste
f 1861 te Rozen
werkzaamheid zich in de omgeving van dit meer
daal (G.). Stuontwikkelde, was vooral de Westelijke oever veel
deerde aan het
dichter bevolkt dan thans [o.a. Caphamaum, Corozain,
Athenaeum
en
Magdala, Tiberias, Bethsaida(P)]. Vischvangst, die de
het Remonhoofdbron van bestaan voor die bevolking uitmaakte,
strantsch
semiwordt ook nu nog veel beoefend. Plotselinge stormen
narium te Am(vgl. Mt. 8. 23 vlg.; 14. 25 vlg.) zijn niet zeldzaam.
sterdam. In 1852
De vlakte van G., thans El Goewair (= Kleine Gor)
werd hij pred. te
aan den Noord-Weste lijken oever, wordt door Flavius
Delft.
Na zijn
Jos. geroemd om haar onovertroffen vruchtbaarheid.
ontslag
(1859)
Een stad Cenereth wordt door de H. Schrift vermeld
vestigde hij zich
als liggende in het gebied van Nephthali (Jos. 19. 35)
te Amsterdam. Te
en is ook uit Egyptische documenten bekend (waarsch.
Rozendaal, waar
> Teil Oreimeh). Hieraan kan het meer zijn naam
hij herstel zijner
ontleend hebben, minder waarschijnlijk aan zijn vorm
zwakke gezondvan een harp (kinnor).
heid zocht, stierf hij en werd hij begraven.
Genesee-river (Irokeesch;
mooie rivier),
Zijn gedichten, die om hun eenvoudigen, natuurlijken
een bijna geheel onbevaarbare, 230 km lange rivier toon zeer in den smaak vielen, vooral zijn „Leekein de Ver. St. van Amerika (42° 30' N'., 78° 5 W.). dichtjes”, werden herhaaldelijk uitgegeven (1869, door
Ontspringt in N. Pennsylvanië en mondt uit in het zijn vriend C. P. Tiele, met een levensbeschrijving).
Ontariomeer. Stroomt in een smal dal en is rijk aan In 1911 werd zijn sterfdag herdacht in: De Gids (Juli),
watervallen en stroomversnellingen, welke door de Eigen Haard (Juli), terwijl te Bloemendaal een herinindustrie benut worden.
p. Cyrillus. ner ingsbank werd geplaatst.
;

;

Augustus

m

=

=

;

Genethlia
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Verdere

1 i t.

:

C. P. Tiele; Pierson, in de

Levens-

van Ned. Letterk. (1862) J. ten Brink,
2
Gesch. d. N. Ned. Lett. in de 19e eeuw ( III, z.j., 70)
Menschen en Boeken
Schaepman, P. A. de G., in
ber. der Mij.

;
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zijn, liggen de kathedraal, de St. Pierre (1124
voltooid; gevel 18e eeuw), met praalgraven en Got.

bonden

Macchabeeënkapel, waartegenover de Notre-Dame
de la Neuve (13e eeuw; thans gebouw voor het consisPiet Visser.
(1893).
torium) en de meeste andere openbare gebouwen.
Genethlia, bij de Oude Grieken het verjarings- Hier is de zetel van de regeering en van de financieele
feest, gevierd ter eere van den „genethlios daimoon”,
wereld. Op den rechteroever heeft zich de industrie
d.w.z. den beschermgeest, die ieder mensch van zijn
gevestigd. Aan het meer, d.w.z. aan de quai’s en in
begeleidt.
Ook
zijn
door
leven
geboorte af geheel
de straten van de benedenstad, het monument
de families en de geslachten vierden hun eigen g.
Brunswijk (een prachtig mausoleum van den in 1873
Genethliacus (Gr. genethliakos, adjectief van gestorven hertog van Brunswijk, die de stad zijn
geboorte) wordt als adjectief gebruikt, vnl. vermogen van 20 millioen frs. naliet), het volken genethlè
voor gedichten op de geboorte van een kind. Als sub- bondspaleis (Palais des nations) in het vroegere
Chaldaeër of hotel National (een nieuw paleis is sinds 1929 in
stantief is G. synoniem met
astroloog, hij, die den horoscoop trekt uit den aanbouw in het N. der stad; groote zittingen hebben
Witlox.
stand der sterren bij de geboorte van een kind.
plaats in het Palais electoral), het gebouw van het
:

=

Genetica, > Erfelijkheidsleer.
Genetische geschiedenis is

van het

hist.

de beschouwing

gebeuren onder het oogpunt van oor-

zakelijkheid en ontwikkeling.
L i t. A. Feder, Lehrb. der hist. Methodik (Regens:

burg

8

1924).

Genetische psychologie. Deze bestudeert
het ontstaan en de ontwikkeling van het psychische
leven. Men kan de ontwikkeling van het psychische
leven van den enkeling bestudceren en dan heeft men te
maken met ontogenetische psychologie. Maar men kan
ook de ontwikkeling van het psychische leven van het
menschelijk geslacht bestudeeren; dit is de phylogev Doel.
netische psychologie.
.

Geneva,

New York (Ver.

St. van Amerika,
W.), aan het Senecameer. Ca.
16 600 inw. Mooie stad, oude buitens en prachtige omgeving. Industrie, tuinderijen, landbouwproefstation.
Genève (D. Genf; Ital. Ginevra), 1° Zwitsersch

42°

stad in

63' N., 77°

1'

kanton

aan het Z.W. einde van het Meer van G.
Voor het grootste deel door Frankrijk ingesloten. O pp.
282 km 2 171 958 inw. (1930), waarvan 76,6% Fr.,
;

D., 5,8% Ital.; 51,4% is Prot., 42,1% Kath.
Laag heuvelland, opgebouwd uit Diluviaal moreenenpuin. Zacht klimaat. Ca. 82% van den bodem is in
cultuur gebracht. Het land levert graan, groente, ooft
en wijn. Veelzijdige industrie; wereldberoemd is de
gespecialiseerde horlogerie, verder bijouterieën, machi-

14%

nes, chemische industrie.

Wetgeving

(Mei 1847 met 37 amendementen).
Conseil), bestaande uit
honderd leden, minstens 25 jaar oud en voor drie jaar
gekozen, oefent de wetgevende macht uit. De Staatsraad (Consei ld’Etat), bestaande uit zeven leden, eveneens voor drie jaar gekozen, heeft uitvoerende macht.
Uit haar midden kiest dit lichaam den president
en diens plaatsvervanger voor den tijd van zeven

De Groote Raad (Grand

Lips.

jaar.

2°

Hoofdstad

van het gelijknamige Zwits.

kanton; met de voorsteden Plainpalais en Les Eaux
Vives 143 611 inw. (1930), waarvan 50,4% Prot.,
42,7% Kath. Universiteitstad. Heerlijk gelegen aan
het Z.W. einde van het Meer van G., met op den achtergrond de bergen van Savoye en den Mont Blanc daardoor en door het milde klimaat een centrum van het
toeristenverkeer. De Rhöne, die hier het
meer verlaat, verdeelt de stad in twee ongelijke deelen,
die door de prachtige Mont-Blanc-brug en nog zes
andere met elkaar in verbinding staan. Zie pl. (vgl.
index kol. 832).
In het hooger gelegen deel van den linkeroever,
waaraan ook bijna alle historische herinneringen ver;

internat, arbeidsbureau (1926 voltooid in rustigen,
eenvoudigen stijl), de Salie de la Réformation met concertzaal (2 000 personen); het nationale gedenkteeken, het gedenkteeken van de Reformatie, met de
standbeelden van de leiders der Reformatie en voorstellingen uit de gesch. der beweging (1917 voltooid),
het standbeeld van generaal Dufour. De stad heeft
prachtige parken, waarvan het park Mon repos, de
Engelsche tuin, het Pare des Eaux Vives, de botanische tuin de meest geliefde zijn. Tot de bezienswaardige
gebouwen behooren verder nog het 16e-eeuwsche
raadhuis (Renaissance, thans als zetel der kantonale

gebruik).
en bijouterieën.
horlogerieën
Twee electrische centrales met 18 turbines zorgen voor
de opwekking van electriciteit. In de haven liggen de

regeering

in

Industrie:

Pierres du Niton, die het vaste punt vormen voor
Lips.
hoogtemetingen.
Geschiedenis. G. wordt 218 v. Chr. het
eerst vermeld. Aanvankelijk woonde er een Ligurische,
later een Keltische bevolking; 58 v. Chr. werd het door
Caesar veroverd. In de 5e en 6e e. resideerde er de koning der Bourgondiërs; met Bourgondië werd het 1033
deel van het Duitsche rijk. Daar het bisschoppelijk
landsbestuur sedert de 13e e. door Savoye aangevallen
werd, zocht G. achtereenvolgens steun bij Freiburg,
Bern en Zürich. 1532 deed er onder Farel de Hervorming haar intrede, totdat 1536 Calvijn de leiding nam
en er een theocratisch regiem vestigde. Van 1798 tot
1814 behoorde G. tot Frankrijk. In 1814 sloten stad en
kanton zich aan bij den Zwitserschen statenbond. Het
bisdom G. stond aanvankelijk onder den aartsbiss. van
Vienne; 381 vindt men den eersten bisschop vermeld.
Na de invoering der Hervorming resideerde de bisschop tot 1802 in Annecy. In dit jaar werd het Savooysche deel afgescheiden en achtereenvolgens bij
de bisdommen Chambéry en Annecy gevoegd; het
overgebleven Zwits. gedeelte werd 1821 onder den biss.

van Lausanne gebracht, echter met behoud van den
Th. Heijman.
Conventies van Genève. De verzorging van de
zieken en gewonden in oorlogvoerende legers is

bisdomstitel.

eeuwenlang schandelijk verwaarloosd geworden. Wel
trachtten enkele tractaten, o.a. van Aschaffenburg,
Sluis en Brandenburg (18e e.), het lot van de zieken en
gewonden in tijd van oorlog zooveel mogelijk te verzachten, maar tot een blijvende en algemeene verbetering leidden deze tractaten van voorbijgaand karakter
niet. Dit geschiedde eerst in 1864. 22 Aug. van dat
jaar werd de le Conventie van G. gesloten tot verbetering van het lot der gewonden in de legers te velde.
De geestelijke vader van die Conventie was de Zwitser

-;

Genga

591

— Genhoes

Henri Dunant, die, als ooggetuige van de ellende op het
slagveld van Solferino (24 Juni 1859) met zijn geschrift
„Un souvenir de Solferino” een geweldigen indruk had
teweeggebracht. De Conventie van 1864 werd toegepast in den oorlog van 1866 tusschen Pruisen en Oostenrijk, waarbij tal van leemten in het licht traden.

Daarom kwam men

;

in 1868 opnieuw te G. bijeen ter
aanvulling van de oorspr. conventie. Dit zgn. additioneele verdrag werd toegepast in den oorlog tusschen
Frankrijk en Duitschland in 1870.
Ofschoon de toen aan den dag getreden gebreken
reeds in de conferentie van Brussel in 1874 ter sprake
werden gebracht, duurde het nog tot 1906 alvorens de
oorspr. Conventie van G. aan een algeheele herziening
werd onderworpen (6 Juli 1906). Een 2e herziening
volgde in 1929 naar aanleiding van de in den Wereldoorlog opgedane ervaringen. Deze zgn. Diplomatieke
Conferentie van G. van 27 Juli 1929 bevat een conventie tot verbetering van het lot van gewonden en zieken
in de legers te velde en een conventie betreffende de
behandeling van krijgsgevangenen.
De
van eerstgenoemde
zijn: 1° Dat zieke en gewonde militairen en hiermede
gelijkgestelden (zonder onderscheid van volksaard)
steeds beschermd en menschlievend verzorgd moeten
worden; 2° dat de gesneuvelden zorgvuldig en eervol
moeten worden begraven met aanteekening van de
plaats waar; 3° dat de geneeskundige formaties met het
materiaal, alsmede het geneeskundig militair personeel en het personeel der door de regeeringen erkende
vrijwillige vereenigingen tot hulpbetoon gespaard en
beschermd moeten worden (geen krijgsgevangenschap).
Verder bevat de conventie de noodige bepalingen omtrent het zichtbaar onderscheiden van de geneeskundige formaties en van het personeel (Roode Kruis,
Roode Halve Maan, Roode Leeuw en Zon op wit veld),
omtrent de verboden handelingen, die het recht op
onschendbaarheid doen verliezen en omtrent een beperking van dat recht, wanneer de militaire noodzaak

592

In 1928 is in G. aangenomen de algemeene acte
nopens vreedzame regeling van internationale geschillen, welke acte een codificatie is van al het bestaande.
Men spreekt van: Acte Général de Genève (zie: Borel,
L’Acte général de Genève A.D.I., II, 1929, 501L. Janssens.
595).
Protocol van Genève (1925) nopens den chemi-

en bacteriologischen oorlog (Staatsblad 1930,
Dit betreft het verbod van het gebruik
in den oorlog van verstikkende, vergiftige of dgl.
gassen op voorwaarde van wederkeerigheid, benevens
den bacteriologischen
het absoluut verbod van

schen

nr.

345).

oorlog.

Nijhoff,

3° Meer van Genève (D. Genfer See, Fr. Lac
Léman; Lat. Lacus Lemanus), het grootste meer in

het Alpengebied, begrensd door de Zwitsersche kantons
Waadt, Wallis, Genève en het Fr. dept. Haute Savoie.
Het sikkelvormig meer beslaat een opp. van 582 km 2 ,
is 72 km lang tot 13,8 km breed; grootste diepte 310 m;
41 rivieren en beekjes, w.o. de machtige Rhöne, stroomen erin uit. Deze rivier heeft vanaf St. Maurice tot
haar monding een delta opgebouwd. Het meer heeft
een prachtig diep blauwe kleur, vriest nooit toe. Eigenaardig zijn ook de zgn. Seiches, niveauschommelingen,
welke een hoogte van 2
kunnen bereiken en ontstaan
als gevolg van luchtdrukverschillen. In het Z.O. en Z.
wordt de blik door het hooggebergte beheerscht (kalkketen van Chablais, Dents du midi). De Zuidelijke
oever heeft minder nederzettingen dan de beschutte,
voor de zon geopende Noordelijke, waar steden, dorpen en villa’s een lange keten vormen. Langs den N.
oever loopt de spoorlijn Genève-Lausanne-Villeneuve,
langs den Z. oever de lijn Annemasse-Evion-Bouveret.
Ook stoombootdiensten onderhouden geregelde verbindingen.
Lips.
Genga, G i r o 1 a o, schilder, beeldhouwer
en architect te Urbino (Italië); * ca. 1480, f 1551.
Leerling en medewerker van Signorelli, later, te zamen
zulks eischt.
met Raffael, van Perugino (ca. 1500).. Hij beheerschte
Voor de conventie omtrent de behandeling van krijgs- perspectief en anatomie meester lijk, daarbij had zijn
gevangenen, -> Krijgsgevangenen,
v. Munnekrede.
kunst onder invloed van Perugino iets liefelijks. Later
L i t.
Conventie van 22 Aug. 1864
Additioneel wijdde hij zich meer aan de bouwkunst en voerde vele
verdrag van 20 Oct. 1868 Conventie van 6 Juli 1906
werken uit in dienst van den hertog zijner vaderstad.
Diplomatieke Conferentie van 27 Juli 1929.
Als architect had hij meer beteekenis dan als schilder.
Protocol vau Genève (1924). Het VolkenbondsL i t. E. Calzini, Urbino e i suoi Monumenti (1897)
verdrag laat, wanneer al de voorgeschreven procedures Gronau, in Preuss. Jahrb. (XXVII 1906). Schretlen.
om oorlog te voorkomen mislukt zijn, de mogelijkheid
Gcngenbach bij Offenburg, voormalige Benevan een volkenrechtelijk geoor loof den oorlog open. In dictijner abdij, waarvan de H. Pirminus in 727 den
1924 werd vooral door de bemoeiingen van lord Robert grondslag legde. 1094 sloot de abdij zich aan bij de
Cecil door de Volkenbondsvergadering een protocol Hirsausche beweging. In 1807 opgeheven.
aangenomen, waarbij de staten zich verplichten hun
Geiihoes, kasteel in de gem. Oud-Valkenburg.
geschillen onder geen omstandigheden door oorlog te Bestaat uit een vleugel in mergel, een hoektoren (beide
beslechten, maar in alle gevallen aan arbitrage of uit 15e en 16e e.) en een baksteenen vleugel (18e e.). In
rechtspraak te onderwerpen. Deze overeenkomst is onderbouw zeer oude muren. Traphal met baluster (ca.
echter door de regeeringen niet geratificeerd en dus 1700), stuczoldering (Louis XIV), schilderijen, o.a. 12
nooit in werking getreden. Het Locamo- en het Kellogg
voorstellingen uit het leven van Albrecht van Trautpact kunnen (zoo ze onderhouden worden !) dit protocol tenberg. Portretten van Karei XII van Zweden. Stamslechts gedeeltelijk vervangen.
slot der heeren van Oud-Valkenburg, daarna in bezit

grondbeginselen

:

m

m

;

;

:

:

Verklaring der

cijfers in den plattegrond van Genève.
van justitie. 4. Collége St. Antoine. 5. Markthallen. 6. Salie de la Réformation.
7. Musée d’Arts et d’Histoire. 8. Ecole des Beaux Arts. 9. Athenaeum. 10. Palais Eynard. 11. Universiteit. 12. Palais
électoral. 13. Muziekconservatorium. 14. Schouwburg. 15. Handelsschool. 16. Victoria-Hall. 17. Appollo-theater.
1.

Raadhuis.

2.

Kathedraal.

3.

Paleis

18. Gasfabriek. 19. Slachthuis. 20. Hygiënische dienst. 21. Ecole Médecine. 22. Kazernes. 23. Tentoonstellingsgebouw.
24. Kantonaal ziekenhuis. 25. Maternité. 26. Les Vernets. 27. Forces Motrices (waterkrachtcentrale). 28. Middelbare
school. 29. Notre Dame. 30. Horlogemakersschool. 31. Postkantoor. 32. Gare de Cornavin. 33. Gemeentelijk Casino.
34. Volkenbondspalei8. 35. Internationaal arbeidsbureau. 36. Nieuw Volkenbondspaleis.

G

E

N

È

V

E

;
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van Van Goor, Breyel, Hoensbroeck en Tunderfeld het korps genietroepen, dat in 1903 werd gereorgani(Zweedsch generaal). In 1749 in bezit van Van Thimus seerd tot regiment genietroepen.
en daarna tot heden in dat van Von Pelzer BerensDe vredesorganisatie van het wapen
berg.
der genie in N e d
v. d. Venne.
is thans in groote trekken als
Geniales, D i (of D i i), de góden, die bij het volgt: de staf der g., omvattende de inspectie der g. te
Rom. volk als patroons van de voortplanting golden, Den Haag en het le en 2e geniecommandement met
en van hetgeen daar mee samenhangt.
resp. Breda en Amsterdam als standplaatsen van de
Genicot, Eduard, Belg. Jezuïet; * 1856 te geniecommandanten, elk commandement verdeeld in
Antwerpen, f 1900; trad in 1872 in de Sociëteit van eerstaanwezendschappen, waarin genieofficieren en
Jesus; was leeraar in de colleges van Gent en van Ant- opzichters van fortificatiën werkzaam zijn; het regiwerpen; zijn schitterende theol. studiën bekroonde hij ment genietroepen te Utrecht, bestaande uit den staf,
met een openbare verdediging van stellingen het (Ie) bataljon > pioniers, waartoe ook de spoor„de universa theologia”. Van 1889 tot aan zijn dood wegtroepen behooren, het (He) bataljon > verbindingsdoceerde hij de zedenleer in het studiehuis zijner orde troepen, het (Ille) bataljon > verlichtingstroepen en
te Leuven. Zijn lessen, zoowel als zijn boeken, onder- de school voor res. -officieren der g.; (sinds 1927) het
scheidden zich door de duidelijke en grondige uiteen- korps pontonniers en > torpedisten, waarvan de
zetting der Kath. leer, gelijk deze vooral door S. Tho- staf en de schoolcompagnie pontonniers te Dordrecht
mas, S. Alfonsus, en later door Ballerini-Palmieri en de schoolcompagnie torpedisten te Gorinchem; de
Legerorganisatie.
voorgesteld werd. Zonder in nuttelooze spitsvondig- mil. gasschool te Utrecht. >
L i t. P. F. H. Mascheck, Gesch. van het Korps Ned.
heden te vallen, leidt hij zijn oplossingen logisch, eerMineurs en Sappeurs van de vroegste dagen tot op den
lijk en vastberaden uit de grondstellingen af, zoodat
teg. tijd, 1852 (1853)
D. van den Berg, Gesch. van het
de biechtvaders geen gevaar loopen te breed te zijn,
.

:

;

indien

zij

de beperkingen in acht nemen, die G. daarbij

stelt.

Mineurs

en

Sappeurs,

Regiment Genietroepen van 1852

later Korps, thans
tot in den teg. tijd

(1923).

Werken:

Institutiones Theologiae moralis (1896
12 1931, herzien volgens den C.I.C. en bijgewerkt) Casus
;

conscientiae (posthumum; Leuven,
6 1928).

Bataillon

Museum Lessianum,
Salsmans

Marlet.

België

ressorteeren de genietroepen onder
3 directies. Tot de le (Brussel) behoort een regiment
van 3 bataljons pionniers en een bataljon wiel-

In

.

Genie

(Lat. genius, ingenium), aangeboren gave,
die alle scheppers en ontdekkers, maar vnl. > kunste-

de 2e grootte (Antwerpen) een regiment
pionniers, de spoorwegtroepen, bestaande uit 7 com-

rijders; tot

pagnies (uitbating, tractie, materieel, baan en werken,
naars kenmerkt. Buitengewone kracht van de -> inenz.) en een bataljon van 2 compagnies pontonniers;
die instinctief de totnogtoe verborgen kern
van de dingen, ten minste in één aspect, doorpeilt en in tot de 3e directie (Luik) een regiment pionniers. Tot
de verbindingstroepen behooren vervolgens een batalpassende, dus door oorspronkelijkheid en
jon van 4 compagnies telegrafisten, een bataljon van 4
aangrijpende vormen, verstof compagnies radiotelegrafisten alsmede een schoolfelijkt. Het g. uit zich spontaan en is slechts gedeeltecompagnie en duivenhokken. In oorlogstijd wordt de
lijk bewust; door oefening kan het bewust gewijzigd
en vervolmaakt worden (> Inspiratie). De nieuwere genie bij het leger te velde ingedeeld. V. Coppenolle
Genie tijd, •> Sturm und Drang.
aesthetica onderscheidt het g. van het talent, dat
Genil, linkerzijrivier van de Guadalquivir in Z.
meer in het bereik van den gewonen kunstenaar ligt en
(37° - 38° N., 3° - 5° 20' W.), ontspringt op
betrekke lijk gemakkelijk aangeleerd kan worden. Het Spanje
de Cerro Mulhacen (3 481 m).
talent voelt niet zoo diep, schept niet zoo vrij, grijpt niet
Genista, > Heidebrem.
zoo geweldig aan, treft niet zoo zeer door het nieuwe
Genitaalkanaal, naam voor de vrouwelijke gevan beleving en uitdrukking.
De Bruyne.
Genie (k r ij g s k.), het wapen, waaraan die slachtsorganen, voorzoover deze de omgrenzing vortechn. werkzaamheden worden toevertrouwd, welke men van inwendige ruimten. Eileiders, baarmoeder en
door aard of omvang niet tot de taak der overige wa- scheede worden hierbij als één geheel genomen.
tuïtie,

levendigheid

.

pens

Genitaliën, >

staf

Genitivus (Lat.), tweede > naamval.
Genius, eigenlijk en oorspr.: het voortplant ings-

behooren. Daarbij zijn te onderscheiden; de
van het wapen, welke vnl. in den bouw en het
onderhoud van mil. gebouwen en verdedigingswerken
voorziet, en de genietroepen.
Reeds in het Staatsche leger bestond een korps
ingenieurs met aan het hoofd een ingenieur-, later
directeur-generaal der fortificatiën, naast afzonderlijke
afd. > mineurs, > sappeurs en > pontonniers. In
1748 werd het regiment mineurs en sappeurs opgericht
als eerste korps genietroepen in vasten Ned. staatsdienst. Na den Fr. tijd, in 1814, werden opgericht; het
korps ingenieurs en, te Dordrecht, het bataillon pontonniers, sappeurs en mineurs; luit. -gen. baron Krayenhoff inspecteur-generaal der fortificatiën en van het
korps ingenieurs, werd tevens belast met de inspectie
over dat bataillon. In 1822 gingen de pontonniers over
naar het wapen der artillerie; sindsdien moeten de
sappeurs en mineurs met het korps ingenieurs als één
wapen worden beschouwd. Het bataillon (van 18281840 korps) mineurs en sappeurs, sinds 1873 gelegerd
te Utrecht, ging bij de legerorganisatie in 1881 over in
,

Geslachtsorganen.

princiep; en aldus heel gauw tot familiegodheid ontwikkeld. Vervolgens heeft ieder persoon van het
mannelijk geslacht zijn g. bij de Romeinen, zooals de

Grieken hun daemon hadden.

De vrouwen hadden een

zgn. Juno, die ongeveer dezelfde, beschermende, of ook
wel verleidende, rol vervulde. Men offerde den g. wijn

en bloemen en koekjes en reukwerk.

De naam

g.

werd

bovendien gegeven aan den geest, of de abstracte idee,
van een godheid. Zoo spreekt men zelfs van Jupiter’s
g.,

in onderscheiding

van

allerlei

van hemzelf. Ook corporaties

aard kregen natuurlijk hun g. of beschermgeest; gebouwen, scholen, markten enz. Dat men er
aldus toe kwam den g. des keizers te eeren nog vóór
men hemzelf aanbad, ligt geheel in de lijn. Slijpen .
Gewoonlijk wordt de g. van personen in de kunst
voorgesteld als een man met toga, die den hoorn des
overvloeds draagt, of als een offeraar, met het uiteinde
van zijn toga over het hoofd getrokken en den beker

.;

Genk
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van het plengoffer in de hand. De g. van de stad Rome opvolging, tevens vicaris -generaal. Van 1868-’74
was een man met baard, die een diadeem droeg en den bisschop van Breda. Driemaal heeft v. G. een diocesane
hoorn van overvloed en den scepter hield; de g. van een synode bijeengeroepen.
L i t. J. Krüger, Kerkel. Gesch. van het Bisdom van
oord werd afgebeeld als een serpent, symbool van
de Haas
E. De Waele. Breda (I 1874).
vruchtbaarheid en eeuwige jeugd.
Genly, gem. in de prov. Henegouwen, ten Z. van
Genk, gem. in Belg. Limburg, ten N.O. van
omHasselt; opp. 8 779 ha, 24 678 inw. (einde 1931) Bergen; opp. 474 ha, 1 300 inw. Heuvelachtige
van 26 nationaliteiten, overheerschend Kath., enkele geving; overblijfselen van Rom. steenweg; landbouw.
Gennadius van Marseille, Christelijk schrijver uit
buitenl. van andere overtuiging. Nagenoeg in het
centrum van de prov. Limburg, d.i. in het Z.O. van de öe eeuw. G. was priester in Marseille en leefde
de Kempen gelegen in een golvend landschap. Heide tot onder het pontificaat van Gelasius (492-496).
en dennenbosschen op heide- en zandgrond, afwisselend Verder niets bekend. Hij was Semipelagiaan, zooals
met bebouwd land. G. is, niettegenstaande de snelle ook blijkt uit zijn „De viris illustribus”. Dit was een
ontwikkeling der nieuwe mijnindustrie, nog een voor- voortzetting van het gelijknamige werk van Hiëronymus, een beknopbeeld van een Kemte Christelijke litepische gem. in verratuurgeschiedenis
bouworde;
spreide
Over Semipelagiahet groot aantal genen is hij uitvoerig,
huchten is er een
:

.

tegenstanders
beknopt. Van
een groot werk „Tegen alle ketterijen”
het
slechts
bleef

Van

over

gewoon Kempisch
landbouwdorp ont-

zeer

bewijs

van.

wikkelde zich G. tot
een machtig indus-

positieve slot over,

dank
triecentrum,
de ontginning
zij
van de nieuw ontdekte steenkool (>
Limburg).
België;
Er zijn 3 kolenmijnen

den titel:
onder
„Liber de ecclesiasdogmatibus”.
ticis

De

oorspronkelijke

tekst van dit werk
(de tekst in Migne
is bedorven) is uit-

in exploitatie,

N.V. Les Liégeois en Campine,
nl.:

gegeven inThe Journal of Theolog. Stu-

gesticht in 1907 con cessie 4266 ha, 850
,

dies (7-8, 1906-’07).

traktaat over
de duizend jaren
der Apocalyps van
Joannes is waarsch.
bewaard gebleven in
in
de „Expositio
van
apocalypsin”
Ps - Augustinus Ten
Zijn

woningen
(1931)
N.V. Charbonages
André Dumont, van
;

1907,concessie3080
ha, 1 000 woningen,
5 916 werkl.; N.V.

Charbonages de
terslag,

concessie

W in-

van

1913,
960 ha,

.

.

slotte richtte hij tot

paus Gelasius een
1 100 won., 4 358
en
trinitarische
werkl. Behalve talchristologische gerijke scholen voor
loofsbelijdenis.
lager onderwijs, zijn
er scholen voor midBardenL i t. :
delbaar onderwijs en
Gesch. der
hewer,
Gennep. Raadhuis (ca. 1610).
(IV
Lit.
altkirchl.
een noviciaat van
de Broeders der Christijke Scholen en een museum 1924, 595-599) Czapla, G. als Literarhistoriker (1898)
van oudheidkunde. De parochies (St. Martinus, Feder, in: Scholastik (II 1927, 481-514; III 1928,
Frames.
Genk -centrum, met hulpkapellen Sledderlo en Bokrijk; 238-243).
Gennadius II van Konstantinopel (als leek:
Ste. Barbara, Winterslag; Ste. Barbara, Waterschei;
Scholaris), patriarch van KonSt. Albert, Zwartberg) genieten de hulp van Zusters
van St. Vincentius, Dochters van het Kruis, Zusters stantinopel; philosooph en theoloog; * ca. 1405,
van St. Jozef, Clarissen, Broeders der Christ. Scholen f ca. 1468. G. had uitgebreide studie gemaakt van de
en Dominicanen. Behalve het museum en de mijn- Westersche wetenschap. Hij kende Thomas van Aquino,
inrichtingen, is er in het park een oorlogsmonument Duns Scotus en andere scholastieken. Als hoftheoloog
te zien; verder: natuurschoon, bosschen en het domein kwam hij naar het Concilie van Florence, voerde daar
van Bokrijk (550 ha): de „Koningsden”. V Asbroeck. meermalen het woord als voorstander der unie. Ook
van, Ned. bisschop. na het Concilie schreef hij nog tegen den feilen vijand
Genk,
opeens wierp hij
* 1803 te Prinsenhage,
f 1874 te Breda. Priester gewijd der unie: Marcus van Ephese. Maar
in 1827. Resp. kapelaan te Prinsenhage, pastoor te zich als tegenstander op en bleef dien tegenstand
Willemstad en pastoor-deken van Aardenburg. In 1840 volhouden. In 1450 in ongenade gevallen bij het hof,
benoemd tot bisschop van Adras i.p.i. en in 1853 tot werd hij monnik en n& den val van Konstantinopel
coadjutor van den bisschop van Breda met recht van patriarch. Hij trad echter in 1456 af, kwam nog twee;

Georgius

.

Joannes

;

Gennaeus— Genootschap

599
maal voor korten

tijd terug,

maar

leefde verder in

Grieksche kloosters.

Werken. Zijn talrijke, grootendeels nog onuitgegeven werken worden sinds 1927 in 8 banden uitgegeven door Petit, Siderides en Jugie. Het zijn preeken
en theol. traktaten over de Eucharistie, Maria, het
Filioque, de praedestinatie enz.
polemische werken
liturg, werken in poëzie en proza
brieven vertalingen
van Thomas, Aristoteles, Gilbert de la Porrée en andere
werken op het gebied der middeleeuwsche wijsbegeerte.
L i t. Jugie, in Lex. f. Theol. u. Kirche (IV 1932,
380 vlg.) Ehrhard, in Krumbacher, Gesch. d. byzantin.
Lit. (1897, 119 vlg.)
Fortescue, in The Cath. Encycl.
(VI, 416 vlg.).
Franses.
:

;

;

;

;

—

:

;

;

Gennaeus, > Zilverfazant.
Gennep, gem. in het uiterste N. vanNed. Limburg;
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bouwd, met praalgraf van den prins -bisschop Jan-Lod.
van Gelderen uit de in 1804 buiten gebruik gestelde
St. Lambertuskerk van Luik. Kasteel.

Geno-holotype
gebruikt

is

is het origineel exemplaar, dat
voor de omschrijving van een biologisch

geslacht.

Genoom,

een in 1920 door Winkler ingevoerde
in de chromosomen aanwezige
> erffactoren aan te duiden; dezelfde term wordt ook
wel gebruikt voor het haploïd chromosoomgetal, zoodat men zeggen kan, dat een diploïd organisme twee g.
bezit. Bij vele planten, ook bij enkele diersoorten, ontstaan, door > mutatie, soortkruising of op een andere

term

om

de

som van de

vormen met drie (triploïde), vier (tetraploïde),
meer (polyploïde) g. Bij vele verwante soorten ver-

wijze,
of

3 300 inw., grootendeels Kath.; geboortecijfer 71, toont de
een
De inw. leven van land- en tuinbouw. bepaalde regelmaat in het chromosoombezit: is het
Er is een fabriek van houtbewerking; confectie- en aantal chrom. van de verwante polyploïde vormen
sigarenfabrieken. In verband met het natuurschoon een veelvoud van het grondtal
(genoom), dan spreekt
van de omgeving en de ligging aan den rijksweg men, naar Tackholm, van e u
p o ï d i e. Dumon.
Maastricht Nijmegen is er veel toerisme. Er is een
Genootschap van de Kindsheid. Het Gen. der
Sanatorium, Maria-oord, waar de Zusters van Liefde H. Kindsheid werd op 25 Maart 1843 opgericht
te
van Tilburg de verpleging waarnemen. Bezienswaardig Parijs, door de bemoeiingen van mgr. de Forbin-Janson
is het stadhuis (afb. kol. 597) en de ruïne Genneperhuis.
bisschop van Nancy en Toul, geholpen door Pauline
Lit.: Ch. Creemers, Bescheiden betr. G. en zijn Jaricot,
de stichteres van het Genootschap tot Voortvoorm. heerlijkheid A. J. Flament, Korte inventaris
planting des Geloof s. Het doel is een kinderkruistocht
der archieven etc. der Heerlijkheid G., in Publ. de la
Soc. Hist. et Arch. du Limb. (XXXII, 1 vlg.). v. Thiel. van gebed en aalmoezen in het leven te roepen, om voor
Gennes , hoofdplaats van het dept. Maine-et-Loire, de heidenkinderen in China en in de andere missieaan de Loire, ten O. van Angers. Ca. 1 600 inw. Land- landen de genade van het H. Doopsel te verwerven.
bouw. Bij G. zijn onder andere archaeologische over- Het genootschap heeft daarbij de intentie voor zijn
blijfselen de resten gevonden van een waterleiding, leden -kinderen de genade van een goede eerste H. Comeen amphitheater, een nymphaeum en baden uit de munie en verdere volharding te verkrijgen en voor al
Rom. periode. De kerken van St. Eusebius en van de kinderen van Christelijke moeders de genade van
St. Veterinus, die althans in zekere deelen zeer oud zijn, het H. Doopsel te verwerven. Het heeft zich onder de
hebben eveneens archaeologische waarde. E. De Wade. leiding der kerkelijke overheid zeer verspreid en zeer
Gcmiohaucles, een aanvoerder der Franken in veel bijgedragen tot het oprichten van weeshuizen,
scholen en werkplaatsen voor de vrijgekochte kinderen
of bij het eiland der Bataven, dien Maximinianus, na
in de missiën en tot het behoud van den geloofsijver,
het herstel der Rijngrens (ca. 290), als bondgenoot aanvooral onder de jeugd, in de Christelijke landen.
nam.
Leden kunnen zijn alle kinderen beneden 12 jaar;
Gennrich, Friedrich, musicus; * 1883 te daarna kunnen zij nog
tot 21 jaar als „deelnemers”
Colmar; heeft vnl. de muziek der M.E. bestudeerd en
of „toegevoegde leden” de geestelijke voordeelen blijven
werken gepubliceerd over de kunst der troubadours.
genieten. Voor het lidmaatschap is vereischt: het
Sedert 1925 maakt hij voor dit doel studiereizen
H. Doopsel, het dagelijks bidden van één Wees
in Frankrijk en Italië.
Gegroet met een kort schietgebed en de maandelijkGenoegdoening , > Eerherstel.
sche contributie van 2 1 / a cent. De leden zijn in groepen
Genoegdoening van Christus. Het H. Geloof leert, van 12 in parochiale afdeelingen vereenigd, onder
dat de mensch na Adam’s val niet uit eigen kracht kon een priester-directeur; de vsch. afdeelingen staan
opstaan uit de zonde. God alleen kon hem verlossen onder leiding van een diocesanen directeur; in sommige
(Denz. 790, 793, 811). Van eeuwigheid had God in liefde landen zijn daarboven nog nationale raden opgericht.
besloten dit in den tijd te doen (> Menschwording). Het hoofdbestuur berust bij den Centralen Raad te
De zonde van den mensch is een oneindig kwaad als Parijs, waar de alg. directeur zijn bureau heeft (Rue
vergrijp tegen den oneindigen God. Hij alleen, die du Bac 146). In Ned. heeft het genootschap als orgaan
oneindige voldoening kan brengen, kan in strikten zin de Annalen der H. Kindsheid, met een oplaag van
voor het menschdom voldoen. Waartoe een mensch 50 000 exemplaren in 1934 werd de titel gewijzigd in
niet in staat was, daartoe was een Godmensch wel in dien van: De kleine Apostel.
A. Mulders.
staat. Christus, de Goddelijke Persoon, heeft als mensch
Genootschap voor Reclame is ontstaan in 1925
het offer van zijn leven gebracht. Zoo voldeed hij niet uit de Vereeniging voor Reclame, opgericht in 1923.
alleen volkomen, maar ook overvloedig (Denz. 650). Zetel te Amsterdam. Heeft tot doel te streven
naar
Christus voldeed niet alleen voor de voorbeschikten bevordering van alles, wat er toe kan leiden de reclame
(Denz. 319, 1096), maar voor alle menschen (Denz. op hooger peil te brengen, inz. in Ned. en Kol., en
794). Hierbij is de medewerking van den mensch met daartoe hen te vereen igen, wier commercieele belangen,
en door Gods genade echter niet uit-, maar ingesloten. hetzij gedeeltelijk (adverteerders, uitgevers, drukkers),
Mc. 16. 16; Hcbr. 5. 9; 2 Petr. 1. 10. > Ver- hetzij geheel (advertentie-bureaux, reclame -adviseurs,
lossing.
Luyckx. reclame-chefs, advertentie-colporteurs, enz.) met

chromosoomgarnituur

ca.

sterftecijfer 31.

—

1

;

;

Genoelselderen, gem. in Belg. Limburg, ten O. reclame annex zijn. Het Genootschap tracht vnl. zijn
van Tongeren; opp. 423 ha, hoogte 104 m, ca. 450 inw. doel te bereiken door het doen van publicaties (eigen
(Kath.). Landbouw en veeteelt. Kerk, in 1872 her- maandblad), het houden van lezingen en congressen

-

Genootschap
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en het oprichten van landelijke districtsvereenigingen
(Amsterdamsche Kring) met gelijkgericht doel. Slewe.

Genootschap

Voortplanting des Geloofs
de eerste plaats
in en wil alle Kath. der wereld vereenigen, om door
hun gezamenlijke gebeden de uitbreiding van Christus’
Rijk bij de ongeloovigen van God af te smeeken en
tevens door een aalmoes den arbeid der missionarissen
geldelijk te ondersteunen. Als stichteres wordt thans
algemeen erkend de edelmoedige Fransche dame Pauline Jaricot (* 1799, f 1862), die het plan heeft opgevat
en het werk is begonnen te Lyon. Sinds de officieele
stichting op 3 Mei 1822 heeft zij zich echter teruggetrokken en de opperleiding overgegeven aan een
Centralen Raad; in 1922 is het proces harer zaligverklaring te Rome ingeleid. Door Pius VII (1823), Gregorius XIII (1840), Leo XIII (1880), Benedictus XV
(1919) officieel goedgekeurd, werd het genootschap
langzamerhand de hechtste steun voor alle missiën.
de eenheid van steunverlening beter te waarborgen
heeft paus Pius XI bij gelegenheid van het eeuwfeest,
op 3 Mei 1922, door het motu proprio Romanorum
Pontificum het genootschap naar Rome overgebracht
en tot pauselijk liefdewerk verheven, rechtstreeks
afhankelijk van de Congregatie der > Propaganda,
die den Algemeenen Raad benoemt. Elk land bezit
een eigen nationalen raad, waarvan de voorzitter
eveneens door de Propaganda benoemd wordt, op

neemt onder

tot

alle missieliefdewerken

Om

voordracht der bisschoppen.

— Genotzucht
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Men kan de g. in drie groepen
verdeden: 1° specerijen, zout en azijn; 2° alcoholische
dranken; 3° alcoloïdhoudende g., nl. koffie, thee,
cacao en tabak. De g. der eerste groep werken vnl. op
het reuk- en smaakorgaan; ze hebben een gunstigen
invloed op de spijsvertering. De g. van de tweede en
derde groep werken vooral op het zenuwstelsel, het
hart en den bloedsomloop. Ze hebben een opwekkende
werking, doen moeheid verdwijnen en kunnen zelfs
tijdelijk het prestatievermogen verhoogen. In kleine
hoeveelheden kunnen de g. den gebruiker ten goede
komen en vinden ze zelfs als geneesmiddel toepassing.
Bij overmatig gebruik zijn vele zeer schadelijk; het
zenuwstelsel wordt geschokt en het lichaam ondermijnd. De grens tusschen voedings- en genotmiddel
is vaak niet scherp te trekken. Zoo zou men cacao
met recht tot de voedingsmiddelen kunnen rekenen.
Ook van bier is de voedingswaarde niet onbeBosch.
langrijk.

zenuwstelsel uitoefenen.

Genotsmoraal, > Hedonisme.
Genotype is de fundamenteele

erfelijke aanleg
de werkzame en cryptomere genen
van een organisme. Twee individuen met eenzelfden
uitwendigen verschijningsvorm of
kunnen genotypisch sterk verschillen. Anderzijds kunnen twee genotypisch gelijke individuen, onder invloed
van veranderlijke uitwendige levensomstandigheden,

som van

of

al

phaenotype

tot

soms onderling sterk verschillende organismen

uitgroeien

(>

Modificatie).
in

Dumon.

de psychologie
verstaat men onder het psychisch g. het geheel
van den psychischen aanleg: begaafdheid, gevoelsen streef disposities, dat aangeboren is en in noodlevensomstandigheden
tot steun voor de missiën. Zij, die eenmaal 100 gulden zakelijke samenwerking met de
phaenotype. Tot
storten, zijn lid voor hun leven. Armen kunnen volstaan zich ontwikkelt in het psychisch
met eens per jaar een kleine aalmoes, als zij maar trouw dit psychisch g. behoort echter niet de rede, die een
ontwikkede voorgeschreven gebeden verrichten. De gezamenlijke derden factor uitmaakt in de menschelijke
qualitatieve
opbrengst bedroeg bij het eeuwfeest 500 millioen francs, ling, het persoonlijk element, dat in zijn
aanleg en de levensin 1931 alleen 51 millioen lire. De Annalen van het werking niet aan den organischen
zelfstandig weet
Gen. tot Voortpl. des Geloofs verschenen toen in 13 omstandigheden gebonden is, doch
bevorderen van betalen met een gezamenlijke oplage van 300 000 exem- in te grijpen in het al of niet
zijn levensomstanplaren. Nederland staat quantitatief op een eere- paalde aangeboren disposities, cn
digheden weet te kiezen (zoodat daaruit een nieuw
plaats.
De Boeck, Het Gen. tot V. des G. (Xaveri- bewijs volgt voor de menschelijke vrijheid) en den
L i t.
ana-brochure nr. 57) Voskuilen, Het Gen. tot V. des G. grond vormt van het begrip zelfopvoeding, eigen aan
A. Mulders. den mcnsch. Hieruit blijkt, dat de gansche mensche(G.G.G. brochure nr. 84).
Genootschap tot zedelijke verbetering van lijke ontwikkeling niet kan verklaard worden alleen
gevangenen, > Reclasseering.
door de wet van convergentie van aanleg en levens
Fransen.
Geno-paratype is een exemplaar, dat gebruikt milieu. * Aard; Convergentietheorie.
werd ter aanvulling van de beschrijving van het
Genotzucht. Het smaken van lichamelijke en
•> geno-holotype voor de omschrijving van een biologeestelijke genietingen en het verlangen daarnaar is
gisch geslacht.
alleszins natuurlijk; het is even natuurlijk als het
Genormaliseerd arbeidstype, de soort verlangen naar het goede in al zijn vormen, waarvan het
van fabrieksarbeid, die zoodanig gesystematiseerd is genot niet anders dan de voltooiing is, de rust en bevreen waarbij de verrichtingen tot zulke eenvoudige diging in het bezit van wat goed is en den mensch
handelingen zijn teruggebracht, dat een arbeider(ster) aantrekt. De geestelijke genietingen, die in de beoefein staat is na een oefening van hoogstens eenige weken ning der deugd, de kennis der waarheid enz. gevonden
het werk uit te voeren. Bovendien wordt, wat betreft worden, hebben zelfs een hooge ethische en cultureele
de vsch. werkmethoden, zoodanig naar een gelijksoortig- waarde. En ook het meer lichamelijk genot mist zijn
heid gestreefd, dat zonder veel moeite de arbeiders echte waarde voor het leven niet: het is mede een
van de eene afd. naar de andere afd. kunnen worden spoorslag tot werken, die voor de menschheid en voor
de Quay. de uitvoering van Gods plannen van primordiale
overgeplaatst.
Genot. Voor moraal, zie onder > Genotzucht; beteekenis zijn, zooals heel klaar blijkt bijv. in zake
het geslachtsgenot. Dit is dan ook geenszins in zijn
Hedonisme.
Genotmiddelen zijn in de voedingsleer die algemeenheid aan den Christen verboden; dergelijk
Kerk altijd als een dwaling verworlevensmiddelen, waarin de voedingswaarde op den rigorisme heeft de
Paulus zich tegen de dwaalachtergrond treedt tegenover den smaak en tegenover pen. Daarom verzet St.
huwelijk verbieden en de onthouding
de opwekkende werking, die zij op vsch. wijze op het leeraars, die het
geloovigen, die tenminste 12 jaar oud
zijn, dagelijks één Onze Vader cn één Wees Gegroet
bidden met de aanroeping „H. Franciscus Xaverius,
1
bid voor ons” en wekelijks 2 /2 cent contributie betalen

Leden

zijn alle

:

;

Doelmatig

aangewend
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Genoveva

opleggen van spijzen, die God geschapen heeft om ze
onder dankzegging te genieten (1 Tim. 4. 3). Alle
genots- en gebruiksgoederen staan den mensch en ook
den Christen ten dienste, maar het gebruik, dat hij ervan
maakt, moet geregeld zijn overeenkomstig de redelijke
natuur van den mensch en de wet van Christus: „alles
is het uwe, maar gij behoort aan Christus” (1 Cor. 3. 22).
Verkeerd is daarom het genot, dat in het ongeoorloofde
wordt gezocht, zooals bijv. de genietingen, aan werken
van onmatigheid, onkuischheid, wraak enz. verbonden.
Verkeerd ook en in strijd zoowel met de natuurlijke
als met de Christelijke zedenwet is de ongeregelde,
ongebreidelde zucht naar de genietingen der zinnen,
ook al worden die gezocht in dingen, die uit zich nog
niet zondig zijn. Het verlangen en streven naar het
genot der zinnen mag niet zelfheerlijk heerschen,
maar het moet door de rede en het geloof geregeld
worden, door den vrijen wil in toom worden gehouden
en dienstbaar blijven aan de hoogere doeleinden des
levens. Anders wordt het juiste evenwicht in ons
binnenste verstoord: de lagere lusten overwoekeren
de ziel, ten nadeele der geestelijke en zedelijke krachten,
die in hun werking en ontwikkeling en in hun opgang
naar God belemmerd worden. Hierbij moet men dan
wel rekening houden met de > begeerlijkheid, die een
gevolg der > erfzonde is: het vlecsch begeert tegen den
geest. Wil daarom de mensch zijn lagere begeerten
in toom houden en blijvend aan de wet der rede en des
geloofs onderwerpen, dan moet hij waakzaamheid
oefenen en krachtig zelfbedwang en dan is ook een
zekere mate van vrijwillige versterving der natuurlijke
begeerten niet alleen gewettigd, maar gebiedend

— Grens
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Maler Muller (1811); Hebbel (1841). Stijn Streuvels
heeft de legende voor onzen tijd hernieuwd. V. Mierlo.
L i t. : Fr. Brüll, Die Legende v. d. Pfalzgrafin (1899).

Genoveva

van

Parijs, Heilige, patrones der stad

den inval der Hunnen (451) geestelijk en stoffelijk steun verleende. * ca. 422 te Nanterre,
f 612 te Parijs. Haar vroeg-middeleeuwsche levensbeschrijving, uitg. door Krusch in de Mon. Germ.
Hist. SS. Mer. (III), werd door Krusch als apocrief
beschouwd. Hiertegen verzetten zich Duchesne en
Kohier, die de vita, wat de kern betreft, als echt
Parijs,

welke

zij bij

verdedigden.

Haar

rcliquieën-schrijn bijzonder vereerd in de
Etienne-du-Mont; vroeger bevond het zich in de
Sainte-Geneviève, die thans „Pantheon” is. Beroemd
zijn de fresco -schilderingen van Puvis de Chavannes.
Feestdag 3 Januari. > Genovevanen. Th. Heijman.
L i t.
H. Lesêtre, Sainte Geneviève ( 12 1930).
Voorst, in de kunst. G., jonge vrouw,
soms gekroond, heeft als attribuut een brandende kaars
(het duiveltje, dat de kaars met een blaasbalg uitblaast en de engel, die de kaars weer aansteekt, lijken
van latere toevoeging; bovendien een verwarring met de
attributen van St. Gudula). Soms heeft zij een boek in
de hand en een enkele maal twee sleutels.
Ueijer.
Genovevanen, reguliere kanunniken van
St. August inus, 1634 gesticht door kard. de la Rochefoucauld. Deze hervormde het Victorijnenkapittel,
dat aan de kerk, waar het lichaam der H. Genoveva
rustte, verbonden was. Spoedig sloten zich ook andere
kapittelkerken bij deze hervorming aan en vormden
samen de Congreg. van de H. Genoveva. In de 18e e.
noodzakelijk. (> Ascese).
telde ze 80 abdijen en 15 prioraten. De Fr. Revolutie
Th. Heijman
Onder genotzucht nu zijn wij gewoon de vrijwillig hief de congreg. op.
gekoesterde, ongeregelde zucht naar de genietingen
Genre-scliilderkunst, in tegenstelling met
der zinnen te verstaan. Zoo is zij dus een uiting van den de historie-, landschap-, architectuur-, dier- en
geest der wereld, die aan Christus vijandig is. Zij uit stillevenschilderkunst die schilderkunst, welke een
zich in onmatig gebruik van genotmiddelen (tabak gebeurtenis uit het dagelijksch leven tot onderwerp
en vooral alcoholische dranken), lichtzinnige en heeft. Vooral in de Nederlanden der 16e (boerentafelieder lijke omgangszeden, onbeheerschte speelzucht, reelen v. P. Breughel den Ouden) en 17e eeuw (boeren sportmanie, danswoede, sensatiezucht enz. Als sociaal tafereelen, huiselijke feesten, muzieklessen enz. van
euvel en volkskwaal is ze een der ergste symptomen Brouwer, Ostade, Dou, Teniers, J. Steen, Terborgh,
van decadentie zij ondermijnt de lichamelijke en vooral P. de Hoogh e.a.).
de geestelijke en zedelijke volkskracht en vormt een
In de Romaansche landen slechts weinig genreernstige bedreiging van heel dien schat van overge- schilders
Murillo (bedeljongens). In de 18e e. in
leverde reine zeden, edele karaktereigenschappen en Frankrijk J. B. Greuze, in Duitschl. D. Chodowiecki,
echte beschaving, die den hoogsten rijkdom van een in Eng. W. Hogarth met satirisch-moraliseerende
volk uitmaken.
tendenz. Voor de 19e e. heeft men in Ned.
W. HenL i t.
Beysen8, Ethiek of natuurlijke zedenleer driks, A. de Lelie, H. van Hove, D. Bles e.a.; in
(I 1913); Franz
alter, Der Leib und sein Recht im
Duitschl. Hasenclever, Th. Hildebrandt, Vautier,
Christentum (Donauwörth 1910); Noble, Les passions Defregger, Knaus e.a.; in Oostenr. Waldmüller; in
dans la vie morale (I en II Parijs 1931).
Buijs. Frankrijk Meissonier.
St.

:

.

;

:

:

:

W

Genoveva van Brabant, heldin van een veel
gelezen volksboek, met het oude motief van een
onschuldig veroordeelde, lang en zwaar beproefde
vrouw, wier onschuld eindelijk erkend wordt (Berte
met den breeden voete, Grisildis). G. is de vrouw van
paltsgraaf Siegfried, wordt door den hofmeester Golo
van echtbreuk beschuldigd, leeft zes jaar verborgen
in de Ardennen, waar zij met haar zoontje door een
hert gevoed wordt; op jacht ontdekt haar gemaal
de onschuldige en voert haar met zich aan het hof
terug. De kiem is de Crescentia-legende, reeds in de
Kaiserkroniek; M. Emichius O. Carm. in de löe eeuw
maakte er een Marialegende van; P. Cereziers S.J.
een novelle, waaruit een Ned. en een Duitsch volksboek stamt. De beste behandeling is die van Martin
van Cochem; dramatisch behandeld door Tieck

(1799);

L i t. A. Michcl, Hist. de Part (index, 210) G. H.
Marius, De Holl. schilderk. i. d. 19e e. (126)
L. Brieger,
Das Genrebild (München 1924).
p. Gerlachus.
:

;

;

Geus,

Rom.

verbindingsvorm

van

meerdere

families, die een gemeenschappelijken naam voeren,
en die dezen band beschouwen als bewijs van gemeen-

afstamming. In oorsprong veel ouder
(„Arische organisatie in de Oudheid”).
Haar eigenlijkste beteekenis ligt in den voortijd. In
hist. tijd had de g. te Rome nog sacrale beteekenis
en bracht een vaag erfrecht mee, dat in de eerste
eeuwen na Chr. geheel verdween. De grenzen tusschen g.
en familia werden vrij denkbeeldig, daar beide ten
slotte menschengroepeeringen zijn, die van eenzelfden
pater familias stammen. Cicero houdt de begrippen
reeds niet uit elkaar. Tot een Rom. g. konden in vollen
schappelijke

dan

Rome

GENT

Verklaring der cijfers in den plattegrond van Gent.
.
Universiteit.
Niklaas. 2. Stadhuis. 3. St. Baafs. 4. Universiteit. 5. Justitiepaleis. 6. Nijverheidsschool. 7.
Paulus. 14. Gesticht Lous8. Kazerne. 9. Klinieken. 10. St. Pieters. 11. Klein Begijnhof. 12. St. Anna. 13. St.
20. St. Elisabeth.
bergs. 15. Burgert. Gasthuis. 16. Kazerne. 17. Feestpaleis. 18. St. Martinuskerk. 19. Gevangenis.
26. Groot Begijnhof.
21. Gravenkasteel. 22. St. Jacobs. 23. Bibliotheek. 24. Slachthuis. 25. Station Gent Dampoort.
27. Schoolmuseum. 28. Casino.
.
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.

—

-

Gensan

607

—Gent

608

Dezen heeten
ook vrijgelatenen en cliën-

de vrijgeborenen hooren.

door Koninklijk Besluit de verbetering gelast van de
Sassche Vaart, die ook verlengd zou worden tot aan
ten aan een g. geaffilieerd werden, is niet gemakkelijk de Hont. Dit 32,8 km lange kanaal van Terneuzen
uit te maken (gentilicii?). De gentes hadden gemeen- (17,5 km op Belg. grondgebied) was oorspr. 25
breed
schappelijke sacra of godsdienstige verplichtingen, en 4,40 diep. Sedert zijn voltooiing in 1910 is het een
gemeenschappelijk grafrecht (althans bij de patricische der mooiste kanalen der wereld, 8,75 diep en 97 m.
gentes) en een zeker, met het erfrecht samenhangend breed in het Belg. en 67 in het Ned. gedeelte; door de
voogdijrecht, speciaal over krankzinnigen. De gentiles verplaatsing van den rechteroever brengt men thans
hadden tegenover hun g. eveneens verplichtingen. in het Belg. gedeelte zijn breedte op 200 m.
Zoo moesten zij zich houden aan de decreten, of behoorDe
heeft thans een wateropp. van
den de goedkeuring te erlangen voor ettelijke officieele 182 ha, een overdekte opp. van 20 ha, terwijl de lengte
Slijpen. der kaden in diep water 17 km beloopt. Daarbij worden
transacties.
Gensan, havenstad in Korea, aan de Gele Zee nu gaandeweg de 30 km oevers tot aan Zelzate bekaaid.
(39° N., 127° 35' O.); ca. 40 000 inw. Sinds 1899 is de Men telt 156 hef tuigen (2,5 tot 40 ton vermogen),
haven geopend voor den buitenlandschen handel. alle door electrische drijfkracht bewogen. De haven is
Bekend koloniaal centrum voor de Japanners. Handel bij uitstek een nijverheids- en overslaghaven.
in pelsen, hout, tabak.
en
Genserie, koning der Vandalen (428-’77). Hij Zooals blijkt uit vlg. gegevens dagteekent de snelle
veroverde de geheele kust van N.W. Afrika en plunder- vooruitgang van de haven van na den Wereldoorlog.
de en brandschatte van daar uit al de kustlanden van
de Middell. Zee. In 456 had de beruchte plundering
van Rome door de Vandalen plaats. G. was als Ariaan
Aantal Moorsom- Middel Binnen- Metrische
Jaar
tonnenschepen
ton
schepen
ook een heftig vervolger der Katholieken.
ton
zin

alleen

gentiles. In hoeverre echter

m

zeehaven

Zeevaart

Gent, mannet

j

esgans,

ook wel

Oosthoofdstad van de prov.
alsook van een administratief en
rechterlijk arrondissement, aan de samenvloeiing van
Leie en Schelde. Opp. 3 009 ha; 175 000 inw. (met de
aan de stad vergroeide voorsteden uit de gem. St.
Amandsberg, Gentbrugge en Ledeberg: 225 000 inw.).
Zetel van een bisdom. Belangrijke handel; nijverheid.
Toeristisch centrum. Zee- en binnenhaven. [Zie pl.
(vgl. index kol. 832)]. Bekend zijn de Gentsche Flora
liën, vijfjaarlijksche bloemententoonstellingen, die een
wereldberoemdheid hebben verworven. Ze worden ingericht door de Kon. Maatschappij van landbouw en
plantenkunde te Gent (gesticht 3 Nov. 1808). De
eerste tentoonstelling vond plaats op 7 Febr. 1809 en
had een zuiver lokaal karakter, de laatste Flora liën
hebben plaats gehad in 1933. Ongeveer twintig vsch.
nationaliteiten hebben hieraan deel genomen.
Stadsplan. De eerste oorsprong der stad is te zoeken
in de twee kloosters, beide in de 7e e. door den Heiligen
Amandus gesticht (huidige ruïnen van St. Baafsabdij
en de huidige St. Pieterskerk op den „Blandinusberg”).
In 940 liet de graaf van Vlaanderen een versterkt
kasteel (’s Gravensteen) bouwen aan den samenloop
van Leie en Lieve. Hierdoor breidde de stad zich uit
naar het N. Behalve door de Schelde (twee armen),
de Leie en haar bijrivieren Lieve en Moere, wordt de
stad door een heel net van kanalen en grachten doorsneden, zoodat er 23 eil. ontstaan, die door 82 bruggen
onderling worden verbonden. Zie kaart in kol. 605.
Haven. Ondanks de gunstige ligging aan de Schelde,
hebben de Gentenaren steeds naar een rechtstreeksche
verbinding met de zee gezien. Hiervoor getuigen:
in 941 het graven van de Ottogracht over Meulestede,
Kluizen en Ertvelde: in 1251 het uitdiepen van de
Lieve en haar verbinding met het Zwijn door het
kanaal naar Damme; in 1547, na verzanding van het
Zwijn, het graven van de Sassche vaart (waarvan de
kunstwerken en sluizen door de Watergeuzen in 1572
werden vernield) naar Sas van Gent en den zeearm
de Braekman en, in 1613, het graven van de Brugsche
vaart, die 40 jaar later verlengd werd tot de zee door
het verbreeden van het kanaal naar Oostende.
„Zoo ter afwatering als scheepvaart” werd in 1823
Gent,

1°

maat

ganzerik

genoemd.

Vlaanderen,

Handelsbeweging.

1860
1880
1910
1913
1924
1929
1930
1933

357
653

138
323
736
754
834

49.218
211.010
933.565
1.061.425
1.525.648
2.934.449
2.938.775
1.960.374

1.268
1.398
1.829
2.882
2.761
1.785

1.020
1.065
1.098

?
?

7.376
7.907
6.944
8.495
11.757
11.007

?
?

1.754.295
2.428.226
2.953.213
3.337.991
5.168.679
4.428.842

Hierdoor rangschikt zich de haven van G. als de
10e onder de 1 170 havens in Europa; 10 jaar geleden

was

zij

de 52e.

Binnenhaven.

G.

is

niet alleen zeehaven,

doch tevens een zeer belangrijk centrum voor de
binnenvaart. Binnen de stad bedraagt de lengte der
te allen tijde bevaarbare waterwegen ca. 26 km; de
lengte der kaden 16 km.
Verkeerswezen. De binnenschepen bedienen een
ontzaglijk achterland, dat niet enkel de kommen van
Leie en Schelde omvat, maar ook die van Maas,
Samber, Rijn en Seine.

Onder oogpunt van spoorverbindingen is G. niet
minder gunstig bedeeld. Het is gelegen aan de groote
Europ. lijnen Londen Oostende Gent— Keulen
Berlijn en Londen
Gent Bazel Venetië; is in
rechtstreeksche verbinding met N. Frankrijk en Parijs
en over Antwerpen met Holland, terwijl het ook
rechtstreeks verbonden is met al de nijverheidscentra
van het binnenland.
Nijverheid. Hoewel van zijn hoogte in de 15e

—

e.

gedaald,

is

—

—

—
—

G. steeds een belangrijk nijverheids-

centrum gebleven. Zijn wol-, katoen-, vlas-, jute- en
hennepspinnerijen tellen niet minder dan 1 500 000
spindels, terwijl in de weverijen ca. 50 000 getouwen
in werking zijn. Verder: kunstzijde, kant- en tapijtenfabrieken, leer-, ijzer- en houtbewerking; brouwerijen,
maalderijen en stokerijen; scheikundige producten en
machines. Ook de bloementeelt dient bijz. vermeld.
In dc Gentsche agglomeratie zijn ong. 1 500 bloemisterijen gevestigd.

De handel

is te G. onder alle mogelijke opzichten
ontwikkeld; tallooze winkels, vsch. markten
(groenten, bloemen, fruit,
vischmijn en
allerlei;

sterk

GENT

1.

Het 's-Gravensteen.

2.

naar rechts: postkantoor,

3. St. Baafs.
Nicolaas, Belfried.

Het Rabot.
St.

I

4. Belfried

met rechts het stadhuis.

5.

Grasrei.

6.

Van

links

GENT

II

2

1.

6.

Het Toreken.

De Kraanlei.

2. Huis
7. O. L.

aan de Korenmarkt (1652). 3. De Achter-Sikkel. 4. Het Stadhuis. 5. St. Baafsabdij.
Vrouwekerk in het Klem Begi|nhof. 8. Schepen in het Middendok. 9. Het „Scheldeoord".
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Gent

vleeschhal; veemarkt en slachthuizen). Voor den
groothandel nemen, behalve de handelsbeurs, de groote
warenhuizen en handelsinrichting van de haven een
belangrijke plaats in. In 1930 werden o.m. verhandeld:
21 722 M.T. aardappelen; 175 000 M.T. graan en fruit;
263 181 balen katoen; 64 889 M.T. vlas; 759 532 M.T.
ertsen; 3 394 746 M.T. steenkool;
191715 M.T.
petroleum; 783 461 M.T. hout.
Bestuur. Gerechtelijke instellingen.
G. is de zetel van het Hof van Beroep voor beide
Vlaanderens, van het Assisenhof voor O. VI., van een
rechtbank van eersten aanleg, een handelsrechtbank,
een werkrechtersraad, een mil. rechtbank en drie
kantonale vredegerechten.
Te G. zijn twee gevangenissen: de centrale gevangenis voor mannen en een secundaire gevangenis met twee
afdeelingen, nl. een voor mannen en een voor vrouwen.
Bevolking.
Godsdienst. Behalve kleine
minderheden Prot. en Israël, is de bevolking Kath.,
hoewel betrekke lijk weinig kerkgaande. De stad telt
21 parochiën, waaraan nog dienen toegevoegd de twee
Begijnhoven, resp. met 700 en 380 bewoonsters.
Talrijke congregaties hebben te G. hun moederhuis,
een verblijf- of studiehuis.
- onderwijs telt te G.
Onderwijs. Het
een staatsinrichting voor jongens, en twee Kath.
normaalscholen voor juffrouwen (Zusters der Visitatie;

normaal

Hooger middel-

Zusters Franciscanessen).
onderwijs. Als staatsinrichtingen:
Kon.
Atheneum voor jongens (oude en nieuwe humaniora);
Lyceum voor meisjes (oude hum.). Het vrij onderwijs,
bijna uitsluitend Kath., is sterk ontwikkeld: twee biss.
colleges: St. Lievens (oude hum.), St. Gregorius
(mod. hum.), St. Barbaracollege (oude hum.), bestuurd
door de paters Jezuïeten; een „Institut St. Amand”
(oude en mod. hum. benevens wetensch. sectie),
bestuurd door de Broeders der Christ. scholen; een
humaniora-afd. voor meisjes in St. Baafsgesticht
(Zusters van Liefde), St. Pietershuis (Dames van het
Christ. onderwijs) en Nonnenbosch (Zusters vanO.L.V.).
T e c h n. o n d e r w ij s. Benevens de vsch. zoowel

baar

officieele als Kath. vakscholen en huishoudscholen
dienen vermeld: de Nijverheidsschool, de St. Lucasschool (schoone kunsten, bestuurd door de Broeders
der Christ. scholen), de Academie voor schoone kunsten,
het Kon. Conservatorium, twee hoogere brouwerij
scholen (een prov. en een vrije, het St. Lievenscollege),
een tuinbouwschool.

Hooger
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Kunst. Het

’s -

Gravensteen,

de merkwaar-

digste middeleeuwsche sterkte van België; oudste
gedeelte uit den tijd van Boude wijn, eersten graaf

van Vlaanderen

(9e e.), ca. 1180 vernieuwd, latere
toevoegingen; opgetrokken op een ovaal grondplan

van 65 x 50 m. De schilderachtige ringmuur met
uitgebouwde steunbeeren heeft 25 ronde torentjes;
een machtige voorpoort, een slottoren van vier verdiepingen en het paleis, waarin groote zaal met Romaansche arcades. In 1424 werd Jacoba van Beieren
er twee maanden gevangen gehouden.
De B e 1 f r i e d, ong. 100 m hooge vierkante
in 1183 ontworpen, in de 14e e. voltooid;
bekroond met een koperen draak (vlg. overlevering,
door de Bruggenaren van de S. Sophia te Konstantinopel meegebracht en door de Gentenaren op hen
veroverd). Hiernaast de van 1426-1461 door Simon
van Asche gebouwde Lakenhal.
Het R a b o t, een door twee ronde torens versterkte waterpoort, in 1489 opgericht
in 1860 gerestoren,

,

taureerd.

Het Duivelssteen
van het slot (1216)
van den stadsvoogd Gerard, bijgenaamd den Duivel,
is alleen de groote, vierbeukige krocht met zware
;

ribgewelven en korte zuilen over.
Het stadhuis. In 1517 werd een plan ontworpen voor een raadhuis met behoud van een ouder
(1481) bouwwerk. Dit plan is voor ong. een vierde
uitgevoerd. De Noordgevel met uitspringenden hoektoren is een specimen van de weelderige laat-Gotiek.
In 1535 werden de werkzaamheden stilgelegd; in het
eerste kwart der 17e e. werd de Oostgevel uitgebreid
met een vleugel in strenge Renaissance. In het stadhuis
bevindt zich o.a. de zaal, waarin de Pacificatie van
Gent tot stand kwam.
De S t. J a c o b, de oudste kerk der
stad, met twee Westtorens (12e eeuw, gerestaureerd
1870-1873), vier beuken en kapellen (15e e.). De
S t.
i c o 1 a a s, ten deele nog uit 12e e., het hoofdportaal Romaansch, overigens in Gotischen stijl herbouwd. De St. Michielskerk (15e e., met schilderij van Van Dijck). De voormalige S t. Baafsa b d ij, thans museum voor steenen voorwerpen (o.a.
de grafzerk van Hubert van Eyck); gesticht door den
H. Amandus in 631, na verwoesting (10e e.) door de
Noormannen, herbouwd, latere toevoegingen: kruisgang (12e e., voor het grootste gedeelte in het laatst
der 15e e. gemoderniseerd) en het achthoekige Lavatorium (12e e., koepelgewelf 14e e.). De S t. Baafs,
met krocht uit de 11e, koor uit 13e, voltooid in de
16e e., nadat Karei V er het kapittel van St. Bavo in
had overgebracht; schilderachtig door de toepassing
van baksteen en hardsteen; in de kerk het beroemde
vleugelaltaar van de Aanbidding van het Lam van de
gebr. van Eyck (zie pl. t/o kol. 596 in dl. I); van de
grafmonumenten te vermelden dat van bisschop
van Triest door Duquesnay, de preekstoel (1745)
door L. Delvaux.
Van de Cisterciënser abdij B y 1 o k e (13e en 14e e.)
heeft een vleugel de verwoesting (1569) door de Geuzen

Kerken:
N

onderwijs. De staatsuniv. werd in
1816, onder koning Willem I, met vier faculteiten
gesticht. In 1838 werden de vsch., later zeer vermaarde
„speciale scholen” voor ingenieurs er aan toegevoegd.
Door de Duitsche overheid werd de univ. gedurende
de bezetting in 1916 omgezet in een VI. hoogeschool.
Dit werd door de Belg. regeering eerst ongedaan gemaakt, later gedeeltelijk hersteld en in 1930 totaal wr eder
bevestigd. In 1934 telde de univ. 1 740 stud. (in 1914:
1 258). Na de vervlaamsching der univ. wT erd op privaat
initiatief een Ecole des Hautes Etudes gesticht,
wr aarbij bedoeld was dezelfde cursussen in te richten
als aan de officieele faculteiten, maar met het Fr. overleefd. Thans Oudheidk. Museum.
als voertaal. Te G. is ook het biss. priesterseminarium.
op achthoekig grondVoorts het
De Kon. VI. Academie plan met een achthoekige biimenplaats, gesticht in
voor Letterkunde (gesticht 1886), Acad. voor schoone 1772 onder Maria-Theresia, voltooid in 1825.
kunsten (1751), de stads- en univ. -bibliotheek (450 000
Ten slotte talrijke gevels, vooral aan de Grasrei,
banden), Mus. der beeldende kunst, Mij. voor Geschied- o.a. het Romaansche Stapelhuis (ten deele 13e e.),
en Oudheidkunde (mus. in de „Bijloke”), een Fr. opera het Gildehuis der schippers (1531), het Korenmeters en een VI. Schouwburg.
huis (1698).

Rasphuis,

Cultuurleven.

XI. 20
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Verder zijn te noemen: het Groote en het Kleine
Begijnhof (17e e.); de Universiteitsbibliotheek in de
abdij van Baudeloo. de > Dulle Griete en standbeelden
van Jacob van Artevelde, Lieven Bauwens, J Guislain.
E van Nispen tot Sevenaer.
Geschiedenis. De eigenlijke uitbreiding van G.,
waartoe als eerste factor het concentreeren der wol- en
lakennijverheid bijdroeg, dagteekent uit de 11e e.
Het bestuur der stad bestond eerst uit 13 schepenen
.

.

stad getornd. Ten jare 1537 legt de landvoogdes Maria
van Oostenrijk (zuster van Karei V) een bijz. belasting
op als hulpgeld voor den keizer bij zijn oorlog tegen Fr.
De Gentenaren weigerden te betalen en toen de landvoogdes eenige kooplieden in hechtenis nam, kwram
het gepeupel in opstand, maakte zich meester van het
bestuur en verjoeg de aanhangers der regeering. Begin

1540 echter kwam keizer Karei zelf uit Spanje aan liet
hoofd van een machtig leger. De stad bood geen weerwerd toch onverbiddelijk gestraft; 26 aan(de aan zien lijkste kooplieden) en toonde zich van stand, maar
gebracht, de privilegiën
meet af heel aristocratisch en vooral bezorgd om de voerders w erden ter dood
voor goed ingetrokken, een geldboete van 150 000
rechten van de patriciërs te verdedigen.
De oude abdij van St. Baafs
In de 13e e. bestond de stadsmagistraat uit 39 sche- goudgulden opgelegd.
verdelgen en deed in de
penen en nog altijd was de macht in de handen der liet de keizer gedeeltelijk
plaats ervan een citadel oprichten. Intusschen was de
rijke burgerij. Het verbond met Philips den Schoonen
de lakennijverheid
(vandaar „Leliaerts”) gingen de 39 schepenen aan, stadseconomie geheel gewijzigd:
om zoowel aan den graaf als aan de vereen igde ambach- was in verval en de arbeidende klas leed veel armoede;
graan kwam tot hoogen bloei (de Sassche
ten het hoofd te kunnen bieden. Tegen hun graaf, de handel in
Gwijde van Dampierre, streden ze aan de zijde van den vaart in 1547).
Onder de regeering van Philips II woedden de godsFranschen koning.
tot de Pacificatie van G.
Intusschen groeide de misnoegdheid over hun bestuur dienstoorlogen, die leidden
den Ned. vrijheidsoorlog. Aan het
en de talrijke misbruiken, maar toch wisten de Leliaerts (1576) en verder tot
met Hembyze en Ryhove
aan den democratischen rukwind nog te weerstaan. schrikbewind der Calvinisten
gemaakt door Alexander
Tegen den zin der Leliaerts namen Gentenaren met werd ten slotte een einde
versmelt de gesch. van G.
Jan Borluut aan den Guldensporenslag deel. De drie Famese. Van dit oogenblik af
steden (> Spaansche en
schepenen van „het gemeene” (wevers, volders en kleine met die van andere Zned.
Economisch was het met
neringen), die nadien in de magistraat mochten zetelen, Oostenr. Successieoorlogen).
nijverheid was verdwenen,
de
gesteld:
slecht
zeer
de
stad
het
Gedurende
invloed.
zonder
bleven voorloopig
het sluiten der Schelde (1648)
oproer van 1325- '28 strijden zelfs de Gentsche krachten de handel was door
groot.
aan de zijde van den graaf (Lodewijk van Nevers) stilgelegd, de nood der bevolking heel
De 18e e. en het bestuur van het huis van Oostenrijk
en helpen' bij Kassei de volkspartij te verpletteren.
maar eerst na de
Toen de Honderdjarige Oorlog in 1337 uitbrak, koos brachten wel eenige verbetering,
ie inlijving bij Fr. (1794)
Lodewijk van Nevers partij voor Fr. en met hem de Brabantsche omwenteling en
die heden nog voortGentsche magistraat. Hierop verbood Eng. allen uit- begint voor goed een heropleving,
samen de heropening der
voer van wol en huiden naar Vlaamdcren. Dit werd de duurt. Hieraan werkten
der machinale katoengelegenheid om voor goed een einde te stellen aan de Schelde (1794), het oprichten
Bauwens (18001 vlg. Eng.
overheersching der patriciërs. Wevers en volders spinnerijen door Lieven
Koninkrijk der
namen nu de leiding, Jacob van Artevelde koos partij methode, en onder het Vereenigd
Temeuzensche vaart (1828).
voor Eng. en wist tijdelijk heel VI. aan het grafelijk Ned. het uitdiepen van de
L i t. Destanberg, Gedenkboeken der stad G. sedert
bestuur te onttrekken. Hardnekkig en met ongeloofeid., Onder het huis van Oostenrijk
1831 (Gent 1903)
hun
Gentenaren
de
nu
zouden
hartstochtelijkheid
lijke
(1910) id.. Onder Jozef II (1910) Fris, Dagboek van G.
Onder
ook.
wie
tegen
verdedigen,
recht en vrijheden
Fr. De Potter en J. Broeckaert, Gesch.
(Gent 1904)
Lodewijk van Male kw'am het tot een strijd met Brugge v. d. gem. in de prov. O. VI. (XXVI 1894) A. Vandervaart).
De Haven van
omwille van het Leiekanaal (de Brugsche
ntegen, Le port de Gand (Brussel 1932)
Philips van Artevelde, die in Mei 1382 den graaf over- G. (Gent 1929-’32) Handelingen der Mij. van GeschiedBlanquaert.
won op het Beverhoutsveld, sneuvelde met bijna 20 000 en Oudheidkunde te G. (jg. 1893 vlg.).
?

:

;

;

;

;

;

;

;

in den slag van Oost-Koozebeke (27 Nov. van
hetzelfde jaar) tegen den Fr. koning, die zijn leenman

man

Pacificatie

Gent

van Gent

of

Bevrediging van

heet het verdrag, gesloten op 8 Nov. 1576 tus-

schen de afgevaardigden van Brabant. Vlaanderen,
hulp was gekomen.
Dowaai
Door het huwelijk van Margaretha van Male met Artois, Henegouwen, Valenciennes, Rijsel,
Doornik, Utrecht, Mechelen te
Philips den Stouten kwam VI. aan de hertogen van (Douai), Orchies, Namen,
Holland en Zeeland
Bourgondië. Daar dezen op alleenheerschappij en staat- eener en den Prins van Oranje met
beloofden, om de
kundige eenheid aanstuurden, kwam het van den kant te anderer zijde, w aarbij zij elkaar hulp
Was dit
van de Gentenaren tot verzet. Onder Philips den Spanjaarden uit het land te verdrijven.
-Generaal een
Goeden w erd gelegenheid tot opstand gezocht in het eenmaal gelukt, dan zouden de Sta ten
over den godsdienst,
heffen eener belasting op het zout. Drie jaren lang regeling treffen voor de verschillen
partijen
woedde er een ongelijke strijd, totdat in een beslissen- want daarin stonden beide contracteerende
status quo
den slag bij Gavere (1453) de Gentsche ambachten tegenover elkaar. Tot zoo lang bleef de
gehandhaafd en mochten buiten Holland en Zeeland
overwonnen werden en letterlijk vernietigd.
Van Maria van Bourgondië wisten de Gentenaren geen maatregelen tegen den Kath. godsdienst worden
ketterij werden echter
het „Groot Privilegie” af te persen, waarbij het stelsel genomen. De plakkaten over de
welke
van monarchaal bestuur werd opgeheven en de vroegere geschorst. De steden van Holland en Zeeland,
onderworpen,
vrijheden heringevoerd werden. Ook na het huwelijk zich nog niet aan den Prins hadden
van
van Maria van Bourg. met Maxim iliaan wisten zij zouden zich na verkregen satisfactie op het punt

ter

T

r

aan den Oostenr. vorst het hoofd te bieden; gesteund godsdienst bij hem aansluiten.
Deze regeling beoogde een vereeniging aller gewesten,
door den Fr. koning dwmngen zij hem in 1482 tot den
het eenige middel om den strijd tegen Spanje vol te
vrede van Atrecht.
redenen slechts
Toch w erd er geleidelijk aan de zelfstandigheid der houden. Ofschoon Oranje om tactische
r

:
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onder de hand voor de pacificatie gewerkt heeft, (> Gentiaan wortel) bekend. I.p.v. hop gebruikte
kan deze geheel als zijn werk worden beschouwd. men vroeger G. amarella en campestris in bierbrouweBouman
„Zij was de juiste uitdrukking zijner tusschen de rijen.
Gcntiaanachtigcn (G e n t i a n a c e a e), een
beide partijen doorzeilende staatkunde”.
.

P. L. Muller, De Staat der Ver. Nederlanden
i t.
de jaren zijner wording 1572-1594 (1878).
Cornelissen
J. D.

L
in

:

M

G

2° (Ook

e

n d

t)

Gem.

in

.

.

Gelderland,

het Z.O. van de Over-Betuwe, aan den rechter
Waaloever. Opp. 1 541 ha; 3 250 inw., grootendecls
Kath. Landbouw, boomgaardcultuur (kersen), steenin

fabrieken, scheepswerf. Toren Ned. Herv. kerk uit
13e-15e eeuw. Baksteenen toren van het vroegere
„Huis te Poeldijk” uit 15e eeuw. Zondag na Sacramentsdag processie langs de Waal in buurtschap

Hulhuizen.
Oorspronkelijk was G. een Rom. legerplaats (veel
vondsten). Het geslacht der Heeren v. Gent is bekend,
o.a. Willem, baron van Gendt, luitenant -genera al in

den tocht naar Chattam
is

(f 1672).

Het „Huis

te

Gent”
Heijs.

verdwenen.

Gent, 1° Justus van, > Justus (van
2° O 1 1 o van, heer van Dieden, militair

Gent).
bevelhebber ten tijde van Frederik Hendrik. * ong. 1580,
van Fred.
f 1640. Hij werd in 1625 kapitein der garde
Hendrik en was van 1626 af kolonel van het Utrechtsche regiment. Tijdens het beleg van Den Bosch (1629)
verwierf G. zich bijz. verdiensten door de verrassing
van Wezel op 19 Aug. Deze stad was een ruggesteun
voor de keizerlijke troepen onder Montecuculi, die in

samenwerking met een leger onder Hendrik van den
Bergh tot in het centrum van de Republiek waren
doorgedrongen en op de Veluwe en in het Utrechtsche
grooten schrik hadden verspreid, hopend op deze wijze
den val van Den Bosch te kunnen voorkomen. Na de
terugtocht der
inneming van Wezel begon de
invallers.

«/.

GentbruflflC, gem.
ten

D.

M.

Cornelissen.

in de prov. O. Vlaanderen,

O. van de stad Gent,

waarmede

zij

gedeeltelijk

is

vergroeid en waarvan zij
de industrieele activiteit
deelt. Opp. 734 ha, 16 000
inw. Talrijke inrichtingen

voor tuinbouw en bloementeelt; het „Arsenaal”, con-

structie- en herstel lingswerkplaats voor de Nat.
Mij. der Belg. Spoorwegen
Blancquaert.
(1 250 arb.).

Gen Haan (Gentiana),
een 400 soorten tellend
plantengeslacht van de fam.
der
tig e n ; groeit in de gematigde streken met blauw
tot geel-witte bloemen. In
Ned. vindt men de kruisof
(kruiswortel
gentiaan
maldegeer), G. cruciata, en
de klokjesgentiaan (blauwe
klokjes of duizendschoon),
G. pneumonanthe, met enkele andere op zand- en
heidegronden. De wortels
van G. campcstris en ande geneesin
dere zijn
kunde als Radix Gentianae

gentiaanach-

Klokjesgentiaan; a = overlangsche doorsnede door
het onderste deel van de
bloem.

plantenfam. der sympetalen, telt 70 geslachten en
800 soorten, meest kale, één- of meerjarige kruiden,
zelden struiken of boompjes. Het blad is enkelvoudig,
de trosvormige bloem ingei icht voor insectenbestuiving
en de vrucht veelal een doosvrucht. Z. en N. Amerika
en Z. Afrika herbergen talrijke soorten. Deze familie
is van waarde door een bittere stof voor maagaandoeningen (> Gentiaan wortel). De in Ned. voor-

komende geslachten

zijn:

Gentiana,

Limnanthemum,

Menyanthes, Chlora, Erythraea en Cicendia. Bouman
Gentiaan violet, synthetische zure kleurstof
(hoofdbestanddeel rosaniline), die veel voor het kleuren
van bacteriën gebruikt wordt.
.

GentiaamvorteJ,

wortels

en

stengelvoeten

van Gentiana lutea en andere Gentianeae (-> Gentiaan). De wortel wordt pas in het 10e jaar gegraven,
waarna de arm -dikke grondstof aan de inwerking van
regen en zon blootgesteld, gewasschen, in stukken van
ong. 20 cm lengte gesneden en gedroogd wordt. Daar
men in den handel waarde hecht aan een fraai, donker
uiterlijk en sterken geur, laat men de g. wel, op hoopen
hierdoor worden echter
gestapeld, fermenteeren;
waardevolle bestanddeelen ontleed, zoodat het beter
1
is de g. snel te drogen en daarna
/ 2 -l jaar te laten
lissen, waardoor eveneens de gewenschte kleur en geur
ontstaan. G. is ongeveer cylindrisch, onregelmatig
gekronkeld, niet of weinig vertakt, in drogen toestand
bros, maar wordt in vochtige lucht spoedig taai en
buigzaam; oppervlak van de stengelvoeten grijsbruin,
dwars en overlangs gerimpeld, van de wortels geelbruin en alleen overlangs gerimpeld. Besranddeelen:
bitterstoffen, nl. de glucosiden gentiopicrine en gentiine; een gele kleurstof: gentisine, een monomethylaether van een trioxyxanthon; vette olie; gentianose,
een d-trisaccharide, dat door invertine gesplitst
wordt in fructose en gentiobiose, een suiker
met bitteren smaak, die door emulsine in 2 mol. glucose
gesplitst wordt, en saccharose. G. wordt vooral in de
Zwits. Jura gebruikt voor likeurbereiding, verder in de
geneesk. als bittermiddel, het vormt een bestanddeel
van tal van middelen tegen maagaandoeningen en
van zgn. middelen ter ontwenning van alcoholmisbruik.
Hillen.
Lit.
Comm. Ned. Pharm. Ed. V (IV).
Gentiaan.
Gen tinna,
Grntilc da Fabriano, Ital. schilder, afkomstig
uit Umbrië, werkzaam te Venetië, Fabriano, Siena,
Florence, Orvieto en Rome; f 1427 te Rome, op jeugdigen leeftijd. Zijn werken in het Dogenpaleis en die
te Fabriano zijn verdwenen; het meest is er over uit
zijn Florentijnsche periode (hoofdwerk: de Aanbidding
der Koningen in de Academia). Zijn kunst, die zeer
primitief aandoet, staat geheel op zich zelve en laat
zich ook moeilijk met voorgangers verbinden. Zij bezit
in haar liefelijke naïeveteit een mystieken trek, daarnaast vindt men een ontwakend naturalisme, een
opmerkingsgave, vooral voor bloemen en planten.
Hij was zeer prachtlievend en hield van rijke costuums,
van hofstoeten en gebruikte veel goud en bonte kleuren.
Hoewel een uitlooper der oude traditie heeft zijn kunst
toch nog grooten invloed geoefend vooral te Siena,
Venetië (Jac. Bellini en Vivarini) en in Umbrië.
Te Florence werd zijn invloed overschaduwd door dien
van zijn tijdgenoot Masaccio; alleen bij Fra A; gelico
is hij duidelijk te vinden.

-:
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L i t.

:

A. Colsanti, G. da F. (1909)

Storia dell Arte

;

Venturi, in

Schreden.
Gentile, G i o v a n n i, Ital. wijsgeer en staatsman; * 1875 te Castelvetrano, hoogleeraar te Palermo,
Pisa en Rome, 1922- ’24 min. van Onderwijs. G. was
vooral in de eerste jaren een van de voornaamste
intellectueele leiders van het fascistisch regiem en
had grooten invloed op de hervorming van het schoolwezen. Zijn wijsbegeerte is een idealisme, verwant aan
dat van Fichte en Hegel.
(VII).

it.

Voorn, werken: La
della

filosofia

ital.;

generale dello spirito

Fascismo

Marx

Sommario di pedagogia
come atto puro Filos. del

;

;

;

Storia

Teoria
diritto

;

Giornale
Verder talrijke art. in
die werken (1934).
ital. Index

cultura.

della filos.

critico

L i t.

e

filosofia di

:

:

—

E. Chiocchetti, La filosofia di G. Gentile (Milaan
U. Spirito, L’idealismo ital. e i suoi critici
1925)
(Florence 1930).
F. Sassen.
:

2

;

Gentiles, leden eener ->gens (geslacht). Groep van
personen, die een eenheid vormden in de maatschappelijke structuur van het Rom. volk, welke eenheid
steunde op, resp. tot uiting kwam in den gemeen
schappelijken naam (nomen gentile), in de religie,
in beweerde afstamming. Ook voor het Rom. privaatrecht is het begrip g. van belang, aangezien leden
der gens in bepaalde gevallen geroepen werden tot een
nalatenschap ( wette üjke erfopvolging), tot de voogdij,
Hermesdorf.

enz.

Gentilicium,

nomen.

Romeinen volgde
op het praenomen of voornaam de naam van den
stam of van het geslacht (> gens), die erfelijk was in de
Bij de

mannelijke lijn: Marcus (praenomen) Antonius (gentilicium). Een derde (> Cognomen), soms een vierde
naam (> Agnomen) konden aan de twee eerste toegevoegd worden.
Mansion.
L i t. Solm8en,Indogerm. Eigennamen (Heidelb. 1922).
tinnes , gem. in Waalsch-Brabant (VI 96
D 5); opp. 815 ha; ca. 600 inw.; landbouw.
Gentiobiose, > Gentiaanwortel.
Gentius (of G e n t h i o s), laatste koning der
Illyriërs, bondgenoot van Perseus van Macedonië
tegen de Romeinen, capituleerde 168 v. Chr., geïnterneerd in Iguvium.
Gentleman (Eng.), heer; man van opvoeding,
beschaving, eer. Het is afgeleid van het Lat. gentilis,
tot een gens (geslacht) behoorend. Zooals het Fr.
gentilhomme was de strikte beteekenis: man van goede
familie. Volgens William Harrison (Description of
England II, cap. V, 128), was, behalve adel van
afkomst en bloed of tenminste deugden, noodig voor
een g.: het dragen van een wapenrusting, totdat in
later dagen het dragen van een zwaard als uiterlijk
teeken hiervan overbleef. Sommigen meenen, dat de
oorsprong van dezen stand moet gezocht worden in de
11e eeuw, doch het staat nagenoeg vast, dat nog tot
circa 1400 g. niet mag opgevat worden als klassenaam.
Want in 1413 komt pas in een lijst van landeigenaars de
„gentilman” voor tusschen knights, esquires enz. Vóór
dien tijd, zooals in het bekende 14-eeuwsche versje:
„When Adam delved and Eve span/Who was then the
gentleman?”, zelfs al in 1222, is het meer een spotnaam.
De ontwikkeling van Engeland, constitutioneel
zoowel als sociaal, heeft de oude beteekenis aan het
woord ontnomen, want sinds de Reform-Bill van 1832
gaf het geen onderscheid van geboorte meer aan, maar
een van positie, opvoeding, goede manieren. De uitdrukking „noblesse oblige” geeft nu misschien weer,
wat aan beschaving, karakter, goede manieren voor een
g. gevorderd wordt. Als standsnaam van de gentry
:

Gen
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(hoogere middenstand), voor baron ets, groothandelaars,
fabrikanten, kunstenaars en geleerden staat het tusschen de nobility (hooge adel) en de arbeidende klasse.
L i t. : Selden, Titles of Honor (Londen 1672) W.
Harrison, Description of England (Londen, G. F. J.
Furnivall, 1877-1878) ; A. Smythe-Palmer, The ideal
of a Gentleman (Londen 1908).
Brouwer
Gentlemen ’s-agreem ent. Het G. is een
uit Engeland afkomstige vorm van onderlinge afsprater beperking
ken tusschen
van de concurrentie. Zij wordt gekozen, wanneer de
aangesloten ondernemingen hetzij om redenen van
geheimhouding vrijwillig afzien van hun recht om een
onderneming, die de overeenkomst niet nakomt, tot
;

ondernemingen

nakoming

dwingen door een
den rechter, hetzij dit recht van actie niet
bezitten, omdat de wetgeving aan dgl. overeenkomof schadevergoeding te

actie voor

sten, die de vrije concurrentie beperken, deze actie

ontzegt. Men rekent er dan op, dat partijen hun verplichtingen als „gentlemen” zullen nakomen. Wanneer
het aantal aangeslotenen niet groot is en er een nauwe
maatschappelijke relatie tusschen hen bestaat, is de
vrees voor de persoonlijke oneer, die men op zich laadt
door niet-nakoming der afspraak en de uitstooting
uit het maatschappelijk verkeer dikwijls een veel
sterker prikkel tot naleving dan de scherpste juridische waarborgen.
heeft
Ook in de internationale
het G.a. toepassing gevonden; daar is het ook een toezegging, die wat inhoud betreft, dikwijls niet scherp
omüjnd en daarom niet afdwingbaar is, terwijl er nog
bijkomt, dat zulk een vorm wel eens gekozen wordt
ter bevordering der geheime diplomatie. Cobbenhagen.

diplomatie

Gentsche Minderbroeder

was een Fran-

ciscaan, die in 1308 een kroniekje begon samen te
stellen, waarin hij de gebeurtenissen in en om Vlaanderen van 1296-1310 beschreef, waarmee hijzelf gemoeid
was. Zijn ware naam is onbekend. Zijn werk, ook
Annales Gandenses genoemd, is van groot belang.

Beste uitg. van F. Funck-Brentano (Parijs, Picard,

W. Mulder

1896).

S. J.

Gentsche

stelsel, vorm van > werkloosheidsverzekering, sinds het ontstaan in 1900 te Gent algemeen overgenomen in België en Frankrijk, later in
andere landen van Europa (niet Eng. en Duitschl.).
Het is een tegemoetkoming door overheidssubsidie
aan de kassen vnl. der vakverenigingen, tot verhooging van den werkloozensteun. Soms wordt als
voorwaarde gesteld: bezit van eenig gespaard geld.
Ook worden soms ongeorganiseerden geholpen. De
werkloosheid moet echter onvrijwillig zijn. Keulemans.
Gentz, Friedrich von, Duitsch dagbladschrijver en staatsman; * 1764 te Breslau, f 1832 te
Weinhaus bij Weenen. Studeerde in de rechten.
Eerst in Pruis, staatsdienst, werd hij naderhand
Hofrat bij de keizerlijke kanselarij. Aanvankelijk
dweepte hij met de Fr. Revolutie, werd vervolgens een
bewonderaar van de Eng. staatsregeling, doch stolde
zich ten slotte in dienst van Mettemich en werd de
vernuftige handlanger van de reactie. Het ontbrak
hem bovendien aan kracht en moed om zijn daden met
zijn beginselen in overeenstemming te brengen, zoodat

van karakterloosheid beticht werd. Ook
voortdurend geldgebrek was hij steeds
bereid om zich in dienst van vreemde mogendheden

hij

terecht

wegens

zijn

te stellen. Als publicist bezat hij groote behendigheid,

boeienden stijl, ontzettende vruchtbaarheid;
zich gaarne „die Feder Europa’s” noemen.

hij

hoorde

;

618

Genua

617

Verklaring der cijfers in den plattegrond van Genua.
Kathedraal(S. Lorenzo). 2. Dogenpaleis. 3. S. Matteo. 4. S. Ambrogio. 5. S. Donato. 6. Post- en Telegraafkantoor.
7. Beurs. 8. S. Maria di Carignano. 9. Ospedale S. Andrea. 10. Ospedale di Pammatone. 11. S. Stefano. 12. Accad.
di Belle Arti. 13. Garibaldigedenkteeken. 14. Prefectuur. 15. Piazza Fontane Marose. 16. Palazzo Spinola. 17. Raadhuis. 18. Palazzo Bianco. 19. Palazzo Rosso. 20. Palazzo G. Doria. 21. Hof van Assisen. 22. S. Maria Immacolata.
23. Convento Fieschine. 24. Villa Gropallo. 25. S. Maria della Sanitè,. 26. S. Anna. 27. Paganini-Theater. 28. Tecuinstituut. 29. S.S. Annunziata. 30. Palazzo Durazzo-Pallavicini. 31. Palazzo Balbi-Sen&grega. 32. Universiteit. 33.
Koninklijk paleis. 34. Pal. Balbi. 35. S. Maria delle Vigne. 36. S. Pietro. 37. Palazzo di S. Giorgio. 38. Dogana. 39.
Palazzo Andrea Doria. 40. Stazione Principe. 41. Gedenkteeken v. Columbus. 42. R. Ufficio Idrografico. 43. Albergo
1.

dei Poveri. 44. S. Nicolo. 45. S. Zita. 46. Gasfabriek. 47. Electrische centrale.

Hoofdstad

2°
van het landschap Ligurië
en de prov. G. (44° 25' N., 8° 55' O.); 635 000 inw.
(1934). Ligging (zie plaat; vergelijk den index
in kolom 832). Genua ligt schitterend (bijnaam „La
Superba”) aan een beschutte bocht, zoodat de
jaartemperatuur hoog is (161 /2 ° C) en de plantengroei
weelderig sub-tropisch. Enkele passen geven over de
Lousse. Apennijnen toegang tot de Po vlakte en Z. Duitschland.
1906).
Genua (Italiaansch: Genova), 1° provincie De oude stad met smalle, bochtige straatjes en hooge,
2
815 979 inw. (1931), donkere huizen ligt aan de Oostzijde van de haven.
in N.W. Italië, opp. 1 766 km
471 per km 2 64 gemeenten. De prov. strekt zich uit Ten O. hiervan tot aan de rivier de Bisagno ligt de
van de Ligurische Zee (> Riviera) over de Apennijnen regelmatig gebouwde nieuwe stad, die tegen de helling
opgebouwd is en met de vele villa’s en tuinen een fraai
tot in de Po vlakte.

U i t g.

Verz. geschriften, door H. Eckardt (2 dln.
door Wittichen en Salzer
(4 dln. 1909-’13) ; Tagebücher, d. Enso (4 dln. 1873-74),
met Nachtrage, d. A. Fournier en Winkler (4 dln. 1920).
L i t. A. Fournier, G. und Cobenzl (Weenen 1880)
E. Guglia, Friedr. v. G. (Weenen 1901). Daarenboven
Kircheisen, Die Schriften von und über G., eine bibliogr.
Übersicht (Mitt. des Inst. für österr. Geschichtsforschung,

1921)

—

;

:

voll. uitg. v. zijn Briefe,

:

,

,

;

gezicht oplevert. Deze nieuwe woonstad omsluit het
oude centrum en eindigt in het W. bij het voorgebergte
(Capo da Faro), dat den vuurtoren draagt. Daaraan
sluit zich in het VV. de industriewijk aan, San Pier
d’Arena. De vele hoogteverschillen bemoeilijken het
verkeer, dat bevorderd wordt door vele tunnels, hooge
bruggen, tandradbanen en liften.
Door de vereeniging met vele
voorsteden en de groote handels- en industrieontwikkeling wies de stad sterk aan: in 1871 had ze 130 000 inw.
thans is ze de vierde stad des lands. De Genueezen
spreken een dialect, dat harder is dan het ItaL; het
lijkt meer op het Proven Qaalsch. Vreemdelingen (meest
Eng. en Zwitsers) zijn niet talrijk. Als belangrijk
centrum herbergt G. talrijke regeer ingscol leges en
scholen: prefect, bureau voor de in- en uitvoerrechten,
daten,
hooger gerechtshof, handelskamer, vele **
weerkundig instituut; zieKenhuizen,
radiostation,
inrichting voor blinden en doofstommen. De univ.
is beroemd en heeft een groote bibliotheek en wetensch.
verzamelingen; er is een handelshoogeschool, scheepvaartschool, marine-instituut, kweekschool voor onderwijzers, muziekschool en vele middelbare scholen.
Bekend is liet Hydrographisch instituut der kon.
marine voor oceanogr. en meteorol. onderzoek. G. is
de zetel van een aartsbisschop.

Bevolking.

Handel

en verkeer. Het onvruchtbare
land noopte de bewoners reeds vroegtijdig tot scheepvaart, visscherij en industrie. Daar de natuurlijke
doorsnede in lateren tijd niet
havenbocht van 1 500
voldoende ligplaats meer gaf, werden achtereenvolgens

m

vele havendammen gebouwd om meer havenruimte
te verkrijgen (Molo vecchio, Molo nuovo, Molo Duca
di Gallicra enz.). Sinds 1903 is de havenuitbreiding
gecentraliseerd in de handen van het Consorzio autonomo del Porto, dat zorgde voor droogdokken, graankranen, petroleumtanks en aanlegsteigers.
silo’s,
Een nieuw havengebied werd aan de Westzijde ontsloten: Bacino Vittorio Emmanuele; Bacino Mussolini.

Door deze werkzaamheden beschikt G. thans over
meer dan 250 ha haven, tot 20 m diepgang, 10 km
kadelengte en 150 kranen. Het haven verkeer is zeer
belangrijk en overtreft zelfs dat van Marseille, zoodat G. de eerste Middell. -zeehaven geworden is.
Naast de groote Ital. reederijen loopen vele vreemde
lijnen, waaronder Neder landsche, G. aan. Er bestaat
een regelmatige vliegverbinding met Rome en met
Barcelona en München. Behalve het spoorwegverkeer
langs de kust naar W. en O., zijn er nog 4 tunnels
onder de Apennijnen door, die de verbindingen verzorgen door de groote alpentunnels in N. Italië. Al
dit verkeer is electrisch, evenals de ondergrondsche
lijnen tusschen station en haven; ook de beide stations
zijn door een 2 km lange tunnel verbonden.
Industrie. Op de eerste plaats moet de ijzeren staalindustrie genoemd worden (scheepsbouw,
machines, automobielen en vliegtuigen). Daarnaast
chemische industrie (zeep, kaarsen), voedingsmiddelen
(suiker, conserven), textiel (katoen), papier en kunstHeere.

nijverheid.

Kunst. De stad
Gotischen
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bezit vsch. oude kerken, welke in
lateren trant zijn verbouwd. Beeld-

houwers uit Lombardië en Pisa hebben deze kerken
met hun kunstwerken versierd. De voorname adellijke
geslachten bezaten er vooral sedert de Renaissance
in
de nauwe
straten
van
het oude
Genua
prachtige paleizen, waarin veie familie-portretten
door Rubens (1606-1608) en door Van Dyck (1621-

’25) tijdens

hun

verblijf aldaar

werden geschilderd.

kerken

dienen genoemd te worden: de
kathedrale kerk van S. Lorenzo, gesticht in 985,
herbouwd ca. 1100 als zuilenbasiliek met galerijen,
1307-1312 in Gotischen trant vernieuwd, in 1567
verrijkt met een kruisingskoepel (Renaissance) door
Galeazzo Alessi; het koor ten slotte werd in 1617
gemoderniseerd. Zwart en wit marmer; de Romaansche
zijbeukportalen met beeldhouwwerk uit 12e-14e e.,
het hoofdportaal met dergelijke uit het laatst van de
13e eeuw; het meubilair is belangwekkend; schatkamer. De S. Maria di Castello, zuilenbasiliek (11e e.),
gebouwd ter plaatse van een Romeinsch castellum;
Gotisch koor uit de 15e eeuw. Kloostergang met
gewelffresco ’s van Corrado de Allemagna en een Boodschap des Engels (1451) van Justus van Ravensburg.
De S. Donato.. Rom. zuilenbasiliek (12e e.); inwendig:
Aanbidding der herders met een portret van den schenker door den Ned. meester van den Dood van Maria.
De in 1278 in Gotischen trant verbouwde S. Matteo,
met talrijke herinneringen aan het geslacht Doria,
dat kunstenaars het inwendige liet verfraaien (sedert
1530). Fraaie kloostergang van 1308-1310. De S. Annunziata del Vastato, in 1587 gebouwd door Giac. della
Porta, een zuilenbasiliek met kruisingskoepel, in de
18e e. verbouwd. De S. Maria di Carignano, ca. 1576
begonnen naar een ontwerp (1552) van Galeazzo
Alessi, zoo men wil een namaak op kleine schaal van
Bramante ’s ontwerp voor de St. Pieterskerk te Rome.
Hoofdportaal uit 18e e.; bezienswaardig meubilair.
Van de paleizen der adellijke geslachten:
Het Palazzo di S. Giorgio, 1260, in 14e e. en 1571
vergroot; 1408-1797 zetel van de St. Joris-bank. Het
Pal. Doria, in 1522 aan Andrea Doria geschonken,
1529 naar plannen van fra Giov. Montorsoli verbouwd.
Het Pal. Durazzo-Pallavicini, 1620, in de 17e e. herhaaldelijk gewijzigd, met prachtige trap van Andrea
Tagliafico. Het Pal. Balbi-Sen&grega, 1620, in de
18e e. vergroot met een prachtige binnenplaats met
arcaden. Het Pal. dell’ Universitü, op kosten van
Paolo Balbi als Jezuïetenklooster gesticht met de
mooiste hof en trappenhuis van Genua; sedert 1812
univ. Het kon. paleis, in 1650 en 1705 uitgebreid,
sedert 1817 in het bezit van het kon. huis. Het Pal.
ducale, het Dogenpaleis, een ca. 1590 verbouwd
bouwwerk uit het eind der 13e e., met beroemde trap.
Het Palazzo municipale, oorspr. een Doriapalcis
(1564), beroemd om den aanleg van hof en trappen.
De voor een gedeelte behouden, vroeger 15 km lange
versterkingen der stad vertoonen het gebastionneerd
tracee; van een oudere versterking bleef behouden de
Porta dei Vacca (1155); nabij het ouderlijk huis van
Columbus de Porta del Molo (1550). Het kerkhof,
het C a m p o Santo, in de jaren 1844- ’51 aangelegd, heeft een opp. van 155 000 m 2
bezit talrijke
grootsche grafmonumenten. E. van Nispen tot Sevenaer.
Geschiedenis. Genua was reeds in de voorRom. periode bewoond, doch is, niettegenstaande
zijn voordeel ige ligging voor de scheepvaart, eerst ten
tijde van den 2en Punischen oorlog vermeld; door Mago
verwoest, in 203 weer opgebouwd, werd het in den
Ligurischen oorlog een operatiebasis, en bleef gansch
de Oudheid een belangrijke stad.
Sinds de 10e e. is G. een zelfstandige republiek, die
zich ontwikkelde in voortdurenden strijd met haar
mededingers; Pisa werd in 1284 vernietigd en verloor
Corsica en Elba. Venetië werd bestreden in het O.
en de hulp aan de Palaeologen, die in 1261 Konstan-

Van de

;

:

:
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tinopel heroverden, gaf aan G. groote handelsnederzettingen in Pera, Galata, Samos, Lesbos, Chios
en zelfs in de Zwarte Zee. Na een honderdjarigen
oorlog met Venetië moest G. echter in 1381 een nadeeligen vrede sluiten (Turijn). In de stad zelf bestreden

de adellijke geslachten elkander: Welfen (o.a. Grimaldi)
en Ghibel lijnen (o.a. Doria). Na een bestuur van
consuls, kwam er in 1217 een podestè,, in 1339 een doge.
een zeer wisselvalligen strijd, waarbij Frankrijk
vsch. malen als heerscher optrad, maakte Andrea Doria
in 1528 G. weer onafhankelijk. In 1768 werd Corsica
aan Fr. verkocht, in 1797 door Napoleon de Ligurische

Na

Republiek gesticht, die in 1805 bij Fr. werd ingelijfd.
In 1815 werd het in Weenen aan Sardinië toegeHeere/E. de Wade.
wezen.
L i t. Manfroni. Genova (1929) W. Hörstel, G. und
;

:

die beiden Rivieren ( 1925) ; Mailly, Hist. de la Rép.
de G. jusqu’en 1694 (1885) ; Poggi, Storia di G. (1905).
4
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lijn

en de rechtspraak; en de reëele bronnen (les sources
werkelijkheid,
réelles) van het recht, zijnde de econ.
de maatschappelijke verhoudingen en de menschelijke
rede. De reëele bronnen zijn de voornaamste factoren
van de ontwikkeling, die zich op ieder oogenblik in
de rechtsorde voltrekt onder de leidende kracht van
het natuurrecht, dat, naar de opvatting van G.,
onveranderd de rechtsorde beheerscht. Echter moet
ook een groote invloed worden toegekend aan de
techniek van het recht. De rechtsphilosophie, vooral
de Katholieke, alsook de rechtspractijk (rechtsleer en
rechtspraak) sedert 1900 hebben in ruime mate den
invloed van Gény ondergaan.

Voorn, werken:

Méthode d’interprétation

et

précédé
Sources en droit privé positif (Essai critique
2
Science
1919)
d’une préface de Raymond Salcilles,
1921- 24).
et Technique en Droit Privé Positif (4 dln.
medewerkers
G. is ook een der stichters en voornaamste
van Les Archives de la Philosophie du Droit. Zie ook
Recueil d’études sur les sources du droit en 1’honneur de
Orban .
Fr. G. (2 dln. Parijs 1935).
Gcobios is de naam voor het goheol van op het
;

Conferentie van Genua, van 10 April tot 19 Mei 1922;
23 staten waren er vertegenwoordigd, waaronder
Duitschland door Wirth en Rathenau, en SovjetRusland de Ver. Staten echter namen geen deel aan de land levende organismen, in tegenstelling met de
besprekingen. Het was het doel van Lloyd George in water levende hydrobios.
een overeenkomst te treffen met Rusland, dat zelfs
Geocentrische coördinaten (sterren k.),
schadevergoeding vroeg voor de onkosten tijdens de ruimte-coörd inaten, die het middelpunt van de
expedities tegen Denikin en Wrangel, en aandrong aarde als oorsprong hebben.
op een erkenning de jure door de mogendheden. Op
Geoehcinie, de nog jonge wetenschap, die zich
voorstel van Frankrijk, vertegenwoordigd doorBarthou, bezighoudt met de regelmaat in de verdeeling der
werd de herstelkwestie niet te berde gebracht. Uitge- elementen in de aarde. Ruimer opgevat omvat de g.
zonderd het Duitsch-Russ. accoord van > Rapallo, ook de andere chemische wetenschappen met betrekleverde de conferentie geen resultaten op, al had ook king tot de aarde: petrographie en mineralogie, aan
nog de paus, in een schrijven aan den aartsbisschop welke wetenschappen zij naast de geophysica haar
van Genua, de noodzakelijkheid van onderlimre materiaal ontleent.
Cosemans.
toegevendheid verdedigd.
De g. leert, dat de aarde in de samenstelling
Genuacord, > Manchester (textiel).
[> Aarde (sub Inwendige opbouw)] van haar buitenste
Gcnucia, G e n s, oud plebeïsch Rom. geslacht, korst zeer veel overeenstemming vertoont met de
dat vsch. volkstribunen en consuls telde, o.a.: C n. gemiddelde samenstelling der stollingsgesteenten,
G e n u c i u s, tribuun in 473 v. Chr., zou vermoord terwijl de kern vnl. uit zware metalen bestaat, ijzer
zijn wegens zijn tegenstand tegen de akkerwet; L. Ge- en nikkel. Naar de kern toe vindt men ook de elemenJong
nu c u s, tribuun in 342 v. Chr., maker van de ten met hooger atoomgewicht.
Genucius
Genucia (tegen woeker); L.
Geocorisae, > Landwantsen.
lex
;

.

i

Aventinensis,
365 v. Chr.).

eerste

plebeïsche consul (in
Witlox.

Geocrate perioden, >

Orogenetische

pe-

rioden.

Genueeschc kant, een in België naar Ital.
modellen vervaardigde kloskant, die in haar teekening
de Gotische motieven, vierkantjes, cirkels, sterren
en driehoekjes van de „point-coupe” zeer nabij komt.
De allereenvoudigste patronen zijn onder den naam

Geode, een eenigszins bolvormige mineraalafzetting in een holte, gemakkelijk in haar geheel van het
gesteente te scheiden. In holten van oude lavastroomen,
als amygdaloiden, met kwarts, agaat of amethyst,
dikwijls met concentrische lagen.

J Hutten.
„torchon” bekend.
Johanna W. A. Naber, Oude en nieuwe kantLit.
werken (met ill. Mus. v. Kunstnijverheid, Haarlem).
Genuiti, > Ferwerderadeel.

Geodesie of g e o d a e s i e, de leer van de aardmeting, eigenlijk aardverdeeling. Zij is te splitsen in de
hoogere g., die zich bezighoudt met het bepalen van
den vorm en grootte der aarde als geheel, en daarbij
vnl. op de astronomie en geophysica steunt, en de lagere
van het landmeten. Zij
g., de practische wetenschap
omvat zoowel het in kaart brengen van groote gebieden,

;

Genus (in)animatum, >
Genval, gem.

in

Geslacht.

Waalsch -Brabant (VI 96 C

4);

opp. 451 ha; ca. 3 700 inw.; zandgroeven, steenbakkerijen, mineraal water, papierfabriek; druk bezocht
zomerverblijf in een mooie omgeving van heuvels en
vijvers.

Gény, F r a n q o i s, een der grootste rechtsge* 1861.
leerden in Frankrijk gedurende de laatste tijden.
Hoogleeraar te Nancy sedert 1887, later deken der
faculteit aldaar. Grondlegger der nieuwere richting
in de Fr. rechtswetenschap. Vlg. de meeste vroegere
auteurs was de eenige bron van het recht: de wet,
en dan nog wel de tekst van de wet. G. onderscheidt
de formeele bronnen (les sources formelles) van het
de wet, de gewoonte en, in ondergeschikte
orde, de vrije rechtsvinding, gesteund op de rechtsleer

recht:

voor topographische kaarten e.d., als van kleinere terreinen ten behoeve van bouwwerken en kadasters. Bij
het eerste komt men, indien het gebied zoo groot is,
dat de kromming der aarde niet meer te verwaarloozen
Jong
is, soms op het gebied der hoogere geodesie.
Lit.: Jordan, Handb. d. Vermessungskunde (3 dln.
Waterpassen
Ch. M. Schols, Landmeten en
1914-’20)
3
Zwiers, Landmeten en Waterpassen ( 1919)
91912)
Geodetische lijn (meet k.). De g. 1. op een
oppervlak wordt gekenmerkt door de eigenschap,
dat in elk punt het osculatievlak der kromme lijn
de normaal op het oppervlak bevat. Gaan door twee
punten van het oppervlak één of meer g., dan wordt de
.

;

;

;:
:

623

Geoffrey

—Geologie

kortste weg over liet oppervlak tusschen die punten
gemeten langs de eenige, resp. één der g. lijnen, v. Kol.
Geoffrey of Monmoutli, bisschop van St. Asaph
in Eng. en schepper van de Arthurlegenden; * ca. 1100.
Zijn Historia Britonum (grootendeels fictie) was schat-
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waarneming der verspreiding der gesteenten berustte
en niet op speculaties.
Geographica, 1° hoofdwerk van > Era -

tosthenes

van Cyrene, in 3 boeken, waarin hij
de gesch. der geographie uiteenzette, het gezag van
kamer voor latere gedichten, o.a. Gaimar (Estorie des Homerus op geogr. gebied bestreed, de wetensch.
Engles; ca. 1147); Wace (Roman de Brut, 1155); beteekenis van mannen als Pytheas en Dicaearchus
onder lijnde; verder beschreef hij, aan de hand van een
Layamon (Brut, ca. 1200); Shakespeare (Lear).
L i t. E. K. Chambers, Arthur of Britain (met bibl., vernieuwde wereldkaart, de hem bekende wereld van
1927).
F. Visser mathematisch, astron. en physisch standpunt uit;
Geoffrin ,
Rodet, bepaalde den omtrek der aarde op 252 000 stadiën
een der begaafdste Fransche vrouwen uit de 18e eeuw; en bewees de mogelijkheid de aarde rond te varen.
* 1699 te Parijs,
f 1777 aldaar. Gesproten uit een rijke Dit werk is voor de latere geographen een hoofdbron
burgerfamilie, getrouwd in 1713 met een rijk handelaar gebleven. Fragmenten zijn bewaard.
2° Een grootendeels bewaard werk van S t r a b o,
Pierre Fran<jois Geoffrin. Van 1749 af werd haar salon
een centrum voor geleerden en kunstenaars. Koning in 17 boeken, geëindigd ca. 18 na Chr., berustend vooral
Stanislas Ponia towski, Maria-Theresia en Josef II op oudere bronnen. Buiten de geographie van Europa,
bewezen haar achting. Dank zij haar vrijgevigheid, Azië en Africa bevat het een rijke documentatie over
de ethnographie, alsook de politieke en cultureele
kon de „Encyclopédie” worden gedrukt.
1896)
Werken: Lettres (Parijs 1812) Corresp. inédite du gesch. der behandelde landen.
roi Stanislas-Auguste Poniatowski et de Mad. G. (Parijs
L i t .: H. Berger, Die Geogr. Fragmente des Erat.
Lettres inédites a G. Crassier et a 1’abbé de (1880) uitg. van Strabo, bezorgd d. Meineke (1915-1925)
1875)
Breteuil (Revue d’hist. litt. 1894).
L i t. A. Tornezy, en C. Müller (met 15 kaarten, 1858).
V. Pottelbergh.
Un bureau d’esprit au 18e s. le salon de Mme G. (Parijs
Geographie, > Aardrijkskunde. Voor bijbel P. de Ségur, Le royaumo de la rue St. Honoré
Mme G. et sa fille (Parijs 1897) L. Perley, Figures du sche geographie, > Palestina.
Geographische breedte, > Breedte.
temps passé (Parijs 1900).
Ulrix.
Geographische lengte, > Lengte.
Geoffroy, Julien Louis, Fr. dagbladGeographische verspreiding,
> Dierschrijver en criticus, * 1743 te Rennes, f 1814 te Parijs.
geographie.
Sedert 1776 een der voornaamste opstellers van
Geographisch instituut van de Rijksuniv.
L’année littéraire; na 1789 van L’ami du Roi, heftig
te Utrecht; centrum van de bestudeering der wetensch.
koningsgezind blad; na 1800 van het Journal des
aardrijksk. in Ned.; opgericht in 1908; is gevestigd
Débats, waarin hij tot aan zijn dood de tooneelrubriek
Drift 21, beschikt over een uitgebreide geogr. biblioverzorgde. Als letterkundige, bewonderaar der Klas1897)
theek en rijke verzamelingen.
sieken
als
politicus,
onverzoenlijk tegenstander
Geoïde ,het oppervlak in het niveau van den gemidder Encyclopedisten, en vooral van Voltaire.
erken: Discours sur la critique (1779) Idylles delden zeespiegel, overal dus loodrecht op de richting
der zwaartekracht (Listing, 1818). Het is dus het
de Théocrite (1801)
Commentaire sur Racine (1808)
Cours de litt. dramatique ou Recueil des feuilletons de theoretische aardoppervlak der geodesie en komt onge2
J. L. G. (6 dln. 1819-’20
1825) Manuel dramatique veer overeen met de voortzetting van den spiegel der
(verkorte uitg. van het vorige werk
1822).
L i t.
oceanen onder de vastelanden. > Aarde (vorm der).
Des Granges, G. et la critique dramatique (Parijs
Geoïsothermen, lijnen van' gelijke temp. in
Ulrix
de aarde [> Aarde (temp. van het inwendige)].
Geoffroy Saint-Hilairc , E t i e n n e, Fransch
Geologie, of aardkunde, heeft de aarde en het
zoöloog; * 1772 te Etampes, f 1844 te Parijs; prof.
bijzonder de uitwendige steenschaal als voorwerp
aan den Parijzer Jardin des Plantes. In den strijd,
van studie. Van haar twee afd.: de
g.
die in de eerste helft van de 19e eeuw tusschen de aanen de historische g. of > stratigraphie, bestuhangers van het fixisme en die van het evolutionisme
deert de eerste de uit- en inwendige krachten, welke
werd gevoerd, nam G., een leerling van > Lamarck,
veranderend op de aardkorst inwerken en verklaart
een vooraanstaande plaats. Hij legde den nadruk op
den bouw (tectoniek) van gebergten enz. De hist. g.
de harmonische eenheid in den bouw van de organisstelt de opeenvolging der formaties vast en reconmen en op de overeenkomst, die in de ontwikkelings- strueert de
gesch.
der aarde.
Hierbij
zijn de
stadia van de embryo’s wordt aangetroffen, waaruit
palaeontologie, welke de fossiele organismen
hij de thans niet meer aanvaarde stelling af leidde, dat
bestudeert, de
petrologie (petrographie),
de ontwikkeling of evolutie een gevolg zou zijn van de
welke de gesteenten onderzoekt, en de
inwerking van het milieu. Hoewel zijn opvatting van
logie, die de gesteenten opbouwende mineralen
de afstamming, bevrucht door de Lamarckistische gebestudeert, de onmisbare hulpwetenschappen.
dachte, op hechter gronden berustte dan die, welke
Geschiedenis. De g. is een jonge wetenschap, die
Cuvier
voor de verdediging van het fixisme
zich pas in het laatst der 18e eeuw tot zelfstandigen
kon aanvoeren, moest G., in het beroemde dispuut
tak der natuurwetensch. ontwikkelde. Wel vindt men
met den scherpzinnigen denker Cuvier (1830, Acadé- reeds
bij de Grieken en Romeinen diverse geschriften
mie des Sciences) het onderspit delven. Dit had voor
over geol. onderwerpen en ziet men in de M.E. o.a. de
gevolg, dat de afstammingstheorie als onwetenschapverklaring van de fossielen door de „vis plastica”
pelijk gedoodverfd bleef tot aan de verschijning
zich verspreiden (Albertus Magnus), doch grooter
van Darwin’s „Origin of Species” (1859).
Dumon wordt de belangstelling in de 17e en 18e eeuw, omdat
Geoglossuin, > Aardtong.
toen strijdvragen uitgevochten werden, waaraan
Geognosie is de oude term voor geologie, speciaal de geologie te pas kwam. Op de eerste plaats stonden
door Wemer en zijn leerlingen gebruikt om den tegenover elkaar zij, die in fossielen resten van organadruk er op te leggen, dat zijn systeem op directe nismen zagen, en zij, welke de fossielen als „spelingen
:
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der natuur” als anorganisch beschouwden. Dit had
tengevolge het aanleggen van groote collecties, die
in detail afgebeeld en beschreven werden. Degenen,
die in de fossielen organismen zagen, waren verdeeld
in twee groepen; sommigen nl. zagen hierin het bewijs
voor den Zondvloed, anderen concludeerden eruit,
dat gesteenten en fossielen gelijktijdig gevormde
zeeafzettingen waren. Bovendien kwam hier de strijdvraag bij, of aan de aarde op grond van de gangbare
bijbelverklaring een ouderdom van 6 000 jaar toegekend moest worden of een hoogere, waartoe de waarnemingen noopten.
In dien tijd valt het optreden van Abraham Gottlob
Werner, die een systeem voor de toen verkregen
waarnemingen voor g. en mineralogie ontwierp en
door zijn buitengewone talenten als docent van Freiberg i. S. een intern, centrum voor studie van g. maakte, vanwaar zijn leerlingen zich over geheel de wereld
verspreidden. Zijn grootste leerlingen waren Alex.
v. Humboldt, Leopold v. Buch en Elie de Beaumont.
Een felle strijd ontbrandde over de vraag, of basalt
en graniet van vulkanischen oorsprong waren (Plutonisten) dan wel een neerslag uit water (Nepturiisten,
Werner), welke ten slotte door reizen van v. Buch en
v. Humboldt in Auvergne en Italië ten gunste der
Neptunisten beslist werd. Elie de Beaumont formuleerde de > contractietheorie, waardoor het ontstaan
der gebergten door afkoeling en inkrimping der aarde
verklaard werd, welke meer dan een eeuw het leidend
beginsel bleef (vgl. ook het art. •> Gebergte, sub
Gebergtevorming). Lyell stelde in 1830 tegenover de
> catastrophentheorie (Cuvier) het actualiteitsprincipe, dat inhoudt, dat men voor de vervormingen
in de aardkorst geen andere krachten behoeft aan te
nemen dan die, welke thans nog op haar in werken.
In dezen tijd werd door Sedgweck en Murchison het
Primair van Engeland bestudeerd en de namen
Cambrium, Siluur en Devoon ingevoerd.
Een belangrijke stap was de ontdekking van den
dekbladenbouw der Alpen door Bertrand, Suess, Heim,
Tcrmier e.a., waardoor bleek dat de Alpen geen
„rimpels” zijn, doch van het Z. naar het N. opgeschoven gesteentepakketten.
Het verschijnen van Wegener ’s theorie der verschuiving der continenten (1912) baarde veel opzien en
was aanleiding, dat de grondslagen der contractietheorie ernstig bestudeerd werden en onvoldoende
verklaard, zonder dat evenwel een nieuwe bevredi-

gende

alg. verklaring

gegeven
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is.

Als belangrijkste alg. resultaat der g. kan gelden,
dat de opvatting omtrent den ouderdom van aarde,
leven en menschheid, dus het begrip tijd, in de laatste
honderd jaar zeer verruimd is. Als practisch resultaat
hebben het betere begrip en de kennis van de samenstelling van den aardbodem aanleiding gegeven tot de
ontdekking van zeer vele delfstoffen; speciaal de

duurde het lang voor hiervoor belangstellingontwaakte.
De eerste geol. kaart van Ned., met een 15 blz. lange
beschrijving, is uitgegeven in 1815, als deel van een
voor dien tijd goede geol. beschrijving van België door
d’Omalius d’Halloy. Staring verschafte in het midden
der vorige eeuw een geol. kaart van Ned. met een
tweedeelige beschrijving van den bodem van Nederland.
De bestudeering hiervan werd door Lor ié voortgezet.
In 1879 werden ook in Ned. leerstoelen in de g. aan
de univ. te Leiden (Martin), Utrecht (Wichmann) en
Groningen (v. Calker) gesticht. De in 1906 gestichte
welke de
Rijksopsporingsdienst van delfstoffen,
koolvelden in de Peel en Achterhoek en de zoutaf zettingen in Overijsel ontdekte (Waterschoot van
der Gracht), werd in 1919 omgezet in een Geologischen
dienst, welke gedetailleerde geol. kaarteering uitvoert.
L i t. E. Kayser, Lehrbuch der G. (4 dln. 1924)
F. J. Faber, G. v. Ned.
B. G. Escher, Alg. G. ( 4 1934)
2
J. v. Baren, De bodem v. Ned. (4 dln. 1927)
( 1934)
L. Rutten, Voordrachten over de g. v. Ned.-Indië (1927)
vooral voor België)
J. Cornet,
G. (4 dln. 1923
:

;

;

;

Vue d’ensemble

P. Fourmarier,
(1934).

In

België

stond de geologie reeds lang in de

Na

belangstelling.

sur la g. de la Belgique

d’Omalius d’Halloy was André

de voornaamste geoloog, wiens samen vattend
werk met kaart over de Ardennen in 1848 voor zijn tijd
voorbeeldig was. Lang bleef ook het in 1888 verschenen
werk „L’Ardenne” van J. Gosselet een standaardwerk.
Kort daarna in 1895 werd met de> geologische kaart
40 000 begonnen met talrijke medewerkers. Op
1
grond van geologische overwegingen begon de Leuvensche hoogleeraar Dumont Jr. in 1901 een boring naar
steenkool in de Kempen, waardoor het Kempische
kolenveld ontdekt werd. Door P. Fourmarier en F.
Kaisin werd het inzicht in de structuur van de Ardennen zeer verruimd.
In België w ordt thans g. gedoceerd aan de vier
universiteiten (Gent, Luik, Leuven, Brussel) alsook
aan de „Ecole des Mines et de Métallurgie van Bergen”
(Mons).
De basis voor het geologisch werk in de
werd sinds 1893 door Jules Cornet gelegd, die ook het
koper in Katanga ontdekte waar de „Union minière
du Haut-Katanga” thans haar groote kopermijnen en
het wereldmonopolie van radium heeft. Zie ook art.
> België, XII, Aardkundige Wetenschappen, dl. IV,

Dumont

:

r

Kongo

kol.

469.

Transvaal

werd bij het opkomen der gouden diamantwinning belangrijk werk verricht door den
toenmaligen staatsgeoloog Molengraaff, later (tot
1930) hoogleeraar in Delft, die door zijn studiën over
gebergtevorming internat, vermaardheid verwierf.
InN. O. Indië zorgt sinds 1850 het Mijnwezen
voor geol. onderzoekingen, waarvan die van R. D. M.
Verbeek de belangrijkste waren, en die nog steeds
door een twintigtal geologen voortgezet worden,
terwijl een veel grooter aantal in particulieren dienst
v. Tuijn.
voor de opsporing der petroleum zorgt.
In

petroleumwinning is door de g. tot ontwikkeling
gekomen. Verder zijn geol. adviezen van groote waarde
bij aanleg van tunnels, wegen, irrigatiewerken, waterGeologische Dienst, > Mijnwezen (in N.O.I.).
voorzieningen; in minder bewoonde streken wijst de
Geologische formaties zijn de tijdperken
agrogeologie de geschiktste cultuurgronden;
een
door betere kennis der vulkanen kon reeds meermalen en de daarin gevormde afzettingen, welke door
gekarakteriseerd zijn. •> Stratitijdig voor erupties gewaarschuwd worden en zijn reeds eigen fauna en flora
groote electrische centrales, welke de vulkanische graphie..
Geologische kaart geeft de verspreiding van
warmte exploiteeren, in gebruik genomen. De seismologie, aardbevingsleer, verschafte de kennis van de geologische afzettingen in een bepaald gebied
aan. Met bepaalde kleuren en teekens worden de aard
het diepere gedeelte der aarde.
De g. in Nederland e.a. landen. In het vlakke N e d. der gesteenten, hun geologische ouderdom en ligging

Geologische klimaten
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in het terrein aangegeven. De geologische diensten,
welke men in de meeste landen heeft, zorgen voor

gedetailleerde geologische kaarteering van het land.
In Ned. is een nieuwe geologische kaart, 1 : 25 000,
in bewerking en ong. voor de helft verschenen, v. Tuijn.
werd op order van de regeering
In
door het militair cartographisch instituut een geol.

— Geomorphologie
L

i t.

:

Karo,
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Geometr.

der Vorgeschichte
Oorsprong der G.k. (1931)

lexikon

;

8ymbolism and

its

Kultur, in : Ebert, Real(IV 1926)
A. Roes, De
id., Greek geometrie art, its

origin (1933).

;

W. Vermeulen.

Geometrische optiek. Wanneer

zich tusschen
een lichtbron en ons oog een niet te klein voorwerp
bevindt, ontvangen we van deze lichtbron geen lichtkaart opgemaakt op 1 40 000. Vroeger reeds, nl. ge waar wording. Men trekt hieruit de conclusie: het
licht plant zich volgens rechte lijnen voort (a). De
in 1853, bewerkte prof. A. Dumont (univ. Leuven)
grenzen van de schaduw bij een voorwerp, dat in een
een g. k. van België op schaal 1 160 000.
Geologische klimaten noemt men de lichtbundel geplaatst is, zijn in overeenstemming
klimaten in vroegere geologische tijdperken. > Kli- met deze conclusie, zooals vooral duidelijk uitkomt
bij een astronomisch voorbeeld: een zonsverduistering,
maatsveranderingen
Geologische orgels (orgelpijpen) zijn onregel- die met groote nauwkeurigheid van te voren berekend
matig cyl indervormige holten in kalksteen, welke kan worden. Tevens neemt men hierbij aan: in een
van de opp. naar beneden gaan en met verweerings- lichtbundel zijn de vsch. deelen onafhankelijk van
grond opgevuld zijn. Zij ontstaan door oplossing van elkaar (b), zoodat buiten de schaduw gelegen deelen
de kalksteen door het grondwater; zijn meestal 1 /2 niet gestoord worden door het feit, dat er schaduwdiep. Veel in Zuid- vorming plaats heeft. Uit a) en b) zijn verder de
dik en 5 tot 10
tot 2
abstracties „lichtpunt” en „lichtstraal” voortgekomen,
Limburg.
v. Tuijn
Geologische seismogrammen, -> Aard- zuiver formeele begrippen, die niets omtrent het wezen
van het ontstaan of de voortplanting van het licht
bevingen (kol. 130).
Geologische thermometers heeten verschijn- bedoelen aan te geven. Voor de gevallen, waarbij licht
het scheidingsvlak van twee media bereikt, heeft men
selen, die het mogelijk maken de temp. te bepalen,
waarbij geolog. gebeurtenissen, als het ontstaan van een de voor lichtstralen geldige reflexiewet (c) en brekingsmineraal of een gesteente, een plooiing e.d., hebben wet (d) toegevoegd. Met behulp nu van de onder
d) genoemde formuleeringen is een wetenplaats gevonden. Zoo zijn de hoeken van een kristal a) b) c) en
afhankelijk van de temp., de hoek tusschen een kunst- schap opgebouwd, genoemd geometrische optiek,
matig en een natuurlijk tweelingsvlak hangt af van het die volgens meetkundige methoden een systematisch
naar de mogelijkheden bij de voortverschil tusschen kamer- en vormingstemperatuur onderzoek doet
(Mügge). Beter bekend zijn g. t., die berusten op een planting van het licht, ook met het oog op de pracomzetting of een evenwicht, waarvan experimenteel de tische toepassingen bij spiegels, lenzen en optische
temp. goed bekend is, bijv. de omzetting van trigonale instrumenten. Hoewel dus over het wezen van het licht
onderstellingen gemaakt worden, kan men
in hexagonale kwarts bij 673° C, en de bovenste grens geen nadere
van kwarts -vorming bij 875°. De meeste hydrother- in de g. o. bijna alle practisch voorkomende problemen
male gangen bevatten trigonale kwarts, zijn dus bene- oplossen met een voldoende nauwkeurigheid. Uit een
den 573° gevormd; geen kwarts bevattend gesteente vergelijking met de physische optiek, die licht als een
kan boven 875° vast geworden zijn; bij hoogere temp. golfverschijnsel opvat, blijkt, dat de g. o. een benadeontstaat tridymiet, een andere modificatie van kiezel- ring van de physische optiek is, en wel in dien zin,
dat ondersteld wordt, dat de golflengte van het licht
zuur.
van te verwaar loozen grootte is t.o.v. afmetingen
Bij deze, uiterst langzame, omzettingen kunnen ook
ingrijpender wijzigingen van het kristaltralie optre- van spiegels, lenzen en diaphragma’s. Waar deze
den, zoo bij leuciet, dat bij hooge temp. regulair is, en benadering niet geoorloofd is en dimensies optreden,
die van dezelfde grootte-orde zijn als de golflengte,
bij lagere temp. rhombisch. Uit dgl. verschijnselen is
de stollingstemperatuur der stollingsgesteenten vrij verliest de g. o. haar bruikbaarheid (> Interferentie;
> Buiging).
Rekveld.
goed bekend, evenals die van de meeste gangen.
G(‘omoren (< Gr. geoomoros of gèmoros,
Ook eutectica en andere ingewikkelde evenwichten
zouden bruikbaar zijn, maar men weet te weinig van grondbezitter), in Syracuse en Samos eertijds de
den invloed, dien de aanwezigheid van een groot aantal heerschende, aristocratische stand, wiens bezit terugstoffen uitoefent, om de laboratoriumgegevens met ging tot de oorspr. verdeeling der landerijen bij de
stichting der koloniën. Aan hun overheerschende
succes te gebruiken.
Geol. Therm., in Handwörterb. der Natur- positie werd bij het begin der 5e eeuw v. Chr. in SyraL i t.
wissensohaften (IV 2 1934).
Jong cuse, reeds ca. 600 v. Chr. te Samos een einde gesteld
tijclsincleeling,
Geologische
> Strati- door de opkomst van de volksmacht. Te Samos echter
graphie.
geraken de G. later nog wel eens aan de macht; in
Geologische ijstijd(en), > Diluvium.
440 v. Chr. doen ze tegen Athene en den AttischGeologisch laboratorium, Geologisch Delischen Zeehond een opstand uitbreken, die evenwel
Mijn bouwkundig genootschap, > Mijn- mislukte en waardoor hun invloed zeer zwaar werd
wezen (in N.O.I.).
geknakt; in 404, met de hulp van Lysander den SparGeometrie is > meetkunde.
taan, die het eiland bezette, steeg weer eenigszins hun
Geometrische kunst, benaming voor de macht, doch voor zeer korten tijd.
In A 1 1 i c a waren de g. of geoorgoi niet de rijken,
Oud-Grieksche kunstperiode van de 10e-8e eeuw v.
Chr., aldus genoemd naar de typische bandversiering maar de kleine boeren, die samen met de dèmiourgoi
met in hoofdzaak planimetrische siermotieven (Maean- of handwerkslieden den lageren stand vormden tegenV. Pottelbergh.
derband, cirkels, driehoeken enz.) op de vazen; typisch over de adellijke eupatrides.
voor dit tijdvak zijn de zgn. > Dipyloncultuur-vazen.
Geomorphologlc, de leer van de op het vaste
Soortgelijke siermotieven op bronzen en andere aardoppervlak werkende krachten en processen en de
metalen voorwerpen. > Vazen (Grieksche).
hierdoor geschapen vormen. Reeds in 1886 heeft F. von

België

:

:

.

m

m

.

=

:

.

..

Geophoon

629

— Geopotentiaal

Richthofen in zijn „Führer fur Forschungsreisende”
gewezen op het verband tusschen de endogene en exogene processen eenerzijds en de vormen van het aardoppervlak anderzijds. Klassiek is ook het werk van Albrecht
Penck: Die Morphologie der Erdoberflache (1894).
Een geheel nieuwe phase in de ontwikkeling der g.
werd ingeluid door W. M. > Davis. Zijn leer van den

> erosiecyclus had als doel de verklarende beschrijving
der landvormen, waarbij de genetische ontwikkeling
deductief werd nagegaan. Het inzicht in deze ontwikkeling is zeer verscherpt door Walther Penck (Die morphologische Analyse, 1924). Hij ging ervan uit, dat
de aardoppervlakte het strijdgebied is tusschen de
exogene en de endogene krachten, welke elkaar tegenwerken. De vormenschat, welken men op het aardoppervlak waarneemt, is het resultaat van de exogene
massaverplaatsingen (ten gevolge dus van de denudatie)
en van het werk der door de endogene krachten
veroorzaakte korstbewegingen, die de landmassa
opheffen, waarbij dus de intensiteitsverhouding van
beide het bepalende is. Hoewel de doelstelling van
W. Penck meer geologisch was, nl. uit de bekende
exogene processen en den vormenschat het onbekende
verloop der korstbewegingen af te leiden, heeft het
werk van dezen zoo vroeg ontslapen geleerde toch

stellen

te
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(graafarbeid,

houweelslagen,

B

enz .) .

Geoptiysica, wetenschap,

die

loopen,

Lo hmeijer

.

zich

bezighoudt

met de natuurkundige eigenschappen der aarde. In
ruimen zin omvat zij metereologie, alg. geologie en
oceanographie; men beperkt zich echter gewoonlijk
tot de physische eigenschappen van het inwendige der
aarde en Be hiervan uitgaande krachten. Zoo houdt de
inwendige der
g. zich bezig met den toestand van het
aarde, het evenwicht van de korst (> Isostasie) en de
gebergte vormende krachten. Het zwaartekrachts- en
magnetisch onderzoek levert veel gegevens. In den
laatsten tijd een sterke ontwikkeling, o.a. door de >
opsporingsmethoden van delfstoffen langs geophys. weg.
2
H. Jeffreys, The Earth (Cambridge 1932)
L t.
ll 1928)
B.
Müller-Pouillets, Lehrb. der Physik (V
Jong
Gutenberg, Lehrb. d. Geophysik (1928).
i

;

:

;

Geophysischc opsporingsmethoden, >
Opsporingsmethoden van delfstoffen (geophysische).
Geophytcn, overblijvende planten, waarvan in
het najaar^ de bovenaardsche deelen afsterven en die
in den grond overwinteren door middel van bollen,
knollen of wortelstokken. De knoppen, die daarop

worden aangetroffen, loopen in het voorjaar uit ten
koste van het reservevoedsel, dat er in opgehoopt
gaan
buitengewoon bevruchtend op de geomorphologischc ligt. Met uitzondering van vele wortelstokken

wetenschap gewerkt.
L i t. Voor de werken van Davis,

>

:

Morris).

Verder:

Machatschek,

Fr.

Davis (William
Geomorphologie

2
A. Philippson, Grundzüge
1934)
(Lcipzig en Berlijn
2
Hol.
der Allgcmeinen Geographie (Leipzig 1931).
;

Geophoon, toestel om in den grond geluiden te
ontdekken, die op een afstand eveneens ondergronds
worden voortgebracht. De g. bestaat uit een ronde
houten doos van ong. 7,5 cm middellijn en 5 cm dikte,
die in drie afd. verdeeld wordt door twee ronde micaDe cylindervormige ruimte tusschen de
schijfjes.
schijfjes is gevuld met kwik, de twee overblijvende
ruimtes bevatten lucht en zijn door twee gehoorbuizen
met de ooren van den waarnemer verbonden. In den
grond gelegd, neemt de doos event. aanwezige trillingen
over. Door de groote traagheid van het kwik veroorzaken deze trillingen volumeveranderingen in de
beide luchtruimten, die ten slotte in de ooren worden
waargenomen. Het toestel is zeer gevoelig voor doffe
slagen. Uit de waarneming op verschillende plaatsen
kan bij benadering de plaats van de geluidsbron worden
A. Mulder.
opgemaakt.
In den mijnoorlog moet de ondergrondsche luisterdienst de richting en den aard van de waargenomen
geluiden zoo nauwkeurig mogelijk vaststellen, opdat
men daaruit kan afleiden, waar gevaren (vijandelijke
mijnen, gangen e.d.) dreigen. Men gebruikt dan een
kompas, een stethoscoop en twee luisterdoozen, als
boven beschreven. Elke gehoorbuis wordt dan verbonden met de naar den grond gekeerde luchtruimte
van een der beide doozen. De beide overblijvende
ruimten worden afgesloten met een stop. Zoolang beide
doozen zich niet bevinden in een vlak, loodrecht op de
geluidsrichting, hoort men in de ooren geluid van
onge lijke sterkte.

Men

verplaatst

nu de doozen,

tot

beide ooren het geluid even sterk waarnemen. Op
dat moment bepaalt men den kompashoek van de
richting, waarin

men

ziet.

Bij gebrek aan een goede g. improviseert men er
een, door gebruik te maken van nagenoeg geheel gevulde waterflesschen, voorzien van twee halzen. Echter
geluid vast
is het dan niet mogelijk den aard van bet

deze bewaarplaatsen daarna ten gronde,
nieuwe te worden vervangen.

om

door

later

M eisen.

Geopolitiek, een afdeeling van de anthropogeographie, welke de gebondenheid der staten aan het
geographisch milieu bestudeert. De beteekenis van de
ligging, de vruchtbaarheid der bodems, de dichtheid
der bevolking, de econ. en soc. groepeeringen worden
nagegaan, die samen wezen en leven der staten bepalen.
Hun groei en ontwikkeling worden verklarend beschreven; tevens worden de oorzaken van den onderlingen
strijd der staten opgespoord en de waarde der staatsgrenzen bepaald. Deze leer van de gebondenheid
der staten aan de woonruimten is vooral na den
Wereldoorlog, die sterk omstreden grenzen bracht,
krachtig beoefend; vaak stond hierbij de politiek
te veel op den voorgrond en moest de wetenschap
verklaren.
noodzakelijk
bepaalde tendenzen als
De g. moet voorzichtig worden gehanteerd, omdat ze
gemakkelijk tot eenzijdige conclusies voert.
2
L i t. Arthur Dix, Polit. Geogr. ( 1923) R. Kjellén,
4
K. Haushofer, E.
Der Staat als Lebensform ( 1929)
Obst, H. Lautensach, O. Maull, Bausteine zur Geopolitik
vom Staat als
Lehre
Die
(1928) R. Hennig, Geopolitik.
Lebewesen (1929) I. Bowman, The New World. Pro4
Kjellén-Hausblems in political Geography ( 1929)
hofer, Die Grossmachte vor und nach dem Weltkriege
23 1930)
O. Maull, Das polit. Erdbild der Gegenwart
H. N. ter Veen, De G. als soc. wetenschap, in
(1931)
De Gids (1931) R. Hennig en L. Körholz, Einführung
:

:

;

;

;

;

;

(

;

;

die Geopolitik
(sedert 1924).

in

(1933).

Zeitschrift

für

Geopolitik

Yelthoven.
Geopotentiaal noemt men de potentiaal van de
zwaartekracht der aarde. Dc geopotentiaal G in een
punt is de arbeid, dien de massaeenheid levert, wanneer
vlak met
zij zich van dat punt naar eon bepaald
v.

G =

0 beweegt.
Als nulvlak wordt het zeeoppervlak aangenomen.
2
dan
Is de versnelling der zwaartekracht g m/sec
gelegen,
is in een punt, h meter boven het zeeniveau
hg groote statische eenheden. Gewoon lijk drukt
G
men G uit in een 10x zoo groote eenheid; in die cenh.
2
0,1 hg. Daar g ongeveer 10 m/sec is, is G
is dus G
zeeniveau
het
boven
hoogte
aan
de
gelijk
ongeveer
,

=

=

;;
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in m. In de meteorologie en oceanographie wordt de
geopotentiaal vaak gebruikt ter vervanging van den
afstand tot het zeeoppervlak; men zegt dan, dat die
afstand gelijk is aan G
meter.
Daar aan de polen en aan den aequator g resp. 9,83
en 9,78 m/sec 2 is, is een dyn.
daar resp. 0,983 en
0,978 m.
L i t. : V. Bjerkness, Dynamische Meteorologie und
Hydrographie (Brunswijk 1912)
ld.,
Géopotentiel
(Oslo 1930).
Ree8inck.

dynamische

m

;

Geordend (w i s k.). 1° Een stelsel van
> grootheden heet g., wanneer van twee
ongelijke (a en b) op grond van een of anderen regel
kan gezegd worden, dat de eene (bijv. a) het grootst,
de andere het kleinst is (in teeken: a)b of b^a),
waarbij die regel aan de volgende voorwaarden moet
voldoen: a) a)b en a^b sluiten elkaar uit; b) uit
a)b en a
a', b = b' volgt a'
y b'; c) uit a^>b
en b^c volgt a]>c.
2° Een > verzameling heet g., wanneer op
grond van een of anderen regel van ieder tweetal
elementen (m en m') het eene (bijv. m) als het voorgaande, het andere (m') als het volgende is te beschouwen (m ( m' of m' < m); daarbij moet uit m ( m' en

=
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Hannover, f 1727 te Osnabrück; volgde in 1698
vader Ernst August op als (tweede) keurvorst
van Hannover, verkreeg door het huwelijk met zijn
nicht Sophia Dorothea (1682), de zgn. prinses van
> Ahlden, ook het hertogdom Celle. Als achterkleinzoon van koning Jacob I in de vrouwelijke lijn kwam
hij vlg. de bedoeling van de Act of Settlement (1701)
op den Eng. troon, ondanks zijn geringe begaafdheid
voor die hooge taak. Hij was een ruwe, bekrompen
landjonker van een weinig edelmoedig karakter, die
sterk aan Hannover bleef hechten en niet de minste
moeite deed om zich bij het Eng. wezen aan te passen
zelfs de Eng. taal sprak hij niet („I cannot speak
English” ) en zijn Duitsche minnaressen maakten
hem weinig geacht. Het ministerie der Stuartsgezinde
Tories moest plaats maken voor de Whigs, die voortaan
in de regeering bleven met zeer ruime bevoegdheden,
welke de nieuwe koning zonder bezwaar aan zijn
ministers toekende, hetgeen de democratische ontwikkeling der Eng. staatsinstellingen sterk beïnvloedde.
Van 1721 tot 1742 regeerde de bekwame Robert
Walpole als leider der Whigs, die in de buitenlandsche
politiek den vrede van Utrecht en het Europ. evenwicht handhaafde. Het parlement kreeg in 1716 een
te

zijn

m' m" steeds m m" volgen.
J. Ridder. zittingsduur van zeven jaren om het tegen de lagen der
j
Stuartsgezinden te vrijwaren. Op doorreis tusschen Eng.
Gcorcj, > George.
Georganiseerde distributie, > Verdeeling. en Hannover kwam G. I dikwijls over Ned. gebied.
L i t. Lecky, Hist. of Engl. in the 18th century
Georganiseerd overleg, term gebruikt voor
dln. 1878’-90)
Thackeray, The four George’s (1856)
het in Nederland ingevoerde instituut, volgens hetwelk (8
Melvüle, The first George (2 dln. 1908)
Imbert Terry,
de overheidsorganen ten aanzien van de arbeidsvoor- A constitutional king. George I
Williams, The
(1927)
waarden van het overheidspersoneel met inachtneming establishment of the Hanoverians, in The Oxford hist.
van daarvoor geldende voorschriften overleg plegen of England.
v. Gorkom
met de personeelorganisaties. Sedert de invoering
George II, koningvan Engeland (1727-’60),
van de Ambtenarenwet 1929 is dit overleg verplich- zoon van George I; * 1683 te Herrenhausen bij
tend voorgeschreven (art. 125 k). Het g. o. betreft Hannover, 1760 te Londen; was als persoon niet veel
f
alleen rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, zoodat beter dan zijn vader en bleef aan Engeland vrijwel
bedrijfsbeheer, dienstinstructies e.d. er niet onder val- vreemd; liet de Whigs aan de regeering. Hij was
len. Van rijkswege bestaat een Centrale Commissie voor gehuwd met de schrandere prinses Carolina van Ansj

:

;

;

;

.

G.

o.

en ook

bijz.

commissies, als Onderwijscommissie

bach (f 1737),

die

een grooten politieken

invloed

Ook bestaan er commissies in de prov. en tal van uitoefende. In den Oostenr. Successie-oorlog stond hij
gemeenten. De regelingen, door deze comm. ontworpen, aan de zijde van Maria Theresia; onderscheidde zich
e.a.

hebben een adviseerend karakter en worden door het persoonlijk in den slag bij Dettingen (27 Juni 1743),
bevoegd gezag, al dan niet gewijzigd, vastgesteld. waarin de Franschen de nederlaag leden. In 1746 misStruycken. lukte de inval van Karei Eduard Stuart in Schotland.
George, hoofdplaats van gelijknamig bestuurs- Den Zevenjarigen oorlog voerde hij uitsluitend met
district der Kaapprovincie, gesticht in 1811, tusschen het oog op de Hannoversche belangen. De groote
Mosselbaai en Knijsna; opp. 2 536 km 2 Een oudtijds Engelsche belangen en de persoon van William Pitt
rustig Afrik, boerendorp, met zwaar geboomte langs werden door George II niet begrepen. In 1734 stichtte
breede straten en open watervoren; graanbouw en hij de univ. te Göttingen, de Georgia Augusta. Zijn
veeteelt.
dochter Anna huwde met den Frieschen stadhouder
Hendrik Karei Willem, Willem IV (1734).
Baden.
Lit.
Horace Walpole, Momoirs of the reign of G.
George Frederik, markgraaf van Baden- II (3 dln. 1848-1851) Mac Carthy, Hist. of the four
*
D u r 1 a c h;
Wilkins, Caroline, queeh
1573, f 1638 te Straatsburg; ijverig Georges (4 dln. 1884-1901)
lid der Prot. vorsten -unie in den Dertigjarigen oorlog; consort of G. II (2 dln. 1901).
v Gorkom.
George III, William Frederick,
gaf het bestuur over zijn land in 1622 aan zijn zoon
Frederik, om zich geheel aan den krijg te kunnen wijden. koning van Groot-Br ittannië en IerWerd door Tilly verslagen bij Wimpfen (6 Mei 1622). land (1760-1820), tevens keurvorst en na 1814 koTrad later op als legeraanvoerder in het Deensche ning van Hannover; * 1738 te Londen, f 1820 te
tijdperk; zijn troepen werden door Tilly en Wallen - Windsor. Kleinzoon van George II. Op 13-jarigen
stein in N. Duitschland vernietigd en dan trekt hij leeftijd verloor hij zijn vader en, onder voogdijschap
zijner moeder, werd hij opgevoed door lord > Bute,
zich terug in een rustig leven te Straatsburg.
L i t. Ledderhose, Aus dem Leben des Markgrafen die geen rekening hield met zijn niet zeer gelukkigen
G. Friedrichs von Baden (1890).
aanleg en evenmin met zijn toekomstige waardigheid.
v. Gorkom.
Dat onder zijn bestuur het Britsche Rijk zich in alle
Engeland. opzichten buitengewoon ontwikkelde, was dan ook
George I, koning van Engeland (1714- ’27), niet zoozeer toe te schrijven aan zijn persoonlijken
als keurvorst van Hannover George Lodewijk; * 1660 invloed, als aan den loop der gebeurtenissen en
aan de
.

;

;

.

:

:

;
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George V, koning van
zoon van Edward
*
3 Juni
III,
1865; sedert 1892
hertog van York
troonopvolger.
liam Pitt den Jongeren een voortreffelijken eersten en
huwde
minister, die tot 1806 practisch onafgebroken aan het In 1893
met prinses
roer bleef; deze verstevigde het parlementair stelsel hij
Teek
en won het vertrouwen van het volk op de regeering Mary van
op 6 Mei 1910
terug, bracht de reëele Unie tot stand tusschen Gr.-Brit- en
den
tannië en Ierland (1801), en voerde een onmeedoogen- beklom hij
den strijd tegen de Fransche Revolutie en Napoleon I. troon. In 1911
De door Pitt toegezegde emancipatie der Katholieken werd hij keizer
Tijwilde G. III niet toestaan. Intusschen had hij reeds van Indië.
een paar keeren aan verstandsverbijstering geleden; dens zijn regeeWetegen het einde van 1810 was zijn verstand geheel en al ring brak de

groote staatslieden en krijgsoversten, die hun talenten
te zijner beschikking stelden. Aanvankelijke tegenslagen in de politiek (Amerikaansche opstand 1775- ’83)
en zijn absolutistische neigingen maakten G. III
impopulair. Sedert Dec. 1783 bezat hij echter in Wil-

Engeland,

tweede

uit.
verdwenen. Dientengevolge werd de prins van Wales reldoorlog
veran29 Jan. 1811 tot regent verklaard en de koning onder de Daarna
hoede gesteld van zijn gemalin Charlotte Sophie v. derde de wereldpositie van
Mecklenburg-Strelitz en van den hertog van York
Groot-Brittannië
in het paleis te Windsor. Het huiselijk leven van den
door het toekennen van den dominion-status aan
koning was voorbeeldig en onberispelijk.
Cosemans
Werken: Correspondence of G. III with Lord verscheidene Eng. koloniën.
North (uitg. Donne, 2 dln. 1867) Correspondence of G.
Griekenland.
III, from 1760 to 1783 (uitg. Fortescue, 6 dln. 1927-’28).
.

;

—

Li

t.

:

F.

Carthy, Hist. of the four Georges

Mac

Griekenland;
koning van
zoon van Christiaan IX, koning
van Denemarken; vermoord 18 Maart 1913 te Saloniki.
Het was door de bemoeiing van Eng., dat hij in 1863
koning van Gr. werd. Tijdens zijn regeering werden
de Ionische eil. en een groot gedeelte van Thessalië
en Epirus geannexeerd. Zijn land werd betrokken in
1897 in den oorlog met Turkije en in 1912-1913 in den
Cosemans
Balkanoorlog.
George

Londen 1884-1901) B. Wüson, G. III as man,
monarch and statesman (1907). Uitvoerige bibüogr. in
The Cambridge Modern History (VI Cambridge 1925,

(4 dln.

;

*

Lousse.

902-924).

George IV, August Frederick, koning
van G r o o t-B r 1 1 a n n i ë, van Ierland en
i

I,

24 Dec. 1845

als

zoon van George III
1762 te Londen, f 1830 te Windsor. Onderscheidde
zich door een voortreffelijken aanleg, maar ook door
zijn vroegtijdige neiging tot uitspattingen en verkwisGeorge II, koning van Griekenland,
ting. Karakterloos als mensch en zwak als heerscher, * 19 Juli* 1890; zoon van Constantijn, kleinzoon van
stond G. IV, die om zijn verfijnd en elegant mondain George I. Studeerde in Duitschland. In 1917 gedwongen
leven den bijnaam verwierf van eersten gentleman zijn land te verlaten met zijn vader. In 1922 keerde
van Europa, in een scherpe tegenstelling tot zijn vader. hij terug; was koning van 27 Sept. 1922 tot 25 Maart
Toen hem in 1811 het regentschap werd opgedragen, 1924. Tot afstand gedwongen, vestigde hij zich in het
Cosemans.
schonk hij zijn vertrouwen aan Tories, zooals Castle- buitenland.
reagh en Liverpool, maar in het algemeen gaf hij meer

van

Hannover

(1820- ’30)

;

*

.

dan zijn ministers. In
Eng. was het volk ontevreden om het gedrag van G.,
om een herhaalde crisis op industrieel gebied, om het
verstokt conservatisme der aristocratisch -gezinde Tories en vooral om den voortdurenden druk der hooge
belastingen; dit openbaarde zich in opstand, muiterij
en zelfs in een aanslag op het leven van den regent (1817).
In 1820 volgde G. IV zijn vader als koning op. Aan zijn
gemalin, Carolinavan Brunswijk, van wie hij na één jaar
huwelijk vriendschappelijk gescheiden was (1796), wilde
hij thans de rechten en den titel van koningin ontnemen. Maar het Hoogerhuis, dat daarover beslissen
moest, weigerde zich bij den eisch van den koning neer
te leggen. Na den dood van Castlereagh (1822) nam G.
IV enkele hervormingszinde Tories, nl. Canning, Huskisson en Peel, in het ministerie, en toen werden voortreffelijke maatregelen op sociaal en econ. gebied getroffen. In 1829 vond de emancipatie van de Eng.
Kath. plaats, ofschoon de vorst zich daartegen hardnekkig verzette. Daar zijn dochter Charlotta (1817) en
ook zijn broer, de hertog van York, kinderloos overleden waren, volgde zijn broer Willem (IV) hem op.
F. Mac Carthy, Hist. of the four Georges
Lit.
G. E. Thompson, The first
(4 dln. Londen 1884-1901)
blijken van constitutioneelen geest

;

gentleman, being the story of the regent, afterwards
Lousse
Fr. vert. Parijs 1932).
G. IV (Londen 1931
.

;

Saksen.
hertog van Saksen, * 1471, f 1539;
zoon van Albrecht III van Saksen. Opgeleid voor den
geestelijken stand, trad hij na den dood van zijn
oudsten broer in het huwelijk. Hij volgde zijn vader
in 1500 op in de Saksisch-Albertinische landen en
kocht van zijn broer Hendrik het erfpotestaatschap over
Friesland, waar hij in 1504 aankwam en ten slotte
overal gehuldigd werd. Hij bracht in Friesland orde
en regelmaat in het bestuur en regelde de rechtspraak

George,

(Saksische Ordonnantiën). Ook werden tijdens zijn
bestuur vsch. kanalen uitgediept of gegraven en het
Bildt verhuurde hij aan eenige Hollandsche heeren op
voorwaarde van bedijking van het Bildt. Ondanks dit
alles bleven de Friezen hem als vreemdeling en belager
vrijheid beschouwen en waren zij
ontevreden over de hooge belastingen, die George
van hen hief voor zijn oorlog tegen Groningen en graaf
Edzard van Oost-Friesland. George moest deze
belastingen nog verzwaren, toen Karei van Gelre als
beschermheer van Groningen zijn vijand werd. Door
den edelman > Jancko Douwama werd hertog Karei
van Gelre in Friesland binnengeleid en, ontmoedigd,
verkocht George Friesland in 1515 aan aartshertog
Karei (den lateren keizer Karei V). Zijn troepen, de

van de Friesche

;:

George— Georgica
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„Zwarte Hoop”, waren

in den laatsten tijd plunderend
door Friesland getrokken.
In zijn Duitsche erflanden trad hij streng op tegen
de Hervorming, terwijl hij de gebreken in de Kerk
erkende en probeerde te verbeteren.
L i t. N. Ned. Biogr. Wbk. voor Friesland vooral
J. S. Theissen, Centraal gezag en Friesche Vrijheid
:

;

Ydema.

(dis8., 1907).

W

3°
van de
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m

R., Amer. paedagoog, oprichter

> jeugdrepublick; * 1866.
George-meer, 1° lang, smal meer
eerste

in den staat
(Vereenigde Staten van
Amerika,
43°40' N., 73°30' W.), aan den voet van het Adirondackgebergte. Beroemd om zijn schoonheid. Was van strategisch belang in de geschiedenis.
2° Een meer in de Centraal-Afrikaansche Slenk op
919
boven zeespiegel; opp. 295 km 2 wr atert door
het Kazinga-kanaal op het Edward-meer af.

New York

m

George van Ebcrstein, ridder, die -> Otto van
Langen vergezelde bij zijn tweede zending (1493)
Georges, Karl Ernst, Duitsch Klass.
namens Maximiliaan naar Friesland.
George van Podiebrad, > Podiebrad (George v.). lexicograaf; * 1806 te Gotha, f 1895 aldaar; 1839- ’ 56
George van Thun werd door keizer Maximiliaan leeraar aan het gymnasium te Gotha, wijdde zich verder
geheel aan lexicogr. arbeid. G. was een bescheiden,
in 1500 gezonden om Albrecht van Saksen en de
Groningers met elkaar te verzoenen, nadat Albrecht nauwgezet werker van groote eruditie.
Voorn, werk: een herziene, later geheel omvergeefs getracht had de stad in te nemen. G. werd
gewerkte uitg. van het Lat.-Duitsch wbk. van Scheller
belast met het bestuur der Ommelanden. Vgl. > Al(1783, 7 1879, *1913 door zijn zoon Heinrich G.).
brecht III van Saksen.
Georges Chastellain, > Chastellain (Georges).
;

Georgetown, hoofdstad, tevens haven van
George, 1° H e n r y, een der voornaamste verBritsch-Guyana (6°45' N., 58°10' W.); 62 000 inw.
tegenwoordigers van het oudere agrarische socialisme;
(10% Blanken). G. is gelegen aan den rechteroever
* 1839 te Philadelphia (V.St.),
f 1897 te New York.
Volgens hem vindt de toenemende massa-verarming van de rivier Demerara; de stad ligt zeer laag en is
haar oorzaak in de grondrente en de grondspeculatie. gebouwd vlg. het Amer. stadstype (het zgn. blokDe privaat-eigendom van landbezit moest dus worden stelsel: parallel loopende, elkaar loodrecht snijdende
opgeheven. Daarvoor is geen confiscatie noodig, doch straten). Zetel van het apost. vicariaat.
Georgiaceccn, een loofmossenfam. met slechts
hoeft slechts de grondrente in den vorm van belasting
en
Tetrodonte worden afgedragen aan den Staat, die daardoor in twee geslachten:
t i u m. Beide komen op het N. halfrond in de gemaalle behoeften zal kunnen voorzien.
Voorn, werk: Progress and Poverty (1879; tigde streken voor. Het meest verspreid is G. peilucida,
waarvan de voorkiem boomvormig is met bladachtige
daarna in tal van nieuwe uitg. en vert. verschenen).
Staatslex. im Auftrag der Görres-Gesellschaft organen. De plantjes groeien in groepen bij elkander
L i t.
5
I, 59). Biogr. d. zijn zoon H. George (1901).
Gorris. en vormen platte kussens.
(
Bonman
2° S t e f a n, Duitsch dichter; * 18(;8, f 1933.
Georgian Poets, groep Eng. dichters, genoemd
Gekant tegen de naar den regeerenden vorst George V. Het eerst komt
analytische
lede naam voor in de collectie „Georgian Poetry 1911vensbeschouwing 1912” (1913), door Harold > Munro uitgegeven; in
van het natura- 1914 stichtten zij een tijdschrift New Numbers onder
huldiger redactie van Lascelles Abercrombie, Rupert Brooke,
lisme,
van 1’art-pour- John Drinkwater en W. W. Gibson. Ofschoon onder1’art
theorieën, ling zeer verschillend, voelden deze dichters zich verhervormer
van bonden door hun reactie op de Victoriaansche zoctetaalen
vers- lijkheid en lieftalligheid, hun bewondering voor
vorm. Onbevre- Wordsworth, hun drang naar een onconventionele,
digd
met dit individueele, treffende stijlgeving, hun belangstelling
> aestheticisme voor de natuur en hun neiging tot wijsgeerige bespieals
levenshou- geling. Onder hen vindt men ook de voornaamste, sterk
ding, greep de realistische oorlogsdichters, zooals >Sassoon, > Owen,
„artist” naar een > Graves.
J. Panhuijsen.

Georgia

—

:

.

T

=

„metaphysiscir

Georgica (Gr. geoorgika
boerenbedrijf), een
deze didactisch gedicht van > Vergilius over den landtweede
periode bouw (37-30 v. Chr.), in
4 gezangen: I. de landbouw,
van G.’s kunst II. boomkw eek, III. veeteelt, IV. bijenteelt. Het werk
~
c ,
Stelan George.
treden heroïgche munt uit door wetenschappelijke en letterkundige
trekken naar voren. Een nieuw en weg gaat hij op met waarde, zorgvuldige metriek, patriotisme, liefde voor
zijn: Siebenter Ring; hij wordt „Politisch” dichter,
de natuur. Prachtige passages zijn o.a. de dood van
stelt zich aan het hoofd van een in universitaire en Caesar (I, 466-497), de lof
v. Italië (II, 136-176), de
intellectueele kringen enthousiast opgenomen beweging veepest (III,
478-566), de sage van Aristaeus, Orpheus
en schept een kunst, die wortelt in het „Volkstuin”: en Eurydice (IV, 315-558). Vergilius
putte uit Gr. en
zoo w ordt hij meteen de grootste profeet en tevens de Rom. auteurs, o.a. Hesiodus, Aristoteles,
Theophrasgrootste dichter van het nieuwe Duitsche Rijk.
tus, Aratus, Nicander, Cato en Varro. De Georgica zijn
Uitg.:
Gesamt-Ausg.
der
Werke. Endgültige ontstaan onder invloed van de leuze van
die dagen
Fassung (Berlijn 1927 vlg.).
L i t.
C. Wandrey,
„terug tot de natuur” en de agrarische politiek van
St. G. (1912); F. Gundolf, St. G. ( 2 1921); J. Nohl,
St. G. u. sein Kreis (1924)
E. Drahm, Das Werk St. G.s keizer Augustus. Zij proclameeren het Italiaansche
F. Wolters, St. G. u. die Biatter für die Kunst imperium over den bodem, zooals de A e n e i s het
(1924)
imperium over de wereld voor Rome opeischt.
H. Pongs, Krieg als Volksschicksal (1934)
(1930)
P. C. Schröder, Der Glaube St. G.s., in Kathol. Schau
Lit.: J. Wight-Duff, A Literary History of Rome
Die Schone Lit. (1926). Lissens. (Londen, Ern. Benn Ltd., 446 vlg.).
(1934). Bibliogr. in
Witlox.
ideaal;
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Taal en letterkunde. De Georgische taal behoort
wordt gesplitst in OudGeorgisch, waarvan Bijbelvertalingen bestaan en dat
met het Choetsoeri-alphabet van 38 letters geschreven
wordt, en het Nieuw-Georgisch, dat het Mchedroelialphabet van 40, thans 33 letters gebruikt. De Georgihet
sche letterkunde bloeide in de 12e en 13e eeuw;
Georgische epos ontstond toen, bekend onder den naam:
Man in Pantherhuid. De 19e en 20e e. brachten de
Het W. is een deel van de Pontische laagte; het midden De
2
Georgische lit. weer tot bloei; bekende schrijvers zijn:
ervan is een 5 500 km groote Alluviale vlakte, opge(1837-1907); Psjawela (1861-1915);
bouwd door de rivieren Ingoer, Tskenis, Rion, Kwirila S. Tsjatsjawadze
Tseretelli (1840-1915); Robakidze.
bestaan
bergland
het
van
dalen
de
en
randen
e.a., de
Lit: Dirr, Neugeorgisch (1904) Mechelein, Georg.
en
uit Tertiair en Krijt. De rechte kust is slechts hier
Altgeorg.
Peradze,
Deutsches Wörterbuch (1928)
deze
van
een
Achter
daar door een delta verbroken.
V.Son.
Literatur (1928).
de
en
gebied
ligt Batoem, de uitvoerhaven van het
staten
oorspronkelijke
13
der
Een
a)
2°
i
r
o
e
(G
g
hooldstad van de autonome republiek Abchazië.
Unie; hoofdstad Atlanta grenst ten
Meer naar binnen liggen tal van lagunen, bijv. de Pa- van de N.Anier.
aan Tennessee en N. Carolina, ten N.O. aan Z.
leostom, een oude mond van de Rion. Het is een ver- N.
Carolina, ten O. aan den Atlantischen Oceaan, ten Z.
verband
In
jungle.
en
riet
water,
veel
met
gebied
laten
W. aan Alabama. Opp. ca. 153 000
met het zeer vochtige klimaat heeft de vlakte zelf groote aan2 Florida en ten
inw.
506
908
(1930), w.o. 63,2% Blanken en
2
km
plantengroei.
moerassen en een weelderigen
wordt in 161 graafschappen instaat
De
Negers.
verschiluit
36,8%
Het O., het eigenlijke Georgië, bestaat
en telt 15 steden met minstens 10000 inw. De
lende Tertiaire bekkens, die alle afwateren op de Koera. gedeeld
Savannah (85 024),
De bodem bestaat uit kleiig-zandige kalk met veel voornaamste zijn Atlanta (270 316),
Macon (51 829), Columbus (43 121).
steenen en op veel plaatsen met lössbedekking. Vsch. Augusta (60 342),
der bevolking leeft stedelijk gegroepeerd.
zijrivieren van de Koera verliezen dan ook hun water, 30,8%
het grootste gedeelte behoort G. tot de AtlanVoor
zelf
Koera
en
de
bereiken,
hoofdrivier
voordat ze de
en het Piedmont-plateau, van elkaar
kustvlakte
tische
terrassen.
meerdere
met
heeft een diep dal ingesneden
„watervallijn”, welke ongeveer
Het klimaat is droog, Tiflis heeft minder dan 50 cm gescheiden door de
Columbus over Macon naar Augusta loopt. De kustneerslag. De bekkens zijn dan ook steppen en ten O. van
moerassig en zandig en grootendeels met
van Tiflis verdwijnt na het voorjaar zoo goed als alle vlakte is
naaldhoutbosschen bezet; het Piedmont-plateau is een
/*• Stanislaus.
vegetatie.
golvend landbouwgebied, dat in het N.O. tegen de
Geschiedenis. A) Profaan. Reeds 4 eeuwen
en in het N.W. bij
I 500 m hooge Blue Ridge aanleunt
voor Chr. vormde G. een eigen staat, welke in de oude
Vallei aansluit. De N.W. uithoek behoort
Groote
de
genoemd werd.

Georgië, 1°

Sowjetrepubliek in
2
Transkaukasië (X 448 1 4); opp. 69 200 km 2 667 000
inw. G. is gelegen tusschen den Kaukasus en het bergland van Armenië en wordt in het W. begrensd door de
Zwarte zee, in het O. door Azerbeidsjan. Uitloopers
van de gebergten verdeden het in twee deden: de
vlakte van de Rion in het W. en het bekken van de
Koera in het O., door den pas van Soeram verbonden.
socialistische

,

tot de Kaukasische talen en

;

;

;

:

geschiedenis veelal Iberië of

>

Colchis

tot het Cumberland -plateau.
Pompeius onderwierp G. aan Rome en na de verspreiHet klimaat is nogal verscheiden; in regel echter
begonnen
eeuw
4e
in
de
in
G.
Christendom
ding van het
zacht. Te Atlanta bedraagt de gemiddelde maandaldaar
heerschappij
de
elkander
Byzantium en Perzië
temperatuur 5,9° C in Jan., 26,6 in Juli en 16,2 voor het
te bestrijden, totdat gedurende twee eeuwen (600-800)
116 en

geheele jaar; de neerslag respectievelijk 124,
de Arabieren in G. den scepter zwaaiden. In de 12e en
ï 207 mm; de sneeuwval 20 en 65 mm.
13e e. was G. onafhankelijk, doch tijdens de groote
De voornaamste rivieren zijn de Savannah ; de Chattainvallen der Aziaten geraakte het tot verval, hoewel
hoochee en de Plint, die aan de Z. grens de Apalachi17e
In
de
bleef.
gehandhaafd
steeds
er
Christendom
het
cola vormen; en de Altamaha, welke uit het samenbij Ruse. werd G. weer vrij en sloot zich nauwer aan
vloeien van de Odonee en de Ocmulgee ontstaat. Al
Rusonder
G.
gansch
e.
19e
de
van
land, tot in den loop
deze rivieren zijn echter slechts bevaarbaar vanaf de
afstand
vorstengeslacht
land ’s macht geraakte en G.’s
„watervallijn”.
Een
Rusland.
deed ten behoeve van den keizer van
In 1930 waren er in G. 255 598 boerderijen, die saoogenblik was G. weer onafhankelijk bij het uitbreken
men
58,7% der oppervlakte innamen en een totale
der Russ. revolutie; de gevormde mensjewistische rehadden van 683 435 000 dollars. Ongeveer een
waarde
geering moest echter in 1921 wijken voor de Bolsjewiederde ervan werd door Negers geëxploiteerd. Onder
Transde
van
uit
deel
G.
maakt
1922
ken en sedert
de landbouwproducten staan katoen en maïs verre
kaukasischc Sowjet-Republiek. G. vormt daarin een
vooraan. In 1933 werden respectievelijk 1 100 000
SowGeorgische
van
eigen republiek onder den naam
balen (600 pond) en 39270000 schepel geproduceerd
Respublika;
Sarkartwelos
(Georg. :
jetrepubliek
waren tabak
voortbrengselen
belangrijke
Respoeblika). Andere
Sowjetskaja
Groezinskaja
Russ.:
pond), zoete aardappelen (7 600 000 sche124
(58
000
Voor de huidige staatsinrichting, zie > Transkaukasië.
Langs de
pel) en haver (6 993 000 schepel, in 1932).
B) K e r k e 1 ij k. Omstreeks 350 vond het Chris- moerassige kust wordt nogal wat rijst gewonnen. Op
tendom ingang in G. De ritus was gewoonlijk de Ar- 1 Jan. 1933 bedroeg de veestapel: 33 000 paarden,
meensche. In den loop der eeuwen gingen de meeste 326 000 muildieren, 852 000 runderen (waaronder
Georgiërs over tot de Russ. Orthodoxe Kerk, waartoe 443 000 melkkoeien en vaarzen), 36 000 schapen en
thans ongeveer 3 millioen Georgiërs behooren. Er zijn 1 376 000 zwijnen.
50 000 Kath. Georgiërs, meestal van den Lat. ritus,
Aan minerale grondstoffen is G. niet rijk. Men wint
van den Armeenschen ritus zijn. er o.a. mangaanerts, bauxiet en klei. In 1931 werd de
terwijl de overigen
Sinds de instelling van het Sowjetregime is de god- waarde der productie op 10 291 000 dollars geraamd.
loozenbeweging ook actief werkzaam in Georgië.
De visscherij leverde 7 350 000 pond visch; de bosch2 hout, 56 357 000 liter terF. Bork, Das Georg. Volk (1915); Buxton,
Lit.
1 085 500
exploitatie
Séparation de la
Tseretelli,
Transcaucasia (1926)
(a 500 pond) hars.
vaten
000
780
en
pentijn-olie
Brosset, Ilist. de la G. (1858).
Transcaucasie (1919)
.
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Heden is de industrie de voornaamste bedrijfstak.
In 1931 telde men in G. 2 851 ondernemingen met
119 531 arbeiders en had de productie een waarde van
440 425 000

Vooral de katoenindustrie heeft
een groote uitbreiding ondergaan (3 312 000 spindels
tegen 1 981 000 in 1911).
In 1932 had het spoorwegnet een lengte van 6 996
mijl, waarvan 425 mijl geëlectrificeerd; er waren
288 414 auto’s ingeschreven.
dollars.

—Georgius
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is de eenige bekende beschrijving van Italië en
Air. in
den tijd der Longobarden-heerschappij. V Pottelbergh.
Georgius Gennadius, Grieksch geleerde; * 1786
te Selymbria, f 1854 te Athene. Leidde do Gr.
school te Odessa (1817-1820), later te Boekarest. Opvoeder van het Gr. volk; auteur van menig schoolboek,
w.o. een in het Griekenland der 19e eeuw zeer verspreide Gr. grammatica (1832). Vurig patriot, ontstak
G. in zijn studenten en landgenooten de begeestering
voor het oude, vrije Hellas en nam zelf een actief aandeel in de bevrijdingsbeweging. Hij stichtte te Aegina
en leidde tot aan zijn dood de eerste belangrijke biblio.

Onder de instellingen voor hooger onderwijs moeten
worden vermeld: de University of Georgia, met zetel
te Athens en 1 882 studenten, de Georgia School of
Technology te Atlanta, 2 274 stud., en de Emory theek der Ooster landen.
V. Pottelbergh.
Georgius Hamartolus, > Georgius Monachus.
University, insgelijks te Atlanta, 2 037 stud. De eigen
Georgius Monachus, ook bijgenaamd Hamarwetgevende macht telt 205 volksvertegenwoordigers
en 51 senatoren. In het federaal Congres wordt G. door tolus (Gr., = de zondaar), Byzantijnsch monnik en
10 volksvertegenw. en 2 senatoren vertegenwoordigd. geschiedschrijver der 9e eeuw; schreef een wereldkroniek, gecompileerd uit vroegere historici en gaande van
Baptisten vormen de sterkste religieuze groep.
G. werd in 1733 door J. Oglethorpe als kolonie opge- de schepping van Adam tot aan den dood van keizer
richt en naar George II, koning van Engeland, ge- Theophilus (842 na Chr.). Het werk is, naar Byzannaamd. In 1776 verklaarde G. zich onafhankelijk en tijnschen smaak, rijk aan theologische uitweidingen;
werd lid van de Vereenigde Staten. In 1861 sloot het later gedurig aangevuld, was het het eerste leerboek
der Slavische volkeren.
V. Pottelbergh.
zich G. bij de Z. Confederatie aan.
Georgius van Nicomedië, Grieksch kanselredeLi t. J. C. Hemphill, Climate, Soil and Agricultural
Capacities of S. Carolina and G. (U.S. Dep. of Agric., naar. G. werd ca. 860 metropoliet van Nicomedië,
Spec. Rep. Nr. 47) L. La Forge, rhysical Geogr. of G, was zeer bevriend met Photius. Van
170 preeken, aan
(1925) C. Howell, History of G. (4 dln. Chicago 1926)
hem toegeschreven, zijn er slechts 9uitgegeven.Ze hebben
E. M. Thornton, Finding List of Books and Pamphlets
betrekking op de feesten van Maria, steunen meer op
relating to G. (Atlanta 1928); M. S. Anderson e.a.,
apocriefen dan op de H. Schrift, verraden veel fantasie.
G. (Richmond 1933).
Polspoel
U i t g. Migne, Patrol. Gr. (C).
Lit.: KrumGcorgillas,
Byzantijnsch bacher, Gesch. d. byzant. Lit. (1897, 166 vlg.).
Franses.
dichter van Rhodus uit de 2e helft der 15e eeuw. In
Georgius van Oostenrijk, prins-bisschop van
zijn hist. gedicht, gewijd aan Belisarios, spoort hij er de
Luik, * 1504, f 1557 te Luik; natuurlijke zoon van keigeheele Christenheid toe aan Konstantinopel, zoo pas zer Maximiliaan I.
Met dispensatie van Adriaan VI
door de Turken ingenomen, te gaan bevrijden. Een werd hij tot priester
gewijd, en tot biss. benoemd eerst
ander gedicht in 644 berijmde verzen is een klaaglied van Brixen in Tirol, dan
in 1539 tot aartsbiss. van
over de pest van Rhodus (1498- ’99), die als een hemel- Valencia (Sp.), in
1544 tot prins-biss. van Luik. Hij
sche straf wordt voorgesteld en den dichter aan- stelde zich te
weer tegen het insluipende Protestanleiding geeft tot waarschuwingen betreffende het tisme
en steunde de geestelijkheid van Keulen tegen
zedelijk gedrag van zijn volk. Hij was een ijverig de
drijverijen van den afvalligen aartsbiss. Hermann
aanhanger der vereeniging van de Orthodoxe Kerk von Wied. Hij liet ook
belangrijke bouwwerken te Luik
met Rome.
V. Pottelbergh. uitvoeren. G. werd begraven in de kathedraal te Luik;

De

:

;

;

Georgius, Heilige, > Joris (St.).
Georgius Acropolita, Byzantijnsch geschied-

schrijver; * 1217,

j* 1282. G. werd leermeester van kroonTheodorus Lascaris, bekleedde hooge posten,
werd 1261 prof. aan de univ. van Konstantinopel,
werkte met succes aan herstel der eenheid op het Concilie van Lyon (1274). Hij schreef een betrouwbaar
geschiedwerk in drie deelen over de gebeurtenissen in
Konstantinopel sinds de inname door de Latijnen in
1203 tot aan het herstel der Byzantijnsche macht in
1261. Verder schreef hij rhetorische en theol. werken,
o.a. over den uitgang van den H. Geest, zeer irenisch.
Lit.: Ehrhard, in: Krumbacher, Gesch. d. byzant.

prins

Lit.
(

(1897,

1900 )*

286

vlg.)

;

—

:

Emmanuel,

Heisenberg, Studiën zu

G.

A.

Franses.

Georgius Cedrenus, schrijver ca. 1100 van een
weinig zelfstandige wereldgeschiedenis, van de schepping tot aan het begin der regeering van Isaac Comne-

hart werd overgebracht naar Kurringen bij Hasselt.
wapenspreuk was: Confide et ama.
L i t. Gams, Series episcoporum Biogr. Nat. Beige
Daris, Hist. de la principauté de Liège.
Erens.
Georgius Pacliymercs, > Pachymeres.
Georgius Phrantzes, > Phrantzes.
zijn

Zijn

:

;

;

Georgius

Pisides (aldus genoemd naar Pisidië,
vaderland), talentvol Byzantijnsch dichter der
7e eeuw. Schreef in een klare en vlotte taal verscheidene hist. gedichten, w.o. De veldtocht van keizer
Heraclius tegen de Perzen, De aanval der Avaren op
Konstantinopel (in 626), een Heraclius-epos, gewijd
vooral aan de zegepraal op Chosroës. De Hexameron
of leergedicht over de schepping der wereld is het uitvoerigste van zijn philos. -theol. werken. V. Pottelbergh.
zijn

Georgius
Georgius

Scholaris,

Syncellus,

>

Gennadius

II.

Byzantijnsch

geschied-

monnik in Palaestina, dan secretaris
van patriarch Tharasius van Konstantinopel, schreef
U i t g. Migne, Patrol. Graeca (CXXI-CXXII).
een wereldgeschiedenis van de schepping tot aan
Lit.: Krumbacher, Gesch. d. byz. Lit. (1897, 368 vlg.).
Diocletianus. Zijn werk is van belang voor de ChristeGeorgius van Cyprus, niet nader bekend Byzan- lijke chronologie, daar hij op S. Julius Africanus en
tijnsch geograaf uit de eerste helft der 7e eeuw, auteur Eusebius steimt.
Door zijn vriend Theophanes Confessor
eener beschrijving van het Oost-Rom. rijk. Dit werk, werd het voortgezet
tot 813. Anastasius Bibliothecalater aangevuld met de kerkelijke gesch. van Kon- rius bewerkte
het in het Latijn in zijn Chronographia
stantinopel van de hand van den Armeniër Basilius, Tripartita.
nus, 1057.
:

—

schrijver. G., eerst

:

.

.

Georgius
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—

L i t. : Krumbacher,
Dindorf (1828).
U i t g.
Gesch. d. byzant. Lit. (1897, 339-342) ; Lex. f. Theol. u.
Frames.
Kirche (IV 1932, 400).

Georgius van

Trebizonde, Byzantijnsch

Huma-

nist der 15e eeuw; * 1396, f 1486 te Rome; volgde Filelfo op als leeraar in het Gr. te Venetië (1428).

Roomschgezind en gunsteling der pausen Eugenius
IV en Nicolaas V. Behalve de handelingen van den
martelaar Andreas Chios (j* 1465) schreef G. een Lat.
vert. van Aristoteles’ Ars Rhetorica en Ptolemacus’
V. Pottelbergh

Almagesta.

Georglied,

.

bewaarde heiligen -hymnus,
met leven en wonderen van den heilige, volgens een
Passio Sancti Georgii, in Oudhoogduitsch (Alemanoudst

met het doel de heidensche poëzie te
verdringen: in de versmaat van Otfrid’s Evangeliënboek, met reeds een begin van strophenbouw. Overlevering uit begin 10e eeuw, sterk gehavend.
Tekst: in Steinmayer’s Kleineren ahd. SprachLit.: Brauer, Die Heidelberger Handdenkmaler.
schrift von Otfrids Evangelienbuch und das ahd. G.,
Zschr. f. d. Phil. (1930).
V. Mierlo
in
nisch), gedicht

—

.

:

Geostrophiseiie kracht of component
(geologie), > Afwijkende kracht.
Geostrophiseiie wind, > Gradiëntwind.
Geosyiiclinale (geologie), een sedimentatiegebied in voortdurende daling. De facies der afzettingen wijst gewoonlijk op afzetting in vrij ondiep
water; men betwijfelt daarom of de tegenw. diepzeeslenken g. zijn. Echter kan men zich denken, dat door
onderzeesche afschuivingen het materiaal van de hooger gelegen deelen toch in de diepte terecht komt en de
echte diepzee-af zettingen, die in verhouding zeer dun
zijn, bedekt (Hora, Escher).
Men kan twee types g. onderscheiden, onregelmatige
en langgestrekte. Het langgestrekte type is oorsprong
der gebergten (> Gebergtevorming) van het plooiingstype, de onregelmatige g. worden wel opgevat als het

gevolg van een gebergtevorming; zij zijn van minder
beteekenis. Als voorbeeld van het langgestrekte type
kan dienen de groote g., waaruit Andes en Rotsgebergte
zijn ontstaan; als voorbeeld van het andere type het
sedimentatie-gebied van N.Duitschland. Men is het
er niet over eens, of de g. het gevolg zijn van primairen
tangentieelen druk, dan wel dat de daling primair is
Gebergte vorm ing)
( >
Langgestrekte verheffingen in de g. noemt men
geanticlinalen, welke naain ook wel in het
algemeen op rijzingsgebieden wordt toegepast. Men
ziet in de geanticlinalen binnen de g. veelal den aanleg
van een nieuw plooiingsgebergte. > Tectoniek. Jong.

Geotectoniek, > Aarde (tectoniek van de).
Geothermische dieptemaat, het aantal
meters, dat men in de aardkorst dalen moet voor één
temperatuurstijging

Geothermische gradiënt, > Aarde (inwendige van de; sub 5° temp. v. h. inwendige v. d. aarde).

Geothermometer

of

grondthermometer, ther-

om de > grondtemperatuur te meten.
Gcotrophie is de ongelijke bouw van boven-

mometer

en

onderkant van scheef staande plantendeelen, voor zoover deze tot stand komt naar aanleiding van de werking der zwaartekracht als prikkel. De cellen in de
bovenzijde van horizontaal geplaatste takken zijn dikwijls kleiner en dikwandiger dan de cellen in de onderzijde. In scheef staande takken verloopt de secundaire
diktegroei excentrisch; bij Coniferen is de onderkant,
bij Dicotylen de bovenkant sterker ontwikkeld. Naast
XI.

21
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de zwaartekracht spelen spanningen als gevolg van
druk- en trekwerkingen een rol in het tot stand komen
Melsen.
van den ongelijken bouw.
Lit.: Benecke-Jost, Pflanzenphysiologie (II 1923).
Geotropie is de eigenschap van sommige plantendeelen om een bepaalden stand in te nemen ten opzichte
van de richting der zwaartekracht. Wanneer hoofdwortels horizontaal gelegd worden, krommen zij zich
naar beneden, zoodat de top den normalen stand in
de richting van de zwaartekracht weer bereikt (positieve g.). Stengels zijn negatief geotropisch, zij krommen zich uit den horizontalen stand in opwaartsche
richting. T.o.v. orthotrope deelen zooals stengels en
hoofdwortels, die in of tegengesteld aan de richting
der zwaartekracht groeien, nemen zijtakken, zij wortels,
uitloopers, wortelstokken, enz. een ruststand in, die
een hoek maakt met de richting der zwaartekracht.

worden transversaal- of dia-geotropisch, ook wel
plagiotroop genoemd. Ook deze trachten door krommingen hun normalen stand weer te bereiken, als zij
uit hun ruststand gebracht worden. Zijtakken en zijwortels van 2e en 3e orde zijn meestal niet geotropisch. In den loop der ontwikkeling en door uitwendige omstandigheden kan de ruststand soms gewijzigd
worden. Zoo zijn de bloemstelen van de klaproos eerst
positief en later negatief geotropisch. Zijwortels maken
in het licht een kleineren hoek met den hoofdwortel
dan in het donker. Wordt de top van den hoofd wortel
Zij

afgesneden, dan wordt de dichtstbijgelegen zijwortei
orthotroop.
Dat geotropische krommingen onder invloed van de
zwaartekracht tot stand komen, blijkt uit het uitblijven der krommingen, wanneer de plantendeelen in
horizontalen stand om hun as geroteerd worden. Laat
men op een centrifuge de zwaartekracht gecombineerd
aan een centrifugaalkracht inwerken, dan krommen
orthotrope plantendeelen zich in de resultante van beide krachten. De zwaartekracht werkt als prikkel;
meestal kan de perceptie van den prikkel alleen plaats
vinden in den top van wortel en stengel, terwijl het

onderliggende deel, dat niet gevoelig is, de kromming
uitvoert. Wordt de top van een wortel afgesneden, dan
kromt deze zich niet meer, wanneer hij horizontaal
gelegd wordt. Haberlandt veronderstelt, dat de zwaartekracht gepercipieerd wordt door het levende protoplasma. Hij stelt zich voor, dat dit geschiedt, doordat
zetmeelkorrels drukken op de onderste laag van het
protoplasma der cellen van plantendeelen, die uit hun
ruststand gebracht zijn. Een der grootste bezwaren
tegen deze statolithen theorie is het ontbreken van zetmeel in vele geotropische plantendeelen. Andere onderzoekers zoeken de primaire werking der zwaartekracht in de verplaatsing van ionen, waarvan een ongclijke electrischc lading aan boven- en onderkant der
geotropische plantendeelen het gevolg kan zijn.
De krommingsbeweging komt meestal tot stand door
remming van den groei aan de concave en versnelling
van den groei aan de convexe zijde. Groeistoffen schijnen hierbij een belangrijke rol te spelen. > Groei. De
kromming is nl. toe te schrijven aan een ongelijke verdeeling van de groeistoffen in het plantendeel; de normale hoeveelheid groeistof is aan de convexe zijde vermeerderd en aan de concave zijde verminderd. Melsen.

Geotrupes, >

Mestkevers.

Gepassioneerden,hartstochtelijken, een van de
acht karakterindeelingen van den psycholoog G. Heymans. Ze zijn emotioneel, actief, met secundaire functie
(nawerking). Tot de g. behooren de geweldigen, wier

¥
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Geraamte, constructief, is een vak- of raamwerk, dat aan een constructie stijfheid en sterkte verleent. Is gewoonlijk drager van het bekleedingsma te
riaal. Door doelmatige constructie kan dit materiaal de
stijfheid van het g. verhoogen; neemt dan ook krachten
aan de monding van den Weichsel woonde, later onder op en maakt feitehjk deel van liet g. uit. De bekleeding
koning Ardaric samen met Attila’s Hunnen streed en blijft normaal geheel spanningsvrij. Een belangrijke
zich daarna in Dacië kwam vestigen. Dan geraakten gewichtsbesparing kan er door verkregen worden.
zij in strijd met de Oost-Goten en een deel week uit
In een spoorwegrijtuig omvat het uit profielijzer
naar Italië. Ten slotte werd, einde der 6e e., na vele geklonken (modem geheel gelascht) grootendeels stalen
jaren oorlog hun koninkrijk vernietigd door de Lango- bakgeraamte: het onderraam, omgrensd door grondbarden.
E de Waele. boomen en bufferbalken; de opstaande stijlen met
Gepoc (G.P.Oe. of O.G.P.Oe. afkorting van hemelboom; de daktoogen. Hierop wordt de plaatObjedinjonnoje
Gosoedarstwennoje
Polititseskoje bekleeding van wanden en dak aangebracht. Het
Oeprawlenije
Vereenigde Staats-Politieke Admini- geheel vormt een zeer stijve, doos vormige constructie
stratie), naam der administratieve politie in Sowjet- (déraillementen, botsingen).
Beijnes.
Rusland; sinds 1917 bekend als
Tsjeka en sinds
Geradc, oude rechtsterm ter aanduiding van die
1922 als Gepoe, sinds 1923 als Ogepoe. Zij bezit het roerende goederen, welke dienden
tot persoonlijk
recht gevangen te nemen en te oordeelen zonder te gebmik van de vrouw.
Deze goederen bleven het perletten op de bepalingen van het strafwetboek en dient soonlijk eigendom
der vrouw in het huwelijk. Van
als orgaan om de contra -revolutie tegen te gaan. belang
in verband met erfrecht. De goederen, dienend
Herhaaldelijk heeft het Sowjet-regime bericht, dat de tot persoonlijk gebruik van den
man (wapenrusting,
G. is afgeschaft; inderdaad blijft zij, al verandert af en paard, enz.), vormden het heergewaad. Her
mesdor /.
toe haar naam, voortbestaan, daar zij onontbeerlijk is
L i t. P. Hradil, Zur Theorie der Gerade K. Klatt,
voor de dictatoriale macht, volgens uitspraak van Das Heergewate, in Deutschrechtl. Beitrage (II, 2).
Lenin zelf.
v Son.
Geraldus, naam van eenige heiligen [zie ook
geheele leven door één enkel motief beheerscht wordt.
Gephyrisme, spotternij, waarmee men op de
Demeter-feesten de nieuw-ingewijden op de brug
over de Cephise vervolgde.
Gepiden, Germaansch volk, dat omstreeks 250
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Gurian,

Het Bolsjewisme; Agabekow, G.

Gepolariseerd licht. Elke

(Russ.).
lichtstraal stemt

overeen met een electromagnetische golf, die zich

De electrische vector, die steeds
loodrecht op den magnetischen staat, trilt gewoonlijk
niet in een bepaald vlak, maar geheel onregelmatig in
de verschillende vlakken van den vlakkenbundel met
de lichtstraal als as. Men spreekt in dit geval van
ongepolariseerd licht. Vindt echter de trilling in één
bepaald vlak plaats, dan heet het licht lineair gepolariseerd. Dit vlak heet het polarisatievlak. De magnetische vector trilt loodrecht daarop.
Het ontstaan van elliptisch en circulair g. 1. kan men
zich denken door superpositie van twr ee onderling
loodrecht lineair gepolariseerde stralen.
De eenvoudigste manier voor het verkrijgen van g. 1.
is een evenwijdigen bundel van ongepolariseerd licht
te laten reflecteeren op een spiegel met een invalshoek
van 55°. Volledige polarisatie wordt zoo echter niet
bereikt. De meest gebruikte polarisator is het prisma
van > Nicol.
Dekkers.
rechtlijnig voortplant.

Gepredestineerde, > Voorbeschikking.
Gequaliliceerd delict. Hieronder verstaat men
een strafbaar feit, dat gepleegd wordt onder straf
verzwarende omstandigheden. Hiertegenover staat
eenvoudig delict. Bijv. diefstal met braak (art. 311
Ned. W. v. Str., art. 467 Belg. Str. W.B.), gequalificeerd tegenover diefstal eenvoudig (art. 310 JNed
W. v. Str.; art. 463 Belg. Str. W.B.).
Gera, grootste stad in Thüringen (IX 576 E 3),
tot 1918 hoofdstad van het vorstendom Reusz (jongere
tak), ligt aan den rechteroever van de witte Elster.
Ruim 83 000 inw. (80% Evang., 2,5% Kath.). Luchthaven. G. werd in 1780 door een brand vernield;
vandaar weinig oude gebouwen (Trinitatiskirche,
13e-16e e.; Salvatorkirche, 1720; Raadhuis, 1576).
Aan den linkeroever van de Elster het vorstelijke slot
Osterstein met park (waardevolle gobelins uit 17e e.).
Belangrijke industriestad: textiel (vooral wol); ijzeren staalindustrie.
Lips.
Geraamte (dierk.), > Skelet; voor voorst, in
de kunst, * Dood (kunst).

>

Gerard(us)].

1° Aartsbisschop van B r a a;
g
f5 Dec. 1109 te
Bomos. Volgens een door zijn leerling Bemaldus
(1128-1147 bisschop van Coimbra) vervaardigde vita
[Baluzius-Mansi, Miscell. (I Lucca 1761, 131-137);
Mon. hist. Port. (I Lissabon 1856, 63-59)] was hij
geboortig uit Gascogne. Hij werd monnik in het
Cluniacenser klooster Moissac en tijdens de kerkelijkpolitieke verwikkelingen onder graaf Hendrik van
Portugal en den primaat Bemardus van Toledo
bisschop van Braga. In 1103 ontving hij vanPaschalisII
het pallium. Zijn gebeente wordt bewaard in de door
hem gebouwde kerk van den H. Nico laas te Braga.
Feestdag in Braga 5 Dec. (19 Dec. transl.).
L i t. Erdmann, Papsttum u. Portugal (1928, 10 vlg.).
2° Abt van
a y o; * waarsch. uit Ags. ouders
in Northumberland, f 732. Monnik van Lindisfame,
vertrok na de Synode van Whitby (664) onder Colman
naar Ierland. Moeilijkheden tusschen Ags. en Iersche
:

M

monniken maakten de stichting
kloosters noodzakelijk; Inishbofin

van afzonderlijke
werd voor de Ieren
bestemd, en Magh Eo (Mayo), waar G. abt werd, voor
de Saksen. Feestdag 13 (12) Maart.
Lit.: Zijn Vita is geheel legendarisch, doch geeft
belangrijke berichten over den eersten Christentijd in
Ierland beste uitg. bij Plummer, Vitae S.S. Hibernicae
(I, LXXI vlg.
II, 107-115)
Acta S.S. Mart. (II 1668,
288-293) Bibl. hagiogr. Lat. (509) J. Healy, Irelands
ancient Schools and Scholars (Dublin 2 1893, 534-538)
F. J. Kenney, Sources for the Early Hist. of Ireland
(New York 1929, 463 vlg. bibliogr.).
Feugen.
Géraldy, P a u 1, Fransch dichter en tooneelschrijvcr; * 1885 te Parijs. Zijn verzen, vooral van
erotischen, soms vrij zinnelijken inhoud, volgen de
vrije techniek der > vers-libristen; zijn tooneel is neoKlassiek van inspiratie: een straffe ontleding van het
eeuwige liefdeconflict.
Voorn, werken: Les petites &mes (1908) Toi
et Moi (1913)
La guerre, Madame (1916) Les noces
d’argent (1917) ; Aimer (1921)
Les grands gar^ons
Robert et Marianne (1925).
(1923)
;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Geramb

,

Maria Joseph, Freiherr

v o n, Trappist;

*

1772 te Lyon uit een Hong. adellijk
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geslacht, f 1848 te Rome. Na een avontuurlijk soldatenleven deed hij in 1827 zijn intrede in de abdij Porta
Salutis in Oelenberg; vluchtte tijdens de Juli-revolutie

identificeert G. met > Teil el-Far'a of met > Teil
Dzjemmeh, maar de op deze plaatsen verrichte opgravingen hebben hieromtrent geen verder licht

Simons.

van 1830 naar Zwitserland; bereisde 1831-1833 het gebracht.
Gerard,
H. Land en schreef het zeer verbreide werk: Le
pélérinage a Jérusalem (4 dln. Parijs 1836). In 1839
was hij te Rome procurator-generaal der Trappisten.
In 1838 gaf hij uit: Le voyage de la Trappe a Rome.
Door zijn fijnen geest en vromen levenswandel werd hij
Feugen.
door elk hooggeacht.
L i t. : L. Pfleger, Menschen Gottes (1924, 58-74).
kraanvogel), naam eener mythoGerana (Gr.,

=

Gerard
Gerard

zie

v.

ook

>

Anto

i

Geraldus; Gerardus.
g, > Gerard
Gelre

n

I (v. Gelre).

in het midden van
I, graaf van
de 11e eeuw. Hij behoorde tot het geslacht Wassenberg
van Frankische afkomst. Wanneer hij uit Vlaanderen,
omdat hij Flamens genoemd wordt, naar Gelre en zijn
broer Rutger naar Kleef werd overgebracht, is nog

onzeker. Vermoedelijk was hij de vader van Dirk,
Pygmaeën, ook Oenoë genaamd.
graaf op de Veluwe, die in 1082 stierf.
een
góden
in
Zij werd om haar overmoed tegenover de
Pijnacker Hordijk, De oudste Graven van
L i t.
kraanvogel veranderd. Dit is een aetiologische mythe Wassenberg-Gelre, in Bijdr. Vad. Gesch. Oudhk. (IV, 2,
logische koningin der

:

ter verklaring der (reeds door Homerus vermelde)
vijandschap tusschen Pygmaëen en kraanvogels.
Gerande watertor (Dytiscus marginalis),
zeer algemeen voorkomende waterroofkever. Lengte
33 mm, kleur groenzwart. Mannetje met zuignapjes
voorpooten,
aan
de
wijfje
met gegroefde
dekschilden (wat de paring vergemakkelijkt).
Zijranden geel. Voortplanting in winter of

voorjaar.

De

eieren

worden gelegd in insnijdingen van waterplanten, door het wijfje met
haar legboorvormig
buikschild gemaakt. De
larven komen na 12 dagen uit en zijn zeer
In het
vraatzuchtig.
midden of tegen het
einde van den zomer
zijn ze volwassen, gra-

ven

zich

m

aan den

Gerande watertor

.

oever en verpoppen. Na drie weken kan de kever te voorschijn komen. De kever is een gevaar voor de aquariumbcwoners (valt zelfs goudvisschen aan). Bernink.
Geraniaceae, > Ooievaarsbekken.
Geranium, > Ooievaarsbek; Pelargonium.
Gcraniumlak, een helderroode verfstof, welke
als drukverf gebezigd wordt. Deze verfstof is niet
lichtecht en watervast. Men kan er voor den steendruk
geen groote oplagen mee drukken.

Geraniumolie (Oleum

Geranii), etherische olie

325-349)

in

dezelfde

Bijdr.

(VII,

6,

TV.

Heinsberg werd. Hij bezat ook goederen in Westfalen.
is onbekend, maar vóór 1096. Hij werd
opgevolgd door zijn zoon Gerard III, die ook wel
Gerard I genoemd wordt.
L i t. : > Gerard I.
W. Mulder S.J.
Gerard III (ook wel G. I) de Lange, was zeker
in 1096 reeds graaf van Gelre, ook van Teisterbant
op de Veluwe, en in Hamaland, bezat goederen in de
Betuwe en aan de Lippe en was voogd van S. Marie
te Utrecht. In 1125 leefde hij nog. Zijn dochter Jolande
huwde met Boude wijn III van Henegouwen en bracht
zoo de goederen in de Betuwe en aan de Lippe in het
Henegouwsche huis. Hij werd in Gelre opgevolgd door
zijn zoon Gerard IV (II), terwijl Wassenberg, het oudste
bezit dezer graven, door het huwelijk eener andere
dochter aan de hertogen van Limburg kwam.
L i t. : > Gerard I.
W. Mulder S.J .
Gerard IV (II), graaf van Gelre, zoon van
Gerard III. Aanvang en einde zijner regeering (midden
der 12e eeuw) staan niet vast. Hij was gehuwd met
dementia van Gleiberg en (vroeger of later) met
Irmengard van Zutphen, de dochter van Otto den
Rijken. Langs dezen weg kwam de vereeniging van
Zutphen met Gelre tot stand, evenwel niet voor 1179,
daar Otto’s zoon Hendrik eerst nog in Zutphen opvolgde en Gerard IV zich nog in dat jaar erfgenaam van
Zutphen noemt. Zijn zoon en opvolger was Hendrik I.
Zijn sterfjaar

Li

t.

:

Tenhaeff, Diplomat. Studiën (301

vlg.).

W. Mulder S.J.

V

(III), graaf van Gelre en Zut1207 -’29, zoon van Otto I, raakte in oorlog
met keizer Otto IV, die Gelre en Roermond verwoestte.
Hij richtte den tol te Lobith op en stichtte het Munsterklooster te Roermond. Met den bisschop van Utrecht
raakte hij in twist over Salland in 1226, maar volgde
dezen toch op zijn strafexpeditie tegen de Drenten
(1227), waar hij bij Anen zwaar gewond en gevangen
genomen werd. In dit jaar gaf hij ook het landrecht
aan de Veluwe. Zijn kinderen: Otto II, die hem opvolgde, en Hendrik, elect van Luik; Margaretha huwde

Gerard

phen

Niet met G. te verbinden is de „vallei
v. G.”, die vermeld wordt in Gen. 26. 17 (misschien
ook in de gesch. van Abraham, Gen. 20. 1) en met
huidigen Wadi el-Djzaroer in de Negeb vereenzelvigd
kan worden. De ligging van de stad G. heeft men
langen tijd meenen te herkennen in Oemm Dzjerar,
13 km ten Z.W. van Gaza, doch hier liggen geen
overeenkomstig oude ruïnes. Een andere hypothese

L

in 1 Par. 4. 39.

P. C. Boeren,

Mulder S.J.
Gerard II, graaf van Gelre, zoon van Dirk
van de Veluwe, had een broer, Gozewijn, die graaf van

van Pelargoniumsoorten; wordt in
Frankrijk en in Afrika gewonnen.
Gcrar, Gerara, bijbelsche naam van zeer oude stad
in Palestina, reeds vermeld in de volkerentafel van
het boek Genesis als liggend in de nabijheid van Gaza
(Gen. 10. 19). In den tijd van Abraham, die hier
eenigen tijd verbleef, was zij volgens de H. Schrift
een stad der Philistijnen (Gen. 26. 1) en rijk aan korenschuren. Daarom verbleef ook Isaac daar tijdens den
hongersnood in Canaan (ibid.). De stad wordt nog
vermeld in 2 Par. 14. 13 en waarsch. (i.p.v. Gador)

uit de bladeren

;

31-48).

W. Mulder S.J.
Obreen, in N. Ned. Biogr. Wbk. (II, 467-468).
1171- 95, zoon van
Gerard, graaf van
Lodewijk I, wordt ook als kastelein van Mainz, voogd
van Aschaffenburg en graaf van Rieneck genoemd.
Hij huwde met Maria, dochter van Hendrik I van Gelre.
Zijn zoon Lodewijk II volgde hem in Loon op.

met Willem van Gulik.
i t.

:

Loon

,

L i t. Hansay, 1’Ancien Comté et les anciens Comtes
de Looz, in Mélanges Pirenne (189-200). W. Mulder S.J .
:

:

;
.
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>

Gerard

— Gerardus

Gerard

I

(van Gelre).

Gerard

van Cremona,

Ital. geleerde; * ca.

1114,

f 1187. Hij studeerde Arabisch te Toledo, vertaalde
een groot aantal Arab. werken in het Latijn en droeg
daardoor veel bij tot het bekend worden van de Arab.
wetenschap in Europa.
Gerard van Merckere, admiraal over een vloot
van 40 schepen, die tegen Lübeck in 1533- ’34 in de
Oostzee opereerde. Lübeck had in bond met Denemarken de Sont gesloten, om de Nederlanden, bijzonder
Holland, te straffen voor hun inmenging in den strijd
tusschen Christiaan II en Frederik I van Denemarken.
Het optreden der vloot van G. v. M. en diplomatieke
onderhandelingen leidden tot heropening van de

Gerard

van Minden, deken

dier stad, dichtte in

het Nederduitsch, in 1370, een reeks fabelen (125),
bekend als Wolf enbütt Ier Esopus: bondig, met algemeene moraal, welke de bron werd voor den Magdebürger Esopus, met veel meer satire.
U i t g van W. Esopus door A. Lettzmann (1898)
van M. Esopus door W. Seelmann (1878).
V. Mierlo.
Gerard van Sterngasscn, Dominicaan, uit de
eerste helft der 14e eeuw, leefde een tijd lang samen
met Eckehart te Keulen. Van hem zijn een preek in het
Duitsch (uitg. Pfeiffer I, 60-63) en een paar mystieke
werken bewaard: Medela languentis animae, en Pratum
animarum, met exempelen. Zijn mystiek is, in tegenstelling met die van Eckehart, zuiver Thomistisch.
.

:

V. Mierlo
de Stoevere, rijk burger uit Gent, stichtte
nog voor 1453 een tehuis voor arme kinderen van
buiten de stad, die langs de straten leurden (mersmankins).
Gerard van Yelzcn, Hollandsch edelman, die
deelnam aan den moord op > Floris V. Hij schijnt
na zijn misdaad niet, zooals gewoonlijk wordt
opgegeven, gedood, doch gevlucht en uit het land

Gerard

geweken te zijn.
Arend, Gesch. des Vaderl.
Lit.
Charterb. van Holl.

Gerard

(II,

(II, 1,

384);

Van

27-31).

Zerbolt van Zutphen,

>

Zerbolt.

maarschalk;

1773 te Damvilliers, f 1852 te
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van den beeldhouwer Giovanni di Miniato gen. Fora. * 1444- ’45
f 1497 aldaar. Met zijn jongeren broer
Monte del Fora verluchtte G. meerdere liturgieboeken:

te Florence,

breviaria, antiphonaria, gradualia enz.
stadje in het Fransche dept. Vosges; 8 512 inw. (1931). Het mooie toeristenplaatsje
ligt op 670
boven zee en is bekend om de winter-

Gérardmer,

m

Er

een flinke industrie van textiel, papier,
de nabijheid, opgestuwd achter een eindmoreene het meer van G., ca. 120 ha groot. Heere.
Gerardo Segarelli, > Apostelbroeders.

sport.

is

bier, kaas. In

Gerards , Balthasar, moordenaar van Willem van Oranje; * ca. 1557 te Vuillafans (Bourgondië),
f 1584 te Delft. Hij meldde zich 21 Maart 1584 bij Parhet verlangen,

van Oranje, neergelegd

om

het vonnis tegen Willem

den ban en de vogelvrijverklaring door Philips 11(1580), te gaan voltrekken. Op
slinksche wijze wist G. tot bij den prins door te dringen
en diens vertrouwen te winnen. Den 10en Juli, ong.
2 uur ’s namiddags, heeft hij toen den prins in het
voormalige St. Aagtenklooster te Delft met een pistool
doodelijk in het hart getroffen. Onmiddellijk gegrepen,
werd de moordenaar op 14 Juli d.a.v. na gruwelijke
martelingen ter dood gebracht. De wijze, waarop hij
deze tot het einde

in

manmoedig

heeft doorstaan, beves-

tigt zijn bekentenis buiten de pijnbank afgelegd. Zijn

daad werd niet bedreven uit zucht naar geldeiijke belooning,

maar kwam voort uit een verkeerd

idealisme.
evenals de waardeering daarvoor eens in Kath.
kringen betuigd, moet gezien worden in het licht van
den tijd der monarchomachen en der leer van den
tyrannenmoord, toen beide strijdende partijen zich van
dezelfde middelen bedienden.
J.D.M. Gomelissen .
Gerardus, zie ook > Geraldus; Gerard.
Gerardus van Bologna, Carmeliet; f 1317 te
Avignon. De eerste doctor der Carmelieten te Parijs
(ca. 1295). Vanaf 1297 generaal zijner Orde.
Werken: Commentaren op Liber Sent. (verloren)
Quodlibeta I-IV (V)
Quaestiones ordinariae 1-13 en
(onvoltooid) Summa theologiae (Index in Anal. Carm. V,
16-23).
Lit.: B. Xiberta, De scriptoribus schol. saec.
XIV ex ord. Carm. (Leuven 1931, 74-110) P. Glorieux,
La litt. quodlib. (Le Saulchoir 1925, 128-132).

De daad,

—

;

Gérard, 1° Balthasar, > Gerards.
2° E t i e n n e Maurice, graaf, Fransch
*

;

schilder, miniaturist en graveur, zoon

W. Mulder 8J. ma met

Sont.

Mieris,

;

Gerardus van Borgo, > Spirituales.
Gerardus van Brogne, Heilige, abt en klooster-

Parijs.

hervormer; f 959. Hij behoorde tot een der aanzienlijkvan Lotharingen. Trad eerst in dienst
van graaf Berengar van Namen. Na een bezoek aan
het vermaarde klooster van St. Denis bij Parijs, besloot hij dezelfde levenswijze in de abdijen, waarvan
hij, hoewel nog leek, abt was, in te voeren. Hij zelf trad
in de Benedictijner orde, stichtte op zijn goed te Brogne bij Namen een Benedictijner klooster, waarvan hij
abt werd, en hervormde, op aanvraag van bisschoppen
en vorsten, een groot aantal Vlaamsche en Lotharing schc kloosters. Zijn hervorming drong tot in Engeland
door. Feest 3 Oct. (bisdom Gent).
Veel belangrijker zijn, aesthetisch gesproken, G.’s
Lit.: Acta S.S. Oct. (II 1768) Sackur, Die Kluniaportretten (ca. 250 in aantal). Vooral die uit zijn censcr (Halle 1892) Dom U. Berlière, in Rev. Bénéd.
1795 (IX 1892).
vroege periode, zooals dat van Isabey van
De Schaepdrijver.
Gerardus van Clairvaux, Zalige, Cisterciënser,
(Louvre) kenmerken zich door hun eenvoudig realisme.
G. was hofschilder van Napoleon en gedurende de broeder van den H. Bemardus van Clairvaux; f 13 Juni
Restauratie van de Bourbons. Goede voorbeelden in 1138. Een verzoek van Bemardus om kloosterling te
het Louvre; het mus. te Versailles bezit een serie van worden sloeg hij aanvankelijk af. Nadat hij echter bij
84 zeer levendige voorstudies van portretten van een beleg gewond geworden en gevangen genomen was
Korevaar-Hesseling. en op wonderbare wijze aan den kerker ontsnapt, trad
bekende tijdgenooten.
Gérard d ’llouville , > Houvüle.
hij tegelijk met zijn broeder in 1112 te Citeaux in het
del
Fora, klooster. In 1115 vergezelde hij den jongen abt BemarGerardino (Gerardo, Gherardo)

was commandant van het 4e Fr. korps in den slag
bij Ligny (16 Juni 1815). Onder de Restauratie was hij
lid van het parlement en (onder Louis Philippe) in
1830 en ’34 min. van Oorlog. Als maarschalk van Fr.
belegerde hij Nov. 1832 de door generaal Chassé verdedigde citadel van Antwerpen, van Voorst tot Voorst.
3° F r a n q o i s,
baron,
Fransch schilder;
* 1770 te Rome,
f 1837 te Parijs. Leerling van David.
Schildert enorme historiestukken (voorbeelden in
het mus. te Versailles) of mythologische onderwerpen
(Amor en Psyche, Louvre) in Klassicistischen geest.
Hij

ste geslachten

;

;

:

;:

:

Gerardus
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dus naar Clairvaux, waar hij, een voorbeeld van deugd
en zakelijkheid, het ambt van keldermeester bekleedde. In het 26e Sermoen over het Hooglied (Migne, Patrol., Lat., CLXXXIII, 903 vlg.) wijdt de H. Bernardus hem een diepgevoelde gedachtenis. Feestdag in de
Cisterc. Orde. 30 Januari.
Acta S.S. ( 3 II, 192 vlg.); Vacandard-Sierp,
Lit.
Feugen.
Der hl. B. (II 1898, 50 vlg.).
:

Gerardus

Coccius, prof. in de rechtsgeleerdheid

Bremen, afgevaardigde op de Munstersche vredes-

te

onderhandelingen (1648). * 1591, f 1660.
Gerardus van Czanad. Heilige, Benedictijn,
martelaar; * te Venetië, f 1046. G. studeerde in Bologna en waarsch. in Chartres, werd abt in Venetië.
Hij wilde naar het H. Land. Een vriend haalt hem over,
als missionaris naar Hongarije te gaan. Koning Stephanus benoemt hem tot bisschop. Hij blijft in een
klooster wonen en sticht er een school. Hij schreef een
verklaring van het Canticum der drie jongelingen, een
verklaring van den Hebreeënbrief en waarsch. nog
eenige werken, misschien ook twee boeken met preeken.
Alleen het eerste is bewaard gebleven, was in 1590 uitgegeven, maar werd door dom Morin opnieuw ontdekt.
G. is zeer scherp tegen profane wetenschap, ofschoon
hij er voldoende in thuis was. Zijn stijl is gezwollen,
zijn Latijn rijk aan ongebruikelijke woorden. Bij een
opstand der heidenen werd hij bij Boedapest gemarteld.
Feest 24 September.
Lit.: Manitius, Gesch. d. lat. Lit. d. M.A. (II 1923,
74-81) Lex. f. Theol. u. Kirche (IV 1932, 417). Frames.
;

Gerardus

van Dainville, achtereenvolgens bisschop van Atrecht (1362), van Terwaan (1368) en
van Kamerijk (1371); stamde uit een adellijke familie
van Artois, f 1371 te Kamerijk. Stichtte aan de hoogeschool van Parijs een college met zijn naam.
Lit.: Gams, Series episc.; Biogr. Nat. Beige Le Glay,
;

Cameracum

christ.

Gerardus van Elten, Dominicaan, Thomist;
1463- ’64 rector aan de univ.
f 1484 te Keulen; 1458 en
aldaar; abbreviator in Rome. Treedt 1467 in het
Dominicanenklooster te Keulen; prof. en inquisiteur
aldaar. Hoofd van het studiehuis der orde te Heidelberg; leidde 1479 het proces tegen Johannes van Wesel
in Mainz; streefde naar hervorming der D. provincie.

650

kozen reeds een 13-tal kerken hem als patroon. Bijzonder vereerd o.a. te Overdinkel en Wittem. Mosmans.
6
Lit.: Kronenburg, Leven v. d. H. G. M. ( 1928).
lich ting , naam van
Gerardus j ella- S
vele Kath. ziekenhuizen e.d., o.a. van een melaatschen -gesticht in Suriname, opgericht door mgr. Wulfingh in 1894 en toevertrouwd aan de Zusters van
Liefde van Tilburg. Aantal verpleegden ca. 200. De
G. ligt in Paramaribo aan de Gravenstraat.
Gérardy, Paul, Fransch-Belgisch dichter van
de symbolistische school; speelde ook in de Duitsche
groep der > Blatter für die Kunst een rol. * 1870 te
Sankt-Vith. Zijn lyrische vorm is het zangerige „Lied”
van Duitsche inspiratie.
Voorn, werken: Chansons naïves (1892)
Roseaux (1898).
Gerasa, 1° Grieksche naam van oude stad in
Transjordanië, thans ruïnes van Dzjerasj, ten N. van
Amman. G. werd gesticht door de opvolgers van
Alexander den Grooten, veroverd door Alexander
Iamiaeus, doch door Pompeius bevrijd en ingedeeld
bij de Decapolis. Onder den naam Antiochus aan de
Chrysorrhoas behoorde zij vanaf Traianus bij de Ro-

Ma

meinsche prov. Arabia. Daarmee begint het tijdperk
van haar grootsten bloei (2e en 3e eeuw na Chr.).
Vanaf het einde der 4e eeuw was G. een overwegend
Christelijke stad met bisschopszetel. In 634 viel zij
in handen der Mohammedanen, waarmee haar ondergang begint. Reeds in de M.E. was G. geheel verlaten.
De ruïnes van G. overtreffen in uitgebreidheid en
schoonheid alle andere van Palestina. Sinds een tiental jaren worden zij methodisch onderzocht, geconserveerd en hersteld. De voornaamste bezienswaardigheden zijn de resten van de omwalling, een triomfboog
uit de 2e eeuw na Chr., een theater met 6 000 plaatsen,
het forum, waarop nog meer dan 50 kolommen overeind staan, het nympheum, de propylaeën, de thermen,
de tempel van Artemis en het martyrium van St. Theodorus. De opgravingen (sinds 1928) der Yale University en der British School hebben het aantal monumenten nog vermeerderd.
Lit.: Overzicht van gesch. en monumenten bij
M. Rostovtzeff, Caravan Cities (Oxford 1932, hfst. III,
o.a. J. W.
55-90). Voor de jongste onderzoekingen
Crowfoot, Churches at Jerash, prelim. report etc. (Londen
:

Simons.
1932).
I der Summa theol.
2° G. is volgens het Evangelie ook de naam van een
nog aanwezig). Zie verder Script.
van het Meer van
Lit.: G. Löhr, Die theol. Disput, und plaats of streek aan de Oostzijde
O.P. (1,858).
Promot. an der Univ. Köln (1926, 63 vlg.) Keuszen, Ma- Genesareth (Mt. 8. 28; Mc. 5. 1; Lc. 8. 26). De Grieksche
2
1928, 414 met lit.). Feugen. tekst laat echter ook de lezing Gadarenen en Gergatrikel der Univ. Köln (I
Gerardus van Jcrusalem, Zalige, eerste groot- senen toe. Het tekstcritisch en dientengevolge ook het
onoplosbaar. Simons.
meester der Johannieterorde; * ca. 1040 in de Provence topographisch probleem is vrijwel
Gerbaldus, bisschop van Luik, 787-809.
of te Amalfi, f 1120 te Jerusalem. In laatstgen. stad
Gerber, > Melkonderzoek.
wijdde G. zich aan de verzorging van pelgrims en zieGerber, Ernst Ludwig, Duitsch muziekken en bewees hij den eersten kruisvaarders groote
* 1746 te Sondershausen, f 1819 aldaar.
diensten; ca. 1100 stichtte hij de orde der Johannieters, historicus;
Tonkünstler (2 dln. 1791-’92)
gaf haar een eigen regel en een eigen kleed en verkreeg Zijn Hist. biogr. Lex. der
Neues hist. -biogr. Lex. d.
daarop:
aanvulling
de
en
Rome.
van
de goedkeuring
tot de belangrijkste
Bulle- Tonk. (4 dln. 1812-H4) behooren
P. Giraud (Aix 1909). Over relikwieën
Lit.

Werken:

v. d.

Commentaar op Pars

H. Thomas

—

(hs.

;

;

:

tin

392).

soc.

scient.

litt.

des

B.-Alpes

(13,

1892,381-

Feugen.

Gerardus Majella, Redemptorist, veelvereerde
volksheilige; * 23 April 1726 te Muro (Napels), f 15
Oct. 1755 te Caposele. Na een onschuldige jeugd, in
dienstbaarheid doorgebracht, werd hij 16 Juli 1752
Redemptorist. Als kloosterling een voorbeeld van
nederigheid, gehoorzaamheid, versterving, zielenijver,
w’elke God vaak wonderbaar beloonde. Zalig- en heiligverklaring resp. 29 Jan. 1893 en 8 Dec. 19G4. In Ned.

publicaties der oudere muziekliteratuur.
Gerbera, een plantengeslacht van de fam. der
komt in vsch. soorten in
samengesteldbloemigen
;

Azië en Afrika voor. Veel gekweekt worden G. Jamesoni met scharlakenroode bloemen en G. hybrida
met enkele en dubbele bloemen in vsch. tinten. Zij
zijn 60 cm hoog en houden van kalkrijken grond.
Gerberga, dochter van Karei van Lotharingen

huwde met Lambert van
Leuven en bracht aldus de aanspraken op de hertoge-

uit het Karolingische huis,

;
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Lothar. waardigheid aan het Leuvensche huis.
Gerdingcn, gem. in Belg. Limburg, ten W. van
scharnier- of cantilever- Maaseik, met 1 125 inw. (Kath.). Opp. 913 ha, hoogte
liggers genaamd, zijn doorgaans liggers, welke door 60 m. Landbouw. Gotische kerk uit 15e eeuw met
het aanbrengen van scharnieren in de velden statisch Romaanschen toren.
bepaald zijn, terwijl de scharnierpunten zoodanig
GercchteUjke geneeskunde is de geneesgeplaatst zijn, dat de steunpuntsmomenten gelijk zijn kunde, voor zoover zij belang heeft voor gerechtelijke
aan de grootste veldmomenten. > Brug (sub balk- beslissingen. Bijv. sectie van lijken van slachtoffers;
bruggen).
P. Bongaerts. psychiatrisch onderzoek van verdachten.
Gcrberon, G a b r i e 1, Fransch Benedictijn,
Gerechtelijke psychiatrie, wetenschap, die
*
geschiedschrijver;
1628 te St. Calais, f 1711 te Parijs; zich vooral bezighoudt met vragen, door den rechter
publiceerde o.a. de Acta Marii Mercatoris (Brussel aan den psychiater voorgelegd betreffende de toe1673) en de werken van Anselmus van Canterbury. rekeningsvatbaarheid van verdachte,
en vragen
Hij onderhield vriendschappelijke betrekkingen met betreffende straf of maatregelen t.o.v. verdachte op
Antoine Amauld en Quesnel, aan wie hij ook zijn medische indicatie. In Frankrijk werd in gerechtsmedewerking verleende. Bijna al zijn werken, onder zaken voor het eerst ca. 1830 naar de meening van
vsch. deknamen verschenen, verdedigen de stellingen psychiaters gevraagd. In Ned. was het Schroeder
van het Jansenisme.
De Meyer. v. d. Kolk, die ca. 1840 herhaaldelijk werd gedagL i t. Dict. de Théol. cath. (VI, 1290-1294).
vaard om zijn meening in een gerechtelijke Invest ie
Gerbert de Monreuil. Fransch dichter, uit de uiteen te zetten. Ook Ramaer heeft talrijke expertises
eerste helft der 13e eeuw, die Chrestien van Troyes’ op strafrechtelijk gebied verricht.
Percival voortzette en den roman Guillaume de Dole
Zeer bekend zijn ook psychiatrische aanteekeningen
na volgde in zijn Roman de la violette: met het thema op het W. v. Str. Sindsdien heeft de strafrechter de
der op de proef gestelde trouw van een jonkvrouw, die bevoegdheid den van rechtsvervolging ontslagen
de lasteraar door een moedervlek, hier in den vorm delinquent met den proeftijd van één jaar ter observan een viooltje, van schuld wil overtuigen; ook bij vatie naar een krankzinnigengesticht te sturen.
Boccacio (Decamerone, 2, 9), in Shakespeare’s CymWinkler, Jelgersma en Aletrino bepleitten sterk
beline, in Weber’s opera Euryanthe.
het onderzoek der misdadigers met behulp der pathoU i t g. Fr. Michel (1834) M. Welmotte (1900 logie en psychologie. De belangstelling in psychialijke

Gerberliggers, ook

:

:

—

:

;

;

uittreksels) ; Fr. Kraus (1897).
Li
cycle de la gageure, in Romania (1903).

Gerbert van

Reims,

t.

:

G. Paris,

La

V, Mierlo.

>

later paus

Silvester II.

Martin, Duitsch Benedictijn;
f 1793. In 1764 abt van St. Blasius (in het
Zwarte Woud). G. is bekend om zijn geleerdheid op
velerlei gebied
geschiedenis, godgeleerdheid, ascese,
liturgie, kerkmuziek. Zijn abdij werd een middelGerbert,

* 1720,

:

punt van wetenschap (uitg. van Germania sacra).
V o orn. werken: Scriptores ecclesiastici de
musica sacra De cantu et musica sacra a prima Eccleusque ad praesens tempus
Vetus liturgia
;

siae aetate

alamanica

;

Gerbet

;

Monumenta
,

veteris liturgiae alamanicae.

Philippe

Olympe,

Fransch

bisschop; * 1798 te Poligny, f1864 te Perpignan.
G. was de meest invloedrijke theoloog uit de school
van De Lamennais, wiens ideeën hij in meerdere
geschriften verdedigde, tot 1834. Na dien tijd was hij
hoofd der zgn. Tweede Lamennais ’sche School. Van
1839 tot ’49 verbleef hij te Rome en vluchtte met
Pius IX naar Gaeta; in 1854 werd hij biss. van Perpignan. Zeer verdienstelijk was hij om zijn apologetisch
werk en voor de Kath. pers in Frankrijk.
in de tschr. Mémorial cath. (1824 vlg.
in 1830 uitgebreid door de Revue Cath.) enl’Université
cath. (1836). Verder
Considérations sur le dogme
générateur de la piété catholique (Parijs 1829 vlg.)
Esquisse de Rome chrétienne (3 dln. Parijs 1844-’76)

Werken:

trisch opzicht strekt zich sinds ong. 1900

naar

ook uit

de

betrouwbaarheid van getuigen. In dezen
tijd werden daarom door Stem en Claparède proeven
genomen en door Simon van der Aa de onbetrouwbaarheid van getuigen op zijn colleges gedemonstreerd.
De psychopathen-wetgeving in Ned. dateert vanaf
1911 (minister Regout), waarbij de mogelijkheid
geopend werd, delinquenten ter beschikking van de
regeering te stellen. In hetzelfde jaar werd de bijz.
strafgevangenis te Scheveningen in gebruik genomen,
terwijl dit in 1915 gebeurde met de versterkte afd.
van het Rijkskrankzinnigengesticht te Woensel
(Eindhoven). In 1925 werd de psychopathen-wet
door minister Heemskerk gewijzigd. Momenteel zijn
er vsch. psychopathen-asylen in gebruik, waar psychopathen, die daarvoor in aanmerking komen, opgenomen
worden.
Hoelen .
^

Gerechtclijke psychologie

psychologie
stelling

met

is

of

forensische

het vak van wetenschap, dat in tegen-

de>gerechtelijke psychia-

trie,

die zich speciaal richt op het abnormale, zich
ten doel stelt de psychologie van misdaad en mis-

dadiger te beschrijven. Het zijn vnl. drie terreinen,

waarop het vak zich beweegt. 1° De g. p. heeft tot taak
aan den jurist de psychologische gegevens te verschaffen, die hij bij zijn arbeid noodig heeft. Deze
Mandements et instructions pastorales (2 dln. Parijs gegevens bestaan vnl. uit eenige data van de beschrij1875 vlg.), enz.
L i t. Th. C. de Ladoue, Mgr. G., vende psychologie, die de jurist behoort te
sa vie et ses oeuvres (3 dln. Parijs 1869-’72)
H. Bré- kennen zoowel in verband met civielrechtelijke als
mond, G. (Parijs 2 1907). Vgl. verder Dict. Théol. Cath. strafrechtelijke procedures. 2° De g. p. beschrijft
(VI, 1296)
Kirchenlex. (V, 356-360)
Hurter, Nomen- de psyche van den misdadiger en de eigenaardige
clator literarius (IV Innsbruck 1912, 1178-1181).
psychologische wetmatigheden, die er bij een misdaad
Beijersbergen van Henegouwen. naar voren
plegen te treden. Op dit gebied liggen
Gerbrandus, Heilige, abt van het oudste Frie- ook vsch. onderdeden van het vak. Van groot belang
:

;

—

:

;

:

;

sche

Cisterciënser klooster

;

Klaarkamp (1191-1218);

de abdijen Bloemkamp, Aduard en Genezareth of Nazareth bij Ferwerth. Feestdag 13 Oct.,
alleen in zijn orde gevierd.
Gerbrandus a Leydis, Joannes, > Joannes
(Gerbrandus a Leydis).
hij stichtte

is het onderdeel, dat de psychologie van het misdadige
kind beschrijft. In dit verband raakt de g. p. dikwijls
aan de algemeene >paedologie. 3° De g. p. heeft de
belangrijke taak om getuigenverklaringen op hun
w^aarde, dat is op hun waarheidsgehalte, te toetsen.
Vooral in verband met de beteekenis van de kinder-

;
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bestaat tusschen de
en deze van den zwakzinnige of
den verkwister, anderzijds wanneer de g. r. weigert
zijn toestemming te geven tot het stellen van een
bepaalde daad, welke weigering door de rechtbank
als niet gefundeerd wordt beschouwd, kan deze een
g. r. „ad hoe” benoemen. De daden, welke opgesomd
gesteld de vraag naar de verschillende mogelijkheden werden als zijnde verboden zonder toelating van den
omtrent de betrekkingen tusschen bepaalde gewaar- g. r., zijn „de jure” nietig, maar slechts relatief gesprowordingen, waarvan het beleven van het doen van een ken, d.w.z. dat de nietigheid ervan alleen kan tegenmisdaad er ééne is. Onder de subjectieve g. p. verstaat geworpen worden door den persoon zelf, die ze stelde
men dan het wetenschappelijk pogen om bij een bepaal- en door den g. r. Voor alle andere daden, welke niet
den misdadiger het psychisch gebeuren te analyseeren. limitatief bij het B.W. worden voorzien, behoudt de
De g. p. is vrij oud. Reeds in 1791 schreef Eckharts- zwakzinnige of verkwister, aan wien een g. r. werd
hausen Ueber die Notwendigkeit psycho logischer toegevoegd, dus volledige rechtsbekwaamheid.
Li t. Belg. B.W. (art. 499, 502, 513, 514, 515) De
Kentnisse bei Beurteilung von Verbrechen. Omstreeks
dezen tijd verschenen er vsch. werken van gelijke Page, Droit Civil (II, 347) Répert. Pratique de Droit
Conseil Judiciaire) ; Pandectes Beiges (s.v.
strekking. Na 1830 leefde het vak opnieuw op. Zeer Beige (s.v.
Conseil Judiciaire).
bekend werd het boek van Wilbrand: Gerichtliche
Orban.
Voor N e d., > Curateele.
Psychologie (1858). In 1898 verscheen KriminalGerechtigheid of > rechtvaardigheid wordt
psychologie van Hans Gross, dat een samenvatting
Schrift en in het Christelijk
geeft van schier al het belangrijke, dat op het gebied met name ook in de H.
van de g. p. in de 19e eeuw verscheen. Eerst in de spraakgebruik wel in zoo wijden zin genomen, dat zij
de gerechte is dan de deugdzame,
laatste 30 jaar leefde de belangstelling voor de k i n - alle deugd omvat;
dercriminaliteit op, met als gevolg dat die Gods wil vervult en Hem welgevallig is. Deze g.
orde van bovende studies over de forensische kinderpsychologie is in de bestaande bovennatuurlijke
natuurlijken aard en ontleend aan de genadenvolheid
schier alle dateeren van den laatsten tijd.
van Christus. Zij bestaat inde heiligmakende > genade
L i t. P. Pollitz, Die Psych. des Yerbrechers (1908)
en haar gevolg van bovennatuur lijke > deugden, die
O. Lipmann, Grundrisz der Psych. für Juristen (1908)
L. Bouman, Psychol. proeven en de beteek. voor de zich dan in de werken des geloofs en der liefde openJ. H. F. Kohlbrugge, Het baren.
forens, psychiatrie (1918)
De oorspronkelijke g, is de begezieleleven v. d. misdadiger (1922) E. Wulffen, Kriminal- nadigde staat, waarin het eerste ouderpaar geschapen
in
de
Psych.
Studies
G. W. Pailthorpe,
psych. (1926)
werd, maar die door de > erfzonde teloorging.
L. Bouman, Jurist en Medicus
of Delinquency (1932)
In beperkten, strikt ze de lij ken zin heeft g. alleen
P. Bierens de Haan, Misdadige kinderen (1932)
(z.j.)
E. A. D. E. Carp, Het misdadige kind in psychol. opzicht betrekking op ’s menschen uitwendige gedragingen,
Waterink. in zoover iemand daardoor met anderen in betrekking
(1932).
Gerechtclïjk raadsman (Belg. Recht) treedt. Hier wordt veelal g. voor eensluidend met
gehouden. Door anderen echter
(zie ook > Advocaat) noemt men den persoon, die rechtvaardigheid
is
door de rechtbank wordt aangesteld om bepaalde wordt g. tegen rechtvaardigheid onderscheiden. G.
groep van
ersonen (verkwisters en zwakzinnigen) bij te staan dan die algemeene trek van deugd of die
van
ij
bepaalde handelingen: het voeren van processen, deugden, waardoor in de uitwendige handelingen
verschuldigde
het treffen van dadingen, het aangaan van leeningen, den mensch het rechte en aan anderen
afzonderlijke
het ontvangen van roerende kapitalen en het ontlasting wordt uitgewerkt; rechtvaardigheid die
tot
geven hiervan, het vervreemden van hun goederen deugd, die het strikte recht van den evenmensch
> Rechtvaardigheid. Buijs.
en het bezwaren ervan met hypotheken. Van den dag voorwerp heeft. Zie verder
Gerechtsgebouw. In de Oudheid werd soms
af, waarop het vonnis wordt geveld, waarbij de g. r.
benoemd wordt, zullen alle daden, hiervoor opgenoemd recht gesproken in de huizen en paleizen der machten welke zouden gesteld worden door den aldus onder hebbers, soms op open plaatsen (onder een linde of
der stammen.
g. r. geplaatsten persoon, rechtens nietig zijn. Voor eik) in de nabijheid van de nederzetting
daden van gewoon beheer is de tusschenkomst van In het Oude Griekenland was het aantal gerechtsplaatsen zeer talrijk. De eerste voor gerechtsdoeleinden
den g. r. niet vereischt.
Dezelfde personen, die gerechtigd zijn om de > ont- gebouwde > basilica in Rome werd in 184 v. Chr.
zetting (ook genaamd interdictie) te vorderen van de door Marcus Porius Cato gebouwd. Mettertijd ontstond
meerderjarigen, die zich in een gewonen toestand van een groot aantal gerechtsgebouwen van rechthoekigen
onnoozelheid, krankzinnigheid of razernij bevinden, grondvorm met nisvormige afsluiting, waar het
en met name de echtgenoot, de bloedverwanten en, gerechtshof zetelde. In de M.E. werd de gerechtsplaats
raadhuizen.
bij ontstentenis van echtgenoot en bloedverwanten, verlegd naar de koningspaltsen en naar de
het openbaar ministerie kunnen het verbod vorderen Eerst in den nieuweren tijd werden g. van velerlei
om te handelen zonder den bijstand van een raadsman. aard en omvang gebouwd. De indeeling is zeer verDit verbod moet op dezelfde wijze gevorderd en gevon- scheiden, daar deze samenhangt met de functies, welke
nist worden als voorzien voor de ontzetting (Belg. daarin te verrichten zijn.
L i t. : Handb. der Architectur (dl. IV, Bd. VII,
B.W. art. 492 vlg.). Hetzelfde geldt voor de opheffing
Thunnissen.
van het verbod. Ingeval de rechtbank een vordering Heft I, 1900).
Gerechtshof (N e d.), rechterlijk college, welks
tot ontzetting afwijst, kan zij echter, zoo de omstandigheden dit vereischen, bevelen, dat de verweerder voornaamste taak het is in appèl of > hooger beroep
voortaan onder g. r. zal worden gesteld (art. 499). te oordeelen over de zaken, die in eerste instantie
Minderjarigen kunnen evenals de meerderjarigen door de arrondissementsrechtbank behandeld zijn
(zie nader: > Competentie). De wet op de Rechterlijke
onder g. r. worden geplaatst.
getuigenissen stelt de g. p. den rechter in staat moeilijke
vragen te beantwoorden. Dikwijls onderscheidt men
nog weer tusschen objectieve en subjectieve g. p.
De eerste heeft dan meer een theoretische taak om den
psychischen inhoud van het als misdaad gekenandere psychische
schetste gedrag temidden van
inhouden te verklaren. Hier wordt dan aan de orde

Wanneer
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tegenstelling

belangen van den

g. r.
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;

;

;
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Gerechtskruis— Gereformeerde Kerken

Organisatie (1827) stelde oorspr. één g. in iedere
provincie in. In 1876 werd het aantal g. teruggebracht
tot vijf. Zij zetelen thans in Den Haag, Amsterdam,
Leeuwarden, Arnhem en Den Bosch. De leden van een g.
heeten raden. Oorspr. vonnisten de g. met vijf raden;
sedert 1910 echter met drie.
Voor België, > Hof van Beroep. Voor N. O.
I n d i ë, > Rechtspraak (in N.O.I.). Voor
lijke g., > Rechtbank (kerkelijke).
Stoop.

kerke-

Gerechtskruis werd opgericht als een teeken van
een bestaand recht of van een gevallen rechtsuitspraak.
Vandaar vindt men (in vroeger eeuwen) het kruis
op de plaats, waar recht gesproken wordt, of waar
door den rechter het vonnis uitgesproken of uitgevoerd
wordt, nl. bij het schavot of de galg (galgkruis).
Lit.
920)

;

C. Enlart,

Lex.

f.

Gereese,

Manuel

d’archéol.

(II

fr.

Theol. u. Kirche (VI, 247).

2

1920,

Welters.

berggroep in Trans-Danubië (Hongarije)
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> Dordrecht. Het doel wordt in den naam uitgesproken
en daarvoor geeft men geschriften uit en tracht men
een of meer leerstoelen aan Ned. Rijksuniversiteiten
te financieren (art. 170, wet 5 Mei 1905, Stbl. nr. 141).
Dit doel werd bereikt, toen prof. dr. H. Visscher eerst te
Utrecht, daarna ook te Leiden colleges vanwege den
Bond ging geven naast de gewone. Orgaan: De Waarheidsvriend. Het aantal alumni bij de opleiding vanwege den Bond bedraagt ca. 60.
Lammertse.
Gereformeerde

Gemeenten onder

behooren tot die groepen Gereformeerden,
die nog steeds niet konden overgaan tot samengaan
met de > Gereformeerde Kerken. Er zijn nog twee
G. G. onder ’t Kruis: te Enkhuizen-Andijk en Rijssen.
Lit.: N. J. Engelberts, Geref. kerken in Ned., haar
recht verdedigd en haar standpunt geschetst (1869).
Gereformeerde Jeugdeentrales, > Protestantsch Jeugdwerk op Geref. grondslag.

Gereformeerde Kerk,
met hoogsten top van denzelfden naam (633 m).
C hr is t
Grillig breukgebied van Trias- en Jura-gesteenten Voor de Christ. Geref. Kerk in Nederland,
(Secundair). In de breuken Oligoceen- en Eoceenlagen
waarin bruinkool (Tata, Dorog bij Eszter-

(Tertiair),

gom) voorkomt.

Gereduceerde

grootheden,

>

Overeen-

Gereflecteerde golf,

andere benaming voor

begrip Calvinisme is van
wijdere strekking dan het begrip G. Het woord Calvinisme is een wetenschappelijke term met cultuurhistorische, philosophische en politieke beteekenis;
het begrip G. beheerscht alleen het religieus-kerkelijkpractisch levensterrein en tevens de aanduiding van
een eigen kerkbegrip. Het G. kerkbegrip onderscheidt
zich van alle andere: van de > Ned. Hervormde Kerk
door het feit, dat het geen inmenging van staat en
vorst duldt in kerkelijke zaken; van de > Luthersche
kerk door het feit, dat het zich een eigen gezag toerekent en dit gezag niet wil zien in handen van den
landsvorst (> Cuius regio eius et religio). Eindelijk
is G. aanduiding van eigen religieus levensbeginsel
met de volgende vier kenmerken: 1° het gaat niet in
de eerste plaats om de zaligheid des menschen maar om
de eere Gods (contra de Lutherschen). 2° De gemeen-

in de afd. Mandar (Celebes).
Koninklijk kome.

Uw

1 ij

zie

k-.

het

Periodiek:

Gereformeerde Kerken vinden hun oorsprong
> doleantie van 1886. Vroeger bestonden er

indirecte golf. •> Directe golf.

Gereformeerd. Het

e

betreffende artikel in dl. VII, kol. 467.
De zendingsactie der Christ. Geref. Kerk, die van
hetzelfde beginsel uitgaat als de zending der > Gereformeerde Kerken, dateert van 1922. Arbeidsveld:

Mamasa

stemmende toestanden (wet van).

’t

Kruis

in

G. K. tot 1816, het jaar, waarin Willem I
de Gereformeerden tot één genootschap samenvoegde
onder den naam > Ned. Hervormde Kerk. Later,
sedert 1834 (afscheiding) en 1886 (doleantie) leefde de
naam G. K. weer op. Ze tellen 12 provinciale ressorten,
55 dassen, 742 gemeenten en 818 predikantsplaatsen
(in N. Brabant en Limburg 33 gemeenten, 32 pred.
plaatsen en ca. 16 700 leden). Zie verder > Doleantie.
alléén

Lit.:
Doleantie.
Lammertse.
Zending. Van de Ned. Geref. Zendings vereeniging
werd in 1894 het zendingsterrein (Midden- Ja va)
overgenomen (zie ook > Gereformeerde Zendingsbond); sedert 1902 werd de zending op Soemba, waar
de toenmalige Christelijk-Geref. Kerk sedert 1889
werkte, overgedragen aan de drie Noordelijke prov.
Groningen, Drente en Overijsel.
De beginselen van deze zending zijn te vinden in
schap met God is rechtstreeksch en niet door middel
van de kerk (contra de Katholieken). 3° De religie de Zendingsorde, vastgesteld op de synode
te Arnhem in 1902. Een der kenmerkende beginselen
is centraal en omvat alle vermogens (contra de mystie4° De religie is voorwerpelijk alleen uit de
bijzondere openbaring der H. Schrift en onderwerpelijk
uit de > wedergeboorte te verklaren.
ken).

Gereformeerde

Voor
kunst, > Protestantisme (in de kunst).
Lit.: H. Bavinck, Geref. Dogmatiek (I) id., Hedendaagsche moraal
A. Kuyper, Het Calvinisme in de
Historie en de religie, in
Het Calvinisme, zes Stone;

:

lezingen.

Gereformeerde Boud

in de

Lammertse
Ned. Herv. Kerk,

opgericht 8 Febr. 1906, met het doel om de Hervormde
kerken vrij te maken van elementen, die niet de
gereformeerde beginselen toegedaan waren en toch tot
de Confessioneele vereeniging (> Ned. Herv. Kerk)
behoorden. De naam bovengenoemd bracht misverstand: men vreesde een a.s. afscheiding of doleantie.
Daarom werd in 1909 de naam veranderd in: Geref.
Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid
in de Ned. Herv. (Gereformeerde
kerk. De grondslag
)
is de H. Schrift naar de opvatting van de drie > Formulieren

van Eenigheid, vastgesteld op de Synode van

dat de zending uitgaat van de plaatselijke kerk
van de kerk als een algemeen begrip of van een
groep kerken). De opvatting is, dat de kerk en niet
een of andere zendingsvereeniging van Christus de
taak heeft ontvangen het Evangelie uit te dragen
onder de volkeren. Waar één plaatselijke kerk onmogelijk een eigen zending kan onderhouden, zijn regelen
opgesteld voor de samenwerking van de „zendende
kerk” met andere kerken, zoodat een groep van kerken
gemeenschappelijk de kosten draagt en over de zendings belangen beslist. Elke classis heeft een zendingsdeputaat, terwijl de generale synode 12 deputaten
benoemt, die naar welomschreven instructie de alg.
belangen van elk zendingsterrein te behartigen hebben.
De missionaire dienaren des Woords hebben een
examen af te leggen in de missionaire vakken.
is,

-

(nie*

Zendingsveld:

Midden- Java

(afd.

Kedoe

en Banjoemas), de Vorstenlanden Jogjakarta en
Soerakarta, het eil. Soemba alsmede Makassar op
Celebes. Vsch. opleidingsscholen voorzien de zending
van helpers bij den Dienst des Woords en Inl. onder-

;

.
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onderNaast het onderwijs vindt, vooral op Java, de Annales des mathématiques (1810-1831). Zijn
projectieve meetkunde
de
vooral
betreffen
zoekingen
staf
Een
verzorging.
intensieve
dienst
de medische
Dijksterhuis.
van artsen (meest Eur.) en vele verplegers en ver- (principe der dualiteit).

wijzers.

(

:

(

pleegsters (Eur., Inl. en Chin.) zijn wwkzaam in de
en poliklinieken. Soemba heeft

Gergovia,

in

Atlas van de zendingsterreinen der Geref.
Ned. (1932); Christ. Encycl. (V 1929). Matth.ee
.

Gereformeerde Kerken in Hersteld
Verband (H.V.), voortgekomen uit het schisma van
dr. J. G. Geelkerken, predikant

van de

Geref.

Gallische

T

:

Kerken

der

.

een leprozerie. De Geref. kerken in Indië (classis
Batavia) besloten reeds tot de zending onder de
Chineezen op Midden-Java.
Periodieken: Het Zendingsblad van de
Geref. Kerken in Ned.; de Macedoniër.
Lit. Ned. Zendingsjaarboek 1934-’35; Breukelaar
en Goris,

hoofdstad

versterkte

Arvemi, vooral bekend door Caesar’s nederlaag aldaar
in 53 v. Chr.; sindsdien van geen belang meer. Toen
ten tijde van Napoleon III de belangstelling voor de
Kelten en het Druïdisme w erd opgewekt door Henri
Martin e.a., zijn er door dezen vorst opgravingen ondernomen, die sindsdien hervat werden en het vermoeden
wettigen, dat de stad op een lastig toegankelijk gebergte ca. 6 km ten Z. van het huidige ClermontCuypers.
Ferrand gelegen moet hebben.
Gcrhard, zie ook > Gerard(us).

talrijke ziekenhuizen

1° Eduard, Duitsch archeoloog;
vooral gericht
f 1867. Het streven van G. was
op een systematische kennis van de monumenten der
OudhekL Samen met anderen richtte hij in 1829 het
Archeol. Instituut te Rome op en maakte zich vooral
verdienstelijk als organisator en door zijn publicaties
van Antieke monumenten.
Werken: o.m. Antike Bildewerke (1839) Auser-

Gerhard,

Kerk

* 1795,

van Amsterdam-Zuid, die zich onduidelijk uitliet
over de zintuiglijke waarneembaarheid der „slang en
haar spreken” en „van den boom der kennis des goeds
en des kwaads”. De Synode van Assen (1926), meenende.
dat de historiciteit van Genesis 3, de Geref. opvatting
van het Schriftgezag en de Geref. Schriftexegese in het
gedrang kwamen, heeft toen dr. Geelkerken c.s. geschorst (12 Maart) en op 17 Maart uit zijn ambt ontzet,
„omdat dr. Geelkerken zich aan deze schorsing niet

;

lesene griech. Yasenbilder (4 dln. 1840-’58) ; Etrusk.
Spiegel (4 dln. 1868). G. verleende medewerking aan
catalogi van de musea te Napels, Rome (Vaticaan),

E, De Waele.
2° Hendrik,
een der vroegste socialisten
en kerkrechtelijke bezwaren der Asser Synode nimmer in Ned.; * 1829, f 1886. Als kleermakersgezel in het
erkend. Zij tellen nu ca. 30 gem. met ca. 8 000 leden. buitenland werkzaam (tot 1861), geraakte hij aldus
in contact met het socialisme. Hij behoorde tot de
Lit.: Brochures van Geelkerken (uitg. ten Have)
J. Lammertse Lz., in Het stichters en leiders van de sectie Nederland der (eerste)
Acta der Synode (1926)
Lammertse. Internationale Werk lieden vereen iging (1869). Na den
Schild (jg. 14, 359
jg. 15, 368).
Zending. De G. K. i. H.V. hebben na haar uit- ondergang der eerste Internationale bleef hij het
treding uit de Geref Kerken in 1926 een zestal Depu- Marxisme getrouw en werd in 1878 mede-oprichter
taten benoemd om het werk van een eigen zendingster- van de Sociaal-Democratische Vereeniging en den
rein voor te bereiden. Sedert wordt in Soerabajaen Oost- Soc.-Dem. Bond, waarin zijn figuur weldra op den
Java gewerkt onder de Chineezen. Enkele kleine Chin. achtergrond kwam bij de krachtige gestalte van Domela
gemeenten zijn samengebracht in een kerkverband: Nieuwenhuis.
Matthee
de Chin. Christelijke kerk op Oost-Java.
Lit.: Zuidema, in Nw. Ned. Biogr. Wbk. V. BrugDe arbeidende klasse in Ned. in de 19e eeuw
Gereformeerde Zendiiigsbond, opgericht mans,
2
Vliegen, Dageraad der Volksbevrijding (van
gevestigd te Utrecht, beschouwt zich als een ( 1929)
in

heeft onderworpen en tot openbare scheurmaking is
overgegaan”. De G. K. i. H.V. hebben de exegetische

Berlijn.

;

;

.

.

;

1901,
voortzetting van de Ned. Geref. Zendingsvereeniging,
die in 1894 haar zending overgaf aan de > Geref.
Kerken (zie dat artikel, sub: Zending). Hij gaat uit
van de streng Geref. richting in de Ned. Hervormde
Kerk. Hij koos wel de Geref. beginselen, zooals uit-

;

3° Johann, Oud-Luthersch dogmaticus; * 1582
te Quedlinburg, f 1637 te Jena; 1606 superintendent
in Heldburg (Thür.) ,1615 Generalsuperintendent in
Coburg, 1616 prof. in Jena. Vooraanstaand theoloog
en betreffende Kerk- en schoolwezen raadsman van

de Drie Formulieren van Eenigheid
der Geref. Kerken), doch bleef geheel
zelfstandig en staat dus buiten de Geref. Kerken.
Zendingsterrein: afd. Loewoe (Z. Celebes), vlak naast
het arbeidsveld van de Christelijk Geref. Kerk.
Matthee
> Zending. Maandblad: Alle den Volcke.

gedrukt

Verherne.

soc.-democr. standpunt).

in

(Belijdenis

vele Prot. vorsten. Zijn ascetische schriften zijn sterk
Kath. getint. Zijn mystieke overwegingen vertoonen
Feugen.
den invloed van zijn leermeester Joh. Amdt.
Loei theologici (9 dln. 1610-’22).
Lit.: E. Troeltsch, Vernunft u. Offenbarung bei
J. E. Gerhard,
J. Gerhard und Melanchton (1891)
Handbuch der Glaubenslehre J. G. (1906) ; R. Hupfeld,
Real. Ene. (VI, 554-561).
Die Ethik J. G. (1908)

—

Hoofdwerk:

.

;

Gereguleerde tarra,

korting voor de verpakking, welke bepaald wordt door een gedeelte van de
verpakking te wegen en het gemiddelde gewicht
hiervan te beschouwen als de tarra voor de geheele
partij. Bestaat een partij bijv. uit 100 kisten en blijkt
het gezamenlijke gewicht van 5 kisten 20 kg te zijn,
Witsenhoer.
dan is de g. t. 4 kg per kist.

Gerekt

of

lang

noemt men vooral

klinkers,

doch ook wel medeklinkers, die in bepaalde gevallen
met langeren duur worden uitgesproken dan in een-

;

Gerhardinger,

Carolina

(kloosternaam:
Teresia van Jesus), stichteres van de Congregatie der
Arme Schoolzusters van Notre Dame ; * 1797 te Stadtamhof, f 9 Mei 1879 te München. Onder leiding van
biss. Mich. Wittmann werd zij voor het kloosterleven
gevormd en werd haar opgedragen een nieuwe congreg.
te stichten voor het onderwijs en de opvoeding der
vrouwelijke jeugd, naar de regels der Koorzusters

hofkapezelfde taal in andere gevallen, bijv. in het Latijn van Notre Dame. Met medewerking van den
laan F. S. Job opende G. in 1833 het eerste huis der
nominatief eadem, ablatief eadem; imo, immo.
Diez, Fransch wis- Arme Schoolzusters van Notre Dame te Neunburg v.
Gcrgonne,
(dioc. Regensburg). In 1843 werd het moederhuis naar
*
Nancy
te
1771
kundige;
f 1859 te Montpellier.
München verplaatst. De congreg. breidde zich over
Montpellier,
te
1816
Nimes,
Werd in 1795 docent te
1847 werd in N. Amerika
waar hij van 1830 af rector der univ. was. G. stichtte; Midden-Europa snel uit en in
i

W

Joseph

;

,

;)
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Gerhardt

(Baltimore) een huis geopend. G. was met bijzonderen
zielenijver bezield, zij gaf zich geheel aan God, had een
bijz. vereering voor het Lijden van Christus en voor
de H. Eucharistie. Het proces harer zaligverklaring is
in 1928

aanhangig gemaakt.
Feugen
Paul, Duitsch Barokdichter van
Prot. richting; * 1607 te Grafenhainichen,
f 1676 te
Lübben. Zijn orthodox Lutheranisme kwam in botsing
met het keurvorstelijk tolerantie-edict, zoodat hij
(1669) uit Berlijn moest vluchten. Warme natuurliefde
en sterke verbondenheid met de geloovende gemeenschap brachten zijn Geistliche Andachten (1667
tot groote verspreiding binnen de Luth. kerk.
Baur.
.

Gerhardt,

U

—

:

— Gerlach

660

maakte zich verdienstelijk door de

uitg. van het boek
Mintorogo (Verhandelingen Batav. Gen.,
XX). Doctor honoris causa, Groningen 1843.
Berg.
Gerin, gem. in de prov. Namen, ten Z.W. van
Dinant, ca. 300 inw. (Kath.); opp. 545 ha; landbouw,

Wiwoho

of

metaalnijverheid.

Gérines,

Jacques

de,

beeldhouwer en

bronsgieter te Brussel, f ca. 1464. Hij leverde beelden
voor praalgraven in Brusselsche kerken; men schrijft
hem de tien bronzen beeldjes toe (van graven en gravinnen van Holland) in het Rijks Museum te Amsterdam,
die afkomstig heeten van het oude stadhuis aldaar.
Lit. v. Wurzbach, Niederl. Künstlerlex. (I en III).
Gering ,
1 r i c h, Zwitsersch drukker, in 1470
door de Sorbonne uitgenoodigd zich te Parijs te vestigen. Hij drukte daar het eerste boek, een Lat. uitg.
der brieven van Casparinus Barzizius. > Fichet.

Fischer-Tümpel (1906).
L i t.
G.
U
H. A. Petrich, P. G. (Gtitersloh 1914).
Gerlioh van Reichersberg, polemisch schrijver
en ijveraar voor kerkelijke hervorming; * 1093,
Gerini, Niccolo di Pietro, schilder te
f 1169. G. stond midden in het leven van zijn bewogen
tijd. In den Investituurstrijd bleef hij steeds aan de Florence, sinds 1368 na te wijzen,
f 1415. Waarsch.
zijde der pausen, ook van pausen, die hem persoonlijk leerling van Taddeo Gaddi, wiens stijl
vooral te herminder gunstig gezind waren. In 1124 trad hij in het kennen valt in de talrijke werken, die G. voor kerken
klooster Rottenbuch, waar hij ijverde voor betere en kloosters uitvoerde en waarvan nog veel behouden is.
onderhouding van den regel van Augustinus; 1126
Lit.: A. Venturi, Storia delPArte Ital. V 1907);
werd hij priester en pastoor in Beieren, 1132 proost v. Marle, Hist. of Ital. Painting.
Gerkesklooster, > Achtkarspelen.
van Reichersberg. Hij streed tegen dwaalleer en simonie,
Gerlach Petersz, geestelijk schrijver; * 1378
ijverde voor de verbetering der zeden vooral van de
wereldgeestelijken en daarom ook voor het gemeen- te Deventer, f 1411 te Windesheim. Kwam onder
den invloed van Florens Radewijns, die hem voor de
schappelijk leven.
Werken: Psalmcommentaar in tien boeken (de bekeering won; trad in het klooster van Windesheim,
verklaring van Ps. 64 vormt een apart boek over den waar hij zeer jong overleed. Hij schreef vooral in het
bedorven toestand der Kerk) ; Over den tempel van God Latijn: een Breviloquium, geestelijke,
zeer vrome
(geeft een beeld van de Kerk zooals ze zijn moest)
aanteekeningen; doch voor zijn zuster Lubke Peters,
Dialoog over het verschil tusschen seculieren en reguprocuratesse in het Meester-Geertshuis, vervaardigde
lieren clerus
boek hierover, dat de vorst van deze
wereld reeds geoordeeld is (aan S. Bernardus opgedragen); hij in het Dietsch een Devote Epistele, suverlicke
Over de gaven van den H. Geest (over kerkelijke goede- leringhe, en nog een anderen brief zonder opschrift:
ren, strijd tusschen Kerk en Staat, Concordaat v. Worms over de oefeningen van het inwendig leven, de ware
enz.)
Over de nieuwigheden van dezen tijd (scherp liefde en den opgang tot God. Na zijn dood werd van
tegen den seculieren clerus) Over het opsporen van den hem uitgegeven het Soliloquium:
opteekeningen van
Antichrist ; een aantal brieven.
Uitg.: Migne, eigen vrome overwegingen. Door den druk
verspreid
Patrol. Lat. (193-194); Mon. Germ. Hist. Libelü de
lite (3).
L i t. Manitius, Gesch. d. lat. Lit. d. M. A. (Keulen 1616), verwierf dit werk hem den naam van
tweeden
Thomas
a
Kempis. Het werd niet alleen in het
(III 1932, 61-67) ; Lex. f. Theol. u. Kirche (IV 1932,
421 vlg.).
Frames. Dietsch en het Duitsch, maar ook in de 17e e. in het
Géricault, Théodore, Fransch schilder en Fr. vertaald en werd lievelingslectuur van Port Royal.
Uitg.: van Breviloquium en br. door W. Moll in
lithograaf; * 1791 te Rouen, f 1824 te Parijs. Leerling
van Carle Vernet en Guérin. Copieert vooral naar de Kerkhist. Archief (1859) van Soliloquium door P. Poiret,
Sacra orationis theologia (Amsterdam 1711).
Lit.:
groote schilders van de Barok, aan wie G. zich meer
Zijn leven in Joh. Busch, Chronicon Windesheimense
verwant voelt dan aan de Klassicisten. Reeds de (uitg. K. Grube, 1886) I.
G. R. Acquoi, Het klooster te
„Chasseur è, cheval” van 1812 (Louvre) openbaart G. ’s Windesheim (1875).
y. Mierlo.
voorliefde voor kleur en beweging. In al zijn volgende
Gerlach, 1°
Dorotheus, Duitsch
werken kant G. zich tegen het > Klassicisme (Gewonde Klass. philoloog; * 1793 bij Gotha,
f 1876 te Bazel,
kurassier van 1814, Louvre), wat overtuigend bewezen waar hij in 1820 prof. en in 1829
biblioth. werd. G. was
wordt door G.’s hoofdwerk „Le Radeau de la Méduse” een tegenstander van Mommsen; hij publiceerde,
van 1819 (Louvre). Naar inhoud en vorm is dit werk naast enkele Klass. auteurs: Geschichtsschreiber
revolutionnair: het stelt een ware gebeurtenis voor der Romer bis auf Orosius
(1885).
en is geheel picturaal geschilderd met tegenstellingen
2° L e o p o 1 d von, Pruis, generaal; * 1790 te
van licht en donker. Van 1820-’22 is G.
Engeland, Berlijn, f 1861 te Potsdam. Als adviseerend lid van
waar hij litho’s maakt en schilderijen van dravende het ministerie van Oorlog werd hij het invloedrijkste
paarden (Courses d’Epsom, Louvre), die G. doen lid der „Camarilla”, bestreed de politiek
van Radowitz
kennen als voorlooper van het moderne Realisme.
en bewees belangrijke diensten aan de reactie op poliLit.: L. Rosenthal (Coll. Maitres de PArt, 1905). tiek en religieus gebied.
Korevaar-Hesseling.
Lit.: Lüttke, Die polit. Anschauungen G. *s (1907).
Gericht, Goddelijk, + Oordeel.
3°
a 1 1 h e r,
Duitsch natuurkundige; * 1889
Gericke,
Friedrich Carl, te Biebrich (Rhein); 1921 buitengewoon hoogleeraar
Duitsch Javanicus, in dienst van het Ned. Bijbel- te Tübingen, 1929 te München. G. maakte zich vooral
genootschap; * ca. 1800, f 1857 te Dusseldorf. Hij verdienstelijk door de experimenteele bevestiging
schreef Javaansche studieboeken, werkte met Roorda van de quantentheorie; o.a. vond hij met Stem het
samen aan de schepping van een Jav. woordenboek, naar hen genoemde effect (1922). Dit bestaat hierin,
nam deel aan de vert. van den Bijbel in het Jav. en dat snelle zilvera tomen in een inhomogeen magneeti

t g.

Kawerau

:

d.

(1907)

;

:

;

;

;

—

—

:

;

;

Franz

m

Johann

W

—

;.

:
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veld een afwijking krijgen, waaruit blijkt, dat atomen
in een uitwendig magneetveld slechts bepaalde standen
kunnen innemen, dus hun richtingen gequantiseerd
zijn. Ze waren in staat uit hun metingen de waarde
van het magneton van Bohr (quanteneenheid van het
magnetisch moment) te bepalen. Verder onderzocht G.

warmtestraling en photoëlectrisch effect.
Werken: Die experimentellen Grundlagen der
Quantentheorie (Brunswijk 1921) ; Materie, Elektrizitat,
J. v. Santen.
Energie (Dresden 1926).

Gerlache,
van,

Steven

baron

Constant

ij

n,

staatsman en historicus;
* 1785 te Biourge (Luxemburg), f 1871 te Brussel.
Hij vestigde zich eerst te Parijs als advocaat, dan te
Luik (1818), waar hij lid werd gekozen van de StatenGeneraal (1824); daar nam hij plaats als een der voorn,
leden van de oppositie. Toen de omwenteling uitbrak,
werd hij lid van de Commission de Constitution
(6 Oct. 1830) en van het Nationaal Congres (10 Nov.),
waarvan hij voorzitter gekozen werd (25 Febr. 1831).
Hij was het, die den eed ontving van prins Leopold,
toen de eerste koning der Belgen ingehuldigd werd
(21 Juli 1831). G. werd gekozen als voorzitter van de
Kamer der Vertegenwoordigers (10 Sept. 1831) en
voorzitter van het Verbrekingshof (4 Oct. 1832).
Hij was lid van de Kon. Academie.
Werken: o.a. Hist. du royaume des Pays-Bas (2
Belg.

—L

dln. Brussel 1839).
aire de l’Acad. roy.

J. J. Thonissen, in Annui t.
de Belg. (1874, 107 ; met voll.
:

WUlaert.

bibliogr.).

Gerlache de Gomery, Adriaan, baron
Belg. poolreiziger; * 1866 te Hasselt, f 1934
te Brussel. Hij wilde reeds jong zeeman worden,
studeerde op de polytechn. hoogeschool te Brussel

v a

n,

en was later zeeofficier op Ned. oceaanvaarders. Als
luitenant bij de Belg. marine werkte hij een plan uit
voor een expeditie naar de Zuidpoolstrcken en kreeg
steun van den toenmaligen prins Albert. De Noorsche
walvischvaarder Patria werd aangekocht en omgedoopt
in Belgica ; de bemanning bestond in hoofdzaak uit
Noren, o.a. Amundsen. In Aug. 1897 verliet het schip
Antwerpen, 15 Febr. passeerde men den poolcirkel en
in Maart vroor het schip vast in het pakijs. Door deze
overwintering kreeg de expeditie een groote beteekenis;
voor het eerst werden regelmatig temperatuurmetingen
en andere meteorol. waarnemingen verricht gedurende
den Zuidpoolwinter; door de dieptepeilingen werd de
opvatting bevestigd van het bestaan van een groot
antarctisch vasteland en de geolog. samenhang daarvan
met Z. Amerika. Het schip bereikte met het drijf ijs een
breedte van 71° 30'. Op 5 Nov. 1899 keerde het in
de haven van Antwerpen terug. Van 1903 tot 1904
leidde G. met J. B. Charcot een Fransche Zuidpoolexpeditie met de „Fran^aise”.
Werk: Voyage de la „Belgica”, Quinze mois dans
Lit. C. Pergameni, A. d. G.,
1’Antarctique (1902).
de Visser.
pionnier maritime (1935).
Gcrlacus of Gerlachus, Heilige, * in de
12e eeuw in het land van Valkenburg; f 5 Jan. 1172.
Leidde in zijn jeugd een wereldsch leven, deed daarop
boete en pelgrimeerde naar Rome en Jerusalem.
Teruggekeerd naar zijn geboortestreek, aanvaardde
hij het kluizenaarsleven en droeg het habijt der Norbertijnen. Het klooster van Houthem heeft aan den heilige
zijn ontstaan te danken.
Lit.: Jos. Habets, Houthem-Sint-Gerlach en het
Th. Heijman.
adellijk vrouwenstift aldaar (1869).
Gcrlacus Joannes, de schrijver van Tleven
Tan Liedwy die maget van Scyedam. Men weet over

—
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weinig meer dan dat hij Lidwina’s bloedverwant
was en jaren lang met haar gewoond heeft.
U i t g. in druk 1487 en 1490 te Delft nog in 1496 ?
Gerieve, Benedictijner abdij St. Joseph te Koesfeld bij Gerieve in Westfalen, in 1900 door Beuron
gesticht en in 1904 tot abdij verheven. De monniken
leggen zich toe op bevordering der kennis van liturgie

hem

;

en kerkmuziek, zoowel door onderricht als geschrift.
Gcrlsdorfer Spitze, hoogste bergtop (2 663 m)
10' N. t
in het Tatra-gebergte (Tsj echo -Slowakije, 49°
20° O.). Tot 1 000
met bosch begroeid, daarboven
woeste granietmassa’s, waartusschen prachtige bergmeren („Meeraugen”), door ijserosie ontstaan.
Germaansch Concilie, eerste algemeene
Duitsche bijeenkomst van bisschoppen in 742 of 743,
onbekend waar (Frankfort? Worms?). Ze werd bijeen»
geroepen en geleid door St. Bonifatius en Carloman,
hofmeier van Oost-Francië, om verbetering te brengen
in de erge godsdienstige misstanden van het rijk. Gorris.
Lit. Hefele-Leclercq, Hist. d. Conciles (III, 2, 815).

m

Germaansch Trias > Triasfonnat ie.
Germaansch vers, > Heffingsvers.
,

A n d r é, Fransch dichter in den
van Claudel. Schreef ook pittige critieken.

Germain,
trant
*

1881 te

Parijs.

Coeurs inutiles (1906) ; La
cousine et 1’amie (1907) ; Le doublé visage (1913)
Confidences a quelquesuns (1917) ; Chants dans la
brume (1922). Critiek Renée Vivien (1917) Portraits
Henri Germain (1921).
Parisiens (1918)

Voorn, werken:
:

;

;

Germain-des-Prés,

Saint,

voormalige

koninklijke Benedictijner abdij te Parijs; gesticht
ca. 560 door den H. > Germanus van Parijs. Zijn klooster aanvaardde vóór 696 den regel van St. Benedictus,
sloot zich later bij de Cluniacensers aan en stond vooral
in bloei, toen er de generaal-superior der Maurijnen
zijn residentie vestigde. De kerk is de oudste van Parijs.
is ook het reliekschrijn van St. Germanus.
bibliotheek telde ca. 70 000 boekdeelen, waarvan
8 000 hss. In 1792 werd de abdij opgeheven. Th. Heijman
Gcrmana, Heilige, martelares. Zij zou begin

Beroemd

De

5e eeuw door de Vandalen gedood zijn, omdat zij maagd
wilde blijven. Graf te Bar-sur-Aube, waar zij als
patrones wordt vereerd. Feest 1 October.
Lit.: Acta S.S. Oct. (I 1765, 33-36) E. Beaussire,
;

(Parijs 1850)

;

E. Blampignon (Parijs 1855).

Germanen (Keltisch woord), Indo-Europeesche
stam; oudste bekende woonplaats Z. Skandinavië,
Jutland, N. Duitschland tusschen Wezer en Oder.
In verband met de Keltische volksverhuizing breidden
ze zich in de 4e eeuw v. Chr. uit over geheel Duitschland tusschen Rijn, Donau, Weichsel en Oost- en Noord*
zee. Hun verdere opdringen tot over den Rijn werd in
58 v. Chr. gestuit door Caesar. Tengevolge van den
Marcomannen -oorlog aan den Donau werden vanaf
166 n. Chr. nieuwe tochten ondernomen. Ca. 200 werd
een groote Germanenbond gevormd, vanaf 375 drongen
ze het oude Rom. imperium binnen (Groote Volksverhuizing) en veroverden in de 5e en 6e o. het WestRom. rijk. De Gorm. macht in het MiddellandscheZeegebied werd gebroken door het Byzantijnsche
rijk (Justinianus).

Over land en volk vindt men veel bijzonderheden
Caesar, Bellum Gallicum (4. 1-4; 6. 21-24); Plinius,
Nat. Historia; Tacitus, Germania. Zie pl. (vergelijk
index kolom 832).
Lit.: L. Schmidt, Allg. Gesch. der Germ. Völker
in:

(1909, 18 vlg.). Vgl. ook

>

De Germanen en Rome.

Arische beweging. Witlox.
In de jaren 113-101 v. Chr.

.
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bedreigde een invasie van Cimbren en Teutonen het
Rom. rijk; de Rom. leden een vreeselijke nederlaag
bij Arausio (Orange), de Cimbren drongen door tot in
Spanje, de Teutonen plunderden Gallië, totdat in
102 v. Chr. Marius de Teutonen bij Aquae Sextiae
(Z. Gallië) en in 101 v. Chr. bij Vercellae (N.W. Italië)
de Cimbren versloeg.
In het jaar 58 v. Chr. opende Caesar het offensief
tegen de G., verdreef den Germanenvorst Ariovistus
uit Gallië, trok in 55 en 53 v. Chr. over den Rijn,
onderwierp de Germ. stammen op den linker Rijnoever,
zoodat in 50 v. Chr. de Rijn grensrivier werd tusschen
onafhankelijk Germanië en het Rom. rijk. Zoo bleef de
toestand ca. 30 jaar, toen nieuwe invallen van G.
(Sugambren, nederlaag van M. Lollius) Augustus
deden besluiten de G. aan den rechter Rijnoever
definitief te onderwerpen en de Elbe tot rijksgrens
te maken, verbonden met de reeds bestaande Donau grens.

De West-Germanen tusschen Rijn en Elbe werden
onderscheiden in drie groote groepen:
nen (o.a. Friezen, Chauci),
(o.a.

Ingvaeo
Istvaeonen

Hermionen

Usipetes, Tencter, Marsi),
(Cherusci,
Ilermunduri). In Bohemen woonden de Marcomannen
(Sueven). In 12 v. Chr. trok > Drusus, stiefzoon van
keizer Augustus, over den Rijn en onderwierp het land

tusschen Rijn en Elbe. Toen Drusus in 9 v. Chr. stierf,
Tiberius, Drusus’ broeder, diens werk voort,
wT erd echter uit Germanië weggeroepen door een opstand
in Illyrië en Pannonië (6 n. Chr.), waarna Publius
Quinctilius Varus het commando overnam. Deze
werd met drie legioenen door Arminius, vorst der
Cheruscen, in het Teutoburger Wald vernietigd. Wel
werd de nederlaag van Varus gewroken door > Gerzette

van Drusus (16 n. Chr.), maar de Elbewerd voorgoed prijsgegeven. Enkele bruggehoofden en een limes (grenswal) bleven op den rechter
raanicus, zoon
linie

Rijnoever gehandhaafd.

Het militaire commando aan den Rijn werd gescheiden van de drie Gallische prov. en ingedeeld in twee

Germania

provincies:
inferior [(hoofdplaats Gastra Vetera (bij Xanten)] en
[(hoofdplaats Moguntiacum (Mainz)]
De vrije G. hervatten hun twisten, Arminius versloeg
ca. 20 n. Chr. Marbod, koning der Marcomannen.
In 47 n. Chr. onderdrukte Corbulo een opstand der
Friezen. Veel gevaar lijker was de opstand van Iulius
Civilis, hoofd der Bataven, die gebruik makend van
den troonstrijd na Nero’s dood (68 n. Chr.) geheel
Germania inferior en N. Gallië deed afvallen, totdat
keizer Vespasianus in 70 n. Chr. Cerialis zond, die den
opstand bedwong. Onder Vespasianus drongen de
Rom. in het Neckargebied en veroverden het land
tusschen Rijn en Donau (> Agri decumates). Dit
gebied werd beveiligd door een onder Domitianus

Germania

superior

begonnen

>

1 i

mes

(98 n. Chr.),

(260 n. Chr.). Keizer Aurelianus (270-275), restitutor
orbis, herstelde de Noordelijke grenzen en omgaf Rome
met een vestingwal; Rome voelde zich nu veiliger.
Door Diocletianus (284-305) en diens mederegent
Maximianus werden Franken, Alamannen en > Burgundiërs bloedig terug gewezen. Onder de regeering
van Constantijn (312-337), die de Goten versloeg,
begonnen G. meer en meer hoogere bestuursfuncties
te bekleeden. Omstreeks 375 n. Chr. gaf de komst der
Hunnen, een Aziatisch ruitervolk, den stoot tot de
Groote Volksverhuizing. De door hen opgejaagde
West-Goten drongen het Oost-Rom. Rijk binnen,
versloegen keizer Valens bij Adrianopel (378); diens
opvolger Theodosius (379-395) stond hun toe als vrij
volk binnen het rijk te wonen. De Donaugrens bleef
voor goed verbroken. Vóór zijn dood verdeelde Theodosius het rijk onder Arcadius, die het Oosten kreeg, en
Honorius, wien het Westen werd toegewezen. Arcadius
wist de West-Goten af te wenden naar Italië en Stilico,
de minister van Honorius, ontblootte de Noordgrens
van troepen om Alarik en de West-Goten te verdrijven.
In het jaar 406 drongen Franken, Burgundiërs, Vandalen en Sueven over den Rijn. De Franken en Burgundiërs vestigden zich in Gallië, de Sueven in N.W.
Spanje, de Vandalen in Midden-Spanje en N. Afrika.
Nadat de West-Goten in 410 Rome hadden geplunderd,
stichtten ze een rijk in Z.W. Frankrijk en versloegen
in verbond met Burgundiërs en Aëtius de Hunnen op
de Catalaunische velden (451). Nadat in 455 Rome was
geplunderd door de Vandalen (Vandalisme), zette
Odoacer, een Germ. legerhoofd, den laats ten W. Rom.
keizer af en noemde zich koning der G. in Italië (476).
Van 493 tot 555 heerschten de Oost-Goten over Italië
(Theoderik de Groote), die door den Byzantijnschen
keizer Justinianus onder leiding van Narses werden
verdreven, waarna ( in 568) de Langobarden Italië
wisten te vermeesteren. In Rom. Germanië ontstond
een Gallo-Romaansche cultuur evenals in Gallië.
Vele steden ontstonden uit Rom. legerkwartieren, bijv.
Noviomagus (Nijmegen), Colonia Agrippina (Keulen),
Moguntiacum (Mainz). De Rom. invloed op het vrije
Germanië is van geen beteekenis; omgekeerd echter
voerden sinds keizer Severus de Germanen nieuw
bloed toe aan troepen, officieren en beambten der
Romeinen en eindelijk werden er Rom. -Germ.

gevormd in Gallië (W. Goten), Afrika
(Vandalen), Italië (O. Goten). Vgl. ook de afzonderlijke
Germ. volkeren op hun eigen naam: Burgundiërs,
Franken, Goten, Vandalen, enz.
Witlox .
L i t.
Mommsen, Röm. Gesch. (V, 107-155) Fr.
2
Koepp, Die Romer in Deutschland ( 1912) (Monographien zur Weltgeschichte, 22, Velhagen und Klasing).
staten

:

;

Germaanscb e

talen. Deze worden verdeeld in:
Oost-Germaansch (thans geheel uitgestorven),
omvattende de talen der Vandalen, Basternen, Rugii,
Burgundiërs, Goten e.a.; alleen het > Gotisch is
eenigszins volledig bekend. 2° Noord-Germaansch:
Zweedsch en Deensch (Oostelijk N. Germaansch),
Noorweegsch en IJslandsch (Westelijk N. Germaansch);
het oudste N. Germaansch vindt men in de runische
opschriften (> Runen). 3° West-Germaansch: Engelsch
(de oudste vorm ook > Angelsaksisch genoemd),
1°

waarvan nog vele

sporen over zijn (de Saalburg i/d Taunus). Deze limes
was 540 km lang en om de 15 km beveiligd door een
fort. Onder Marcus Aurelius (160-180) drongen Chatti
en Friezen over den Rijn, de Marcomannen en Quaden
over den Donau tot in de Povlakte (Aquilea). In 178
n. Chr. versloeg hij hen totaal. Nadat keizer Caracalla
in 213 een aanval van de Alamannen en Goten had
afgeweerd, volgden tusschen 230-270 nieuwe aanvallen, waarbij de Alamannen (in 260 n. Chr.) tot
Milaan doordrongen en de > Franken tot in Spanje.
De geheele rechter Rijnoever ging voor goed verloren
en de Alamannen namen bezit van de agri decumates
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Friesch,

I

I

Nederduitsch

(oudste

vorm Oud-Saksisch),

Neder landsch, Hoogduitsch.
De G. t. zijn eerst van de 4e eeuw n. Chr. af bekend
door Gotische teksten. Over het voorhistorisch G. is
men ingelicht door de vergelijkende grammatica,
deels ook door de leenwoorden in de Finsche en Lapsche

;
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talen, daar deze,

dank

zij

het zeer conservatief karakter

zoo goed als onveranderd bewaard zijn
gebleven. Aan de verdeeling in Oost-, Noord-, en WestGerinaansch is voorafgegaan een periode van eenheid
Gemeengermaansch; de tweede
(Oergermaansch,
term is voorzichtiger dan de eerste). De G. t. behooren
tot de Indo-Germaansche taalfamilie en wel tot de
> Centumtalen, wat o.m. uitkomt in talrijke overdier talen,

eenkomsten in den woordenschat met Italisch en
Keltisch, minder met Grieksch. Andere kenmerken
zijn de > klankverschuiving, de wet van > Verner,
de groote rol van den > Ablaut, de vsch. wijzigingen,
die onder den naam > Umlaut samengevat worden.
Doordat het accent op het begin der woorden rustte,
werden de slotlettergrepen zwak uitgesproken, wat
een algemeene slijtage der uitgangen veroorzaakte
en groote veranderingen in de vormleer meebracht:
zoo de verwarring der vsch. verbuigingen en het vervangen der flexivische afleiding door samenstelling
heid, samenstelling, tegenover Güte,
(bijv. goed
afleiding). Zie ook > Accent.
2
R. C. Boer, Ocrgcrm. Handboek ( 1924)
Lit.
A. Meillet, Caractères généraux des langues germ.
T. E. Karsten, Germ.-Finn. Lehnwort(Parijs 4 1930)

+

:

;

studiën (Helsingfors 1915).

Germaansche

klankverschuiving,

>

Mansion.
Klankver-

schuiving.

nog het Oudnoorsche woord tivar = de
Indo-Germ. deivos, divus. De IndoGerm. Vader-hemel (Oud-Ind. dyEus pita, Gr. Zeus

Bronstijd,

schitterende,

Patèr, Lat. Jup-piter) verschijnt verpersoonlijkt

bij

de Germanen als Tiu, Ziu, Oudn. Ty-r: alleen nog als
god van oorlog en recht. Hij is Mars, nog bewaard
in Dinsdag. Bijnamen van hem zijn Saxnöt (strijdgenoot) en Hingsaz, Thingsus (Dingman), bij de Saksen. In het Z. is hij nog een der drie góden, en stamgod
der Erminonen. In het N. is hij als oorlogsgod door
Odin verdrongen. Als verpersoonlijking van een deel
van Tiu’s wezen te beschouwen is Donar, Oudn. Thor,
de stormgod, toornend en zegenend, die met zijn hamer
eed en echt en bond bevestigt: bij de Romeinen is hij
Hercules of Jupiter; nog in Donderdag. In Noorwegen
en Ijsland is hij de hoogst-vereerde god, de vriend,
de volksgod; ook in Zweden is hij een allermachtigste
en staat te midden der drieheid: Odin, Thor, Frey.
De eenoogige Wodan, doodenvoerder in het woedende
heir der luchtgeesten en in de doodenbergen, de tooveraar, werd steeds meer vereerd tot zegeschenker, vorstenstam vader, oorlogsgod, god van macht en wijsheid
met de Hugin (gedachte) en Munin (geheugen); van
zijn oorsprong uit het doodenrijk blijft hem steeds iets
geheimnisvols bij; hij is de beweeglijke, de veelgestaltige, de listige, sluwe en zinnelijke ook. Hij was stamgod der Istvaeonen; werd vereenzelvigd met Mercurius;

Germaanschc godsdienst en mythologie. Wat wij Woensdag.
Naast die góden is algemeen Germaansch de godin
weten over Germaansche godsdienst en Germaansche
mythologie is afgeleid uit bronnen van de tweede Frija, Oudn. Frigg: zij is de vrouw, beschermster van
hand, als uit aanteekeningen van vreemden of echt en gezin; alleen nog als vrouw van Wodan bekend
van schrijvers uit Christelijke tijden ook uit opschrif- en hemelskoningin; van haar: Vrijdag. De verpersoonten, uit plaats- of personennamen in het bijz. echter lijkte aarde Terra Mater was Nerthus; in het N.
uit de Noordsche dichtkunst, als die der skalden en der vermannelijkt als Njördr, met zijn kinderen Freyr en
thulir (Edda’s). Wat wij aldus verkrijgen, is weinig >Freya als v a v i r vermeld. Freyr, Oudd. Frö, de
samenhangend: het beeld verschilt trouwens van stam stamgod der Ingvaeonen (Noordzeeduitschers), is
tot stam en is in voortdurende ontwikkeling. Veel- oorspronkelijk een alg. naam geweest voor opperste
soortige vreemde, bepaaldelijk klassieke en Christelijke Heer, want het woord beteekent Heer (nog in Froninvloed, is onmiskenbaar. Én wat de kunst bewaard dienst, Fronleichnam). Dubbelgangers van Nerthus
heeft, beantwoordt grootendeels wellicht niet aan de zijn waarsch. Nethalennia (= Isis?) en Tanfana. Voorts
wordt de godenmythus steeds meer ontwikkeld en
volksvereering in de werkelijkheid.
Gemeengermaansche naam voor opperwezen is het uitgebreid door ontdubbeling, nieuwe hypostaseering
oorspronkelijk onzijdige God (vr. gydjur), dat door van eigenschappen en namen, met iederen god diens
sommigen (Kluge) als „het te aanroepen Wezen”, min of meer uitvoerige, avontuurlijke, dikwijls potdoor anderen (Brugmann) als „het te duchten Wezen” sierlijke, soms tragische legende. Zoo Heimdalr; Baldr
wordt verklaard. Uit den tijd der dichtkunst, doch wel (= vorst), oude zonnegod waarsch., met zijn vrouw
ouder, kennen we nog a e s i r (geesten?) = azen Nana, hun zoon Forseti, voorzitter, de Friesche Fosete,
(Oudh. Ans-, Ned. Os-) als nog in plaatsnamen, wat de god van het recht (Helgoland-Fosetesland); Loki,
door Jordanes bij de Goten werd opgevat als semidii de intrigant onder de asen, de verleider; de dooder
(Jord. 76, 10). Het verblijf der azen is asgaard; al van Baldr. Met hen zijn de twee meest tragische
hebben velen nog een afzonderlijk verblijf. Een ander, legenden verbonden: de dood van Baldr en Ragnarök
vanen (= der góden noodlot ;> godenschemering), het einde
v a n i r,
uitsluitend Noordsch, woord is
(zonneglans?), die vrucht baarheidsgodheden schijnen van der góden eeuwigen strijd met de reuzen, in aller
te bedoelen. Andere namen beteekenden alleen bijzon- ondergang en vernietiging.
Het volksgeloof, onder den druk van de geweldige
dere eigenschappen der godheid en werden later
met
vergoddelijkt. Gewoonlijk worden drie Germ. góden natuurkrachten, bevolkte water, woud en rotsen
vermeld. Zoo reeds door Caesar: Sol, Vulcanus en Luna, woeste reuzen, in bestendigen strijd met de góden of
waarnaast
die ze vereerden om door hen beloond en geholpen te met Tursen de holen der bergen met draken
;

;

;

worden: natuurgodsdienst. Daarvoor getuigen nog de
namen der weekdagen: Zon- en Maandag, evenals
volksgebruiken van ouden zonnedienst. Tacitus kent
Mercurius, Hercules, en Mars, eene godin Isis (Germ.
c. 9), later nog Nerthus, wiens eeredienst hij beschrijft
(c. 9). Inderdaad schijnen drie góden algemeen door
de Germanen vereerd te zijn geworden. De vereer ing
van natuurkrachten, bijzonder van de zon, hadden
ze lang behouden: het oudste godsdienstig gedenkteeken is de zonnewagen van Trundholm, uit den

;

de schoone, lichtende, meestal vriendelijke elven;
de schrandere, gewoonlijk wanstaltige, dwergen
en kabouters; de donzige waterjonkvrouwen. Met deze
verpersoonlijkte natuurkrachten, de geesten en spoken,
die den mensch in het dagelijksche leven kwellen,
waaronder de beklemmende nachtspoken, nachtmaren,
bijzonder gevreesd waren. Ook de dooden konden uit
hun graven opstaan en omzwerven, soms als weerwolven of beren. Onder deze beklemmende invloeden
verklaart zich het geloof aan heksen.

:
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Het noodlot beheerscht alles, ook de góden. Het
wordt uitgevoerd door de nomen, waarvan de drie
hoofdnomen aan den voet van den wereldboom
Yggdrasil wonen. De dooden leefden onzichtbaar voort,
eerst in het graf, waarin men hen had gelegd, met spijs
en drank, wapenrusting en wat zij verder behoefden.
Onder de graven was het doodenrijk (Got. halja, hel).
Doch het doodenrijk lag ook in het uiterste Noorden,
als Jotunheimar of Utgardr, of in de zee; of in de
bergen, waaruit ze als geesten door de lucht voeren.
Offers werden op bepaalde tijden gebracht, private
of gezamenlijke, vooral om de winterzonnewende,
waarbij een plaats aan de afgestorvenen bij het feestmaal werd opengelaten. De poëzie heeft Hel verheven
tot Walhall, waar de in den strijd gevallenen, Finherjer, met Odin verblijven en door de Walkuren
bediend worden: oorspronkelijk de woedende geesten
van den oorlog, later door Odin uitgezonden om zijn

De
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belangrijkste kenbron voor het G.

r. is

Tacitus’

Germania (ca. 98 n. Chr.). Voorts zijn voor de reconstructie van het G. r. van beteekenis: spreekwoorden
(rechtsadagia), die zich vaak tot laat in de M.E.
gehandhaafd hebben, formulieren, die mondeling
overgeleverd zijn, ook welg ebruiksvoorwerpen (wapens,
munten, zegels, enz.).
In den Germ. stam neemt de familiegroep (Sippe)
een belangrijke zelfstandige plaats in, hetgeen wat

het recht aangaat tot uiting komt in het > zoengeld.
Het is de familiegroep (universa domus), welke herstel
van den vrede eischt bij gepleegd onrecht. Bij de starnvergadering berust het hoogste gezag. Daar wordt
beslist over oorlog en vrede. Rechtspraak en wetgeving
berusten daar evenzeer. Men vergadert op vaste tijden
(echt > ding) of wanneer er bijz. reden is tot het
bijeenroepen der stamgenooten (geboden > ding).
Elke stam omvat een of meer gouwen (pagi), welke op
haar beurt bestaan uit honderdschappen (centen i).
uitverkorenen te halen.
Wat den eigenlijken godsdienst aangaat: de Ger- De stamvergadering heeft verder kiesbevoegdheid
manen hadden oorspronkelijk geen tempels, maar (rex, dux; principes). Maatschappelijk treft men de
heilige wouden met steenen altaren. De tempels zijn groepeering aan in: adel, vrijen en hoorigen. Voorts
van lateren tijd. De vader was priester in het gezin, de kent men slaven (vrijheid als inzet bij spel). Het
heirman voor het volk. Een eigenlijke priesterstand eigendomsrecht was (zeker ten aanzien van onroerend
bestond niet, doch ontwikkelde zich later uit de goed) in den aan vang familie-eigendom, waarvan het
vorstenfamilicn. Hoog in aanzien ook stond dc vrouw > Beispruchsrecht zelfs tot na de M.E. een reminismet de profetische gave, de v ö 1 a, zieneres. Naast centie vormt. Tacitus vermeldt als bijzonderheid,
het gebed, het offer, ook het menschenoffer, tot nog dat testamentair erfrecht niet bekend was. Wette lijk
in de 9e eeuw bij de Saksen. Tegen de booze geesten vererfde het vermogen op den oudsten zoon; is er geen
trachtte men zich door tooverij te beveiligen: toover- zoon, dan komen in aanmerking als naaste bloedverwanten: broers, ooms van vaders- en van moederszijde.
runen, too ver liederen en spreuken.
Het G. r. was gewoonterecht, volksrecht. Bekend
Over den oorsprong van menschen en góden verhaalden de Germanen vlg. Tacitus (Germ. c. 21), hoe uit is de karakteristiek van Tacitus. dat de „boni mores”
Moeder Aarde de God Tuisco geboren werd; zijn zoon (goede zeden) bij de Germanen heel wat meer beteekenis
hadden dan elders goede wetten.
is Maimus, die de stamvader der menschen werd. Hij
Hermesdorf .
L i t. K. v. Amira, Grundr. des germ. Rechts ( 3 1913).
had drie zonen, uit wie de drie Germ. stammen der
Germania, > Germanen.
Ingvaeonen, Istvaeonen en Hermionen hun ontstaan
Germania, politiek dagblad, in 1870 te Berlijn
afleidden. Andere legenden over schepping en wereldondergang zijn uit lateren tijd en behooren tot de gesticht, als hoofdorgaan der voormalige Duitsche
Centrumpartij. Ook uitgeversmij. van werken op
Noordsche poëzie.
Zoo komt ons de G. m., de G. godsdienst, voor als religieus en politiek terrein.
:

een voortdurende ontaarding van de vereering van
Germanieus, eeretitel, „overwinnaar der Gerden Hemel-God der Indo-Germanen in steeds uitge- manen”, voor de eerste maal verleend aan Drusus
breider vermenschelijking en veelgoderij, waaruit de (>
Drusus, 6°), den veroveraar van Germanië
hoogere, poëtisch rijk uitgewerkte vorm ontstaat; (f 9 v. Chr.), en tot erfelijk cognomen geworden
terwijl het volk, in den angst voor de overweldigende in de gens Claudia. Drusus’ oudste zoon heet in de
natuurkrachten, voor allerlei vijandige geesten, steeds historie kortweg
(*15v. Chr., f 19
dieper tot demonenvereering en tooverij valt. De n. Chr.). Deze drong in 15-16 n. Chr. Germanië binnen,
voorstelling van een frisschen, forschen, vrijen en wreekte Varus’ dood en nederlaag, werd door keizer
opgewekten, blijden en ongedwongen godsdienst is Tiberius teruggeroepen en naar het O. gezonden;
ook wel een mythe.
V.Mierlo. vergiftigd door Piso. Onder grooten rouw werd zijn
lijk naar Rome overgebracht. Uit zijn huwelijk met
L i t. C. Clemen, Fontes Hist. Relig. Germ. (1928)
F. H. Meyer, Germ. Myth. (1891, met voll. bronnenver- > Agrippina sproten 9 kinderen, w.o. de latere keizer
melding). Laatste werken
B. Gronbech, in Chantepie Caligula, en Agrippina, de moeder van Nero. Yele
de la Sausseye (II 1925, 540-600)
K. Helm, Altgerm. latere keizers kregen ook na een overwinning op de
Religionsgesch. (I 1913)
P. Hermann, Deutscher u.
Germanen den eeretitel van Germanieus.
Witlox
Nord. Glaube (1925)
F. Mogk, G. Religionsgesch. u.
Germanin (Bayer 205) is een voor intraveneuze
Myth. ( 3 1927); id., in Samml. Göschen, Germ. Myth.;
nog uitstekend samongevat in Gebhardt, Handb. der inspuiting bestemd geneesmiddel, dat uitstekende
Deutschen Gesch. ( 7 1930, met bijz. lit.). Vgl. ook A. resultaten oplevert bij de behandeling van slaapziekte.
Heusler, in Die Religion in Gesch. u. Gegenwart (1928); Het is minder toxisch dan meerdere vroeger bij slaapJ. de Vries, Studiën over G. M. (1935, nog aan het ver- ziekte gebruikte geneesmiddelen.
In den laatsten
schijnen, in Tschr. voor Ned. Taal en Lett.).
tijd wordt g. ook aanbevolen voor de behandeling van
Germaansch recht, het recht, dat, afgezien van de > pemphigus.
E. Hermans.
dikwijls sterke afwijkingen onderling naar plaats en
Germanisme. In ij d e r e n zin is g. een
tijd, gold voor de vsch. Germaansche stammen. Naast Duitsche taaleigenaardigheid,
overgebracht in een
Rom. en Canoniek recht heeft het bepa lenden invloed andere taal. D. invloed op het Ned. was er reeds in de
gehad bij de vorming van het recht der vsch. Europ., M.E. en is ook in lateren tijd steeds werkzaam gebleven.
vnl. ook der W. Europ. staten.
> Leenwoord. De g. in dezen zin zijn vnl. D. w o o r -

Germanieus

:

:

;

;

.

;

:

:

:

w

.:

;
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die dikwijls worden verneder landscht; ook
vallen hieronder vele samenstellingen, naar D. voorbeeld gevormd. Voorbeelden : erker, hoogfijn, voorwoord, warenhuis, ijlgoed.
In e n g e r e n, meer gangbaren zin bedoelt men
met g. een vorm van > barbarisme en als zoodanig
een niet aanbevelenswaardige overname
is het g.

den,

van een D. woord of D. constructie. Beide opvattingen
worden uiteraard dikwijls verward, omdat het motief
der overname (taalbehoefte, gemakzucht, aanstellerij)
niet altijd onderscheiden wordt. Voorbeelden van g.
in den tweeden zin zijn: Je moet zitten blijven, i.p.v.
blijven zitten. We zien ons nog wel eens, i.p.v. elkaar
nog wel eens.
Vooral vanaf ca. 1760 werden Germanismen in N.
Ned. aangetroffen, doch ze genoten geen bijval. Op
het gebied van sommige wetenschappen, vooral van
de Prot. theologie, verkregen gedurende de 19e eeuw
een groot aantal g., thans moeilijk herkenbaar, burgerrecht. Zij worden vooral in het N. aangetroffen.
L i t. De Vooys, Verzamelde taalk. opstellen (II)
Verdam, Uit de Gesch. der Ned. taal ; Leest, Duitsche
invloed op het Ned. der Prot. theologen sedert het begin
Moortgat, de G. in het Ned. (Gent
der 19e e. (1929)
1925; toont te weinig bekendheid met het NoordTiecke /Jacobs.
Ned.).
element, teeken Ge,
9 scheikundig
rangnummer 32, atoomgewicht 72,60, metaal, smeltpunt 958,5°, behoorend tot de vierde groep van het
periodiek systeem, met tin en lood een natuur lijke
familie vormend, maar in eigenschappen toch ook verwant met arseen; het ekasilicium van Mendelejew;
door den ontdekker (Winkler, 1886) naar zijn land
genoemd. Het komt voor, aan zwavel en zilver gebonden, als argyrodiet en als canfieldiet en in kleine
hoeveelheden in de meeste zinkb lenden. Bij het
uitwerken van de electrolytische winning van zink
deed zich het onverwachte verschijnsel voor, dat een
tot dusver zoo uiterst zeldzaam element als g. tot
technische storingen aanleiding gaf. Hierdoor is het
echter tevens beter toegankelijk geworden. Toepassing
heeft g. practisch nog niet gekregen. Onderzocht wordt
zijn invloed in geringe hoeveelheden op metalen en
legeeringen. Zijn gebruik als middel tegen pernicieuze
anaemie heeft, door de opkomst van lever-preparaten
tegen deze ziekte, alle beteekenis verloren.
L i t. Tainton en Clayton, Transactions of the Amer.
Invloed op zinkElectrochem. Soc. (LVII 1930, 279
Zernike.
electrolyse).
sixth (Duitsche sext) noemt men in
Engeland het overmatig quint-sext-accoord; bijv.
:

;

Germanium

:

;

Gcrman

c-e-g-ais (do, mi, sol, la

).

Germantovvn,

villavoorstad van Philadelphia
(Ver. St. van Amerika). Gesticht in 1683 door Duitsche
Mennonieten, zelfstandig tot 1857. Meerdere hist.
gebouwen. Textielindustrie.
van Auxerre, Heilige, bisschop van
Auxerre, na Martinus van Tours de meest vereerde

Germanus

kerken en kloosters en gaf al wat

hij

bezat aan arme

kerkelijke stichtingen. Hij bestreed het Pelagianisme;
in 448 ging hij naar Ravenna, om van keizerin Galla
Placidia en van haar zoon Valentinianus III genade
te verkrijgen voor de opstandige Armoricanen; in hetzelfde jaar stierf hij aldaar. Zijn lijk werd naar
Auxerre overgebracht; van den aanvang af werd hij
daar vereerd. Zijn gebeente werd in 859 verheven
en in 1567 door de Calvinisten op enkele kleine stukjes
na verstrooid. Feestdag 31 Juli. Op zijn graf werd door
de H. Chlothilde een kerk gebouwd, die door Urbanus
II door drie boven elkaar liggende kerken werd vervangen, waarin ong. 60 lichamen van heiligen een
plaats vonden. Bij het graf ontstond ook de beroemde
Benedictijner abdij St. Germain van Auxerre, welke in
1567 door de Hugenoten verbrand en door de Fransche
Revolutie opgeheven werd.
L i t. Acta S.S. Julii (VII 1731 200-220) Mombritus,
:

;

Sanctuar. seu Vitae S.S. (I, 319-325); The Catholic
Beaunier-Besse, Albayes
Encycl. (VI). Over de abdij
Feugen
et prieurés de France (VI, 80-86).
:

Germanus

Heilige
I van Konstantinopel,
kerkelijk schrijver; f ca. 733. Als bisschop van Cyzicus
heeft hij zich op een synode van Konstantinopel
(712) voor het Monotheletisme verklaard. Hij keerde

weldra tot de orthodoxie terug en verkondigde de ware
leer, toen hij in 715 patriarch was geworden. Wegens
zijn oppositie tegen het Iconoclasme werd hij in 730
door keizer Leo III den Isauriër afgezet. G. schreef
enkele brieven, van groot belang voor den Beeldenstrijd, een dialoog over het einde des levens, een
geschrift, waarin hij ten onrechte Gregorius van Nyssa
verdedigt, als zou deze niet de apocatastasis-leer van
Origenes hebben geleerd. Van negen preeken zijn er
zeven aan Maria gewijd. In drie daarvan verdedigt
hij de ten-hemel-opneming van Maria. De echtheid
eener verklaring der Byzantijnsche liturgie, door
Anastasius Bibliothecarius in het Latijn bewerkt,
Frames.
zal moeilijk bewezen kunnen worden.
L i t.
U i t g. Migne, Patrol. Graeca (XCVIII).
Bardenhewer, Gesch. d. altkirchl. Lit. (V 1932, 48-51).

—

:

Germanus II van Konstantinopel, schismatiek
en den Latijnen vijandig gezind patriarch van Konstantinopel, resideerend te Nicea (1222-’40). Op aansporing
van den Byzantijnschen keizer Joannes III Vatatses
onderhandelde G. met paus Gregorius IX in 1232 over
de hereeniging met Rome. De onderhandelingen, voortgezet door vier legaten van Gregorius op het conc. van
Nympha (Bithynië), 1234, bleven echter zonder gevolg.
Lit.: Lex. f. Theol. u. Kirche (IV, 438). Koeken.
Germanus Moewakkad, stichter van) de Congregatie der Missiepriesters van den H. Paulus; * 3 Jan.
1852 te Damaskus, f 11 Febr. 1912. Op jeugdigen
leeftijd trad hij in het klooster van den Verlosser bij
Saida. In 1889 Melchit. bisschop van Baalbec, deed hij
afstand in 1894. Om het godsd. leven op te heffen,
voerde hij enkele liturg, hervormingen in en vervaardigde talrijke populair godsd. geschriften. De
door G. gestichte congregatie werd in 1896 door den
paus goedgekeurd. Zetel in Harisa (Libanon).
Feugen.
Lit.: Lex. f. Theol. u. K. (IV).

Fransche heilige; * 378 uit voorname ouders te Auxerre,
f 31 Juli 448 te Ravenna. Studeerde in Gallië en Rome.
Door keizer Honorius tot prefect (met zetel te Auxerre)
Germanus van Parijs, Heilige, bisschop van
benoemd, werd hij priester en was in zijn vaderstad
gedurende eenige jaren de leermeester van den Heiligen Parijs; * ca. 496, f 576; muntte uit door heiligheid en
Patricius. Bisschop Amator wenschte hem als zijn wijsheid (invloed op het hof der Mcrovingische koninopvolger; in 418 werd hij (tegen zijn wil) tot bisschop gen). Abt van St. Symphorianus van Autun 540,
van Auxerre verheven. Waarschijnlijk gescheiden van bisschop 555. Zijn gebeente rustte tot aan de Revolutie
aan hem
zijn vrouw, Eustachia, een Romeinsche, leidde hij een in de abdijkerk, door hemzelf gewijd en later
zeer streng leven. Hij

had vele volgelingen,

stichtte

toegewijd: St.*Germain-des -Prés

bij Parijs.

Twee

brie-

:
.
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Gemier

ven handelend over de liturgie zijn hem ten onrechte
toegeschreven geworden zij dagteekenen van ca. 700.
> Gallicaansche liturgie. Feestdag 28 Mei. Louwerse.
;

672

merkwaardige vulkanische vormingen („Pappenkaul”)
versteen ingen in de omgeving.
Mineraalwater

en

(o.a.

Germer, Heinrich,

Gerolsteiner Sprudel).

Gerona,
865 km 2

1°
prov. van Catalonië. Opp.
330 000 inw. Grootendeels bergland
(Oostel. Pyreneeën en het Catal. kustgeb.); in het O.
de kustvlakte met de rivieren Ter, Fluvia e.a. Veel
natuurschoon. Zeer gunstig regenrijk klimaat. In de
Werken: Die Techn. des Klavierspiels Rhythm. hoogere deelen wouden kurkeik in de vlakten landProblemc Wie spielt man Klavier ? Lehrb. der Ton- bouw: olijf, wijn. Minerale
bronnen bij Caldas de
bildung beim Klavierspiel Wie studiert man Klavier-

Duitsch klavierpaedagoog en schrijver van werken over het klavierspel;
* 1837 te Sommersdorf,
f 1913 te Dresden. Hij componeerde klavieretuden en instructieve stukken en gaf
werken van klass. meesters met nieuwe bewerking uit.

5

;

;

;

:

Malabella.

;

technik ?

Germinal
kiem), 7e

(Fr.,

=

kiemmaand;

<(

germe

=

maand van

het jaar in de tijdrekening der
van 21 of 22 Maart
tot 19 of 20 April van onze tijdrekening.
eerste Fransche Republiek. Zij liep

Germoiiprez,
*

Anna,

Vlaamsch

schrijfster;

Oudenaarde, onderwijzeres te Antwerpen.
Werken: Verzamelde Schetsen en Novellen (1901).
Een hist. verhaal Beroerde Tijden (1923).
Gernrode, voormalig Benedictinessen -klooster
in den Harz; gesticht 960; 1521 veranderd in een
wereldlijk dames-sticht; ging 1545 over tot het
Protestantisme
1610 opgeheven. De kloosterkerk is
een belangrijk monument van de vroeg-Romaansche
Duitsche architectuur.
Gero, een der markgraven, aan wie keizer Otto I
het bestuur over de Saksische grenslanden opdroeg
(938). Door dapperheid, geweld en list slaagde hij erin,
alle Slaven tot aan de Oder te onderwerpen en tot
cijnsbetaling te dwingen. Hij noodzaakte zelfs den
hertog der Polen (Miesko) tot erkenning der Duitsche
opperhoogheid voor zijn land tot aan de Warthe (963).
Dan, het oorlogsbedrijf vaarwel zeggend, sterk getroffen door den dood van zijn zoon, pelgrimeert G. naar
Rome en offert er zijn wapens op het graf der Apostelen.
Teruggekeerd bouwde hij het reeds in 960 door hem
gestichte klooster Gernrode bij Quedlinburg, alwaar
hij ook begraven is (965). In lied en sage (de markgraaf
Gere van het Nibelungenlied) leefde de geweldige
krijgsheld voort, die de eigenlijke grondvester van de
Duitsche heerschappij over het land tusschen Elbe en
Oder was. Uit zijn markgraafschap is Brandenburg,
de kern van het latere Pruisen, voortgekomen.
1866

te

:

;

L

Dönniges, Otto I.
Slootnians.
Augustijner kanunnik en proost van Reichersberg; * 1093 te Polling (Opper-Beieren), f 1169
te Reichersberg. Een strenge reformatorische geest,
die in geschriften heftig ijverde voor hervorming der
kerkelijke tucht en het gemeenschappelijk leven der
geestelijken, en door zijn voorbeeldige levenswijze
ook allen vóórging. Op dogmatisch gebied bestreed
hij de Fransche christologie.
U i t g. Migne, Patr. Lat. (dl. 193-194).
L i t.
Nobbe, Gerhoh von R. (Leipzig 1881). Th. Heijman
i t.

:

Gero,

—

:

K

Gerok, F r i e d r.
a r 1 (von), Duitsch
dichter; * 1815 te Baihingen a. d. Enz, f 1890 te
Stuttgart. Schreef in Geibel’s trant zeer vlakke, maar
in het Prot. Duitschland zoo geliefde gedichten,
dat G. als typisch „Konfirmandendichter” gold.
Voorn, werken: Palmenblatter (1857 nieuwe
reeks 1878) Blumen u. Sterne (1868) Deutsche Ostern
Evangelienpredigten (1856)
(1871)
Epistelpredigten
Lit.
Fr. Braun, Erinn. an K. G. (1890);
(1858).
Gerok, K. G., ein Lebensbild (1892) Otto, K. G. (1895).
Gerolstein, gem. in de Rijnpro v., gelegen in de
Eifel, aan de Kyll en aan de spoorlijn Keulen
Trier ;
verder treinverbinding met St. Vith, Adenau, Andernach. Ga. 2 800 inw., vnl. Kath. Burchtruïne en
;

;

;

—

;

;

;

;

:

;

—

2° Hoofdstad van de prov. G. (42° N., 2° 50' O.),
gelegen aan de Onar, bij de samenvloeiing met de Ter,
aan de spoorlijn Perpignan Barcelona. Ca. 23 000
inw. Textiolind. G. is een oude stad (het Gcrunda der
Rom., Arab. Dsjeroenda) met veel hist. merkwaardigheden. Bisschopszetel. Kathedraal. Links van de
rivier ligt de nieuwe stad, El Mercadel.
Erkelens.
Gerond wordt een klinker genoemd, die met lippenronding wordt uitgesproken.
Geronten (Gr. gerontes grijsaards), in het Oude
Sparta de dertig leden van de > gerousia of hoogsten
staatsraad, waarvan ook de twee koningen deel uitmaken. Zij zijn ten minste zestig jaar oud, van onberispelijken levenswandel en worden voor hun leven bij
acclamatie door de > Apella verkozen. V Pottelbergh.
Gerontius, Rom. veldheer, tegenstander van den
W. Romeinschen keizer Honorius (395-425), tegen wien
hij als tegenkeizer Maximus uitriep. Door zijn troepen
verlaten, toen Honorius een leger zond, doodde hij

—

=

.

zich zelf (409).

Gcrontius, monnik, schrijver der beroemde Vita
der H. Melania, die hij als geestelijke moeder vereerde
f na 485. Melania baant voor hem den weg tot het priesterschap en droeg hem bij haar dood de zorg over voor
haar klooster te Jerusalem. Eerst in Jerusalem zou
G. met Melania persoonlijk hebben kennis gemaakt.
Wat voor dien tijd in het leven van Pinianus en Melania is voorgevallen, verhaalt hij naar mededeelingen
van ooggetuigen of van henzelve.
Feugen.
U i t g. Vita S. Melaniae (Gr.), in Anal. Boll. (22,
M. Rampolla (Gr. en Lat. Rome 1905)
1903, 5-50)
Ned. vert. van Rampolla door Wasclewicz geb. baronesse
van Schilfgaarde G. Goyau, Ste Mélanie (Parijs 1908).
:

;

;

;

;

Gerosa, Vincentia,

Eerbiedwaardige; * 28

Oct. 1784 te Lovere (Italië), f 29 Juni 1847 aldaar.
Naast het werk in het ouderlijk huis wijdde zij zich aan
verpleging van zieken. In 1832 stichtte zij in vereeniging met den Z. Bart. Capitanio het genootschap van
de Zusters van Liefde van Lovere en werd na den dood
van B. Capitanio overste der Congregatie. Onder haar
beleidvolle leiding waren er na 10 jaren reeds 40 huizen geopend. In 1841 werd de Congr. door den paus
goedgekeurd. In 1906 is het proces harer zaligverklaring aanhangig gemaakt.
Feugen.

Geroulci,

Katherine Fullerton

Gordon Hall Gerould), Amer.

*

(mrs.

1897 te
Brockton (Massachusetts, V.S.), studeerde aan het Radcliff College; haar romans, verhalen en essays vallen
op, door hun onderwerp niet alleen, maar door fijnzinnige behandeling en zorgvuldige zielkundige verantwoording.
J. Panhuij8en.
Voorn, werken. Romans A Change of Air
(1917); Lost Valley (1922); Conquistador (1923). Bundels short stories
Vain Oblations (1914) Valiant Dust
(1922). Bundel essays
Modes and Morals (1920).
Gerousia (ant. h i s t.), raad van ouderlingen,
die in het Griekenland der Homerische tijden de koningen bijstond, en in Sparta een belangrijke politieke
schrijfster;

:

:

;

:

r
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Voorn, werken: Behalve meerdere bronnenTe Sparta bestond de G. uit 2 koningen
en 28 ouderlingen van meer dan 60 jaar, door het volk publicaties en documentaire uitgaven inzake het Belg.Ned. verdrag, o.a. Gesch. der Koninklijke (I) Muiterij
bij toejuichingen voor hun leven verkozen; zij staan
De
Koninklijk Kabinet of Dictatuur ?
en Scheuring
den koning en de ephoren voor in- en uitwendige staats- Hist. vorming v. d. bestuursambtenaar. Medewerker
zaken bij, doen rechtspraak in crimineele en politieke aan Europa, De Beweging, Dietsche stemmen. Redacprocessen, stellen wetten voor en kunnen die, zelfs teur v. Leiding. Publiceert thans regelmatig in Roeping.
tegen den wil der volksvergadering in, doordrijven.
Gerrit van Egmond, > Jan I.
Minder sterk dan te Sparta is in andere Gr. steden het
Gcrrit van Strijen verdedigde in 1427 voor Japrinciep der gerontocratie (bestuur der ouderen) door- coba van Beieren Zevenbergen tegen Philips den Goegedrongen. Waar in de latere Gr. Oudheid, o.m. voor den. Hij moest voor de overmacht bukken en werd naar
Klein-Azië, de G. vermeld wordt, schijnt deze niet een Rijsel gevoerd en daar 10 jaar gevangen gehouden.
van
politiek lichaam geweest te zijn, maar een broederschap
Gerrits Soetken, een „blinde [dochter.
tot bescherming van de stoffelijke belangen van de Rotterdamme gheboren”, f 1572 te Hoorn. Na haar
E. De Waele. dood werden te Haarlem, in 1592, een 98-tal schrifgrijsheid.
Gérouville, Belg. gem. in de prov. Luxemburg, tuurlijke liederen uitgegeven, als Een nieu Gheestearr. Virton, aan den straatweg van Virton naar Villers- lijck Liedt-boecxken. Niet te verwarren met een andere
devant-Orval. Opp. 1 265 ha, ca. 1 000 inw. Kalk- en „jonghe dochter, ghenaemt Vrou Gerrits van Medemklompenmakerij, blik geboren” en op 25-jarigen leeftijd te Tessel in 1605
leemgrond; landbouw. Vollerij,
bloemmolens steenbakkerij kalkovens Rom. oudheden. overleden, wier liederen eveneens na haar dood werGerpinnes, gem. in het O. van de prov. Hene- den uitgegeven als Nieu Gheestelijck Liedt-Boecxken
gouwen; ten Z.O. van Charleroi; opp. 2 440 ha, (1621).
V. Mierlo.
L i t. F. C. Wieder, De schriftuurl. Liedekens (1900).
ruim 2 000 inw. Landbouw, steengroeven. BelangGerrits , L o d e w ij k, Vlaamsch volksschrijver
wekkende Gotische kerk met reliekschrijn van de
H. Ro lande en met Romaansche doopvont; oude en strijder; * 1827 te Antwerpen, f 1873 aldaar. Zeer
halle; kasteel van G.; beroemde bedevaart. Rijk bedrijvig als Vlaamschgezind gemeenteraadslid in zijn
historisch verleden. Merkwaardige vondsten, nl. Rom. geboortestad en als volksvertegenwoordiger; een der
V. Asbroeck. leiders van den Nederduitschen Bond en van de Meevilla en tumuli.
Gerra, bisschop van, titel van mgr. J. > tingpartij. Schreef thans vergeten hist. tafereelen, roA. Boon
Zwijsen sinds 1842. Bovendien spreekt men van mans en vertellingen.
Gerritsen, J o a n n e s, Ned. aartspriester;
„Huize G e r r a”, het gebouw bij het seminarie
te Haaren, waar mgr. Zwijsen tot 1870 verblijf hield. * 1773 te Ressen (Bemmel), f 1843 te Duiven; 1798
kapelaan te Zutphen; sinds 1806 pastoor resp. te HarOp het oogenblik in gebruik als jeugdhuis.
Gerresheim (bij Düsseldorf), voormalig non- derwijk, Nijkerk, Zutphen en Duiven; 1813- ’34 aarts-

rol vervulde.

:

;

;

;

:

.

,

.

.

,

:

.

nenklooster, gesticht in de 9e eeuw; later veranderd in
een wereldlijk sticht voor adellijke dames; 1806 opgeheven. In de M.E. bedevaartsplaats ter eere van het

H. Bloed.

Gcrretson,

schiedenis en volkenkunde.
G. debuteerde als dichter

XI. 22

i t.

:

Nw. Ned.

L. J. v. d. Heijden, in

Biogr.

Wbk.

(V 1921).

Gers, dept. in Zuid-Frankrijk, opp. 6 291 km2
193 134 inw. (1931), 31 per km2 hoofdstad Auch. Veel
landbouw op de puinkegels van Armagnac (tarwe, haver); veeteelt (runderen, varkens, kippen). Veel wijn
;

en

brandewijnstokerij.
Laurent, L’Armagnac et les pays du G. (1910).
:
eerstgeboren zoon van Moses (Ex. 2-22).

L i t.

Gersam,

Gersen, Joannes, > Thomas van Kempen.
Gersloot, > Aengwirden.

met

zijn eersten (en laat-

verzenbundel „Experimenten’*, waarin hij in
literairen en levensstijl de edelste tradities van het
geloovig Protestantisme der 19e eeuw handhaaft. Zeer
veelzijdig publicist op literair (zie zijn letterk. opstelDe Beweging), historisch en politiek terrein
len in
gedragen door een sterk nationaal besef. G. streefde
in de Nationale Unie naar een verbinding van de
coalitie-partijen met de meest rechts staande linksche
partijen, zooals Colijn in zijn ministerie van 1933 ongeveer verwerkelijkte. Hij had een belangrijken invloed
op de totstandkoming van den nationalen tegenstand
tegen een z.i. onaanvaardbaar Ned. -Belgisch verdrag.
Groepeerde eind 1933 verschillende „fascistische”
organisaties in de „Corporatieve Concentratie”, welke
als zoodanig echter na ongeveer een jaar door verschillende omstandigheden ophield te bestaan. G. verdedigde
tegenover het staatsabsolutisme, een Ned. historisch
volksf ascisme, dat naast versterking van het staatsgezag, de vrijheden des volks zou behouden, en de
corporatieve idee uitwerken in den geest van Quadragesimo Anno. Groot vriend van het Kath. Zuiden
Knuvelder.
(> Midden-Nederland).
:

L

,

Frederik Carel

(pseud. als
dichter: Geerten Gossaert; teekent doorgaans C. Gerretson), Ned. dichter en geschiedkundige; * 1884 te
Rotterdam; werd opgeleid voor den handel; doctor
in de philosophie van de univ. Heidelberg; sinds 1925
aan Utrechtsche univ. hoogleeraar in de oude en jongere
geschiedenis van N.O.I. en vergelijkende koloniale ge-

sten)

van Gelderland.

priester

Gerson,

eerstgeboren zoon van Levi (Gen. 46.11).
den tocht door de woestijn moesten de Gersonieten
met de andere leBij

vieten (Kaathieten en Merarieten) voor het vervoer van het heiligdom zorg dragen. Na de verovering van Ca-

naan kregen

zij

13 levietensteden
toegewezen.

Gerson,
JeanleChar1 i

e

de, bijgeDoctor

naamd

christianissimus,
*

1363

te Gerson,

f 1429 te Lyon.
van
Leerling
J. Gerson.
Pierred’Ailly,en
evenals deze Ockhamist, sinds 1395 kanselier der Parij-
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sche univ. en met d’Ailly een der invloedrijkste figuren
tijdens het Westersche Schisma. G. zag in de Conciliai-

waarvan hij een uiteenzetting gaf in zijn De
unitate ecclesiae, De auferibilitate papae ab ecclesia
en De potestate ecclesiae en welke hij verdedigde met
d’Ailly op de Kerkvergadering van Konstanz. hét
middel tot beëindiging van het Westersch Schisma. In
de beoefening van mystiek en ascese, waarvan hij op
leerstellige en innig devote wijze nagenoeg alle vraagstukken behandelde in woord en geschrift, zocht hij
de verdieping van het geestelijk leven. De schrijver van
De navolging van Christus is G. niet, zooals thans algemeen wordt aangenomen. Wel is hij een der eerste bevorderaars van de devotie tot den H. Joseph. Zijn preeken
zijn ook rijk aan inlichtingen over en toespelingen op
de politieke en godsd. gebeurtenissen van zijn tijd.
Dict. Théol. cath. (VI, 1, 1313-1330); F.
Lit.
Sassen, Gesch. der patrist. en middeleeuwsche wijsbeg.
re theorie,

:

Koeken

(239).

Gerst
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(Hordeum),

.

een geslacht van
de familie der
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16 soorten, waar-

van vele wilde,
kweekenkele
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krap bemeten worden. Zomergerst geteeld als brouwmag daarentegen slechts weinig eiwit bevatten
en dit wordt o.a. bereikt door de stikstofvoorziening
matig te houden. Stalmest en groenbemesting kan de g.
slecht verwerken. Vroeg zaaien geeft in het algemeen
hooger opbrengst, zetmeelrijker korrel en fijner bast;
men zaait daarom de wintergerst reeds eind Sept. en
de zomergerst zoo mogelijk nog voor de haver in de
maand Maart. Rijenzaai verdient vooral bij g. aanbeveling, aangezien dit gemakkelijk legerend gewas
daardoor steviger wordt. Legering geeft overigens
vooral bij zomergerst niet die nadeelen, welke andere
gewassen daarvan ondervinden. De gerstkiemplant
is zwak, de bovenlaag van den grond moet daarom na
het zaaien open gehouden worden (schoffelen).
G. wordt, aangezien zij gemakkelijk uitvalt, geelrijp
gemaaid, moet daarna echter vóór het binnenhalen
aan hoopen op het veld drogen; zij broeit namelijk
gemakkelijk, waardoor de korrelkwaliteit sterk lijdt.
Veel verbouwde rassen van wintergerst zijn: Fletumer, Groninger, Vindicat, Mansholt’s Wintergerst II
en Vogel’s Agaer; van zomergerst: Svalöf ’s Goudgerst,
Princessegerst, Zegegerst, Mansholt’s 2-rijige zomergerst, Saxonia, Abed Kenia en Abed Ma ja, de laatste

gerst

drie rassen speciaal als brouwgerst.

Doordat do wintergerst vroeg rijpt en spoedig het
H. veld verlaat, is zij een geschikte dekvrucht voor

jubatum,

kwis- gras- en klaverzaad, biedt zij de gelegenheid om den
afkom- grond tijdig te bewerken en onkruid vrij te maken of
stig uit Amerika. om een stoppelgewas voor groenvoeder of groenAlgemeen in on- bemesting te telen en werkt zij ook gunstig op de
ze streken zijn: arbeidsverdeling i. h. bedrijf. Voor ziekten, •> Graan.
G. murinum,
Lit.: > Graan.
Dewez.
kruipertje of mu iVerwerking en gebruik. G. levert bij vermaling het
zengerst,opsteen- gerstemeel, dat als voedingsmiddel en ook als veevoer
gronden; H. se- wordt gebruikt. In den regel zift men bij de fabricatie
calinum,
veld- van het gerstemeel voor voedingsdoeleinden ’n gedeelte
gerst,
in
wei- van de zemelen af. Door pellen, rondslijpen en glanzen
land; H. mariti- van de g. in den gortmolen of gorthollander wordt de
mum, zeegerst, > gort verkregen. In den gorthollander draait een
op zouten grond; groote slijpsteen om een horizontale as in een
en H. arenar ium omkasting, die zelf ook, maar langzaam, om ccn
(Elymus arena- horizontale as draait. Tusschcn de omkasting en den
rius), zandhaver slijpsteen worden de gerstekorrels meegenomen en
of
ook blauwe daarbij van hun schil ontdaan, rondgeslepen en
pelgerst,

zeehaver en zeehaver genoemd.

Gewone gerst (Hordeum vulgare)
a =aar; b *= vruchtbare aartjes;
;

c

=

stamper.

gladgemaakt. > Grutten; Parelgort.
Laat men geweekte gerstekorrels kiemen, dan krijgt
De cultuursoor- men het gerstemout. Groenmout is het ongedroogde
ten stammen af mout; droogt (eest) men bij lage temperatuur, dan
van H. sativum, ontstaat lichte mout (bijv. voor Pilsner bier), terwijl
de echte g., en door eesten bij hoogere temp. het donkere mout wordt
van
bekende gemaakt, dat o.a. een grondstof voor het Münchener

wilde g., vroeger H. spontaneum geheeten, die in Noord - bier is. * Bier.
Bonman.
Airika en Azië thuis hoort.
Gebrande gerste- of moutkorrels dienen,
vooral
Teelt G. wordt geteeld als winter- of als zomergewas. in Limburg, maar meer nog in Duitschland, als
Zij gedijt het best op goed doorlatende, kafkrijke koffiesurrogaat (moutkoffie).
klei- of zavelgronden; zomergerst vindt echter ook
Moutproducten zijn ook bestanddeelen van allerlei
op de goede zandgronden steeds meer verbreiding.
versterkings- en voedingspreparaten. > Moutextract;
Doordat g. aan de structuur en vruchtbaarheid van Moutmeel.
G. v. d. Lee .
den grond nogal hooge eischen stelt, wordt zij meest
Gerstaekcr, Friedrich, Duitsch schrijver;
geteeld na hakvruchten, peulvruchten, koolzaad of * 1816 te Hamburg,
f 1871 te Brunswijk. G.’s felgeklaver, zelden na granen. De grondbewerking moet kleurde, veelgelezen reisbeschrijvingen en
romans
zorgvuldig geschieden. Door haar betrekkelijk gering hebben aan de jaren niet kunnen weerstaan. Op zijn
wortelvermogen moeten kali en phosphorzuur haar best is G. in enkele kleine verhalen en humoresken.
rijkelijk in gemakkelijk opneembaren vorm ter beschikU i t g. D. Theden, Ausgew. Werke (24 dln. 1889king staan; voor wintergerst, die in hoofdzaak geteeld *90).
Lit.
A. Carl, F. G. (1873) ; Jacobstroer, Die
Romantechnik
bei F. G. (Greifswald 1914).
en
daarom
een
hoog
wordt als voergerst
eiwitgehalte
moet hebben, moet ook de stikstofbemesting niet te
Gerstekorrel (genees k.), een plaatselijke.

—

:

:

.
;

-
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in een ooglid, veroorzaakt door koesterde een bijzondere devotie tot het H. Hart van
van een der vele klieren, welke daar Jesus. Was zij een Benedictines of behoorde zij tot de
Het
aanwezig zijn. Het komt gewoonlijk tot een abcesje, Cisterciënserorde ? De vraag is omstreden.
schijnt, dat men zich te Helfta beschouwde als Cistcrdat bij den ooglidrand doorbreekt.

zwelling

pijnlijke

etterige ontsteking

Gerstekorrel (textiel),
of katoenen

handdoeken

e.d.

linnen, halflinnen
korrelig, generfd

met

voorkomen, verkregen door regelmatig verdeelde,
meestal twee boven elkaar liggende, inslagflotteeringen.
Met het oog op de kleur- of patroon vorming onderscheidt men bij deze handdoeken: geheel effene en
die

met gekleurde

of gestreepte keper- of gebrocheerde

randen. Vervolgens kunnen handdoeken in gebruikelijke
maten, door middel van de Jacquardraachine, van
lengte- en dwarsstrepen, eventueel van bijz. kenteekens,

namen

e.d.,

voorzien worden.

ciënserkiooster, zonder nochtans officieel in het ordes

verband

U

te zijn

opgenomen,

terwijl

men ook BenedicLindeman

gebruiken behield.

tijner

Revelationes Gertrudianae et Mechtildianae
1875) aldaar ook de Excercitiae en in Scritti
L i t. Inl. van de Parijsche
mona8tici (Praglia 1924).
Dom U. Berlière, La Dévotion au
uitg. harer werken
Sacré Coeur dans 1’Ordre de S. Benoit (Parijs 1923)
M. Molenaar M. S. C., Geertrui van Helfta (1926).
t g.

i

:

(I Parijs

—

;

:

:

;

Gertrudis van Hackeborn,
* 1232,

Schroeder.

Cisterciënser(?)zuster;

f 1292; zuster van de H. Mechtildis. (Over de

vraag: Cisterciënser of Benedictines, zie vorig art.)
Zij trad in Rodersdorf in, werd 1251 abdis, stichtte
v o n, Duitsch dichter van Anacreontische, later ook 1253 met behulp van haar broeders Albertus en Lodeprae -Romantische poëzie (Shakespeare- en Dante
wijk het klooster Hedersleben en verplaatste 1258 haar
cultus 1). * 1737 te Tondem, f 1823 te Altona.
eigen klooster, wegens gebrek aan water, naar Helfta.
U i t g. Vermischte Schriften (3 dln. Altona 1851). Zij was een vrouw met buitengewone gaven van geest
L i t. A. M. Wagner, G. und der Sturm und Drang en gemoed. Onder haar bereikte Helfta het toppunt
(2 dln. 1920 vlg.).
van zijn bloei.
2°
i
g a n d, geschiedschrijver-compilator, van L i t.
> Gertrudis de Groote.
Feugen.
een Landeschronik van Thüringen en Hessen, van een
Gertrudis van Nijvel, Heilige, maagd; * 626,
kroniek v. Frankenberg; * 1457 te Frankenberg, f 1522.
als dochter van Pepijn van Landen, f 17 Maart 669.
U i t g. H. Diemer (1909).
Gerstgras (Hordeum secalinum), overblijvend Zuster van de H. abdis Begga van Andenne. Wees een
rijk huwelijk af en trad in het door hare moeder gest ichte
bossen vormend bovengras. Komt in goede weilanden
op de betere gronden steeds voor. Van minder waarde klooster te Nijvel, waarvan zij in 652 abdis werd. Bekend om hare Schriftuurkennis, hare naastenliefde en
voor het bestand, omdat het te weinig produceert.
heldhaftige deugd. Vroeger werd zij in de Nederlanden
Gcrstungcn, plaats in Thüringen aan de Werra,
en in Neder-Duitschland zeer vereerd. Zij wordt aangemet ca. 2 300 inw. (Prot.). Bij den Vrede van Gerroepen tegen ratten- en muizenplaag. Reliquieënschrijn
stungen, gesloten op 2 Febr. 1074, zegde koning
in de Collegiale kerk te Nijvel. Feest 17 Maart. >
Hendrik IV den Saksen straffeloosheid toe en verGeertruud’s Minne.
De Schaepdrijver.
zekerde hij de teruggave van Beieren aan Otto van
L i t. : M. G. H. Script. Rer. Merov. (II, 453 vlg.).
Nordheim.
Voorst, in de kunst. G., gekleed als abdis
Gertrudis van Altenberg, Heilige, abdis der met staf, heeft als attribuut een spinrokken en drie
Praemonstratenser abdij Altenberg; * 1227, f 13 Aug.
ratten (muizen). Soms ook een model van een kerk,
1297. Op 21-jarigen leeftijd werd zij overste der abdij,
terwijl een kroon op den grond ligt. Zij is een der 14
aan wier zorgen zij als kind door haar moeder, de H. Noodhelpers. Degenen, die haar een stigma in de hand
Elisabeth van Thüringen, was toevertrouwd. Zij deed
en een hart tot attribuut geven, verwarren haar met
de abdijkerk bouwen en voerde daar in 1270 het H. Gertrudis van Helfta.
Heijer.
Sacramentsfeest in. Vereering in 1348 toegestaan.
Gertrudis van Oosten, Eerbiedwaardige, * ca.
Feest 13 Augustus.
1300 te Voorburg, f 6 Jan. 1358. Ontleende haar naam
L i t. Acta S.S. Aug. (III 1753, 142 vlg.) ; Franz.
lied „Het daghet in den OosStud. (7, 1920, 249-252).
Feugen. aan het middeleeuwsche
Gertrudis Maria van Angers (Anna Maria Ber- ten”, dat zij bij voorkeur zong. Teleurgesteld in aardsche liefde, gaf zij zich geheel aan Christus „referendo
nier), mystiek begenadigde; * 28 Oct. 1870 te Lion
carmen ad dilectum suuin Jesum Christum”. Ze werd
d’ Angers, f 24 Mei 1908 te Angers. 1887 -’91 novice
begijn te Delft, bezat een hoog gebedsleven, afgestemd
in het moederhuis der onderwijszusters van den H.
op de liturgie, en beoefende daarbij op heldhaftige
Carolus te Angers. Na de opheffing van het klooster
wijze de naastenliefde. Treffend is vooral de bijstand,
in Angers aan vsch. scholen als onderwijzeres werkdien zij aan haar ontrouwen minnaar en diens vrouw
zaam. Haar graf wordt door pelgrims druk bezocht.
voorL i t. St. Legueu, Une mystique de nos jours (Angers verleende. Ze kreeg de > stigmata en de gave der
4
Feugen zegging. Haar levensbeschrijving is naar den tekst van
1919) ; Une privilégiée (populaire biogr.).
Gertrudis de Groote, van Helfta, Heilige,* 6 Rosweyde S.J. opnieuw uitgegeven en daarbij romanThijm: Verspreide
Jan. 1256, f waarsch. einde 1302. Feest 16 Nov. (17 tisch bewerkt door J. A. Alberdingk
Nov. in de Benedictijnerorde). De heilige wordt vaak verhalen in proza (I Amsterdam 1879, blz. 25-60).
Th. Heijman.
verward met haar abdis en naamgenoot G. van
Geruisch, typisch geluid, dat teweeggebracht
a c k e b o r n. Zij kwam op vijfjarigen leeftijd als
scholiere naar Helfta (bij Eisleben), waar zij later haar wordt door niet volkomen regelmatig op elkaar
(trappelen van paarden,
professie als religieuze deed. Vaak door ziekte bezocht, volgende geluidsstooten
leidde zij van haar 26e levensjaar een hoogstaand ge- golfslag enz.). Men onderscheid twee soorten geruisch:
bedsleven in nauwe aansluiting aan de liturgie en in aanhoudend g. (wind in boomen, ruischen van
innigste vereeniging met den Zaligmaker, waarvan een beek, paardengetrappel enz.) eng. van korten

Gerstenbcrg ,1° Heinrich

Wilhelm

:

—

:

W

:

:

:

:

.

H

men

een weerklank vindt in haar boek Legatus divinae
Van kleinere door haar geschreven werkjes
bleven alleen de Excercitiae spirituales bewaard. G.
Pietatis.

duur

(knal, pats, enz.).

Gerulf

v.

Itterbeek.

graaf in Kennemerland,
ambtenaar van den Noorman Godfried, heerscher over

(ook

Gerolf),

;

;

Gerulphus
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Friesland, onderhandelde 885 namens dezen met
keizer Karei III, den Dikken, verried Godfried en
ontwierp het moordplan, waarvan deze nog 885 het
slachtoffer werd. Bij do liquidatie van Godfried ’s rijk,
het „Ned. Normandië”, wist G. zijn voordeel te behalen:

—Gervinus

680

werd een blinde wonderbaar genezen. De
vereering verbreidde zich snel. In het midden der
5e eeuw ontstond een legende, aan Ambrosius toegeschreven. Hierin wordt hun dood omstreeks 270 gesteld.
Ambrosius werd na zijn dood in 397 in het graf van G.
en P. bijgezet, en rust daar nog in de crypte tusschen de
lichamen dezer beide martelaren. Feest 19 Juni. Hun
namen worden in de litanie van Allerheiligen genoemd.
overblijfselen

889 begiftigde de Duitsche koning Amulf hem met
goederen in Holland („tusschen den Rijn en Svithardeshaga”). G. is de stamvader der Holl. graven,
hoogstwaarsch. was Diederik I zijn zoon. Op chrono loVoorst, in de kunst. G. en P. worden
gischen grond is er bezwaar tegen, hem te vereenzelvi- gewoonlijk te zamen afgebeeld en dan ook in de kleedij
gen met Gerulf, graaf in Friesland, die 833 genoemd van de streek, waar zij vereerd worden. P. heeft als
wordt, samen met een zoon Gerald.
attribuut een zwaard, G. een geesel.
L i t. : Go8ses, De vorming v.h. graafsch. Holl. (1915,
L i t. Acta S.S. Juni (III 1701, 821 vlg.) Bibl. hagiogr.
Nw. Ned. Biogr. Wbk. (VI, 578)
1 vlg.) ; Blok, in
Anal. Boll. (23, 1904, 427 vlg.)
Lat. (I, 524 vlg.)
Gosses en Japikse, Handb. tot de staatk. gesch. v. Ned. E. Lucius, Die Anf&nge des Heiligenkults (1904, 146 vlg.,
2
Rogier. 153 vlg.).
41-42, 47 vlg.).
( 1927,
Feugen.
Gerulphus (Gerulf), Heilige, martelaar; * 8e eeuw
Gervasius van Breisnach (Brisacensis) (familiete Merendree bij Gent. Volgens de legende werd hij naam Brunk), Capucijn; * 1684, 1 1717 te Luzem.
te Drongen door zijn peter vermoord op de terugreis Doctor in phil. en rechten; van 1700 tot 1715 met
uit Gent, waar hij het Vormsel had ontvangen. Zijn onderbreking van enkele jaren provinciaal der Zwits.
reliquieën berusten te Drongen. Hij wordt aangeroepen prov., 1704- ’05, pauselijk visitator van België. Zijn
tegen koorts. Feest 21 Sept. in het Rom. Martyrolo- Cursus philosophicus en zijn Cursus theologicus zijn
gium en te Drongen; 25 Sept. in het bisdom Gent.
scholastiek, doch behooren niet tot een bepaalde school.
L it. : Acta S.S. Sept. (VI). Over de vereering Anal. Hij verdedigde o.a. de scientia media en is in de
Boll. (4, 1885, 203-206) ; Van der Essen, Etude crit. et
moraal probabiliorist.
méroving. de l'anc. Belg.
litt. sur les Vitae des Saints
L i t. Anal. O. Cap. (26, 1910, 80).
Feugen.
(Leuven, 385-388).
De Schaepdrijver.
Gervasius van Praet, kastelein van Brugge,
Gerundium (< Lat. gerere doen) noemt men
belegerde, na den moord op Karei den Goeden (1127),
in de grammatica den vorm, die dient om de verbogen
de moordenaars in het kasteel van Brugge, Ravenschot,
naamvallen van den infinitivus weer te geven. Het is
nam het in en vervolgde de moordenaars.
geen zuivere nominaalvorm, want in het Lat. bijv.
Galbertus Brugensis, De multro etc. Karoli
L i t.
bepaald
adjectiva
niet
door
wordt het g. door adverbia,
comiti8 Flandriarum (ed. Pirenne, 1891).
(een eigen meening, vooral ook met betrekking tot
Gervasius (familienaam: II. F. v. d. Leemputten),
het Fr., heeft dr. B. Weerenbeck: Le participe présent
Ned. Capucijn, schrijver over bovennatuurlijke opvoeet le gérondif). In het Lat. komt het g. vrij veelvuldig
ding (deugdpaedagogiek). * 1884 te Beek en Donk.
voor, bijv. docendo discimus: wij leeren door het onderGodsdienstleraar aan de R.K. Leergangen te Tilburg
wijs, dat wij geven, of: door tc onderwijzen; venia
sinds 1917, lector voor de H. Schrift v. n. N. T. 1920.
legendi: verlof om te lezen. In het Mnl. vindt men
Voorn, werken: Bovennat. Paedagogie Ons
noot
altoos
lerens
functie,
bijv.
so
es
dezelfde
het g. in
De
bovennat. organisme
Alg.
deugdpaedagogiek
(= noodig). In het tegenw. Ned. is het nog bij enkele E. K. in de opvoeding Maria in de opvoeding Bijz.
staande uitdrukkingen bewaard gebleven, als in: deugdpaedagogiek
vsch. nummers in de „Opvoedk.
Rombouts.
een uur gaans, het is meenens enz. In de dialecten Brochurenreeks”.
v. Marrewijk.
wordt het nog vaker gevonden.
Gerving ,Bernardus Josef, aartspriester;
Gerundivum noemt men in de Lat. grammatica * 1782 te Wessum (Munsterland), f 1842 te Alkmaar.
het verbaal-adjectivum, dat aanduidt, dat de hande- In 1805 priester gewijd, kapelaan te Amsterdam.
ling, in het werkwoord uitgedrukt, verricht moet Sinds 1812 pastoor resp. te Monnikendam, Alkmaar
worden. Het g. wordt van den stam gevormd met den en Amsterdam. 1839- ’42 president van het seminarie
uitgang -ndus en verder als adjectivum verbogen, Warmond. Deken van het Noorderkwartier van
bijv. cetenim censeo Carthaginem esse delendam: N. Holland (1824- ’34) en sinds 1834 aartspriester
overigens ben ik van meening, dat Carthago verwoest van Holland, Zeeland en West-Friesland. G.’s briefmoet worden. In het Ned. gebruikelijke termen als wisseling met Antonucci geeft een goeden kijk op zijn
memorandum, corrigenda, doctorandus zijn eigenlijk groote werkzaamheid in de jaren 1834- ’42.
L i t. : J. C. v. d. Loos, B. J. Gerving (Bijdr. Gesch.
ook gerundiva.
v. Marrewijk.
de Haas.
Gervais, Paul, Fransch zoöloog; *1816 te Bisd. Haarlem, XLI 1923).
Gervinus , 1° Benedict, abt van St. Riquier;f
Parijs, f 1879 aldaar. Prof. in de zoölogie en vergelijkende anatomie te Montpellier (1846), aan de Sorbonne 1075. Kanunnik te Reims; monnik te St. Vannes in
Verdun onder abt Richardus, met wien hij in 1025
(1865) en aan den plantentuin te Parijs (1868).
Werken: Hist. naturelle des insectes aptères (4 dln. een bedevaart naar het H. Land maakte; 1045 abt
Hist. nat. des mammifères (2 dln. van St. Riquier bij Laon.
Parijs 1836-’47)
1854-’55)
Zool. médicale
Zool. et paléont. fr. ( 2 1859)
L i t. Vita in de Kroniek Hariulf (IV, c. 12-26), uitg.
met van Beneden 2 dln. 1859) De 1’ancienneté de d. F. Lot (Parijs 1895) J. Corblet, Hagiogr. du dioc.
’homme (1865) Cours élément, d’hist. nat. (2 dln. d’Armiens (II Parijs 1870) A. Hénocque, Hist. de St.
4
Riquier (I Amiens 1880).
1883) Eléments de zool. ( 4 1885).
2° Heilige, Benedictijn, 2e abt van OudenGervasius en Protasius, Heiligen, beschermheiligen van Milaan, van wie overigens weinig anders burg (West-Vlaanderen); f 17 April 1117. Maakbekend dan dat zij martelaren zijn. Toen de H. Am- te bedevaarten naar Jerusalem (tweemaal) en naar
brosius 386 de nieuw gebouwde basiliek (thans Rome, trad te St. Wynoxbergen in, leidde in de
S. Ambrozia)zou wijden, werd het gebeente van G. en P. omgeving van vsch. kloosters een kluizenaarsleven
daarheen overgebracht. Tijdens het overdragen dezer en werd door de monniken van Oudenburg tot abt
:
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en leefde verder als kluize- gezonden, vooral zijn strijd ter bevrijding van zijn
Feugen. vrouw Rogmo en het door haar overweldiger Sjiraigol
L i t. J. Molanus, Natales sanctorum Belgii (Leuven bezette Tibet. Men heeft wel samenhang van den naam
Gesar met Czar vermoed. Een vert. gaf A. H. Francke
1595, 71 vlg.) ; Acta SS. April (II 1675, 495 vlg.).
Zoetmulder
Gervinus , Georg Gottfried, Duitsch onder den titel Kesar Saga.
historicus; * 1805 te Darmstadt, f 1871 te Heidelberg;
Gesaten, Gallische stam (tusschen Rhöne en
privaatdocent te Heidelberg (1830), prof. in de gesch. Alpen), trok in 225 v. Chr. te zamen met de Boiers
te Göttingen (1835); na eenige jaren te Darmstadt en en Insubriërs tegen Rome op. Bij kaap Telamon bloedig

gekozen. In 1105 trad

hij af

naar.

:

.

Rome, vestigde hij zich als „honorarprofessor” te
Heidelberg (1844). Hij schreef de eerste geleerde en
volledige geschiedenis van de Duitsche letterkunde
Willaert.
en stichtte de Deutsche Zeitung (1847).

te

Werken:

o.a. Gesch. der poetischen National-lit.
der Deutschen (5 dln. 1835-’42 ; later getiteld Gesch. der
6 1871-*74)
Shakespeare
;
dt. Dichtung ; K. Bartsch,
4
1872) ; Gesch. des 19. Jhrh. (8 dln. 1854-’60).
(2 dln.
> Nunen (N. Br. gem.).

Gcrwen,
Gcry, > Gaugericus.
Geryones (Gr. m y t h.),

ook

Geryon

of

Geryoneus,

kleinzoon van Medusa en bezitter
van groote kudden op het eil. Erythea, tot hem Hercules zijn runderen en het leven benam. Hij wordt
bij voorkeur voorgesteld als een reus met drie lichamen of drie koppen (o.m. op den Zeustempel te OlymCuypers.
pia).

Gerzean of Gerzeh-cultuur. Behoort
onder de laat-Neolithische culturen van Opper-Egypte.
Steen-kopertijd.

Ges

(sol ]?),

verlaagde g

de door een mol met een halven toon

(sol);

enharmonisch

gelijk

aan

fis (fa jj).

Gés
>

primitieve volkengroep in het O. van Brazilië.
,
Indianen van Z. Amerika.
Gesamtunterricht is een moderne toepassing

concentratie-idee, die sinds Herbart als
vruchtbaar element in de didactiek is blijven doorwerken. Al is het woord Duitsch (in vsch. landen

van de oude

werd G. althans voor de laagste klassen der lagere
school officieel voorgeschreven), de zaak is eigenlijk
reeds lang in Ned. bekend, nl. in het Ligthartsche
zaakonderwijs. Ligthart stelt het eerste winterhalfjaar
het „timmeren” aan de orde, een uitgebreid stofcomplex, waarmee de klas een maand of vijf zal
worden beziggehouden. Bij de behandeling bestaat
geen scheiding van vakken, en evenmin de gewone
roosterafwisseling : alles wordt samengesmolten tot
een geheel : nu wordt er verteld, dan een versje
geleerd, straks gezongen, daartusschen door gerekend,
geteekend, geknipt, gevouwen, alnaar stof en les dat
meebrengen. Dat nu heet in Duitschland G. Het is
onderwijs zonder rooster of vakken -indeeling ; het is
onderwijs „van het kind uit”, want de belangstelling

der leerlingen bepaalt fcitelijk den gang ; het is omgevingsonderwijs, daar de stof ontleend wordt aan het
milieu, waarin de kinderen leven; het is laagste-klassenonderwijs en bedoeld als overgang van vóórschoolsche
naar schoolsche bezigheid. Dat na enkele weken of
maanden uit het versmolten geheel stelselmatig lezen,
schrijven, rekenen af zonder lijk naar voren treden,
neemt het karakter van totaal-onderwijs niet weg.
Niet enkel in D., maar ook elders vindt G. meer en
meer toepassing. De „centres d’intérêt” van Decroly en
Dewey, de Russ. en Amer. project-methode zijn in

den grond hetzelfde.
L i t.: F. X. Eggersdorfer, Jugendbildung (1928);
Rombouts.
Rombout8, Kath. Pedagogiek (I 1934).
Gesarsage, nationaal heldendicht der Boeddhisten in Tibet, beschrijvend de daden van Gesar
Chan, tweeden zoon van Indra, door Boeddha op aarde

verslagen door den consul Atilius.

Geschaduwde letter noemt men in de boekdrukkerswereld een drukletter, die van een schaduwrand is voorzien. Ook bij geteekende of geschilderde
letters kan men zulk een schaduw aanbrengen. Echter
is dit steeds een miskenning van het wezen en karakter
letterbeeld. Een letter toch, zooals men om te
schrijven of om te drukken gebruikt, is een teeken, een
abstract teeken, heeft dus geen dikte en derhalve kan zij

van het

ook geen schaduw hebben. G.
uit de

1.

zijn

wansmaak -periode der 19e

vooral een product
e.,

vóór er (sedert

ca. 1890) een alg. herleving intrad; zij zijn op één lijn
te stellen met als marmer geschilderd hout en dgl.

Poortenaar.
de hand vervaardigd
papier. Tegenw. komt dit slechts uiterst zelden meer
voor, althans in Nederland. Voor speciale boekwerken,
éditions de luxe, en voor etsen of gravures neemt men
nog wel het uit de hand geschepte, dat het duurste is.
Het meeste papier, dat tegenwoordig „geschept” heet,
wordt echter op een machinale wijze verkregen en
is daardoor minder mooi en minder sterk. De papierbrei
wordt door een werkman met
( > Papierbereiding)
een bak opgeschept uit de kuip, waarin zij zich bevindt.
Door den bak op de juiste wijze te schudden vloeit de

wansmakelijkheden.

Geschept papier, met

overtollige brei af en komen de papiervezels in alle
richtingen door elkaar te liggen, wat op een machine
zóó nooit mogelijk is, en het papier een ongeëvenaarden

samenhang geeft.
Iets van de papierbrei loopt onder den (afneembaren)
rand van den bak, en hierdoor ontstaat de echte
„scheprand”, een der kenmerken van g. p. De rand van
den schepbak wordt nu weggenomen en de bodem
van metaalgaas, waarop een laagje vezels is achtergebleven, wordt op een vilt omgekeerd en neergedrukt
(„gekoetst”). Inmiddels heeft de schepper zijn afneembaren rand om een tweeden bak -bodem geplaatst en
hij opnieuw den bodem
met het vel-in-wording doorgeeft aan den „koetser”.

weer een vel geschept, waarna

Op dezelfde wijze als de lijnen v. > gevergeerd papier
ontstaat in het echt geschepte het > watermerk, nl.
door de dikte der metaaldraden op den bodem van den
schepbak. Bij machinale bereidingswijzen wordt dit
nagevolgd en ook de rafelige schepkant wordt geïmiteerd, om niet te zeggen vervalscht.
De vellen papier op vilt worden in stapels opeengelegd en vervolgens geperst, opdat het overtollig
vocht verwijderd wordt. Het papier is dan nog zeer
zacht en niet beschrijfbaar (inkt vloeit er op uit), het
wordt daarom in lijm gedompeld en gedroogd. Deze
oude handbewerkingen worden nu ook machinaal
Poortenaar

verricht.

.

heeten vertalingen van de
Schrift, die vnl. de gcschiedk. boeken bevatten.
Een eerste, van 1358, is vooral bekend als gesch.
van het Joodsche volk en schijnt het werk van een
Noord-Nederlander te zijn. Een tweede, in twee deelen,
waarvan het eerste in 1360 werd voltooid, het tweede

Geschiedbijbels

H

in

is meer een eigenlijke vertaling van den
met inlasschingen uit de Historia scholastica

1361,

Bijbel,
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van Petrus Comestor, Alexander, Wrake van Jeruzalem door Van Maerlant, apocryphen, enz., in vsch.
hss. met vsch. dln. De vertaler was een Zuid-Nederlander, die reeds een Passionael had overgezet, en ook
een Vaderboec vertaalde. Van hem zou ook een vert.
zijn van de in vele hss. daarbij aansluitende evangeliën,
als concordantie, waarbij gebruik werd gemaakt van het
Limburgsche Leven van Jesus volgens een LS -redactie.
Ook de vertaling van Isaias, Jeremias en Klaagliederen
schijnt, ondanks tegenspraak, wel van denzelfden te
zijn. Als onmiddelUjk voorbeeld had hij de tusschen
1291 en 1294 samengestelde Bible historiale van kanunnik Guyart Desmoulinns, van Aire in Artois, die een
vermenging bevatte van de belangrijkste hist. bijbelboeken en van een vrije bewerking van Petrus Comestor ’s
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L i t. E. Bernheim, Lehrb. der hist. Methode (Berlijn
1908) A. Feder, Lehrb. der hist. Methodik (Regensburg
Ch. Langlois en Ch. Seignobos, Introd. aux
1924)
études hist. (Parijs z.j.).
F. Sassen.
:

;

;

Geschiedenisonderwijs. Geschiedenis is een
vak, dat levenservaring en menschenkennis vraagt.
Het lagere-schoolkind staat dus slechts open voor
„geschiedenissen”, voor interessante episoden uit
algemeene, kerkelijke, vader landsche en speciaal
bijbelsche geschiedenis; evenzeer voor de godsdienstig
zedelijke waarde, die in de handelingen en gedragingen
van bepaalde geschiedk. personen gelegen is. Deze
overwegingen wijzen den methodisch juisten weg,
die voor de Kath. scholen op voortreffelijke wijze
gebaand is door J. J. Doodkorte c.s. De biographische
Historia Scholastica.
V. Mierlo. leerwijze (hoofdfiguren als helden van verhalen);
L i t. C. H. Ebbinge Wubben, Over Mnl. vert. v. h de vertelling als leervorm; rijk aanschouwingsmateriaal
O.T. (1903) C. C. De Bruin, Mnl. vert. v. h. N.T. (1934). om de tastende verbeelding voor afdwaling te behoeden;
Geschiedenis (zie ook
Historiographie). geen verheerlijking van vechtjassen (de vredesIn objectieven zin verstaat men onder g. alle gebeuren gedachte); weinig jaartallen; Christus koningschap
op aarde, doch meer bijzonder het gebeuren, dat door als leidende idee, ziedaar enkele method. hoofdlijnen.
Lit.: J. J. Doodkorte, Het kath. beginsel in ons
de vrije werkzaamheid van den mensch is veroorzaakt.
geschiedenisonderwijs (1925)
id.,
Grevenbroek en
G. als wetenschap omvat het onderzoek en de beschrijWerkman, De roep der historie, 2 handl. met leer- en
ving van dit laatste, inzoover het in eenig opzicht leesboekjes (1928-’32)
Rombouts, Kath. Pedagogiek
voor de ontwikkeling van mensch en maatschappij (III 1934); Verboeten en Vincent, Opv. en Ond. (II
van beteekenis is. Materieel en formeel object van de g. 1934).
Rombouts
^
is
daarmee reeds aangeduid. Zij is een ervaringsGeschiedkundig e Bladen, tijdschrift voor
wetenschap, die de feiten van het historisch gebeuren de beoefening der geschiedenis, onder bestuur van
heeft vast te stellen, samen te vatten, te verklaren A. J. A. Flament, J. W. van Heeswijk, J. M. J.
en te beoordeelen. Als bronnen dienen haar alle Knaapen en H. W. E. Moller. In 1905 en ’06 is het
gegevens, die een historische gebeurtenis voor ons verschenen, waarna de redactie is overgegaan naar
kunnen doen herleven (monumenten, inscripties, De Katholiek.
oorkonden, voortbrengselen van letterkunde en kunst,
Gcschiedphilosophie
is
de
wijsgeerige
hist. geschriften enz.). De samenvatting der feiten wetenschap, die waarde en grenzen van de hist. kennis
geschiedt onder algemeene gezichtspunten. De ver- onderzoekt en de diepere en diepste gronden van het
klaring zal ernaar moeten streven, elk bijzonder en hist. gebeuren nagaat. Zij wordt verdeeld in een
eenmalig feit uit zijn oorzaken te begrijpen. Norm kentheorie en een metaphysiek der geschiedenis. De
bij de beoordeeling is de ontwikkeling van mensch
eerste bepaalt de waarde van de door bronnenstudie
en gemeenschap in cultureel, godsdienstig, weten- ontstane kennis der hist. feiten, geeft aan, hoe deze
schappelijk, aesthetisch, politiek, economisch opzicht. kennis logisch kan worden verwerkt, en stelt de
Deze verschillende opzichten geven tevens de gebieden beteekenis van elk dier feiten voor het geheel vast.
aan, waarover de belangstelling van de g. zich uit- De tweede wijst den dieperen oorzakelijken samenhang
strekt. Onder het oogpunt van haar om vang wordt in het hist. gebeuren aan [> Causaliteit (historische)],
de g. verdeeld in algemeene en speciale (vaderl., tracht de wetten van dien samenhang op te sporen en
nationale, provinciale, stads-, dorpsgesch.); onder gaat de algemeene lijnen na, die de geschiedenis als
dat der methode in verhalende, pragmatische, gene- een zinvol geheel kunnen verklaren.
F. Sassen
tische (> Historiographie) naar chrono logische orde in
Lit.: A. D. Xenopol, La théorie de Phistoire (Parijs
:

;

1

;

;

.

.

;

verschillende tijdvakken.
De vraag naar het wetenschappelijk karakter der g.
is vooral opgeworpen
door W. ->• Windelband en

H.

1908) F. Sawicki, Geschichtsphilosophie (Leipzig 3 1923);
O. Braun, Geschichtsphilosophie (Leipzig 3 1923).
;

Geschiedschrijving, >

Rickert in verband met de indeeling der wetenschappen. Volgens Windelband kan de g. als > idiographische wetenschap in tegenstelling met de
> nomothetische of natuurwetenschap slechts het
singuliere, assertorische oordeel tot doel hebben;
volgens Rickert komt de kennis van het individueele
in de historie in onderscheid met de veralgemeenende
strekking van die van het natuurgebeuren tot stand
door een aan de g. eigen begripsvorming, welke
wetenschappelijk karakter verkrijgt door het enkele
feit in betrekking te brengen tot zekere objectieve
cultuurwaarden. De verklaring van het hist. gebeuren
uit zijn oorzaken schijnt echter reeds voldoende te zijn
om het wetensch. karakter der g. te waarborgen.
Hulpwetenschappen van de geschiedenis zijn vooral:
palaeographie, diplomatiek, papyrologie, epigraphiek,
numismatiek, sphragistiek, heraldiek, genealogie en
chronologie.

Historiographie.

Gcschiedzangen, > Lied (sub: hist. liederen).
Geschillen van bestuur, geschillen van

>

administratiefrechte lijken aard, tusschen overheidsorganen of tusschen burgers en de overheidsorganen.

>

Rechtspraak.

Geschoolde arbeid

is de arbeid, waarvoor
regelmatige en meer langdurige opleiding vereischt
wordt. Zij is onderscheiden van den gcocfenden en van
den ongeschoolden arbeid. Voor den geoef enden arbeid
wordt slechts een oefening van eenige weken vereischt,
terwijl bij de ongeschoolde arbeidskracht verondersteld
wordt, dat deze de werkzaamheden ineens kan uitvoeren. Als voorbeeld voor den g. a. zou men kunnen
noemen het weversberoep voor geoefenden arbeid
het bedienen van een hijschmachine; voor ongeschoolden arbeid het sjouwersbedrijf. De scheiding tusschen
deze onderdeden is in sommige gevallen niet precies
aan te geven. Als criterium voor g. a. kan worden
;

;

Geschur
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aangenomen een langdurige en systematische opleiding
buiten de werkplaats en geleid door deskundigen.
Door de mechanisatie in het productiesysteem is de
laatste jaren een aanzienlijke verschuiving van g. a.
naar ongeschoolden arbeid ontstaan en is zoodoende
de behoefte aan geschoolde arbeidskrachten geringer
de Quay.
geworden.
Geschur of Gessur, 1° bijbelsche benaming
van een Arameesch vorstendom in Transjordanië
tusschen Basan en den grooten Hermon (Deut. 3. 14;
Jos. 12. 5). Bij den inval der Israëlieten in het Beloofde
Land behield G. zijn zelfstandigheid (Jos. 13. 11) en
had ten tijde van David nog een eigen koning, Tholmai,
den grootvader van Absalom (2 Reg. 3. 3), die aan
zijn hof eenige jaren verbleef (2 Reg. 13. 37 e.a.).
2° Bijbelsche naam (G e s s u r i) van een stam of
clan in het uiterste Zuiden van Palestina, door David
Simons.
onderworpen (Jos. 13. 2; 1 Reg. 27. 8).
Geschut. Hieronder worden schietwerktuigen
verstaan, waarvan het gewicht en de alg. inrichting
medebrengen, dat zij, bij het gebruik, op de een of
andere wijze moeten worden opgesteld en dus niet,
evenals bij de handvuurwapenen, uit de hand kunnen

worden gebruikt.
Het g. werd reeds aangewend tusschen 1200 en 800
v. Chr., vooral bij de beroemde belegeringen van

Alexander den Grooten

en later

bij

de

Romeinen

had het reeds een vrij hoogen graad
van volkomenheid bereikt. Bij deze laatsten vindt
men de ballisten (> Ballista); de lichtere ballisten
(carroballistac) schoten pijlen en soms steenen. Men
onderscheidde toen reeds g. om te schieten en g. om te
werpen. De schiettoestellen hadden het karakter van
een boog van zeer groote afmetingen, voorzien van
een goot, waarin de met ijzer beslagen puntige rib of
zware pijl werd geplaatst (fig. 1). De werptoestellen
wierpen steenen of brandprojectielen uit lepels of
slingers, die de uiteinden vormden van lange hefboomen, welke laatste achterovergehaald konden
worden en, ten gevolge van een zwaar tegengewicht
of de wr inging van een kabel, bij het loslaten het
projectiel wegslingerden (fig. 2). Aan het oude g.
werden vsch. benamingen gegeven: scorpioenen (fig. 1),
ballisten, catapulten (fig. 2); in de M.E. sprak men
van oestel, verschietende een projectiel onder vlakke

bogen,

>

blijde, springaal (fig. 3).

De grootste afstand,

waarop de vsch. projectielen verschoten konden worden,
schijnt 700 a 8(X) m te hebben bedragen; de zwaarste
pijlen waren ribben van 1-2 m lengte; het gewicht
der geworpen steenen bedroeg soms 150 kg, soms nog
meer. Het voorn, onderscheid tusschen het geschut
der Romeinen en dat in de M.E. gebezigd, was hierin
gelegen,

dat het eerstgenoemde

zijn

voortdrijvend
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tot kalibers voor steenen kogels van 450 pond. Op
het laatst der 14e eeuw werd te velde een soort orgelkanonnen gebezigd, bestaande uit een drietal loopen,

waren bevestigd (fig. 4).
In de 15e eeuw kwam er nog weinig eenheid; men
streefde naar steeds grooter kalibers, ten einde het
zwaarste muurwerk te vernielen. Onder de Bourgondische vorsten trof men vuurmonden aan van
10 000 en 36 000 pond, de lading was dikwijls 100 pond
buskruit, de projectielen wogen 400-900 pond. In
1452 brachten de Gentenaren voor Oudenaarde een
steenbus van 64 cm kaliber, totale lengte bedroeg
ruim 5 m, het gewicht 16 400 kg, het gewicht der
steenen projectielen 340 kg, de buskruit lading 40 kg.
De korte, zware vuurmonden heeten mortieren, de
lange bombarden of steenbussen de korte kanonnen
van klein kaliber worden kartouwen genoemd naar
het Ital. cortana, de lange heeten slangen of bij zeer
klein kaliber serpentijnen, terwijl de kleinste soorten
ook wel valken worden genoemd. Fig. 5 en 6 geven
een beeld van veldgeschut uit den tijd van
den Stoute n. Het g. werd aanvankelijk van
smeedijzer vervaardigd; in Italië en elders werd ook
koper gebezigd; omstreeks de 15e eeuw komt het brons
in gebruik; vooral voor het bronzen geschut hebben
de Ned. geschutgieters een groote vermaardheid
verworven. Op het einde der 15e eeuw werden gietijzeren kogels ingevoerd en werden de vuurmonden
voorzien van tappen.
V, doch vooral onder prins
Onder
a u r i t s werd het aantal soorten g. aanmerkelijk
beperkt en werden de gewichten verminderd. Zoo liet
Karei V na proeven in 1533 twaalf stukken van 45 pond
gieten, genaamd de 12 Apostelen, ter lengte van
18 kalibers, gewicht 3 290 kg. In 1544 bepaalde hij het
aantal kalibers op vijf. Karei V richtte te Mechelen
een groot tuighuis met geschutgieterij op onder staatstoezicht om onafhankelijk te zijn van de particuliere
industrie. In 1589 verbouwde prins Maurits de Kloosterkerk te Den Haag tot een geschutgieterij voor bronzeng.
hij bracht het aantal kalibers tot 4 terug, nl. het heele
kanon (de kartouw) van 48 pond, het halve kanon (de
halve kartouw) van 24 pond, het kwart kanon (de
kwart kartouw) van 12 pond (fig. 7), het valconet
van 6 pond (fig. 8). Maurits voerde ook de springprojectielen in, welke zoowel uit de hand als uit
vuurmonden werden geworpen. In de 2e helft der
17e eeuw werd de houwitser ingevoerd, een kort kanon
van ca. 20 cm op affuit met raderen, waaruit holle
projectielen onder geringe elevatiën konden worden
voortgedreven (fig. 9).
In den tijd van G u s t a a f A d o 1 f werd er
scherper verschil gemaakt tusschen veld- en belegeringsgeschut; het lichtere veldgeschut moest de bewegingen van de infanterie kunnen volgen. Tijdelijk
zijn zelfs lederen kanonnen van 1 tot 4 pond met een
gewicht van 45 kg in gebruik geweest. Ca. 1700 is de
die op een voertuig

;

Karei

Karei

M

vermogen ontleende aan de veerkracht van sterk
gedraaide en gespannen, meestal uit darmen vervaardigde koorden; terwijl de middeleeuwsche toestellen
uit wip en samengestelde boogtoestellen bestonden.
Aan de betrekkelijke volmaaktheid der toestellen en Coehoommorticr in Ned. ingevoerd, welke tot 1918
de gebrekkige inrichting der eerste vuurwapenen is nog in de bewapening is gebleven.
Het is op het einde der 18e eeuw de Fr. generaal
het toe te schrijven, dat de eerstgenoemde zich nog
opnieuw
geruimen tijd naast de vuurwapenen handhaafden. Gribeauval geweest, die de artillerie
de
Het vuurgeschut kwam in het begin der 14e eeuw heeft georganiseerd, waarbij voor het eerst
gemaakt van veld-, belegerings-,
in gebruik. Men onderscheidde aanvankelijk donder- onderscheiding werd
soorten bestonbussen, lood- en steenbussen, > geweer. Doordat het vesting- en kustgeschut. De drie laatste
en kustgeschut
geschut door particulieren werd geleverd, leverde den uit dezelfde kalibers, het vestingaffuiten. Hoewel
het een groote verscheidenheid op. De lengte was ver- was echter voorzien van bijzondere
geweren waren ingevoerd,
schillend; de kalibers liepen zeer uiteen, sommigen reeds in 1826 de getrokken
artillerie-officier
hadden beweegbare kamers; men was reeds gekomen duurde het tot 1845, voor de Ital.

,
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Geschutconstructie

C a v a 1 1 i het getrokken g. uitvond. Kort daarna
volgde de invoering van het getrokken achterlaadgeschut, aanvankelijk slechts voor de veldkanonnen,
doch daarna eveneens voor de andere soorten. De
bediening werd vereenvoudigd, de cylindervormige
projectielen werden voorzien van looden mantels,
later van koperen banden voor geleiding en centreering.
In 1874 werd in Ned. het veldkanon van 8 cm brons
ingevoerd, in 1880 vervangen door het gietstalen kanon
van 8 cm (Krupp). Omstreeks denzelfden tijd werd het
eerste getrokken g. voor de vestingartillerie aan-

—Geslacht
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Geschutmetaal

• In den loop der tijden zijn voor
aanmerking gekomen: smeedijzer, gietijzer,
gewoon brons, hard brons. Deze laatste soort heeft

g.

in

zich

zeer lang gehandhaafd, vooral in Oostenrijk
(1914). Het is een uitvinding van den Oostenr. generaal
c h a t i u s ;
het inwendige van den vuurmond

U

werd door middel van stempels aan drukken boven
de grens van veerkracht van het metaal onderworpen
en werd daardoor staalhard, terwijl de buitenste lagen
taai bleven. Ook het gewone gietstaal wordt thans niet
meer gebruikt. Algemeen worden veredelde staalsoorten
geschaft.
aangewend; toegevoegd worden nikkel, chroom, welke
De volgende ingrijpende verandering was de metalen een gunstigen invloed hebben op bijna alle
invoering van het snelvuurgeschut, gepaard met de eigenschappen van het staal. Het moderne Amer.
vuurmondterugloop, waardoor de affuiten bij het geschutstaal schijnt te bevatten 0,36 k 0,46% koolstof,
schot stilstonden; nieuwe richtmiddelen werden inge- 0,6 k 0,7% mangaan,
0,3% molybdeen en 0,6%
voerd (indirecte richting), semi- en kwart-automatische vanadium. Door een bijz. warmtebehandeling en door
sluitstukken kwamen in gebruik. In en na den Wereld- toepassing van de zgn. autofrettage, waarbij de vuuroorlog werd het vermogen van het g. aanmerkelijk mond inwendig aan een zeer hoogen hydraulischen druk
verhoogd, zoowel wat betreft de dracht als de uit- wordt onderworpen, hooger dan de grens van veerwerking van het enkele schot. Het gewicht werd kracht van het metaal, wordt een g. verkregen, dat aan
daardoor vergroot, de beweeglijkheid werd geringer. de hoogste eischen voldoet.
Nijhoff.
Door uitgebreide toepassing van motortractie werden
Geschutpoort, vierkante opening in vroegere
deze bezwaren gedeeltelijk ondervangen.
oorlogsschepen, waardoor de kanonnen gericht werden.
Voor indeeling in vsch. soorten £., > Artillerie. De g. werden gesloten door buitenwaarts openslaande

L i t.
Handleidingen tot de kennis der
voor de cadetten van dat wapen (1889 vlg.).
:

artillerie

luiken

of

„poorten”.

Geschuttoren,

Nijhoff.

ronde, op het dek van oorlogsuitmuntend schepen geplaatste en van zware pantserplaten verBehalve
ook de samenstelling van den vuur- vaardigde toren, waarin een of meer kanonnen van
mond van groot belang, omdat deze bestand moet zijn zwaar kaliber geplaatst zijn. De toren kan naar alle
tegen de hooge gasdrukken, die bij het afgeven van een richtingen gedraaid worden.
schot optreden. Men onderscheidt: l°de mantelGcsellschaf t uiit beschrankter Haf tung
constructie; om het achterste deel van de > Familievennootschap.
kembuis wordt een verwarmde mantel geschoven,
Gesenius,
Friedrich
Heinrich
die bij afkoeling een druk uitoefent op de kernhuis.
i 1 h e 1 m,
Prot. theoloog en Hebraïst; * 1786,
2° De ring-constructie
de mantel is hier f 1842. Na exegetische studies legde hij zich vooral
vervangen door een aantal ringen naast of over elkaar, toe op taalwetenschap, vnl. op de studie van het
die eveneens in warmen toestand over de koude kern- Hebreeuwsch. Hij gaf vsch. grammatica’s en lexica uit.
huis worden geschoven. 3° De
mantelringGesjoer, > Geschur.
constructie bestaat uit een samenvoeging van
Geslacht. 1° Geslacht is in de logica een der
beide voorgaande constructies voor zeer zwaar geschut; > praedicabilia of zegbaarheidsgronden, nl. het
moeren zorgen ervoor, dat mantel en ringen op hun algemeene begrip, dat als onvolledige wezensbepaling
plaats blijven. 4° De staaldraadconstruc- van een subject kan worden gezegd, welks inhoud aan
t i e ;
om de kembuis worden verschillende lagen verschillende > soorten gemeen is, en in welks omvang
staaldraad met verschillende spanningen gewikkeld. verschillende soorten zijn vervat, bijv. het begrip
Deze constructie is in Eng., vooral voor het marine- „levend wezen” (omvat plant, dier, mensch).
geschut, langen tijd toegepast, doch thans verlaten.
L i t. J. Th. Beysens, Logica ( 3 1923). F. Sassen .
6° De
enkelvoudige constructie, 2° Biologie, a) In den zin van genus, >
door Ehrhardt in den Wereldoorlog toegepast voor Soortvraagstuk. b) In engeren zin (sexus masculinus
kalibers tot 16 cm volgens het zgn. „Pressverfahren”. en s. femininus) duidt dit woord de twee
vormen aan,
Bij de nieuwere mantelconstructies wordt de mantel waaronder bij den mensch, bij
de meeste dieren en bij
niet klemmend, doch met een geringe speling (ca. talrijke planten, de individuen voorkomen,
die door
0,1 mm) om de kembuis gelegd, waardoor de mogelijk- > bevruchting de voortplanting van de soort verzeheid bestaat uitgeschoten kernhuizen op eenvoudige keren. Primair zijn de
<$ (mannelijke) en $ (vrouwelijke)
wijze (voor lichte kalibers zelfs op het gevechtsveld) individuen te herkennen aan
de geslachtsklieren,
door nieuwe te vervangen. Eveneens wordt gebruik practisch aan de uitwendige geslachtsorganen. In
vele
gemaakt van verwisselbare voeringen (chemise amo- gevallen zijn beide geslachten nog gekenmerkt door
vible) zij zijn vervaardigd van staal van bijz. kwaliteit, secundaire geslachtseigenschappen
(> Dimorphisme).
zijn slechts enkele cm dik en passen met geringe speel- Bij den mensch, evenals
bij de dieren, die het verschijnruimte in den vuurmond. Door een licht kegelvormig sel van het
> gonochorisme kennen, komt soms een
beloop wordt het naar achteren uitnemen van de omkeer voor in de secundaire
geslachtskenmerken.
voering vergemakkelijkt.
Voor autofrettage, zie Deze laatste staan onder den invloed van de werking
> Geschutmetaal. Het gieten van een vuurmond der geslachtsklieren, die in het bloed sommige stoffen
vordert veel tijd; door de laatste verbetering in de (hormonen) afscheiden, waardoor
de ontwikkeling
geschutconstructie, het zgn. „Schlendergusz” te zamen van bepaalde organen wordt beïnvloed.
Zoo bijv. is,
met autofrettage, is in Amerika geschut verkregen, bij het huishoen, de haan gewoonlijk gekenmerkt door
dat aan zeer hooge gasdrukken weerstand kan bieden spitse en lange hals- en
zadelvederen, een grooten
en veel sneller vervaardigd kan worden.
Nijhoff. rechtstaanden kam, lange kinlellen en sporen; bij

Geschutconstructie •

geschutmetaal

is

W

;

:

;

;
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Fig. 9.

Fig. 3.

Fig. 5.

Fig. 8.

Geschut.

Fig. 1. Schiettoestel

geschut;

;

fig. 2.

fig.

7.

Werptoestel

;

Kwart kartouw;

fig.
fig.

3.

8.

Springaal;
Valconet;

fig.

4.

fig. 9.

Orgelkanon
Houwitser.

fig.

5 en 6. Veld-
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de hen ontbreken de sporen, zijn de vederen korter en
b) G. van werkwoorden. Door de vsch.
meer afgerond, en hebben kam en kinlellen een karak- genera of g. van het werkwoord wordt uitgedrukt,
teristieken vorm. Door vsch. genetici zijn nu bij het hoe het subject zich tot de genoemde verbale handeling

huishoen een groot aantal spontaan optredende gevallen van gesla
beschreven, waarbij genetische hennen één of meer secundaire geslachtskenmerken van den haan hebben aangenomen en vice
versa. Het meest extreem geval is het door Crew beschrevene, waarbij een hen, na bevruchte eieren te
hebben gelegd, tot een normalen haan uitgroeide en een
jonge kip bevruchtte, zoodat deze genetische hen, tengevolge van geslachtsomkeer, niet enkel den kam, het
gevederte en de sporen van een haan vertoonde, doch
de mannelijke gonaden tot zoodanige ontwikkeling
had gebracht, dat zij vader van twee kuikens werd.
Langs experimenteelen weg kunnen vsch. vormen van
geslachtsomkeer te voorschijn worden geroepen, wat
een dieper inzicht heeft gebracht in het mechanisme
der geslachtschromosomen en in de werking van de
hormonen der geslachtsklieren. Bij den
heeft het uitblijven der werking van de hormonen der
mannelijke geslachtsklieren (bijv. door castratie) voor
gevolg, dat de baardgroei achterwege blijft en de stem
hooger en zwakker wordt, terwijl, in het omgekeerd
geval, de stem bij de vrouwen krachtiger en dieper
wordt en de baard zich ontwikkelt.
L i t. E. Schwarz, Geschlechtsumkehr beim Haushuhn, in Der Züchter (1931).
Dumon.
3° P h i 1 o 1 o i e. a) G. van zelfstang

chtsomkeer

mensch

:

dige naamwoorden.

In vsch. groote taal-

groepen wordt het geheele complex van zelfst. naamwoorden, waarover de taal beschikt, in een vast aantal
categorieën,

zgn.

geslachten of genera, ingedeeld.
Meestal zijn het niet de nominale woordvormen zelf,
die daarvan het kenteeken dragen, maar de zinsleden,
die daarmede in een bijzondere betrekking staan,
als bijv. de toegevoegde lidwoorden, pronomina, die
ernaar terugwijzen enz. (congruentie). Allerlei waardeeringsnuancen en uitdrukkingsmomenten van de
benoemde objecten spelen bij de indeeling een rol.
Zoo worden bijv. in vsch. Munda-talen van Voor- en
Achter-Indië de namen der levende wezens (genus
animatum) als een hooger gewaardeerde categorie
tegenover die der levenlooze wezens (genus inanimatum) gesteld; in het San der Bosjesmannen uit
Z.W. Afrika vallen alleen de namen van personen
(genus personale) onder de hoogere categorie. Van
groot belang is ook de tegenstelling tusschen het
mannelijk en het vrouwelijk g. (genus masculinum en
enus femininum). In sommige primitieve talen
lijft dit indeelmgstype tot de namen van personen
beperkt en stelt men dus enkel de namen van mannen
tegenover die van vrouwen (het zgn. natuurlijk g.).
In andere talen, zooals bijv. die der Hamieten en
Semieten uit N. Afrika en Z.W. Azië, gaat de ontwikkeling echter veel verder, en kunnen ook de aanduidingen voor levenlooze voorwerpen onder het
mannelijk of het vrouwelijk g. vallen (het zgn. grammaticale of formeele g.). In de Indo-Eur. talen is naast
het mannelijk en het vrouwelijk nog een derde g., het
onzijdig of neutrum, ontstaan. Zoo wordt de indeeling
der zelfst. naamw. hier van beslissende beteekenis
voor geheel het taalsysteem. Voor de verzwakking
van het genus-gevoel in de contemporaine Ned.
dialecten, getoetst aan de vormen van de begeleidende
lidwoorden, zie men de taalkaart bij een artikel van
J. van Ginneken: De gesch. der drie geslachten in Ned.,
in Onze Taaltuin (III 1934, 33 vlg.).

verhoudt. Meestal onderscheidt men enkel tusschen
een > actief en een > passief, naargelang het subject
de handeling stelt of juist ondergaat. Zoo luidt het
bijv. in het Latijn „ a
o” „ik bemin”, maar a
o -r
„ik word bemind”. In het Grieksch komt daarnaast
echter nog een derde genus voor, het zgn. > medium,
dat van een bijzonder fijne aanvoeling van de verbale
situatie getuigt en oorspronkelijk alleen aangeeft,
dat het subject op de een of andere wijze persoonlijk
bij de actie betrokken is, daarbij een speciaal interesse
heeft;
wensch. In de meeste
moderne W. Eur. talen wordt vooral het passief
gaarne door omschreven vormen weergegeven (hulpwerkwoorden); Ned. h ij slaat, maar: h ij wordt
geslagen.
Wils.
L i t.: G. Hoyen, Die nominalen Klassifikationssysteme
in den Sprachen der Erde (Mödling bei Wien 1929).

m

m

eldo-mai =ik

Geslachtaccijns

(Ned.

Belast,

recht),

een in Ned. geheven accijns van de te slachten runderen,
kalveren, enz. Hij bedraagt 10% van de waarde van de
runderen, enz. en wordt, behalve bij noodslachtingen,
vóór het slachten op een kantoor of op een subkantoor
van de accijnzen betaald. De slager moet de waarde
opgeven; het vee kan, indien de waarde te laag is
aangegeven, door de ambtenaren worden benaderd.
Tijdelijk wordt naast den g. een crisisheffing geheven,

welke gelijk is aan éénmaal den accijns (oorspr. werd
als zoodanig tweemaal de accijns geheven).

De heffing geschiedt krachtens een negental, herhaaldelijk gewijzigde, wetten, welker onderling verband zeer moeilijk kan worden opgespoord en krachtens een tiental Kon. Besluiten. Zie verder
Accijns

>

en

>

Verteringsbelasting.
L i t. de Willigen, De Geslachtwetten, in de „Vakstudie’* (VI
geeft de wetten enz. in hist. volgorde
met aanteekeningen op elk van de art.) Hofstra, Wetten
inzake den accijns op het geslacht, serie „De Belastingwetgeving** (geeft een systematische behandeling van alle
wetten, enz. door elkaar).
M. Smeets.
Belg. Recht. In België bestaat de geslachtaccijns niet. Wel kent men er de •»* overdrachttaks,
die geïnd wordt bij de slachting van runderen, zwijnen,
geiten en schapen. Deze taks behoort tot de met het
zegel gelijkgestelde > taksen. Zij wordt gekweten
:

:

;

;

door het aanbrengen van kleefzegels. Het tarief
verandert naargelang van den aard en het gewicht
van het dier. Terugbetaling van het gekweten recht
kan men bekomen, wanneer het geslachte dier voor de
voeding onbruikbaar wordt erkend. Zulks bevestigt
de keurder op de keerzijde van de aangifte van slachting
en op haar duplicaat. Het getuigschrift, door den
burgemeester der gemeente medo-onderteekend, geldt
als titel voor de terugbetaling van de taks.
L i t.
Wetboek der met het Zegel gelijkgestelde
taksen (II) Alg. reglement (1935, art. 71 vlg.) R. Symoens, La Taxe de Transmission et les impóts connexes
:

;

(1934,

§

;

822-846).

Geslachtelijk, term

Rondou.
in de

biologie om

aan te duiden tot bevruchting, waarbij twee
kernen van daartoe speciaal gedifferentieerde cellen
samensmelten, zooals bij planten stuifmeelcel en eicel,
welke het aanzijn geven aan de kiem in den zaadkorrel.
Geslachtelijke vermenigvuldiging der planten is dan
ook de vermeerdering door zaad, die naast ongeslachtelijke vermeerdering staat, zooals door stek, broedbollen of uitloopers.
Rietsema.
relatie

Geslachtelijke
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> CohabiHuwelijksdaad; Kuischheid; Onthouding.

Geslaohtelijke gemeenschap,
tatie;

Gcslachtelijke generatie, > Gametophyt.
Geslachtelijke voortplanting, > Generatieve voortplanting.

Geslachtsbastaarden, >
Geslachtsbepaling. Dank

Soortvraagstuk.
zij
de studie van

de celkern en van de daarin aanwezige chromosomen
kon een hypothese opgesteld van de uiteenloopende
wijzen, waarop, bij vsch. plant- en diersoorten,
het geslacht wordt bepaald. Men weet thans, dat, in
het meerendeel der gevallen, het geslacht afhankelijk
is van de samenstelling van de chromosoomgamituur,
nl. van de aanwezigheid van bepaalde > geslachtschromosomen, terwijl ook het milieu op de ontwikkeling van het geslacht een invloed kan uitoefenen. Bij
de d i e r e n, die tot het > Drosophilatype behooren,
zijn de mannelijke individuen heterogametisch, d.w.z.
dat zij, naast een vast aantal paren autosomen, slechts
één heterochromosoom (geslachtschromosoom X) of
twee heterochromosomen van verschillenden vorm (X
en Y) bezitten; de wijfjes bezitten hetzelfde aantal
en
autosomen en de twee geslachtschromosomen
worden homogametisch genoemd, omdat de eicellen
of vrouwelijke gameten steeds de helft van het aantal
bevatten,
autosomen en één geslachtschromosoom
terwijl de mannelijke gameten bijv. n autosomen
Y bezitten. Bevruchting van de vrouwelijke
of n
geeft
door de mannelijke 3 n
gameet $ n -f
(wijfje),
een zygote met de chromosomen 2 n 4Y
met 3 n
terwijl uit de versmelting van ?n
ontstaat, waaruit zich een mande zygote 2 n -f
netje" zal ontwikkelen. Daar het mannetje even vele
Y vormt, moeten
als met n
gameten met n
theoretisch 50% vrouwelijke en 50% mannelijke individuen geboren worden. Invloeden van het milieu
(voeding, temperatuur, zuurheidsreactie van de scheede
of van het water, enz.) kunnen echter bepaalde gameten verzwakken, waardoor de verhouding van mannetjes tot wijfjes gewijzigd wordt. Bij dieren, die tot het
Abraxastype behooren, zijn de mannetjes homogametisch, de wijfjes heterogametisch. Primair is de g.
dus van genetischen aard, want afhankelijk van de
geslachtschromosomen. Dit is echter niet steeds het
geval: het genetisch aangelegd geslacht kan soms door
midden invloeden worden gewijzigd, terwijl het verder
gebeuren kan, dat het geslacht niet op een genetische

XX

X

+X

+

+X
XX

X

+X

XY

+ X

+

+

basis berust.

onderscheidt dus drie vormen van g. 1° de
g. komt het meest voor en is gekenmerkt
door het feit, dat over het geslacht van het individu
beslist wordt op het oogenblik, dat de vrouwelijke
eicel met de mannelijke zaadcel versmelt. Alle tot nog
toe cytologisch onderzochte wijfjes van vlinders en

Men
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gemeenschap— Geslachtsbepaling

:

syngame

vogels zijn heterogametisch. Door aanwending van
hoogere temp. kon Seiler bij den vlinder Talaeporia
tubulosa het procent wijfjes verminderen, terwijl
Agnes Bluhm er in slaagde, door toedienen van alcohol
aan mannelijke muizen, de zaadcellen met het X-chromosoom sterker te beschadigen dan die met het Y-

chromosoom, waardoor de nakomelingschap van de
behandelde dieren overwegend uit mannelijke muizen
bestond. Bij muizen, evenals bij de andere onderzochte zoogdieren, zijn de mannetjes inderdaad heterogametisch, zoodat in dit geval de zaadcellen het gesla chtsbepalend element vormen. Een belangwekkend
geval, dat van de echte syngame g. afwijkt, is dat van
de koningin bij de honingbij en van de wijfjes bij de

andere hymenopteren: uit de bevruchte eieren worden
wijfjes, uit de onbevruchte echter mannetjes geboren.
Laat het bevruchte wijfje, bij het eierleggen, sperma
uit het receptaculum seminis los, dan ontstaan diploïde zygoten, waaruit zich wijfjes ontwikkelen; de
onbevruchte eieren geven, door haploïde parthenogenese, het ontstaan aan mannetjes (Eusyngame g.).
2° Bij de
e g. speelt het geslachtsp r o g a
chromosoom geen rol; de g. is hier niet van genetischen
aard, doch houdt verband met het verschil in de grootte
van het ei. Bij den worm Dinophilus apatris geven
de al of niet bevruchte groote oöcyten steeds wijfjes,
beïnde kleine steeds mannetjes.

m

Progame

vloeding

van homogametische

eicellen,

bijv.

den kikvorsch, Ranatemporaria, 50% normale XY-mannetjes en 50% genetisch
invrouwelijke, doch tot mannetjes uitgegroeide
door overrijpheid, gaf

bij

XX

dividuen.

metagaam,

3° De g. noemt men
wanneer, na
bevruchting, genotypisch gelijke individuen of celcomplexen van een individu, alleen door buiten de
erffactoren werkende invloeden, tot mannetjes of
wijfjes uitgroeien, ofwel wanneer uitwendige ontwikkelingsfactoren in staat zijn een genetisch mannelijk
aangelegd individu in een wijfje te veranderen, en omgekeerd. Larven van de Amerikaansche kikvorschsoort
Rana sylvatica geven bij 32° C geen enkel echt wijfje
meer. Bij den ringworm, Bonellia viridis, is één van
de mogelijke ontwikkelingsstadia hierdoor gekenmerkt,
dat vrij -zwemmende larven zich tot pruimen -groote
wijfjes ontwikkelen, terwijl dezelfde larven, die zich
aan een volwassen wijfje vastgezogen hebben, tot
lange mannetjes uitgroeien.
kleine, slechts enkele
dient onderscheid gemaakt
Bij de
tusschen de gemengd-geslachtelijke (tweeslachtige en
eenhuizige) en die met gescheiden geslachten (tweehuizige). De polariteit van het geslacht berust op een
genetischen grondslag, doch naast deze eigenlijke overerving van het geslacht moet rekening worden gehouden
met de g. tijdens de ontwikkeling. De gemengdgeslachtelijke vormen bezitten erfelijk de sexueele tendens
voor beide geslachten: bij eenhuizige en tweeslachtige
planten is de g. dus van zuiver phaenotypischen aard.
Bij de tweehuizige planten is de g. van genotypischen
aard en hangt af van realisatoren, wier stoffelijke
dragers de geslachtschromosomen zijn. Van een aantal
hoogere planten is de chromosoomgamituur bekend:

mm

planten

de 3 planten van zuring (Rumex acetosa)
12 autosomen
-f Y 4- Y, de $ 12 -f

hebben

X + X;
<?6-fXof<?6-fY+Y

+X

hun gameten zijn resp.
en $ 6 -f X. Bij de hop (Humulus lupulus) heeft
de $ plant 18 + X + X, de 3 18 + X + Y. In de
meeste gevallen is de 3 plant heterogametisch, de ?
homogametisch. Door kunstmatig ingrijpen is het
mogelijk op $ planten 3 bloemorganen te doen ontwikkelen (> Plus- en minus -rassen).
Bij den m e n s c h zou, volgens Painter, de vrouw
46 -f- X + Xchromos. bezitten, de man 46 + X -f Y;
de vrouw vormt dus alleen eicellen met 23 + X,
zaadcellen met 23 + X en 50%
de man 50
met 23 + Y chromosomen, zoodat het geslacht
van het kind door de chromosoomconstitutie van de
bevruchte zaadcel bepaald wordt. In meer uitgebreiden zin verstaat men hier door g. de vaststelling van
het geslacht bij het embryo, wat reeds in de 9e einbryonaalweek mogelijk is. Dat de geslachts verhouding bij
de geboorte niet 100 $ 100 3 doch 100 ? 106 3 is,
terwijl er ongeveer 125 3 tegen 100 ? zygoten wor-

%

:

,

:
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Geslachtscellen

—Geslachtsorganen

den gevormd, houdt waars ch. verband met metagame

momenten

met zekerheid bekend; er zijn echter aanwijzingen, dat meer
jongens geboren worden na langdurige onthouding van
den man, of wanneer de bevruchting kort vóór de te
g. Geslachtsbepalende

zijn niet

verwachten regels plaats heeft. Verder zou een alcalische reactie van de scheedesecreties de
gameten
verzwakken, terwijl een zure reactie het procent
met
meisjes zou doen stijgen.
Dumon
Lit.
C. Correns, Bastimmung, Vererbung und Verteilung des Geschlechtes bei den höheren Pflanzen (Hdb.
der Vererbungsw. II C, 1928) Emil Witschi, Bestimm.

X

.

:

;

undVererb. des Geschlechtes bei Tieren (idem, II D,1929).

Geslachtscellen noemt men bij planten en dieren
die

>

cellen, welke voor de voortplanting
Bevruchting; Eicel; Gameten; Zaadcel.

dienen.

Geslaehtsehromosomen. Volgens de >
chromosoomtheorie berusten de erffactoren in de
chromosomen. Elke anomalie in de constitutie of
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drift, waarbij

de voortplantingsdrift als een vervolg. wordt beschouwd. De g. ontstaat in
de puberteitsperiode, evenals de secundaire geslachtskenmerken en de specifiek mannelijke en vrouwelijke
psyche, onder invloed van afscheidingsproducten der
geslachtsklieren en intem-secretorische klieren. Door
stoornis in de ontwikkeling of ziekte van de geslachtsklieren en van de hypophyse kunnen er talrijke
lichamelijke afwijkingen ontstaan met stoornissen
in het sexueele driftleven. Zie > Dwerggroei; Eunucholden; Infantilisme; Pubertas praecox.

making van de

De

gebonden
den mensch continu
aanwezig, maar wisselt in intensiteit, afhankelijk van
uitwendige sexueele prikkels cn van in het bloed
circuleerende, door de geslachtsklieren en hypophysis
geproduceerde hormonen.
Zoo ook wisselt de sterkte van den g. individueel.
Abnormaal zwak aanwezig zijn van den g. ziet men
vaak bij infantiele personen. Bij hypersexualiteit
wordt de normale samenwerking der vitale driften
overheerscht door de sexueele driften (satyriasis,
nymphomanie). De g. kan zich uiten in vsch. afwijkingen van het normale. Zie > Exhibitionisme;
Fetisjisme; Homo-sexualiteit; Masochisme; Onanie;
Sadisme; Trans vestitisme. Voor moraliteit, zie
g., die bij vele dieren periodisch is

aan den

>

bronsttijd,

is

bij

van een chromosomenpaar heeft noodzakelijk
een daarmee gepaard gaande wijziging in het gedrag
der erffactoren voor gevolg. Bij vele dieren, ook bij
sommige planten, heeft een paar chromosomen bij het
mannelijk individu niet denzelfden vorm als het homoloog paar bij het vrouwelijk organisme; bij andere
soorten doet zich het omgekeerd geval voor. Het cytologisch en genetisch onderzoek schijnt te hebben uit- > Hartstocht; Kuischheid.
Hoelen.
gemaakt, dat de factor voor de •> geslachtsbepaling
Geslachtskenmerken. Men onderscheidt priin dit chromosomenpaar is gelegen, waarom het den maire g., de geslachtsklieren en de uitwendige genaam van geslachtschromosomenpaar heeft gekregen. slachtsorganen, en secundaire g., die onder den invloed
De g. noemt men ook nog
van de door de geslachtsklieren afgescheiden hormoof
de overige a u- nen staan (> Dimorphisme).
e n.
t o s o
Gcslachtsmoraal, > Huwelijksdaad; KuischBij de soorten, die het > Drosophilatype volgen, heb- heid.
denzelfden
vorm; elke vrouweben de g. van het wijfje
Geslachtsnaam, de naam, die een geslacht,
bij het vooral adellijk of vorstelijk, als zoodanig bekend
lijke gameet bevat dan één X-chromosoom
mannetje echter zijn de g. ongelijk: één heeft denzelf- maakt; bijv. de Alcmaeoniden te Athene; de vorsten*
den vorm als het g. van het wijfje en wordt ook met de huizen Merovingers, Bourbons, Habsburgers, Oranjeaangeduid, het andere heeft een soort Nassau enz. Waar de g. ook door de leden van het
hoofdletter
eigen vorm en heet Y-chromosoom,zoodat de mannetjes geslacht individueel gedragen wordt, staat g. gelijk
twee soorten van gameten vormen: die, welke het met > familienaam.
Mansion.
vrouwelijk geslacht bepalen, bezitten X, terwijl de
Geslachtsorganen (geslachtsklieren, genitagameten met
het mannelijk geslacht bepalen. Het liën), 1° (dierk.) zijn die lichaamsdeelen der meerwijfje wordt homogametisch, het mannetje heterogame- cellige dieren (Metazoa), die de cellen leveren, waaruit
tisch genoemd.
zich nieuwe individuen ontwikkelen. Hoe gecompliBij de halfvleugelige Protenor belfragei is het man- ceerd de cellcnstaat van de Metazoa ook zijn mag,
netje ook heterogametisch; het heeft echter maar één steeds ontwikkelt hij zich (met uitz. der ongeslachteen 12 autosomen, zoodat de gameten respectieve- lijke voortplanting) uit een enkele cel: het bevruchte
g.
lijk 6
of 6 chromosomen bezitten, terwijl die van ei. Dit is het product der versmelting eener vrouwelijke
het wijfje steeds 6 -f
chromosomen teilen. Het met een mannelijke voortplantingscel, d.w.z. het remannelijk geslacht wordt hier dus bepaald door de sultaat der bevruchting.
afwezigheid van het chromosoom Y, het vrouwelijk
De versmeltende voortplantingscellen vertoonen
door de aanwezigheid van het X-chromosoom.
een geslachtelijk dimorphisme. De mannelijke cellen
Bij de soorten, die het Abraxastype volgen, zijn de (zaadcellen, spermatozoën) worden in groote hoeveelwijfjes heterogametisch, de mannetjes homogametisch. heid gevormd (het sperma) zij zijn zeer klein (de kleinDe meeste zoogdieren, ook de mensch, behooren tot ste cellen van het organisme) en beweeglijk, zoodat zij
het Drosophilatype, terwijl de meeste vlinders en vele gemakkelijk in de andere voortplantingscellen kunnen
vogels het Abraxastype volgen. De erffactoren, die binnendringen; zij bestaan uit een kop en een beweegin het X-chromosoom hun zetel hebben, zijn dus in lijk, draadvormig aanhangsel, den staart. De vrouwebepaalde gameten afwezig, wat het bijz. schema van lijke cellen zijn groot (de grootste cellen van het orde geslachtsvererving (> Haemophilie) verklaart. Dat ganisme) en vaak met veel reservevoedsel gevuld.
het Y-chromosoom nooit een erffactor zou bevatten,
Mannelijke en vrouwelijke voortplantingscelh'ii
werd onlangs door Stem tegengesproken.
Dumon. worden óf in één dier voortgebracht (hermaphroditisGeslachtsdrift, zucht naar bevrediging in het me) óf in twee verschillende dieren, mannetjes en wijfsexueele, met als doel normale geslachtelijke vereeni- jes (gonochorisme). Dit laatste geldt bij de Metazoa
ging en als gevolg sexueele ontspanning en eventueel in het alg. als regel. De spermatozoën worden in den
voortplanting. Door vsch. auteurs wordt de g. nog testis gevormd en door de zaadleiders (vasa deferentia)
onderscheiden in ontspanningsdrift en voortplantings- verder geleid; vaak wordt het sperma bewaard in een
splitsing

idiochromosomen
heterochromosomen,
m
;

X

Y

X

+X

X

;

-
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zaadzak (receptaculum seminis). De eieren ontstaan in
den eierstok (ovarium), worden door de eileiders
(oviducten) buiten het lichaam of naar de baarmoeder
(uterus) gebracht; ook kan hier een receptaculum seminis aanwezig zijn.
Dikwijls komen bijz. copulatie-organen voor, waardoor de spermatozoën uit het lichaam van het mannetje
in het lichaam van het wijfje en zoo in de buurt der
eieren gebracht worden. Het mannelijk orgaan heet
roede (penis), het vrouwelijk scheede (vagina, vulva).
Ook andere deelen van het lichaam kunnen als copulatie-orgaan dienst doen; de mannelijke spinnen vullen hun hol tasterlid met sperma uit hun geslachtsopening en bevruchten daarmee het wijfje; bij vele
koppootigen is het een bepaalde, op soms zeer opvallende wijze veranderde arm (gehectocotyliseerd) van het
mannetje, die, gevuld met sperma, in de mantelholte
van het wijfje dringt, nadat hij zich van het lichaam losgemaakt heeft en zich zelfstandig voortbeweegt; van
de visschen, die levende jongen voortbrengen, gebruiken de kraakbeenvisschen hun buikvinnen, de been-

wordt toegevoegd, waardoor het verdere transport ten
zeerste wordt vergemakkelijkt.
De bijbal gaat weer over in de zaadstreng, die van
den balzak beiderzijds door het lieskanaal gaat,
waarna de zaadstrengen via de buikholte in het urine
kanaal of de pisbuis uitmonden, dat dus een tweeledig
doel heeft: het naar buiten brengen van de urine en van
hot zaad.
De bal en bijbal worden in den balzak door een aantal lagen omhuld, die overeenkomen met de lagen van
den buikwand, hetgeen begrijpelijk wordt als men weet,
dat de teeltballen oorspr. in de buikholte worden aangelegd, en dan via het lieskanaal, de lagen van den
buikwand voor zich uitstulpend, in den balzak terecht
komen. Het kan voorkomen, dat een of beide ballen
niet voldoende indalen en bijv. in het lieskanaal blijven liggen; dezen toestand noemt men cryptorchisme.
Voordat de zaadstrengen in het urinekanaal uitkomen, loopen zij door de voorstaanderklier of prostaat,
een tegen het urinekanaal gelegen klier, waarvan de

uitvoerbuis ook in het urinekanaal uitkomt.
Het urinekanaal, dat in de blaas begint, ligt voor
visschen hun aarsvinnen.
groot gedeelte aan de onderzijde van de roede of
een
holtedieren,
(sponzen,
dieren
lagere
bij
de
Terwijl
orgaan, dat uit een drietal
stekelhuidigen) de uitvoergangen der geslachtspro- penis, een cylindervormig
een de pisbuis beducten eenvoudige buizen zijn, bezitten die der hoogere zwellichamen bestaat, waarvan er
kunnen bij kracktigen bloeddieren (weekdieren, gelede en gewervelde dieren) vat. Deze zwellichamen
sterk in omvang toenemen, waardoor dan
allerlei klieren om de ontbrekende deelen van het ei toevoer zeer
in plaats van in hangenden, in erectietoestand
te vormen. De visschen en amphibieën leggen de eieren de roede
vrouwelijke g. kan worden
zonder schaal in het water, waar de bevruchting plaats komt, waardoor ze in het
roede is aan het einde verdikt tot den
heeft. Bij de kruipende dieren en vogels heeft een ingebracht. De
copulatie plaats en verlaten de eieren het lichaam met
de uitwerpselen en urine door de cloaca; die van de
eerste hebben een leer- of kalkachtige, die van de laatste een kalkachtige schaal. Bij de zoogdieren (behalve
vogelbekdieren) blijven de eieren zoolang in de
de
baarmoeder van het moederdier, totdat zij voldoende

>

Keer.
ontwikkeld zijn.
2° Bij den mensch zijn de g. de organen, die dienen
voor de uitoefening der geslachtsfunctie en daardoor
van de voortplanting. Bij man en vrouw treft men geslachtsklieren aan, die een verbinding hebben met de
lichaamsoppervlakte, waar zich de zgn. uitwendige g.

bij erectie

ook

in

omvang toenemenden

eikel of glans.

huid, die de roede bedekt, vormt over den eikel een
dubbele bedekking, die voorhuid of praeputium wordt
genoemd, en bij terugbrengen den eikel te voorschijn
doet komen. Abnormale vernauwing van de voorhuid,
zoodat deze niet kan worden teruggebracht, noemt men
> phimosis en dient door een operatieven ingreep te
worden opgeheven. Bij kinderen bestaat herhaaldelijk
een vernauwing, die bij geslachtsrijp worden vanzelf
verdwijnt. Wordt de voorhuid achter den eikel gebracht
en is deze niet meer in den normalen stand te brengen,
dan ontstaat een steeds sterker wordende, met zwelling

De

gepaard gaande afsnoering van den eikel, welke >
>
aanleg der g. is bij man en vrouw paraphimosis of Spaansche kraag wordt genoemd.
bij een aantal volken regelmatig
hetgeen
Besnijdenis,
ontwikkelingsstadium
bepaald
een
tot
er
zoodat
gelijk,
gronden, bestaat uit het
geen verschil tusschen man en vrouw bestaat. Bij geschiedt, vnl. op religieuze
voorhuid, waardoor de eikel dus
stoornis in de ontwikkeling kan > hermaphroditisme wegnemen van de
optreden, d.w.z. een tusschenvorm, waarbij deels man- steeds ontbloot blijft.
G. van de vrouw. De geslachtsklieren van de
deels vrouwelijke geslachtskenmerken benelijke,
vrouw zijn de eierstokken, gelegen in het kleine bekstaan.
de eicellen worden gevormd. Bij de geBij de laagste gewervelde dieren worden mannelijke ken, waarin
ontwikkelen de eicellen zich in een
vrouw
slachtsrijpe
zich
die
afgescheiden,
geslachtscellen
vrouwelijke
en
waarin meerdere rijen cellen
follikel,
Graafschen
zgn.
ri;
in
de
Hoogerop
igen.
vereen
buiten het lichaam
Eenmaal per maand, tusschen twee
der gewervelde dieren vindt men overal interne be- de eicel omgeven.
follikel tot rijpheid en barst,
vruchting, d.w.z. de mannelijke zaadcellen worden menstruaties, komt een
eicel wordt uitgestooten (ovulatie).
het vrouwelijk
g. binnengebracht, waar dan een waarbij de
____
,
„
Waar de eicel uitgestooten werd, ontstaat eerst een
vereeniging tusschen de zaadcel en de eicel van de
kleine bloeding, weldra gevolgd door celgroei, waardoor
vrouw kan plaats hebben.
lichaampje (corpus luteum) ontstaat,
G. van den man. De geslachtsklieren noemt een klein geel
weer verdwijnt. Wordt de desbeweken
enkele
na
dat
in
liggen
Ze
(testikels).
zaadballen
of
men teeltballen
echter bevrucht, dan blijft dit corpus
een uitrekking van de lichaamshuid, balzak of scro- treffende eicel
oefent het o.a. een betum genoemd, gevormd door een rimpelig, behaard en luteum veel langer bestaan en
het nestelingsproces van het
gepigmenteerd huidgedeelte. In den teeltbal ontstaan langrijken invloed uit op
de baarmoeder.
de met een kleinen kop en langen staart uitgeruste bevrucht ei in
Na het barsten van den follikel komt de eicel in de
zaadcellen in grooten getale, zoodat er bij een enkele
vrije buikholte, wordt als regel opgevangen door uitzaaduitstorting millioenen voor den dag komen.
de baarmoeder zich
De teeltbal staat door meerdere kanalen in verbin- loopers van de aan beide zijden van
eileiders. In dezen eileider wordt de eicel
bevindende
slijm
zaadcellen
de
aan
waarin
bijbal,
den
ding met

bevinden.

De embryonale

m

.
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in de richting van de baarmoeder voortbewogen. Als
regel treedt bevruchting van de eicel door een zaadcel

op in den eileider.
De baarmoeder

.

Geslachtsrijpheid, >

.

Puberteit.

Geslaehtsvererving , > Haemophilie.
Geslachtsziekten zijn aandoeningen, die

als

door geslachtsverkeer met besmette personen
bij uitzondering ontstaan
door contact met door smetstof besmette voorwerpen.
Men onderscheidt de gonorrhoe of > druiper, het
ulcus molle of zachte > sjanker en de > syphilis, de
meest gevaarlijke g. met als beginsymptoom een
ulcus durum of harde sjanker. In den laatsten tijd
bestaat neiging om het uit de tropen geïmporteerde
lymphogranuloma inguinale eveneens bij de g. onder
te brengen.
Syphilis is de eenige g., die op de vrucht kan worden
overgebracht en dus aangeboren voorkomt. Bij gonorrhoe is dit niet mogelijk, doch dreigt bij ziek zijn der
moeder, door direct contact tijdens de geboorte,
gonorrhoische besmetting der oogen, een zeer ernstige
aandoening, niet zelden eindigend met blindheid.
Vrijwel overal, ook in de Ned. koloniën, komen g.
nog veel voor, zoo zelfs dat de bestrijding groote
sommen eischt. Onjuist is het te meenen, dat in Ned.
de g. in het geheel geen rol spelen. Vooral in de grootere
bevolkingscentra
komen ze nog regelmatig voor
en het is wel degelijk noodzakelijk ertegen stelling
te nemen. De geneeskunde heeft in de laatste tientallen jaren op het gebied der behandeling van de g.
zeer belangrijke vorderingen gemaakt en als regel is
men in staat tijdig onder behandeling komende ziekten
van dien aard geheel te genezen, zoodat er noch voor het
individu zelf, noch voor zijn omgeving gevaar te
duchten blijft. Wie dus verschijnselen constateert,
die op het bestaan eener g. zouden wijzen, moet zich
regel

worden overgebracht en

niet door valsche schaamte laten weerhouden, doch
ter bevoegder plaatse

De

ligt midden in het kleine bekken
en bestaat uit een dikke spierlaag en een in de baarmoeder door slijmvlies omgeven baarmoederkanaal,
dat door den baarmoederhaË, de cervix, uitmondt in
de scheede.
Het slijmvlies van de baarmoeder ondergaat, nadat
de ovulatie heeft plaats gehad, een sterke zwelling,
en wr ordt krachtig met bloed gevuld. Dan komt een
snel krachtiger wordende bloeding voor den dag, waardoor het slijmvlies voor het grootste gedeelte wordt
afgestooten (menstruatie). Na deze maandelijksche periode houdt de bloeding op en begint zich weer een nieuw
slijmvlies te vormen. Zoodra bevruchting van de eicel
en door het nestelen der bevruchte eicel in de baarmoeder zwangerschap optreedt, blijft menstruatie uit.
De baarmoeder moet om de groeiende vrucht te kunnen omvatten zeer sterk in grootte toenemen, waarbij
een krachtige ontwikkeling van den spierwand tot
stand komt, zoodat deze bij de geboorte der rijpe
vrucht deze door krachtige, voor de vrouw pijnlijke
samentrekkingen (weeën) naar buiten kan drijven.
De baarmoederhals eindigt in de scheede of vagina,
een uitrekbaar kanaal, dat naar buiten toe begrensd
wordt door een slijmvliesplooi, die de scheede in
meerdere of mindere mate afsluit en maagdenvlies of
hymen wordt genoemd.
De uitwendige g. bestaan uit de den scheede-ingang
bedekkende groote en kleine schaamlippen (labiae),
waartusschen ook de uitmonding van het urinekanaal
of pisbuis en de nog meer naar voor gelegen kittelaar of clitoris, overeenkomend met bij den man bestaande zwellichamen, gelegen zijn.
E Hermans
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lijder

aan

hulp zoeken.

g. tracht als regel zijn ziekte

zooveel

mogelijk verborgen te houden. Vandaar ook de naam >
geheime ziekten. Ten gevolge van dit karakter der
ziekte brengt sociale hulp, hier meer dan elders
noodzakelijk, speciale moeilijkheden mede. Een der
grootste gevaren op het gebied der g. is de kwakzalverij, die hier welig kan tieren, juist door het
geheime karakter der ziekten. Dikwijls wordt tegen
hooge vergoeding, een geheel verkeerde, zeker niet
af doende behandeling gegeven. Het komt zelfs her-

haalde lijk voor, dat personen, die ten onrechte vreezen
g. te lijden, onder behandeling
worden
om dan na een kostbare behandeling zgn.
„genezen” te worden ontslagen. Zie verder > Ge-

aan een
genomen,

slachtsziektenbestrijding.

Geslachtsziektcnbestrijding

E

.

Hermans

houdt

.

zicli

met directe en indirecte maatregelen, die ertoe
kunnen leiden het aantal gevallen van geslachtsziekten te beperken. Naast de gelegenheid, gegeven
bezig

tot goede poliklinische en klinische behandeling,
treedt in de laatste jaren zeer sterk het sociale gedeelte
van de taak der g. op den voorgrond. Naast de behandeling is in de meeste landen ingevoerd het follow-up-

(opsporen van zich aan behandeling onttrekkende patiënten) en het navorschen der infectiebronnen. Daarnaast vindt meer en meer alg. erkenning
het feit, dat de lijder aan geslachtsziekten soc. hulp
noodig heeft. Merkwaardigerwijze is gebleken, dat in
het alg. deze soc. hulp ook op dit moeilijk terrein
beter door vrouwen dan door mannen kan worden
stelsel

verleend.
In ysch. landen zijn voor de g. tal van wettelijke
bepalingen geschapen, die voor onwilligen dwang
mogelijk maken, terwijl ook het regelmatig verplicht

geneeskundig onderzoek een rol speelt. Daar van het
laatste gedeeltelijke of algeheele reglementeering der
prostitutie meestal de consequentie is, moet men
zeggen, dat de voordeelen van dat geneesk. onderzoek
in geenen deele opwegen tegen de groote nadeelen,
verbonden aan reglementccring.
In Ned. werd in 1914, op initiatief der Ned. mij.
tot bevordering der geneeskunde, opgericht de Ned.
Ver. tot bestrijding der geslachtsziekten, die in 1934
haar naam veranderd heeft in die van Ned. Ver. voor
zedelijke volksgezondheid, met als ondertitel de
oorspr. benaming.
Deze naamsverandering houdt
verband met het feit, dat de g. in de vsch. prov. is
opgedragen aan de Het Gele of Groene Kruis organisaties, waarbij weliswaar de Ned. Ver. nog toezicht
uitoefent. Daarnaast houdt de ver. zich bezig met
maatregelen, die langs indirecten weg het optreden
van geslachtsziekten kunnen beperken. Onder den
titel
Sexueele Hygiëne komt een op onregelmatige
tijden verschijnend orgaan uit.
E. Hermans.

De geslachtsziektenbestrijding bij zeelieden levert
bijzondere moeilijkheden op, wegens de zoo noodzakelijke geregelde behandeling dezer aandoeningen
en het meestal zeer zwervend bestaan
der zeelieden anderzijds. Procentsgewijs komen onder
hen veel meer geslachtsziekten voor dan onder de
eenerzijds,

meeste andere bevolkingsgroepen. Herhaaldelijk valt
de zeeman in het buitenland in handen van kwakzalvers en wordt daar op erger lijke wijze geëxploiteerd.
Een aanzienlijke verbetering beteekent de internationale conventie van Brussel (1 Dec. 1924), waartoe
ook Nederland en België zijn toegetreden, en waarbij

.

;

Gesloten
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—Gessen

landen zich bereid verklaard hebben
de voornaamste havenplaatsen gratis poliklinieken voor de behandeling van aan geslachtsziekten
alle aangesloten

om

in

lijdende

zeelieden

in

te

richten,

geneesmiddelen worden verstrekt en

waar ook gratis
zelfs, waar zulks

noodzakelijk wordt geacht, opname in een ziekenhuis
wordt verschaft. Ten einde de opvolgende doktoren,
die den zeeman behandelen, in de gelegenheid te
stellen zich een juist inzicht omtrent zijn ziekte en de
reeds toegepaste behandeling te vormen, krijgt de
patiënt een zgn. carnet, waarin in de havens, welke
behandehij bezoekt, de klinische verschijnselen en de
E. Hermans.
ling worden ingeschreven.
Gesloten wordt een klinker genoemd, als bij het
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Haberlea-soorten voor. Bekende sierplanten uit de
tropen zijn Sinningia (Gloxinia) Saintpaulia, StrepBonman.
tocarpus, Achimenes en Tydea.
tegenw.
geogr.),
(a n t.
Gesoriacum
Boulogne-sur-Mer, haven van Gallia Belgica in het
Morinengebied, van waaruit Caesar in 55 v. Chr.
den tocht naar Britannië ondernam, en door hem
denkelijk Portus Itius genoemd. Ook Caligula veinsde
van hieruit in 40 n. Chr. een overvaart, en liet er een
zegeteeken oprichten; drie jaar later begon aldaar zijn
expeditie, die voerde tot onderwerping van een deel
E. de Waele.
van Britannia.
;

arbeid. Het moderne
van mechanische massa-productie en voorts
streven naar kostenbesparing door standaard i-

Gespecialiseerde
proces

uitspreken daarvan de in een taal gebruikelijke kleinste
opening plaats heeft tusschen de onder- en bovenkaak
en de stand der tong het hoogste is. > Bovenklinker.
Gesloten punt verzameling. Hieronder verstaat men elke puntverz., die al haar > verdichtings-

aet
seering, leiden almeer tot arbeidsverdeeling en deelbewerking en daardoor tot specialiseering van het

punten bevat.

seerd.

orde
van insecten, die gekenmerkt zijn door den vorm der
monddeelen. Deze vormen te zamen een geleed, snavelachtig aanhangsel van den kop, dat dient om te

Gesnavelde insecten (R h y n

c

h o

t a),

arbeidsproces. Niet alleen de ondernemingen, maar ook
het menschelijk arbeidsvermogen wordt gespeciali-

De timmerman maakt geen deur meer, evenmin
de slotenmaker een slot. Zij passen slechts de
onderdeden in elkaar, nadat machines, bediend door
getrainde arbeiders, de afzonderlijke deelbewerkingen

als

hebben uitgevoerd.
toeHet menschelijk arbeidsvermogen wordt
nemende mate op de methode van deelbewerking
afgericht. Zoowel op het kantoor en in het vervoerwezen als in de directe goederenproductie. Zelfs het
speciale
onderste dient als zuigbuis. Onder- en bovenlip om- gebied van kunst en kunstnijverheid vertoont
geven dit steekzuigapparaat als een soort scheede. vormen. Het meest echter, naarmate de mechanische
De gedaanteverwisseling is meestal onvolkomen, omdat productie verder is doorgevoerd.
Dit proces heeft de materieele volkswelvaart vereen popstadium ontbreekt. Indeeling in twee groote
de Hemiptera (wantsen) en de Homoptera hoogd, maar in zelfstandigheid en arbeidsvreugde
groepen
verloren.
(cicaden, bladluizen en schildluizen). Bij deze laatste ging voor den arbeidenden mensch veel
techn.
groep worden ook wel de luizen ingedeeld. M. Bruna. Het is een onweerstaanbaar gevolg van de
Gesncr, 1° Johann Matthias, Duitsch ontwikkeling en draagt er toe bij, dat nieuwe vindinNeo-humanist; * 1691 te Roth, j 1761 te Gottingen, gen der laatste decennia aan een grooter deel der
waar hij sinds 1734 prof. was. Hij grondde zijn onder- menschheid levensverrijking hebben geschonken. Daartot de verkregen
wijs op de lectuur der Klass. auteurs en legde den om is de g. a. ook een positieve bijdrage
nadruk op de aesthetische en cultureele waarde der cultureele positie in het algemeen.
Wat door zijn toepassing aan zedelijke waarden
Klass. lit., waardoor hij een voorlooper was van Win-

m

steken en voor het opzuigen van plantensappen of bloed.
Het eerste paar kaken vormt daarbij een steekapparaat,
het tweede paar omsluit twee kanalen, waarvan het
bovenste speeksel in de wond doet vloeien, terwij 1 het

:

ckelmann, Lessing en Goethe.
Eruditioms
J. E. Sandys,
Zr. Agnes.
A Hist. of class. Scholarship (III, 5-9).
2° K o n r a d, Zwitsersch bioloog, arts en taalkundige; * 1516 te Zürich, f 1565 aldaar als stadsarts
en prof. in de physica. G. was een veelzijdig geleerde
en de grondvester der wetensch. plant- en dierkunde.
Zijn bekendste taalkundig werk is Bibliotheca univerwerken,
salis (1545- ’49), een bibliographie van alle
die in het Lat., Gr. en Hebr. verschenen waren.
Voorn, werken: Historiae animalium (1551-’58;
het belangrijkste dierkundig werk van de Renaissance)
uitg. d. Schmiedel ; hierin
Opera botanica (1751-’71
worden de planten geclassificeerd naar de eigenschappen
Lit.: Ley, K. G.,
van bloemen, vruchten en zaden).
Melsen.
Leben und Werk (1929).
Gesneria, een West-Indisch plantengeslacht der

werk:

Novus Linguae
Lit.:
Romanae Thesaurus (1749).

Voorn,

—

et

;

—

Gesneriaceae; omvat 35 soorten sierplanten met
knolvormigen wortelstok, fluweelachtige bladeren
en mooie flinke bloemtrossen met meestal scharlakenroode bloemen. Bekend zijn G. macrantha en G. Donke-

Bonman.

laarü.

een plantenfam. van
omvat vnl. kruidachtige
der Tublifloren
met ongedeelde bladeren en alleenstaande
of bloemen in trossen. Vrucht is een bes

Gesneriaceae,

de reeks
planten

;

vrucht.

In

Europa komen

slechts

bloemen
of doos-

Ramondia- en

verloren ging, werd in andere vormen van levensvreugde vergoed, voor zoover het nieuwe doelmatig en ten

goede wordt aangewend.

Kuiper.

Gespleten verhemelte, > Gehemeltespleet.
Gesprekboekjes of oefenboekjes, welke dienen
om een tweede taal aan te leeren, bestonden van de
est14e eeuw af in de handelssteden van Fransch- en \V
Vlaanderen. Het oudste, Le Livre des Mestiers (uitg.
1876 van H. Michelant, en uitg. 1933 van J. Gessler),
werd benuttigd evenals een Keulensch hs. uit de jaren
1420 bij het opstellen en aanvullen van het Vocabulare
van Noël van Berlaimont, waaruit de bekende Colloquia zijn ontstaan, die in de 16e eeuw te Antwerpen,
nadien in het N. talrijke uitgaven beleefden.

R. Verdeyen, Colloquia (Antwerpen 1926)
De Nieuwe Taalgids (XVII). Jacobs
Gessen noemt de H. Schrift (Hebr. Gosjen) de
familie
landstreek in Egypte, welke aan Jacob en zijn

Lit.:

;

E. Kronenberg, in

door den pharao tot verblijfplaats werd toegewezen
(Gen. 45. 10; 46. 34 e.a.) en vanwaar de Israëlieten
zich allengs over een groot deel van Beneden-Egypte
Oostelijke
(vgl. o.a. Ex. 1. 7; 12. 7-37). G. lag in de
Grieksche
helft der Nijldelta in de streek, die door
zeer ingeschrijvers Arabië wordt genoemd. Voor het
zie
wikkelde vraagstuk van een nadere localisatie
A. Mallon, Les Hébreux en Egypte (Rome 1921,
90-119).

Simons.
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Gessler

Gessler, O 1 1 o, Duitsch staatsman; * 1875 te de meer complexe verschijnselen van het zieleleven iets
Ludwigsburg; 1911 eerste burgemeester te Regensburg, meer en anders zijn dan een loutere som van de elemen1914 Oberbürgermeister te Neurenberg; Oct. 1919 taire verschijnselen, welke bij ontleding van de meer
rijksminister van Nationalen Opbouw, Maart 1920, complexe worden aangetroffen. Evenzoo beschouwen
na den Kapp-Putsch, min. van de Reichswehr, tot vele biologen de verrichtingen van het plantaardig
Jan. 1928. Ook democratisch rijksdagafgevaardigde. leven als een qualitatief meer ten opzichte van de scheiGcssner, S a 1 o o n, Duitsch schilder en en natuurkundige processen, welke zich bij voeding,
schrijver; * 1730 te Zürich, f1788 aldaar. G.’swerk wasdom en voortplanting voltrekken. Ook de moderne
ligt tusschen de -> Anacreontiek en de idyllisch-sen- theoretische natuur- en scheikunde hebben het gestaltimenteele herderspoëzie (Daphnis, 1754; Idyllen, tcbcgrip aanvaard en men noemt daar zoowel een
1756; Briefe über die Landschaftsmalerei, 1772), electrisch veld als atomen, moleculen en kristallen
in welk laatste genre hij uitstekend werk leverde, gestalten. Een gestalte zou verder, naar het inzicht
dat in alle moderne talen werd overgezet. Een mis- van vsch. sociologen, de staat zijn ten opzichte van
lukking is zijn onder Bodmer’s invloed geschreven zijn burgers. > Gestaltpsychologie ; TotaliteitstheoTh. v. d. Bom.
epos Der Tod Abels (1858). Ook G.’s plastisch werk is rieën.

m

met nimfen,

saters en herders getooid.
Lissens.
Ad. Frey, in Kiirschners Deutsche National
Bergmann,
Lit. (XLI).
L i t. F.
S. G. (1913)
H.
Broghé, Die franz. Hirtendichtung und S. G. (1903);
Leemann-van Elck, S. G. (1929) ; Gedenkb. S. G. (1930).
Gessur, > Geschur.

U i t g.

:

—

:

;

Gesta, algemeene naam van een bepaald soort
middeleeuwsche geschiedwerken. Zoo zijn er G. abbatum of levens der abten van bijv. Gembloers, Lobbes,
Sint-Truiden. Verder G. episcopomm over de biss.
van o.a. Auxerre, Kamerijk, Hamburg, Luik, Tongeren,
enz. G.regum Francorum, ook van afzonderlijke vorsten
als G. Cnutonis (koning Canut), G. Dagoberti; G. van
heiligen en andere belangrijke personen. Ten slotte
G. van volkeren: van de Franken, van het land van
Trier, van de Noormannen. Van de afzonderlijke G.
kunnen hier slechts enkele besproken worden.
Lit.: Manitius, Gesch. d. lat. Lit. d. M. A. (I-III
1911-*31).

Franses.
Gesta episcopomm Traiectensium (Quedam narracio
de Groninghe, de Thrente enz.)., belangrijke, omstreeks
1232 door een onbekenden schrijver geschreven kroniek
aangaande de Stichtsche geschiedenis (1139-1232);
vooral de strijd met de biss. leenheeren van Koevorden
en Groningen wordt uitvoerig verhaald. De auteur
blijkt goed op de hoogte te zijn van de gebeurtenissen
en de leenrechtelijke en economische verhoudingen.
U i t g. d. Weiland, in Monum. Germ. Hist. Script.
(XIII 1881) d. C. Pijnacker Hordijk, in Werken van
Lit.: J. Romein, Gesch.
Hist. Gen. (N. S. 49, 1888).
v. d. Nned. Geschiedschr. i. d. M.E. (1932, 35).
Post.
:

;

—

Gesta Fresonum, een Friesche vertaling van de
Gesta Frisiorum.
U i t g. de Crane, in de Werken v. h. Friesch Gen.
Lit.: S. Muller, Lijst v. N. Ned. Kron. (1880,
(1837).

—

:

53).

Gesta Frisiorum, een 15e-eeuwsche omwerking van
een grootere kroniek der 15e eeuw, vnl. ontleend
aan de 13e-eeuwsche kron. van Klaarkamp. Chauvinistisch door locaal patriot isme.
U i t g. in de Werken v. h. Friesch Gen. (1853).
Lit.: J. Romein, Gesch. v. d. N.Ned. Geschiedschr.
in de M.E. (1932, 146-148).
Gesta Romanorum Pontilicum,> Liber Pontificalis.
Ges tal te theorieën. Onder „gestalte” verstaat
men heden ten dage, „datgene wat meer en anders is
dan een loutere som zijner deelen” (o.a. Sapper). Dit
begrip, stammend uit de moderne zielkunde, vond
ingang zoowel in de sociologie als in de biologie en
vele andere wetenschappen, welke tot voor kort onder
den invloed der > mechanistische denkwijze atomistisch waren georiënteerd. Zoo meenen vele hedendaagsche psychologen (in tegenstelling met de oudere
opvattingen der zgn. > associatiepsychologie), dat
:

—

Gestaltpsychologie. Vanaf den tijd der Eng.
en Fransche associatiepsychologen was de algemeen
geldende opvatting (met uitzondering der Scholastieke),
dat alle psychische verschijnselen, ook de meest ingewikkelde, zooals begrijpen en willen, tot stand komen
door additie of summatie van enkelvoudige elementen,
onveranderlijk aan
denzelfden prikkel gebonden
(> Constantietheorie) en door associatie tezamen
gebundeld. Tegen deze in verschillende nuances voorkomende opvatting ontstonden op het eind der vorige
eeuw meerdere reacties: Wundt (> Apperceptiepsych.),
Külpe en de Würzburger school, G. E. Müller (> Complex), von Ehrenfels met zijn Gestaltqualitaten, de
> Grazer school, die alle een soort dualisme leerden:
van den eenen kant hielden zij vast aan het axioma
der elementen, de zinnelijke gewaarwordingen, die
het materieele substraat voor elke waarneming vormden, van den anderen kant voerden zij een nieuwen
factor in, de psychische activiteit van het subject,
die dit materiaal bearbeidde. De Gestalt- of vormpsychologie daarentegen keerde zich zoowel tegen de
Associationistische mozaïek- en bundelhypothesen,
als tegen deze dualistische verklaringen; wat het subject
waarneemt, is onmiddellijk en op de eerste plaats het
geheel, elk bewust proces is een > Gestalt of vorm.
Tal van proeven, eerst op het gebied der waarneming,
later ook voor andere psychische functies, hebben het
bestaan van Gestalten bewezen en haar wetmatigheid
blootgelegd. De grondleggende publicaties zijn die van
Wertheimer, later gevolgd door die van vele andere,
Koffka, Kohier, Lewin, Rubin, vnl. in het eigen tijdschrift der richting: „Psychologische Forschungen”.
De G. heeft ongetwijfeld den nadruk gelegd op een
zeer gewichtig princiep in het menschelijk zieleleven.
Zooals elke reactie echter, is zij niet vrij gebleven van
overdrijvingen. Of ze met haar physische Gestalten
aan de natuurkunde een grooten dienst bewezen heeft,
wordt veel betwijfeld; evenzeer is het een vraag, of
hun physiologische verklaring den toets der critiek
kan doorstaan de term Gestalt maakt soms den indruk
van een modewoord. Zij verwerpt het gebruik van
analyse in de psych., ofschoon zij daar evenmin buiten
kan, als welke wetenschap ook; waar ze feitelijk tegen
protesteert, is de synthese, d.w.z. de poging, om een
;

psych. verschijnsel als geheel te reconstrueeren uit
elementen. Ondanks haar afwijzing van het associationistisch mechanisme, ontkomt zij zelf niet aan het
dynamisch materialisme.
Lit.: M. Wertheimer, Untersuchungen zur Lehre
von der Gestalt, Psyeh. Forschungen (I, 47) ; W. Köhler,
Die physischen Gestalten in Ruhe und in stationeren
Zustand (Erlangen 1919) W. Köhler, Gestaltpsychology
;

(New York

2

1930).

v. d.

Veldt.
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Geste, Chanson de, > Chanson
Gesteentckundc, > Petrographie.

de Geste.

Gesticulatie

gesticulatio)

(Lat.

is

het

maken

van gebaren door een redenaar of voordrachtskunsteGesteenten zijn bouwsteenen der aardkorst, naar tot ondersteuning zijner woorden of voordracht.
combinaties van mineralen, ook wel ophoop ingen > Gebaar.
Gestie (< Lat. gestio = gedraging), > Gebaar.
van één mineraal, die min of meer regelmatig voorGestreepte clennenrups, > Insecten (schakomen. Zand is dus een g. (opeenhooping van kwartskorrels), ook marmer, graniet en turf, steenkool e.d. delijk voor den boschbouw).
Gesualdo, don C a r 1 o, vorst van Venosa.
Gesteenten, ontstaan door stolling van uit het inwendige
* 1560,
der aarde naar buiten getreden massa’s, zijn stol- Ital. componist,
f 1614 te Napels; vriend van
(dieptegesteente, gang- Torquato Tasso; leerling van Pomponio Nenna.
lingsgesteenten
vormden de Stond, ook als musicus, in nauw contact met het hof
gesteente, uitvloeiingsgesteente). Zij
oorspronkelijke stollingskorst. De exogene krachten van Ferrara. Is beroemd door zijn gewaagde chromatiek,
hebben een deel van deze en jongere stollings- weet in zijn werken toonschilderingen en effecten goed
gesteenten vergruisd; dit materiaal
hetzij via oplossing of organismen

direct,

hetzij

is

als

a

f

z e t

-

metamorphe

omgezet. Voorb.:
stollingsgesteenten: graniet, basalt; sedimenten: zand,
Jong.
kalk, veen; metamorphe g.: marmer, gneiss.
g.

Gesteentevorming >
,

zijn

Sedimenten; Stollings-

gesteenten.

Gestel,

;

boeken vijfstemmige madrigalen.
Ferd. Keiner, Die Madrigalc des G. da Venosa
Gray en Heseltine, G. Prince of Venosa (1926).

Gesubordineerde silbe, >
Gesulioneerde oliën, door

behandelen met
zwavelzuur uit ricinus- en andere oliën bereide producten, gebruikt in ververij en apprêtuur. > Turksche
roodolie.
in de prov. Namen, ten Z.O. van
1700 inw., grootendeels Kath.; opp.
2 048 ha; landbouw; kalksteen.
Geta, Publ. Sept i u s, zoon van den
Rom. keizer Septimius Severus, * 189, in 211 medekeizer met zijn broer > Caracalla, in 212 door dezen

Namen,

ca.

Gestel, 1° > Eindhoven.
2° Belg. gem. in de prov. Antwerpen (II 512 C 3).
Opp. 249 ha, ruim 200 inw. Leem- en zandgrond.
Landbouw. Groote Nete, Gestelbeek. Gotische kerk gedood.
(15e eeuw). Kasteel van Rameyen, versterkt, met
slottoren uit de 13e e.; behoorde destijds aan de familie
Berthout van Berlaar. Verbrand in 1914 en hersteld
Striels.
in 1917. Schandpaal op de markt, van 1779.
van, Ned. Jezuïet;
Gestel, 1°

Adrianus

1830 te Geldrop, f 1900 te Maastricht. Studeerde
aan de Gregoriaansche univ. te Rome en was daarna
gedurende 35 jaren prof. in het theologaat der Jezuïeten
te Maastricht. Schreef reeksen art. in De Tijd en De
Studiën, ter bestrijding van het liberalisme en verdediging der vrije Kath. school. Zij trokken de bijzondere
aandacht van voor- en tegenstanders en hij kreeg den
naam van „den Christelijken staatsphilosoof”. Ook
als geestelijk leidsman van priesters en leeken was
v. Hoeck.
hij zeer gezocht.
Studiën (LV
N. Ned. Biogr. Wbk. (IV, 648)
Lit.
Onze Pius Almanak (1902, 83-88).
1900, 96)
2° Frans van, meester in de beide rechten,
deken van Den Bosch (1614) en later (1623) aartsdiaken en protonotarius apostolicus; f 1640.
3° Leo, Ned. schilder van landschap, portret,
figuur en stilleven; * 1881 te Woerden. Na zijn opleiding 3 jaren pensionnaire van de koningin. Woont
te Bergen, waar een brand eens een groot deel van
zijn werken vernielde; werkte ook op Sicilië enMallorca.
In zijn werk invloed van Walter Crane en van de
Montmartre-teekenaars; later van Luminisme, Cubisme en Expressionisme. Zijn talent is in hoofdzaak
decoratief; hij wil echter meer (ruimte en inhoud)
en heeft dit in enkele portretten en landschappen
ook wel bereikt. Figuurstukken van 1930 en later
vertoonen een naar het naiëve neigende opvatting
in omamentale vlakvulling en vereenvoudigde vormen.
Lit.: F. M. Huebner, Neue Malerei in Holland
Koomen.
Paul Citroen, Het Palet (1931).
(1921)
Ges tel tak, hoofdtak in de kroon van een boom,
die bijdraagt tot het opbouwen van den kroonvorm.
Op een g. kunnen g. van kleinere orde zitten, alsmede
het veel fijnere bloei- en vruchthout.
Gestlclitenwet, > Gevangeniswezen.
*

;

;

;

XI. 23

Accent.

Gesves, gem.

onderstel eener machine, synoniem voor

frame.

:

—

Werken:

tingsgesteente of sediment weer Lit.:
(1914)
afgezet. Beide groepen kunnen door metamorphose
in

Piscaer.

te onderscheiden.
zes

m

W

is k. Onder een stelsel van g. verstaat
Getal. 1°
men een stelsel van > grootheden, waarvoor zich

de 4 > hoofdbewerkingen laten invoeren, zoodanig dat
de uitkomst van elke op twee g. toegepaste bewerking
steeds weer een g. van het stelsel is; bovendien moeten
die g. zich met behulp van een eindig of onbegrensd
aantal teekens laten voorstellen. Men onderscheidt:
positieve geheele of natuurlijke g. (1, 2, 3, enz.); het
getal nul; negatieve geheele g. ( 1,
2,
3, enz.);
geheele of geheele rationale g. (0, ±1, ±2 enz.);
rationale of meetbare g. (verhouding van 2 geheele g.,
8
1
irrationale of onmeetbare g.
bijv.
/8 i enz.);
/2

— — —

,

(gedefinieerd door een

>

snede van Dedekind of als

limiet van rationale g., bijv. 1/2, l/l>, enz.); bestaanbare of reëele g. (dit zijn rationale en irrationale te
zamen); onbestaanbare of irreëele g. (d.w.z. de imaginaire en de > complexe g.); transfiniete cardinaalgetallen; transfiniete > ordinaalgetallen; algebraïsche
met geheele
g. (wortel van een algebraïsche vergelijking
coëfficiënten); geheel algebraïsche g. (wortel van een
met geheele coëfficiënten, waarbij de term

algebr. verg.

van den hoogsten graad den coëfficiënt lheeft) transcen;

[niet-algebraïsche, bijv.

dente g.

W

n (>

>

Pi) en

e.]

b e g e e r t e der w i s k. De reeks der
natuurlijke g. wordt voortgebracht door telkensherhaalde toevoeging van de eenheid; hierdoor wordt
2°

ieder g.

ij

s

in

zijn

soortelijke

eigenschappen bepaald.

der g. treedt bij deze voortbrenging als
wezenlijk bestanddeel op. Het is mogelijk, dat de
waarde van het aldus voortgebrachte g. afhankelijk is
van de in die voortbrenging gevolgde orde en verandert, wanneer die volgorde verandert. Velen zien
dan ook in die ordening, in dat na elkaar komen, het

De volgorde

meest wezenlijke kenmerk der g. Het rangtelwoord
is dan primair, niet het hoofdtelwoord. Door begripss
1
uitbreiding komt men_tot de gebroken g. ( /2 /8 enz.)
,

,

en de irrationale (]/% ]/5, enz.). Deze uitbreiding is
gerechtvaardigd, omdat men deze g. als lijnenverhoudingen kan opvatten: l/2 bijv. is de diagonaal van

-;;
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Men kan de g. kwalificeeren
en drukt dit uit door toevoe-

Deze bestaat hierin, dat men aan Grieksche of Hebreeuwsche namen de getalwaarde toekent, die de som
ging van het teeken
of
De verdere uitbreiding is van de waarden, die elke letter van het woord in het
tot imaginaire en complexe g. is van veel ingrijpender alphabetisch cijfersysteem bezit. Een eenvoudig vooraard; wel is hierbij nog weergave mogelijk door lijn- beeld is het schrijven van Amen als 99 in sommige Chr.
en hoekverhoudingen, maar daarbij wordt dan reeds manuscripten
immers in het Gr. d p, rj v stellen
aan de meetkundige figuur een beteekenis gegeven, a l,//40, T) 8 en v 50 voor.
Dijksterhuis
welke deze op zich zelf beschouwd niet heeft. De g.
Er komen ook in den B ij b e 1 teksten voor,
zijn nu feitelijk veeleer symbolen, die in bepaalde waarin de getallen een symbolische wr aarde bezitten.
combinatie te zamen genomen, weer tot de gewone Vooral is dit het geval in de apocalyptische geschriften
reëele g. voeren. In de •> axiomatiek worden de g. of apocalyptische gedeelten. Uitgezonderd de Apogedefinieerd door bepaalde voorwaarden eraan op te calyps kan men a priori dit symbolisch karakter niet
leggen: het is dan mogelijk om enkele van die voor- veronderstellen en moet men met groote voorzichtigwaarden niet te stellen (bijv. dat de aldus te bepalen heid interpreteeren. Het symbolisch karakter van somwiskundige objecten niet distributief of commutatief mige getallen is gebaseerd op de algemeene opvatting
behoeven te zijn). Het begrip g., dat op die wijze der menschen in de oude tijden. Wanneer men de symontstaat, is dan veel algemeener dan wat men gewoon
boliek verder uitstrekt, vervalt men in de > kabalislijk met g. bedoelt. Toch blijven zulke door abstractie
tiek. Voorbeelden van g. zijn te vinden vooral in
verkregen begrippen in wezen quantitatief.
de Apocatypse, bijv. het getal 7, dat telkens terugL i t. J. W. R. Dedekind, Was sind und was sollen keert, en het getal 666, dat den Antichrist symbo4
die Zahlen ? (Brunswijk
M. L. Guérard des liseert (Apoc. 13. 18).
1918)
C. Smits
Lauriers O.P., Analyse de 1’être mathématique (Rev.
Getaxeerde polis, polis, waarin niet alleen het
des Sciences Philos. et Théol., 1933)
P. Hoenen S.J.,
verzekerd bedrag genoemd is, maar ook, en dit in
Cosmologia (Rome 1931).
v. d. Corput I Drost.
tegenstelling tot de > open polis, de waarde van het
3° Gulden getal, in den kalender, > Gulden.
verzekerd belang. De taxatie kan bij onderling overleg
4° In de
verstaat men onder geschieden of door derden
(deskimdigen), daartoe
getal de vormelijke aanduiding van enkelvoud en door partijen
aangewezen. Tegen een taxatie door
meervoud. De flecteerende woorden nemen in het deskundigen kan de verzekeraar in
het algemeen niet
Ned. naar gelang het g. een anderen uitgang aan, opkomen, tenzij in geval van bedrog. Bij een
taxatie
bijv. appel
appelen of appels, kind
kinderen, bij onderlinge afspraak mag de verzekeraar steeds de
enz. In de dialecten wordt de meervoudsvorm ook bovenmatigheid
der uitgedrukte waarde in rechte
nog vaak door de umlaut uitgedrukt. Vgl. hiermee bewijzen. Veelal is de getaxeerde waarde gelijk aan
1.

als positief of negatief,

+

—

.

;

:

;

;

grammatica

—

—

het Duitsch. In sommige talen (bijv. Grieksch,
Gotisch) vindt men naast het enkel- en meervoud
ook nog een aparten vorm voor het tweevoud of
de dualis; en er zijn zelfs talen, wT aar ook den aparte
trialis of drievoud gevonden wordt.
r. Marrewijk.
bijv.

Getallenleer. Deze houdt

zich vnl. bezig

met

de leer der geheele getallen. Ze behandelt o.a. vraagstukken over samengestelde en ondeelbare getallen,
het oplossen van > congruenties, ontbinding in factoren, enz. Men onderscheidt: > additieve g., > analytische g. en geometrische g., welke laatste vragen
der g. verbindt met die der meetkunde.
L i t. Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlen:

theorie ( 4 1894) ; P. Bachmann, Zahlentheorie (5 dln.
1921-’29) ; M. Kraitchik, Théorie des nombres (1922)
E. Lucas, Théorie des nombres (1924) ; E. Landau,
Vorlesungen über Zahlentheorie (3 dln. 1927) ; L. E.
Dickson, History of the theory of numbers (3 dln.
1919-’23) ;
Minkowski, Geometrie der Zahlen (1910)
E. Landau, Handbuch der Lehre von der Verteilung
der Primzahlen (2 dln. 1909) L. E. Dickson, Algebren
und ihre Zahlentheorie (Zürich 1927).
v. d. Corput.
;

Gctallcnlicliaain,

-modulus,

verzameling getallen, welke een
> ring vormen.

het verzekerd bedrag.
de polis.

Gete,

De >

onbevaarbare

beurspolis

zijrivier

is

van

een getaxeerWitsenboer

den

Demer

(Schelde-gebied; VI 9 6 E F 2/4). De voornaamste
tak, de Groote Gete, ontspringt in Brabant, bij Perwijs,
en bespoelt Geldenaken en Tienen, neemt de Kleine
Gete op, die Geten en Zoutleeuw bespoelt, daarna de
Velp, en mondt uit in den Demer boven Diest.
Geten, een Thracische nomadenstam in den Noordelijken Balkan, later geheel of ten deele met de Daciërs geïdentificeerd. Zij werden o.m. in 72 v. Chr. door
M. Licinius Lucullus overwonnen. Met de geleidelijke
onderwerping van Thracië aan de Rom. verdween ook
hun naam uit de geschiedenis, ofschoon nu hun naam
met die der Goten verward werd (o.a. bij Cassiodorus
en Jordanes), en door de dichters ook de Daciërs met

hun naam worden aangeduid.
Geten (Fr. Jauche), gem.
aan de Kleine-Gete (VI 96

E

4),

Cuypers
Waalsch-Brabant,
opp. 767 ha; ca. 1 350
.

in

inwoners.

Getenailleerd stelsel, versterkings wijze van
-ring, Landsberg, een Duitscher in Ned. dienst (ca. 1700).

lichaam, modulus,

Getallensymboliek. Bij alle oude volken,
evenals bij vele primitieven in onzen tijd, ontmoet
men de neiging, de geheele getallen symbolisch te
beschouwen als representanten van wezens of dingen,
in het bijzonder van góden of zedelijke eigenschappen.
Het sterkst is deze neiging tot uiting gekomen in de
leeringen van Pythagoras en Plato en van hun latere
navolgers, de neo-Pythagoraeërs en neo-Platonici. In
vele gevallen worden bepaalde getallen (meestal 7,
bij de Grieken echter ook 10) als heilig beschouwd en
wordt hun magische kracht toegeschreven. Een bijzondere vorm van g. is de zgn. gematria of arithmomancie.

Hij verbindt de bastionsfacen met de nevenliggende
> tenailles tot doorloopende wallen in stervorm.
Het doel was, meer ruimte te krijgen voor de opstelling

van gracht-bestrijkende

Geth,

bijbelsche

artillerie.

naam van

een oude stad in Palesvermeld in de genealogieën van het boek
der Kronieken (1 Par. 7. 21). G. was een der steden
van den Philistijnschen bond (1 Reg. 6. 17). Goliath,
de Philistijn, was van hier geboortig (1 Reg. 17. 4, 23).
David zocht bij den koning van G. toevlucht tijdens
de vervolging door Saul (1 Reg. 21. 10 e.a.) en veroverde
later als koning der Israëlieten deze stad (2 Reg. 8. 1
e.a.), hoewel deze nog eenigen tijd onder een soort
vazalkoning een zekere onafhankelijkheid bleef
tina, het eerst

;

Gethsemani
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behouden (vgl. 3 Reg. 2. 39). Daarna was zij beurtelings
in handen der Arameeën, Philistijnen en Israëlieten,
totdat koning Ozias (Azarias) de vesting ontmantelde
(2 Par. 26. 6). Zij viel in 711 in handen der Assyriërs
en ging daarbij waarschijnlijk voor goed ten onder
(vgl. Am. 6. 2). De ligging van G. is veel omstreden.
Sommigen meenden de stad te vinden in > Teil eswaar opgravingen zijn verricht. Zie ook
Safi,

>

Morashti; Moresjeth-Gath; Marissa; Maresa; Teil

Sandahannah.

Simons.

Gethsemani, >

Jerusalem.
Getoncjcl, term in de heraldiek, gebruikt wanneer
van een dier in een wapen de tong van een andere
kleur is dan het dier zeil. > Heraldiek.
Getruwe , S i n t (vert. van Lat. > Fides trouw),
een tot het klooster Michelsberg behoorende Benedictijner abdij in Bamberg (tegenw. een krankzinnigenge1124 door den H. Otto van Bamberg
sticht) ; in
gesticht; 1803 opgeheven.
Gettysburgh, stadje in Zuid-Pennsylvanië
Staten, 39° 55' N.,
bij de grens van Maryland (Ver.
77° 10' W.). Schilderachtige omgeving. Landbouw.
Bekend door den slag in den Burgeroorlog (1-3 Juli
1863). Het National Park omvat slagveld en kerkhof.
Getuig, gereedschap, vnl. in den zin van een
zooals
verzameling bijeenbehoorend gereedschap,
bijv. dat van een tuinman of een ambachtsman. In
de bedrijfseconomie beschouwt men het g. als van
korten levensduur en in de boekhouding is gebruikelijk
op de grootboekrekeningen slechts de belangrijkste
stukken af zonder lijk te vermelden. Veel stukken g.
hebben slechts locale beteekenis, andere vindt men
Rietsema.
alom in einde looze variatie van vormen.
Getuige (Recht), 1° de personen, die, uit hoofde van eenig wettelijk voorschrift, naast de partijen
en den ambtenaar, te wiens overstaan zij verricht
wordt, bij een rechtshandeling tegenwoordig moeten
zijn. De aanwezigheid van g. wordt door de wet in het
bijzonder vereischt bij het verlijden van authentieke
akten, bijv. geboorte- en huwelijksakten en notarieele
akten. Meestal wordt de aanwezigheid van twee g.

=

of

In Ned. moeten deze getuigen meerderjarig zijn en
ingezetenen van het koninkrijk (art. 20 en 991 B.W.);
zij moeten hun naam kunnen teekenen en de taal der

akte verstaan (Notariswet, art. 23).
In België is de aanwezigheid van getuigen bij
notarieele akten (témoins instrumentaires) nog
slechts bij uitzondering vereischt. De getuigen moeten
Belg zijn, meerderjarig, bekwaam om te teekenen,
en ze moeten, behalve bij testamenten, hun woonplaats
hebben in het rechterlijk arrondissement, waar de
akte verleden wordt. Zijn de partijen den notaris
onbekend, dan moet hun identiteit in de akte worden
bevestigd door twee hem bekende personen (témoins
certificateurs). Wet van 25 Ventöse jaar XI, gewijzigd
door de w et van 16 Dec. 1922; art. 975 en 980 Belg.
r

B.W.).
2° De personen, die ter opheldering of ter vaststelling
van zekere feiten door den rechter gehoord woorden.
G. worden in den regel onder > eede gehoord. Onbeeedigde g. -verklaringen missen bewijskracht. Wie
opgeroepen wordt om als g. voor den rechter te verschijnen, is verplicht aan deze oproeping gehoor te
geven (zie art. 1946 Ned. B.W., 213 en 282 Ned. Sv.;
art. 263-264 Belg. W. Pr.; art. 80, 92, 157, 198, 355
Belg. Sv.). Van het afleggen van verklaringen kan de g.
zich nochtans verschoonen, in Ned. op grond van bloed-

van huwelijk met een der parvan ambts- of
art. 1946 Ned. B.W., 217-220 Ned.

aanverwantschap

tijen,

of

en, in beide landen, op grond

beroepsgeheim

(zie

Sv.; vgl. voor België, de

lit. bij

art.

458 Str.W.B.).

getuigen onbekwaam in
bepaalde processen: zulke zijn, in Ned., in burgerlijke
zaken: de bloed- of aanverwanten in rechte linie en
de echtgenoot van een der partijen; deze onbekwaamheid geldt niet in zaken betreffende burgerlijken staat,
arbeidsovereenkomst en ontzetting of ontheffing van
ouderlijke macht of voogdij. Dezelfde onbekwaamheid
bestaat in België (art. 268 B. Rv.); bij uitzondering
mogen, in echtscheidingsprocessen, de bedoelde
personen worden gehoord, uitgezonderd nochtans
de kinderen en verdere bloedverwanten in do neder-

Sommige personen

zijn tot

dalende linie (art. 251 B.W.).
In Ned. mogen personen beneden 15 jaar (in burgerlijke zaken) en beneden 16 jaar (in strafzaken), evenmin
als personen met gebrekkige geestvermogens, onder
eede gehoord worden (art. 1949 Ned. B.W., 216 Ned.
W.v.Sv.). In België geldt dezelfde regel, zoo in burg.
zaken als in strafzaken, voor kinderen beneden 15 jaar
(art. 285 Belg. Rv.; art. 79 Belg. Sv.).
Sommige getuigen kunnen door partijen worden gewraakt, en de rechtbank zal alsdan met hun verklaring
geen rekening mogen houden, omdat hun getuigenis
wegens een of andere reden niet betrouwbaar is (art. 283
Belg. W. v. B. Rv.; vgl. art. 156 en 322 Sv.). De
g. is verplicht de hem gestelde vragen naar waarheid
te beantwoorden. Het opzettelijk afleggen van een
valsche g. -verklaring onder eede is, als > meineed,
strafbaar met zware straffen (art. 207 Ned. W. v. Str.
Stoop /V. Dievoet.
art. 215 en 220 Belg. St. W.B.).
Getuigeberg. De g. staan als voorposten voor
de steilranden van de > cuesta’s, wraarvan zij door de
erosie (vnl. bronerosie) geheel of gedeeltelijk losgemaakt zijn. Zij „getuigen” derhalve, dat de cuesta
zich vroeger verder in het voorland uitstrekte. Voorbeelden: Hohenzollem, Hohenstaufen (zie pl. t/o kol.
320 in dl. VIII).
Getuigenbewijs. 1° Burgerlijk pro-

cesrecht,

vereischt.
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a) Ned. Recht. Tot 1923 werd het g.
door het Ned. B.W. slechts in zeer beperkte mate
toegelaten. De bezwaarlijkste beperking was die van
art. 1933 ingevolge welke t.a.v. verbintenissen, wier
onderwerp 300 gld. te boven ging, g. verboden werd.
In 1923 werden de bepalingen, die het B.W. over g.
bevat, veel soepeler gemaakt. De beperking in de art.
1934, 1935, 1940 vervat, is in 1935 vervallen. Art. 1939
bepaalt, dat ingeval de wet schriftelijk bewijs eischt,
niettemin getuigenbewijs toegelaten is, indien slechts
een begin van schriftelijk bewijs aanwezig is, tenzij de
wet uitdrukkelijk zegt, dat geschrift het eenig bewijsmiddel is. De art. 1941-1945 bevatten voorts eenige
regelen van gezond verstand over de waardeering
van het g. door den rechter. De belangrijkste is die
van art. 1942: „Eén getuige is geen getuige”.
b) Belg. R e c h t. De bepalingen van Napoleon ’s
Burg. Wetboek omtrent g. blijven hier nog ongewijzigd
van kracht. Geen g. wordt toegelaten voor rechtshandelingen, die de som of de waarde van honderd
vijftig frank te boven gaan, en evenmin omtrent hetgeen
men zou beweren vóór, tijdens of sedert het opmaken
van de akten gezegd te zijn, al ging het ook om een
som of een waarde van minder dan honderd vijftig
frank (art. 1341-1347 Belg. B.W.). Deze regelen lijden
uitzondering en het g. is toegelaten, wanneer er een
begin van bewijs door geschrift bestaat; wanneer het

-
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der getijbeweging

is

dus veel ingewikkelder en na

van de verbintenis Newton hebben Bernouilli, Laplace, Airy, Thomson,
(verbintenissen, die ontstaan uit misdrijven, oneigen- Darwin en anderen zich met de oplossing bezigoneigenlijke contracten; bewaar- gehouden. Ten slotte is men, voortbouwende op de
lijke misdrijven,
gevingen uit noodzaak, verbintenissen aangegaan bij theorie van Laplace, er in geslaagd om de werking
onvoorziene voorvallen; verlies van den titel door van zon en maan te vervangen door die van een aantal
toeval of door overmacht), alsook wanneer het zaken denkbeeldige hemellichamen, ook astres fictifs
van koophandel geldt (art. 1347-1348 B.W.; art. 25 genaamd, zijnde twee denkbeeldige lichamen, die met
W.B. v. Koophandel). De regel „Eén getuige is geen gelijke gemiddelde snelheid als zon en maan zich in
cirkelvormige banen in het aequatoriaalvlak bewegen,
getuige” geldt niet in België.
schriftelijk bewijs te verschaffen

2° Strafproces-recht. a) Ned. Recht.
In het strafproces kunnen verklaringen van getuigen
slechts strekken tot bewijs van zoodanige feiten of
omstandigheden, die de getuige zelf heeft waargenomen of ondervonden. Verdachte moet worden
vrijgesproken, indien voor zijn schuld geen enkel
ander bewijs bestaat, dan de verklaring van één getuige (art. 342

W. v.

Sv.).

Recht. De overtuiging van den rech1 g.
den grondslag uitmaakt van de veroordeeling,
kan worden gevormd door gescliriften, maar, in algemeenen regel, ook door de verklaringen van een of meer
getuigen, en eindelijk door gewichtige, bepaalde en
Stoop /V. Dievoet.
overeenstemmende vermoedens.
Getuigschrift, > Arbeidsovereenkomst.
b)

B

e

ter, die

Ge tij constant en, > Getijden.
Getijden. 1° Van water. Hieronder verstaat
men het optreden aan de kusten van het verschijnsel
van hoog- en laagwater, veroorzaakt door de aantrekkingskracht van zon en maan, waarbij door den korteren afstand tot de aarde de invloed van de maan,
ondanks hare kleinere massa, de grootste
scheidt:

enkeldaagsche

g.,

waarbij

is.

Men onder-

het verschijnsel

zich éénmaal daags voordoet, dubbel- of halfdaagsche
g., indien zulks tweemaal geschiedt, en gemengde
g., wanneer het g. nu eens enkel-, dan weer dubbel-

daagsch is. Hoewel in de Middellandsche Zee de g.
gewoonlijk niet waarneembaar zijn, was het bestaan
ervan in andere streken den Ouden Grieken reeds bekend en werd dit reeds in verband gebracht met de
beweging der maan. De Romein Plinius (23-79) noemde
als eerste zon en maan als oorzaak der getijden.
Eeist nadat Newton (1643-1727) zijn alg. theorie der
zwaartekracht had ontwikkeld werd de wetensch.
bestudeering der g., ook door Newton zelf, met vrucht
ter hand genomen. Indien de geheele aarde met water
bedekt was en zon (schijnbaar) en maan zich in het
aequatorvlak bewogen, zou ten gevolge van de aantrekkingskracht op iedere plaats der aarde, recht
onder deze hemellichamen en daar diametraal tegenover gelegen, een waterberg ontstaan, welke aan den
aequator het hoogste was. Hierin vindt het dubbel
daagsch g. in de oceanen zijn verklaring. Bij volle en
nieuwe maan werken zon en maan in dezelfde richting
en versterken eikaars werking, zoodat de waterberg
dan het hoogste is, dit is het s p r i n g t ij. Bij de
kwartierstanden der maan zijn zon en maan 90° van
elkaar verwijderd, zij werken elkaar dus tegen en de
waterberg is het laagst, dit is het d o o d t ij. In
werkelijkheid vallen springtij en doodtij niet samen
met volle en nieuwe maan en de kwartierstanden,
doch 1V 2 a 2 dagen later, hetgeen reeds lang bekend is.
der g. geDit tijdsverschil wordt

ouderdom

noemd.
Zon en maan bewegen zich echter niet in

het
aequatorvlak, hun afstand tot de aarde verandert
voortdurend, de aarde draait verder om hare as
en is niet geheel bedekt met water. Het vraagstuk

en verder eenige meerdere denkbeeldige lichamen, die
mede in staat zijn g. te verwekken en die ook met constante snelheid in het aequatoriaalvlak der aarde
roteeren, zoodanig dat de gezamenlijke getij werking van
al die lichamen dezelfde is als die van zon en maan in
harwerkelijkheid. Men noemt deze methode de
analyse der getijden. Voor
wetensch. doeleinden heeft men een 25-tal van dgl.
denkbeeldige sterren, maar voor practische doeleinden
S 2 K lf O, P, N en 2
zijn 7 voldoende. Dit zijn
2
maansgetij, S 2 een
Hiervan is
2 een dubbeldaagsch
dubbeldaagsch zonsgetij, Kj enkeldaagsch zon-enmaansgetij, O enkeldaagsch maans-declinatiegetij,
dubbeldaagsch
P enkeldaagsch zons-declinatiegetij,
zonsgroot-maans-elliptisch getij,
2 dubbeldaagsch
en maansgetij. Voor ondiep water zijn nog drie verdere
zijnde een viervoudig maansgetij;
noodig, t.w.
4
MS, een viervoudig getij, samengesteld uit 2 en S 2
en 2 MS (een dubbel g., samengesteld uit
2 en S 4 ).
Deze denkbeeldige hemellichamen geven elk slechts
één g. men noemt dit het p a r t i e e 1 e g. hetwelk
uit peilschaalwaamemingen berekend kan worden.
nu het verloop van het g. op een bepaalden dag
voor een of andere plaats te berekenen, berekent
men eerst per uur of half uur het verloop dezer partieele
g. en voegt daarna de resultaten bij elkaar vlg. bepaalde
schema’s. Men ziet dan per uur of half uur hoeveel
de rijzing of daling ten opzichte van het gemiddelde
peil bedraagt en vindt zoodoende het tijdstip van het
hoogste en laagste water, alsmede het totale bedrag
der rijzing of daling. Ten einde nu de partieele g. te
kunnen berekenen van een der astres fictifs (A.F.),
moet men daarvan kennen: het oogenblik, waarop
deze den plaatselijken meridiaan passeert (het
argument), het tijdsverloop tusschen dien doorgang en zijn daarop volgend
en ten slotte
hoogwater (het kappagetal)
zijn
amplitude, dat is de grootste verhooging
of verlaging ten opzichte van den middenstand, die
de A.F. kan veroorzaken. Kappagetal en amplitude
of
heeten de get ij
eener plaats. Astrononische
mische argumenten en getij constanten worden in
tabellen gegeven; men vindt die ook in getijtafels en
hydrographische gegevens. Zij zijn voor zeer vele plaatsen berekend.
Zijn deze gegevens voor een bepaalde plaats niet
bekend, dan moet men met het zgn.
werken, hetgeen ook geschiedde toen de harmonische
analyse nog niet zoo in gebruik was. Het havengetal
eener plaats is het verschil in tijd tusschen maansdoorgang bij volle of nieuwe maan en het eerstvolgend
hoogwater. Het

monische

M

K

,

,

.

M

N

K

M

,

M
M

;

,

;

Om

astronomisch

constanten
constanten

harmo-

havongetal

verbeterd havengetal

hetzelfde verschil, doch op den dag van springtij.
In sommige zeeën en wateren, zooals Noordzee en Het
Kanaal, alwaar de ge tij verschijnselen een abnormaal
eenvoudig karakter vertoonen, is het tijdsverschil
is

tusschen maansdoorgang en eerstvolgend hoogwater

;
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Onweersbuien hebben soms

alle dagen nagenoeg constant. Men kan daar dus
volstaan door bij het tijdstip van den maansdoorgang
het havengetal op te tellen om het tijdstip van hoogwater te vinden. Hoewel dit voor andere zeeën en
wateren niet opgaat, geeft bij onbekendheid der
gegevens voor de harmonische analyse het havengetal
toch eenige aanwijzing voor de getijden.
verstaat men het
get ij
Onder
geheele complex der beweging zoowel in horizontalen
(H.W.) en laagals verticalen zin.
(L.W.) zijn de hoogste, resp. laagste standen
of
van het water.
noemt men de horizontale beweging van het water van
of eb •
den laagsten naar den hoogsten stand.
is het omgekeerde daarvan. De overgang
deze kan,
tusschen eb en vloed heet

van

afhankelijk van plaatselijke omstandigheden, van
enkele minuten tot drie kwartier duren.
Het verschil tusschen H.W. en L.W. van hetzelfde
getij is het verval. Bij springtij zijn eb en vloed
het sterkst en is het verval het grootst. De middenstand
van het water wordt gewoonlijk aangeduid met W.;
deze is niet steeds dezelfde, maar afhankelijk van het
seizoen. Dikwijls rijst of daalt het niveau niet direct
met het inzetten van vloed of eb. Het verval midden
in den oceaan is gering en bedraagt slechts enkele
decimeters (Hawaï 30 cm, St. Helena 100 cm). Aan de
kusten treden de g. veel sterker op; op sommige
plaatsen vindt men vervallen van 10 a 20 m. Het
grootste bekende verval (ca. 21 m) heeft plaats in de

overal, maar vooral duidelijk in de intertropicale
streken vertoont, is voor een gering gedeelte (5 a 10%)
een zuiver zons-, maansluchtgetij verschijnsel. Hij
wordt in hoofdzaak thermisch veroorzaakt en wordt
door resonantie onderhouden (theorie van Margules).
> Luchtdruk (sub: Periodieke veranderingen).
Bartels, Gezeitenschwingnngen der AtI.
L i t.
mosphare, in Handb. der Experimentalphysik (Leipzig
V. d. Broeck.
1928, 163-210).

voor

beweging

Hoogwater

water

vloedstroom

Vloed

Eb

stroom

kentering

;

Funday Bay, tusschen Nieuw-Brunswijk en NieuwSchotland; te Cardiff (Kanaal van Bristol) is het
verval 12 m, maar op de Schelde bij Bath bedraagt
het ook al 4 m. In sommige baaien en riviermonden
komt de vloed met groot geweld naar binnen zetten,
in de gedaante van een watermuur van vsch. meters
hoogte. Behalve de boven genoemde Funday Bay
zijn hiervoor bekend de Sevem, de Trent, de Seine,
Ome, Couesnon (Golf van St. Malo), Taag, Colorado,
Amazone, vsch. rivieren aan de Oostkust van Sumatra
en Noordkust van Bomeo, en vooral de Jangtse-Kiang,
bereiken kan.
waar de watermuur een hoogte van 8
Het verschijnsel heet in Engeland „bore” of „eager”,

m

in Frankrijk „barre” of „mascaret”, in Duitschland
„Springweïle” of „Stürmer”, in China „chau-dau”
(groot getij) en in Indië „benoh”.
Ten einde de getijbeweging na te gaan, wordt de
hoogte van het watemiveau afgelezen op een gewone
peilschaal of laat men deze registreeren door een getij
meter of mareograaf. Men teekent deze hoogte aan, bijv.
om het uur, in een graphische voorstelling; de lijn,
die de aangeteekende punten verbindt, noemt men de

k

m m e.

De

getijmeter
g e t ij 1 ij n of g
geeft deze lijn direct. Deze getijlijn is door plaatselijke
omstandigheden soms zeer eigenaardig; sommige
plaatsen hebben bij hoogwater kort na elkaar twee
e t

ij

r o

koppen of bij laagwater twee laagste punten (bijv.
Hoek van Holland) of er komt een knik in de lijn

(>

Agger).

grooten localen invloed; bij IJmuiden is bijv. herhaaldelijk een onverwachte onregelmatigheid van 1,5
en meer geobserveerd. Omgekeerd kan op plaatsen,
waar een zeer groot verval aanwezig is, het getij invloed
op den wind hebben, zoo o.a. bij Guemsey en Alderney
(Het Kanaal).
L i t. O. Kriimmel, Handb. der Oceanographie (II
J. P. van der Stok,
Stuttgart, Engelhorn, 1907-1911)
Elementaire theorie der Getijden, getij constanten in den
Ned. Ind. Arch. (Kon. Meteor. Inst. 1910, nr. 102)
id., Wind and Weather, Tides and Tidal streams in the
East Indian Archipelago (Batavia 1897); J. L. H.
Luymes, Overzicht der Getijden ten dienste der hydro-

m

:

;

Wissmann.

graphische opneming (1919).

2° Getijden in de atmosfeer, ook luchtgetijden
genoemd. De half -dagelijksche gang, dien de luchtdruk

:

Getijden als officieel kerkelijk gebed
Brevier; Horae Canonicae ; Koorgebed.
Getijdenboeken. De boeken, die de Getijden bevatten, heeten Getijdenboeken (Horae, Heures, Livres
d’Heures) en werden vooral in de 2e helft der 14e e.
rijk versierd. De jonge boekdrukkunst beproefde de
kunst der handschriften te evenaren. De enkele

3°

Voor

>

zie

exemplaren, welke ondanks het veelvuldig gebruik
in goeden toestand zijn bewaard gebleven, worden
tegen hooge prijzen verkocht. Vooral de Fransche
uitg. zijn bijz. fraai geïllustreerd en versierd. De
verluchting geeft gebeurtenissen uit het leven van
Maria en den Zaligmaker. De tekst bestaat gewoonlijk uit de getijden, een kalender, gebeden, de zeven
boetpsalmen, de litanieën der heiligen, de statiën
van het lijden des Heeren en de vigiliën van den dood.
Antoine Vérard gaf in 1487 te Parijs het eerste gedrukte
Getijdenboek uit. In Ned. werden vóór 1500 vele
„Ghetidenboecxens” gedrukt, nl. door Jacob Jacobsz
v. d. Meer te Delft in 1480, door H. Eckart v. Homburg
in 1490, door Hugo Jansz. v. Woerden te Leiden in
1494 en door Gerard Leeu, die eerst te Gouda en later

Antwerpen drukte. De Fr. uitgaven, die veel fraaier
dan de Ned., werden aanvankelijk veelal op
perkament gedrukt, door miniatoren van teekeningen
en initialen voorzien of met kunstvolle houtsneden
te

zijn

men de schoone miniaturen
door houtsneden' en omstreeks 1488 was het de boekdrukkunst gelukt met deze boekjes door middel van
de boekdrukpers alléén den verfijnden smaak van het
publiek te bevredigen. Philippc Pigouchet, Simon
Vostre, Antoine Verard en Thielman Kerver werkten
opgeluisterd. Later verving

eerst

in

den Gotischen

stijl.

De

latere

uitgevers:

Guyot Marchand, Simon de Colines en Geoffroy Tory
Renaissance.
belangrijk kwamen onder den invloed van de Ital.

Atmosferische invloeden kunnen het g.
beïnvloeden; zoo kan sterke tegenwind vloed of eb
sterk vertragen en verminderen, wind met het getij
mee dit vervroegen of versterken. Langdurige winden
uit dezelfde richting, als passaten en moessons, hebben
dus uit den aard der zaak veel invloed, doch ook op
onze kusten kan, als de hoeveelheid water door krach-

tigen wind snel vermindert, het H.W. soms slechts
weinig boven het vorig L.W. rijzen. Men spreekt dan

fraaie uitvoering en de betrekkelijk goedkoope
prijzen hadden een ruimen omzet ten gevolge. Beroemde, fraai verluchte Getij denhoeken zijn het > Brevia-

De

rium Grimani, het Urenboek van den hertog van

>

Berry, e.a. Zie pl. t/o kol. 672 in dl. IV, t/o kol.
Ronrwr.
dl. VI, t/o kol. 720 in dl. VIII.
Getijdenbewegingen, > Getijden (1°).
Getijdenboeken, -> Getijden (3°).

192 in

.;
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Getijgolven

— Geuzenliederen

Getijgolven, > Golven.

Getijhaven

een haven, die in open gemeenschap staat met de zee en waarvan de bodem zoo
ondiep is, dat zij slechts bij vloed toegankelijk is
voor schepen.
Getijrivier, benedenloop eener rivier, voor zoover
de invloed der getijden nog merkbaar is.
Getijstroom. Hieronder verstaat men de
horizontale beweging van het water (eb- en vloedstroom) ten gevolge der getijden. Door de geweldige
lengte en de grootte der getijgolven doen zij zich voor
als een, in volle zee zwakke, stroom, die uren lang
duurt. In open zee heeft men den vloedstroom zoolang
de waterspiegel zich boven, ebstroom zoolang deze
zich beneden het gemiddelde peil bevindt, en de stroom
kentert (verandert van richting) op het oogenblik van gemiddeld peil. Nabij kusten en op ondiep
water worden deze getijgolven gestoord en naderen de
oogenblikken der stroomkentering die van hoogwater
en laagwater en zij vallen dikwijls op de kusten daarmede samen, zoodat men dan den vloedstroom ziet
loopen zoolang het water rijst en den ebstroom zoolang
het water daalt. Met hoog- en laagwater is de g. in volle
zee het grootst, die op de kusten het kleinst. Bij den
middenstand is in volle zee de g. het kleinst, op de
kusten het grootst.
Wissmann.
Getij tafel, tafel, waarin voor vsch. plaatsen de
tijden van hoog- en laagwater, alsmede de getijhoogte
wordt aangegeven. Zij worden in de meeste landen van
regeeringswege uitgegeven, in Ned. door het dept.
van Waterstaat.
Geul (oceanographisch) is een lange, smalle
verdieping der zee, veelal tusschen banken gelegen,
van betrekkelijk beperkte uitgestrektheid.
is

Geul,
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Geum, > Nagelkruid.
Geünieerde Kerken, > Oostersche
Geuns, 1 ° Jan van, doctor inde

Kerken.
philos.;

predikant bij de Doopsgezinde gem. te Leiden en lid
van de onderwijscommissie voor het N. gedeelte van het
dept. Holland. Hij heeft de systematische lichaamsoefeningen in Ned. gepropageerd. * 1765, f 1834.
Werk: Volledig leerstelsel van kunstmatige
lichaamsoefeningen, een bijdrage tot de opvoeding der
jeugd, gevolgd naar het hoogduitsch van J. C. F. Guts-

muths

J. H. Custers.
Ned. letterkundige; * 1894 te
Amsterdam; dichter van welgevormde verzen, die
hun bezieling meestal vinden in historisch-psycho(1806-’12).

2° J. J.

van,

logische bespiegelingen.

Voorn, werken: Het Uur

der Sterren (1928)

Gedichten uit Drie Rijken (1932).

Geurkruid

(A g

e r

a

t

u m),

een plantenge-

slacht van de fam. der samengesteldbloemigen; komt
in vsch. soorten in de tropen voor en wordt ook als
sierplant gekweekt om den cumarinegeur, waaraan de

plant zijn naam dankt. Een zeer bekende soort is
A. mexicanum, die in dwergvormen veel gekweekt
wordt: 20 cm hoog, maar die ook meer dan 1
hoog

m

kan worden. Bloemen

grijs tot

blauw.

Bouman.

Geurts, Petrus J. H., Ned. seminarieprof,
en journalist; * 1869 te Iwolgen (L.), f 1928 te Boekel
(N.B.). In 1895 priester gewijd, 1902-1911 hoofdredacteur van De Tijd, nadien hoogleeraar in de kerkgesch.
aan het groot-seminarie te Roermond; 1928 kanunnik.
Als „oud-joumalist” heeft G. na 1911 in De Tijd vele
art. geschreven, waarvan de voornaamste zijn verzameld in: Gestalten en Gedachten. G.’s geschriften
zijn markant én door vorm én door inhoud.
L i t. De Kath. Illustratie (1928).
de Haas
Geus, kleine vlag op den voorsteven van een schip,
bevestigd aan een korten vlaggestok, of „geuzestok”.
:

rechter zijrivier van de Maas, ontspringt
Z.W. van Aken en heeft in het hoofd terras van het
Z. van Ned. Limburg een diep dal ingesneden. Ter
Geus (< Fr. gueux = bedelaar). Aldus werden
hoogte van Bunde mondt zij in de Maas. In verband
met het natuurschoon zijn in het Geuldal de voor- het eerst van Spaanschgezinde zijde de Ned. edelen
naamste toeristenplaatsen van Zuid-Limburg gelegen. genoemd bij gelegenheid, dat zij hun verzoekschrift
In 891 werd Amulf bij de Geul door de Noormannen om schorsing en verzachting der plakkaten tegen de

ten

verslagen.

v.

Thiel.

ketters op 5 April 1566 aan dc landvoogdes Margaretha

van Parma aanboden. De vraag, waarom de edelen
Antwerpen, f 1669 te Leiden. Als docent te Leuven aldus werden genoemd, is nog steeds niet af doende
wegens verdenking van Jansenisme ontslagen, ging G. beantwoord. Zij zelf namen tijdens een maaltijd ten
tot het Calvinisme over en werd lector en hoogleeraar huize van den graaf van Culemborg te Brussel op
te Leiden. Met Descartes verwerpt G. de mogelijkheid initiatief van Brederode onder den kreet „Vive le
van een wederzijdsche inwerking van ziel en lichaam; gueux” de benaming over, die van nu af een partijGod is de eenige oorzaak van alle geestelijke en stof- naam werd voor alle tegenstanders van Spanje. De
felijke verschijnselen in den menseh; Hij bedient zich bedoelingen dezer eerste G. liepen uiteen. De „Gueux
van het lichamelijk proces om het daarbij behoorend d’état”, allen Katholiek, wilden slechts politieke
proces in de ziel te verwekken, en omgekeerd. > Occa- hervormingen, de „Gueux de religion” dachten vnl.
sionalisme. De ethiek van G. is evenals die van aan bevordering van het Calvinisme en dan waren er
Descartes een poging om in Stoïschen geest een zuiver- nog, voor wie de geheele beweging slechts een voorwendsel was om in troebel water te kunnen visschen.
natuurlijke zedenleer op te bouwen.
Werken: Logica Metaphysica Ethica Van de Onder invloed van de weldra volgende gebeurtenissen
Hoofddeughden.
L i t.
F. Sassen, Gesch. v. d. (Beeldenstorm) scheidden de Kath. „Geuzen” zich
Nieuwere Wijsbeg. tot Kant (1933).
F. Sassen. van de verbondenen af, zoodat het woord dan de beide
Geulle, gem. in Ned. Limburg, gelegen aan de begrippen vijand van Spanje en Calvinist in zich
Maas ten N. van Maastricht, omvattend de gehuchten vereenigt. > Geuzenliederen. J. D. M. Comelissen
Aan de Maas, Westbroek, Brommelen, Hulsen, OostGeuzenliederen. Misschien reeds in 1574,
broek, Broekhoven, Hussenberg, Snijdersberg en dan in 1581, verscheen Een nieu Geusen Lieden BoecxMoorveld. 1 546 inw. (1935), uitsluitend Kath.; ken, zooals er daarna, tot aan den vrede van Munster,
geboortecijfer 50, sterftecijfer 20. De inw. leven van nog vele in het licht kwamen, met gedeeltelijk gelijken,
landbouw en veeteelt, terwijl 10% elders in de industrie gedeeltelijk nieuwen inhoud. De eigenlijke g. echter
werkzaam zijn. G. wordt druk bezocht door toeristen, zijn die alleen, welke uit den strijd zelf tegen Spanje
die echter wegens gebrek aan hotels er niet lang kunnen geboren zijn en eerst op losse blaadjes verspreid,
dan
verblijven.
v. Thiel.
gebundeld zijn geworden. Geen gebeurtenis in de

Geulincx, A

r

—

n o

1

d,

Ned. wijsgeer;

;

;

*

1624 te

;

:

.

:
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woelige jaren van den opstand, die niet in liederen
werd bezongen. Ook toestanden, personen, enz. werden
daarin bespot, verheerlijkt, vervloekt of gevierd.
De oudste zijn ook hier weer gewoon lijk de beste,
w.o. het Wilhelmuslied. In vele wordt met de Kath.
Kerk de spot gedreven, door die spijtige verwarring
van den godsdienst met de Spanjaarden. Volksch naar
inhoud en vorm, zijn ook de meeste anoniem. Enkele
dichters zijn bij name bekend. Al treffen enkele door
meer dan gewone fraaiheid van uitdrukking, door
onmiddellijkheid en forschheid van gevoel, toch hebben
de meeste nu nog alleen hist. waarde.
H. J. Van Lummel, Nieuwe Geuzenliedboek
Lit.
P.
(chronologisch gerangschikt en toegelicht, 1874)
V . Mierlo.
Leendertz, Het Geuzenliedboek (1924).
Gevaar (Recht), waarschijnlijkheid van schade.
i s d r ij v e n, waardoor de alg. veiligOnder de
heid van personen of goederen wordt ingevaargebracht,
noemt de wet: brandstichting, het teweegbrengen van
een ontploffing of overstrooming, het vernielen, onbruikbaarmaken of beschadigen van electriciteits-,
waterkeerings- en waterloozings werken, van werken
voor het openbaar verkeer bestemd en van gebouwen,
het onbruikbaar maken van drinkwaterinrichtingen,
het aanbieden van voor de gezondheid schadelijke
waren. Zie W. v. Str. art. 157 vlg.
worden genoemd:
Onder de
baldadigheid tegen personen of goederen op een voor
het publiek toegankelijke plaats, zgn. straatschenderij;
het aanhitsen, niet terughouden of niet onschadelijk
houden van gevaarlijke dieren; het ingevaarbrengen
van het verkeer door openingen, die op den openbaren
weg uit komen of door verrichtingen op of aan een
zoodanigen weg zonder de noodige voorzorgsmaatregelen; het gevaar doen ontstaan voor bosch-, heide-,
helm-, gras of veenbrand door gebrek aan de noodige
omzichtigheid; het in brand steken van eigen onroerend
goed zonder verlof van den burgemeester. Zie W. v.
;

m

overtredingen

W

o r

k

e

n

:

uitg.

van Statius met comm.

;

Electorum

quibus plurima veterum scriptorum loca
obscura et controversa explicantur (1619).
van g enen, > Gevangeniswezen; MercedariërsIII

libri

in

Ge

Gevangenhouding, > Hechtenis.
Gevangenis De bouw van g. met het doel straf uit
.

door vrijheidsberooving naar bepaalde
de nieuwe geschiedenis
behoort aan
stelregels
(> Gevangeniswezen). Men onderscheidt g., waarin
hechtenisstraf wordt ondergaan, van de g. voor uitboeting van vergrijpen van emstigen aard. De eerste
soort kan eenvoudig ingericht zijn met veel enkele
cellen, welke als dag- en nachtverblijf dienst doen. Bij
de tweede soort is bij den aanleg vooral rekening
gehouden met een goed overzicht. Zij zijn soms T-vormig, soms komen alle gangen uit op een centrale hal
(straalsysteem). In Ned. zijn vsch. g. gebouwd (Arnhem,
Haarlem, Scheveningen) om een ronde binnenplaats,
Thunnissen.
het geheel door een koepel afgesloten.
boeten

te

Lit.

Handb. der Architectur

Gevang cnispsychose

(dl.

IV, afd. VII,

1).

psychotische
een
reactie, optredende in aansluiting aan vrijheidsberooving op den bodem van een psychopathischen
aanleg. De inhoud van de psychose wordt gewoonlijk
gegeven door den momenteelen toestand. De g. doet
zich dan ook voor óf als minuten tot uren lang durende
buien van razernij en blinde vernielzucht, óf als
depressieve buien met zondewaan, óf als > Ganser ’sche
syndroom met totale negatie van het gebeurde. Bij
langer verblijf in de gevangenis doet zich de psychose
voor als querulanten waan of als begenadigingswaan.
Vaak is de gevangenispsychose moeilijk van simulatie
Hoelen.
te onderscheiden.
is

Gcvangeiiisstelsel, > Gevangeniswezen.

Gevangenisstraf, > Gevangeniswezen;

Straf.

een hoofdbestanddeel van
het strafstelsel in alle beschaafde landen sinds het eind
der 18e eeuw. De Fransche revolutie van 1789 maakte,
Str. art. 424 vlg.
Gevaarsobject is een technische term in het om humanitaire overwegingen, een eind aan de overdaardoor
verzekeringsrecht; daarmede wordt aangeduid de heersching der dood- en lijfstraffen. In de
de vrijheidspersoon of de zaak, die aan het gevaar, waartegen men ontstane leemte werd voorzien door
dankt haar oorsprong
zich verzekert, onmiddellijk blootstaat. Niet te ver- straffen. De moderne vrijheidsstraf
voorwerp, aan het Tucht- of Rasphuis, in 1595 in Amsterdam
warren met het zgn.
bewonderde Amsterdamsche
of duidelijker: het voorwerp der verzekering, d.i. het opgericht. Op het veel
Europa tuchtbelang, dat door het sluiten van een verzekering voorbeeld werden in vele landen van
karakter
beschermd wordt. Dit belang kan soms, doch behoeft huizen opgericht, reeds in de 17e eeuw. Het
aangegeven met de twee
niet, geïncorporeerd te zijn in het gevaarsobject. van deze tuchthuizen was
gevangenen.
Dit is bijv. niet het geval, wanneer een vordering, elementen arbeid en verbetering der
der moderne
gedekt door hypotheek, tegen onverhaalbaarheid Deze elementen vormen ook het wezen
verzekerd is. Het gevaarsobject is dan het onroerend vrijheidsstraf.
De verbeteringsgedachte, later met eenige overgoed of het schip, dat met de hypotheek bezwaard is;
vergaat het, dan vervalt de hypothecaire zekerheid. spanning wel opvoedingsgedachte genoemd (opvoeding
Het verzekerd voorwerp is dan echter de vordering. lijkt bestemd voor onvolwassenen), bleek in de practijk
Ariëns. niet makke lijk te verwerkelijken. Een aantal stelsels
Men zie voorts > Verzekering.
Gevacrt, 1° Edgar, Vlaamsch schrijver; zijn elkaar daartoe opgevolgd, waarvoor het initiatief
practisch
* 1891 te Oudenaarde, thans te St.-Martens-Latem. vooral in de Angelsaksische landen lag, het
het eerst in de practische
Schreef zware, moeizaam bewerkte prozaverhalen in verwerkelijken meestal
Ver. Staten van Amerika. De voornaamste zijn: het
bijbelschen trant; vaak duister en overladen.
> Aubumstelsel, naar de
In den Hof der Liefde (1922) Het Geloof cellulaire stelsel, het

Gevangeniswezen,

verzekerd

Werken:

;

gevangenis te Aubum in den staat New York (een stelsel
van de groote van gemeenschappelijken arbeid en zwijgen), het proLieven,
fabriek van photographische producten te Oude God gressieve stelsel (eerst celstraf, dan gemeenschappelijke
voorwaardelijke invrijheidstelling),
bij Antwerpen; f 1935. Verwierf wereldnaam met het arbeid, ten slotte

(1923)

;

Voor waren Rijkdom

2°

(1925).

oprichter in 1894

Gevaerts,
en geleerde;
Antwerpen.

Jean Gaspar d,

* 1593,

Reformatory -stelsel, naar Elmira-Reformatory,
den staat New York (progressie met zgn. onbepaald
vonnis, d.w.z. zonder rechterlijke bepaling van den
duur der straf), waarnaast ten slotte nog genoemd kunhet

Blue Star papier.
f 1666;

Belg. dichter

1621- ’62 griffier van

in
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nen worden het eere -stelsel, -waarin de gevangenen
Lit. zeer omvangrijk. Vgl. Simons, Leerboek 6 I,
(
op eerewoord voor eenigen tijd losgelaten worden, en 358 vlg.) van Hamel-van Dijck, Inleiding (4e druk, blz.
het zelfbestuurstelsel, waarin hun onder opperbestuur 460 vlg.) Handelingen Ned. Jur. Ver. (1928) Pompe,
van den gevangenisdirecteur de zegging over de Verleden en toekomst van het strafstelsel (G.G.G.
nr. 307).
Pompe,
gevangenen mede wordt toevertrouwd. Deze beide
Belg. Recht. In België zijn de gevangenissen inlaatste stelsels moeten uiteraard met een der tevoren
gedeeld in centrale gevangenissen en secundaire
genoemde stelsels verbonden worden.
Het Nederlandsche g. berust op de wet van 3 Jan. gevangenissen. De centrale gevangenissen zijn
1884, die aanwijst, waar de gevangenisstraf wordt voorbehouden aan mannelijke misdadigers, veroorondergaan, en de wet van 14 April 1886 (de zgn. deeld tot een vrijheidsstraf van minstens vijf jaren.
Beginselenwet), die de beginselen aangeeft Er zijn in België twee centrale gevangenissen, eene
omtrent de ten uitvoerlegging der straf aldaar en de te Leuven, volgens het cellulair stelsel, de andere te
disciplinaire straffen noemt, die daarbij Gent, volgens het > Aubumstelsel ingericht. In de
kunnen worden opgelegd (ontzegging van bezoek en centrale gevangenis te Gent worden de gevangenen
correspondentie, vervanging van den gewonen kost ondergebracht, welke na 10 jaar vrijheidsberooving
door water en brood enz.). Er zijn twee soorten den wensch uitdrukken in gemeenschap him verdere
gevangenissen:
huizen van bewaring (voor de straf te ondergaan, en zij, die de volledige afzondering
;

;

hechtenisstraf)

en

strafgevangenissen

(voor

de

De gewone strafgevangenis
de cellulaire; hierin komen de tot gevangenis-

gevangenisstraf).
is

straf

veroordeelden

meer

dan

nissen
vijf

jaar.
zijn er: 1°
vijf

buiten

Bijz.

hun

wil

voor

niet

strafgevange-

voor gevangenisstraffen boven
jaar (Leeuwarden), 2° voor lichamelijk (t.b.c.) of

niet verdragen.

;

te

secundaire gevangenissen
behalve de gevangenis voor vrouwen

De

zijn alle cellulair,

Bergen.

Bovendien

is er te Merksplas een sanatorium voor
gevangenen, die lijden aan tering. In de centrale
gevangenis te Gent bestaat een afd. voor oude, zwakke

geestelijk (psychopathen) afwijkenden en voor ouden
van dagen (de „bijzondere” van Scheveningen). De

vrouwehjke strafgevangenen komen allen in de vr. strafgevangenis van Rotterdam. Het cellulair stelsel is
in Ned. tot voor kort overheerschend geweest, zooals
uit het voorgaande blijkt: de hechtenisstraf wordt
weliswaar in gemeenschap ondergaan als regel, maar
deze straf komt steeds minder voor. Sinds 1934 bestaat
wettelijk de mogelijkheid, de cellulaire gevangenen
voor arbeid, onderwijs en dgl. doeleinden in gemeenschap te brengen. Deze mogelijkheid komt echter nog
weinig tot verwerkelijking.
De stelselmatige, massale verbetering der gevangenen
is telkens een illusie gebleken. Vooreerst omdat menschen niet zoo zeer verbeterd worden door een of ander
stelsel, als veeleer zichzelf verbeteren onder invloed
van krachtige persoonlijkheden. Ten tweede omdat een
nieuw stelsel telkens onder geestdriftige leiding van
den uitvinder wel tijdelijk succes kan hebben, maar het
stelsel tekortschiet, zoodra het algemeen gaat toegepast
worden, en dus in handen van middelmatige personen
komt. Ten derde omdat de gevangenis een strafgesticht
blijft, en dus de vrijwel te verwachten strekking zich
erin vertoont om de gevangenen een niet te zachte, in
elk geval gedwongen behandeling te doen ondergaan.
Men moet het gevangenis ideaal dan ook wat lager
stellen: meer negatief, trachten verslechtering te
voorkomen. Dit blijft een argument voor de cellulaire
afzondering, waartegenover echter staat, dat de
mensch van nature een samenlevingswezen is, en dus
de langdurige afzondering, als onnatuurlijk, schaadt.
Het progressieve stelsel, een combinatie van cel en
gemeenschap, lijkt wel het doelmatigste. Daarnaast
kan den gevangene goed gedaan worden door wennen
aan geregelden arbeid en tucht, door bijbrengen van
nuttige kennis, en vooral door godsdienstige verzorging.
Het verblijf in de gevangenis kan een gevoelige periode
zijn voor inkeer en bekeering. Aan de Ned. gevangenis
wordt de zielzorg geregeld behartigd, voor Kath. door
een aalmoezenier, ook door bijv. jaar lijksche retraites. De
georganiseerde reclasseering, in Ned. onder particulier
initiatief sterk ontwikkeld endoor de overheid gesteund,
moet de gevangenen, die ze in de gevangenis door bezoeken heeft leeren kennen, na ontslag opvangen en leiden.

Gevelsteen.

gebrekkige gevangenen. Na den Wereldoorlog
werden in vsch. secundaire gevangenissen werkhuizen
ingericht, waarin een klein aantal veroordeelden in
gemeenschap kunnen arbeiden.
Voor de jonge gevangenen van 16 tot 25 jaar ongeveer
en

bestaat een straf school te Hoogstraten, volgens
het progressief stelsel ingericht; hier wordt bijz. zorg
besteed aan beroepsopleiding.
Collin.

Gevangeniswezen in Indië. Het alg. beheer en
oppertoezicht berust bij den directeur van Justitie,
de alg. leiding bij het hoofd van het gevangeniswezen.
Het alg. toezicht -wordt uitgeoefend door de hoofden
van gewestelijk bestuur en door het Hooggerechtshof
en de Raden van Justitie, voorzoover de bij deze
colleges behoorende gevangenissen betreft. Belangrijke
gevangenissen staan onder beheer van een directeur,
aan het hoofd van andere staan cipiers of administrateurs. De gevangenissen worden onderscheiden
in strafgevangenissen en huizen van bewaring; de
laatste zijn bestemd voor huisvesting van preventieven, gegijzelden en lichtgestraften. De districtsgevangenissen zijn bestemd voor voorloopig aangehoudenen en door de Regentschapsgerechten tot
gevangenisstraf veroordeelden. Alle mannelijke gestraften van Eur. landaard
ges telden, tot langer dan 2

en

daarmede

maanden

gelijk-

veroordeeld,

ondergaan hun straf in de strafgevangenis Soekamiskin

Gevartius
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onmiddellijk en
Bandoeng. De voor langer dan 1 jaar veroordeelde neeskundige verzorging der troepen
munitievrouwen van alle landaarden ondergaan haar straf voortdurend noodig is, als patroonwagens,
troepen-verbandwagens en
in de vrouwengevangenis te Semarang. Te Tangerang en gereedschapswagens,
raderbaren, benevens keuken voertuigen (als afzonBanjoebiroe
en

te

zijn

derlijk onderdeel). Bij zich snel verplaatsende troepen

jeugdgevan-

genissen. De dir.
van Justitie be-

Gevechtsvliegtuig, >

zal

,

morgennevel, in looppas, in vakken of in hun geheel,
naar het water gebracht en daarover geschoven. Zij
moeten zeer licht zijn en door vijandelijk mitrailleurvuür niet tot zinken kunnen worden gebracht. In
nieuwsten vorm bestaan zij uit drijvende ondersteuningen van eenige kapokkussens of een kapokmatras,
waarop een plank is bevestigd; op deze ondersteuningen
rusten laddertjes of roosters als brugvakken. Geïmproviseerde g. bestaan uit een reeks plankenvlotten,
welke snel achter elkaar te water gebracht worden.
H. Lohmeijer .

zijn;

de strafinrichtingen aan,
waar onderwijs

worden geDe tot
geven.
langdurige strafveroordeelfen
zal

worden

Leeuwen.

gevecht worden geslagen

hij wijst

den

v.

Vliegtuig.

voetbruggen, welke in het
gewelddadigen
bij een
rivierovergang. Zij worden op een veilige plaats
gemaakt of in elkaar gezet en onder dekking van

Gcvechtsvouders

paalt bij welke
gevangenissen
een comm. van
werkbijstand

zaam

deze voertuigen gemotoriseerd.

zijn

te-

werkgesteld in de
gevangenisbedrijven, bij groo-

Geveinsdheid

,

>

Huichelarij.

Gevelsteen,
Gevel . Een gevelvlak kan in verticale of
werken van
openbaar nut en bij de rubbercultuur op Noesa zontale richting door kolommen, pilasters
Kambangan, alsmede een deel bij het leger en de werken worden
onderverdeeld.
landsmijnen te Sawah Loento. Het toezicht op het
tijdig ontslag van alle voor langer dan 1 jaar veroor- Soms is er een
deelden is opgedragen aan het hoofd van het gevan- combinatie van

te

geniswezen.

Aan

te laat ontslagen of onwettig aan-

Matthee.
Gevartius, Jan, advocaat, rechtsgeleerde en
geschiedkundige; * te Brussel, f 1613 te Antwerpen.
Op bevel van aartshertog Albrecht werkte hij mede aan
het totstandkomen van het Twaalfjarig Bestand (1607).

Na den dood van
O.L.V.

te

Antwerpen en

Gevechtsgroep

hij

kanunnik van

België

een troep van

vrouw werd

zijn

officialis.

is in

14 soldaten onder een sergeant, bestaande uit een ploeg
van 6 man, gelast met de bediening van een mitrailleuse-geweer, en een ploeg van 8 fuseliers-grcnadiers.
Er zijn 12 g. in een compagnie fuseliers of in een wielrijderscompagnie.

Gcvcchts-

(.

loopgraaf,
loopgraaf

voor

schutters enhand-

granaatwerpers,
zijde

m

Gevechtsverzatrein,
melde voertuigen

(met het daarbij
behoorende perwelke
soneel),

>

Composi-

In
de Gotiek is er
bijv. een sterke
voorkeurvoor het

tie (bouwk.).

verticalismc,

in

Renaissance
de
voor hetjhorizontalisme.JDe laatste jaren is een
voor
voorliefde
_
,
Gevelsteen,
een sterke horizontale verdeeling in de architectuur op te merken,
waarbij soms de lijstwerken gebogen zijn met het
beloop van de straat mede. > Chilehaus. Bij de
zgn. nieuw zakelijke architectuur zijn de gevels dikwijls
geheel vlak, zonder lijstwerken, met kennelijke voorkeur voor pleisterwerk en weglating van elke decoThunnissen.
ratieve toevoeging.
.

Gcvclbelichting. Hieronder vallen: belichtingen van gevels, torens, reclameborden, schoorsteenen,
en ook van waterwerken, betonstortplaatsen. In het

met aan de vooreen borstwering van totaal
hoogte en
1,4
aan de achterzijde
manshooge
een
tegen
rugweer
vuur van eigen
en
mitrailleurs
geweren.

lijst-

beide verdeelin-

gehouden gevangenen kan schadevergoeding worden gen.
toegekend.

in horiof

laatste geval

is

het doel: werkverlichting, in de andere:

sierver lichting. Het benoodigde vermogen is 15-30
watt/m 2 Het licht treffe het oppervlak zooveel mogelijk loodrecht. Men combineere diffuse verlichting (1)
.

^stnte Pietelr^5 c hee pyn
t.
Mac He L l

:

^MaarKis

Vb RC AenOpC ODS^om'7

f

Bijyy IckVas t
igc cxxiiu.,
1

y

i

:

Gevelsteen,

het leger te velde op zoo kort mogelijken afstand vol
gen en datgene bevatten, wat voor het voeren van het
gevecht, voor het onderhoud zoowel als voor de ge-

met

IV- de Groot.

gericht licht (II).

natuursteen in den gevel,
waarin een jaartal, figuur of spreuk is gehouwen.
Hendrik de Keyser hakte zoo drie tafereeltjes voor den
gevel van het Huiszittenhuis te Amsterdam, voorstellende de bedoeling der Huiszitten-armen. Ook
voor den gevel van het voormalig Spinhuis te Amsterdam vervaardigde hij een g., waarbij Hooft een
gedichtje schreef. Er bestaat nog heden een Vereeniging

Gevelsteen, behakte

tot

Behoud van Gevelsteen en.
Eigen Haard (47, 1921,

L i t.

:

Bouwwereld

(23, 1924, 19)

;

Bijdr.

174, 468, 654)

Op. Mus.

(15,

;

De

1924,

723
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J. van Lennep en J. ter Gouw, De uithangtee167)
Opmerking verdient, dat die bestendigheid niet
kens in verband met gesch. en volksleven beschouwd
van eeuwigen duur behoeft te zijn; dat, wanneer
(I, 163-165).
p. Gerlachus. blijkt, dat een
w. door een auteur is ontleend aan of
Gevelveld, driehoekig bovenstuk van voor- en beïnvloed doorg.
elementen van volkscher herkomst,
achtergevel bij de Gr. en Rom. tempels, beneden
het toch een g. w. blijft, toegeschreven aan dien auteur;
afgesloten door het horizontale balkwerk, dat op de
dat niet de gedegen inhoud, maar de indruk op een
zuilen rust, terwijl de opstaande zijden gevormd worden
grooteren kring van hoorders of lezers een woord
door de randen van het dak. Het g. werd gewoonlijk
gevleugeld maakt; dat ten slotte een preek, tooneelgevuld met beeldengroepen, die betrekking hadden op
stuk, col lege voordracht, redevoering, een lied of een
de betreffende godheden. Het g. heet in het Grieksch:
tijdschrift de verbreiders zijn. Vooral de dramatische
tympanon.
W. Vermeulen. lit. en het gezongen lied leveren
.
veel gevleugelde
:

Gevergeerd papier, meer gebruikelijke term
om „vergé” aan te duiden; men spreekt soms ook van

woorden.

Brouwer.

Gevoel.

In het gewone spraakgebruik wordt hiermee vaak een kennismoment bedoeld (een voorwerp
voelt zacht aan ik voel honger; voel, dat het waar is).
In strikten wetenschappelijken zin beteekent gevoel
de subjectieve toestanden, die iemand aangenaam of
onaangenaam aandoen (ik voel me gelukkig, ontroerd,
voel medelijden); andere termen zijn: affect, emotie,
ontroering, gemoedsaandoening, stemming. Tegeneen schepbak, waarvan de bodem uit naast elkaar
woordig worden door vele psychologen de gevoelens als
geplaatste metaaldraden bestond, die gekruist werden
een eigen klasse van psychische functies onderscheiden
door steundraden, geplaatst op afstanden van eenige
van kennen en begeeren; vóór Rousseau en Kant placht
cm. Machinaal geweven metaalgaas had men toen nog men
het voelen met het begeeren of streven in één
niet, zoodat bij oud papier deze lijnen steeds zichtbaar
hoofdcategorie te vereenigen, de „passiones” of hartszijn. Tegenwoordig worden zij bijna zonder uitzondering
tochten der Scholastieken. Gevoelens openbaren zich
opzettelijk geïmiteerd, daar het oude papier van zulk
gewoonlijk uitwendig in de zgn. somatische verschijneen prima kwaliteit was en zijn uiterlijk zoo fraai, dat
selen (Gr. sooma
lichaam): sneller kloppen van het
men het nabij wil komen. De huidige bereiding geschiedt hart, van
den pols, verbleeken, blozen enz. Men
nagenoeg in het geheel niet meer met zulke metaalonderscheidt zinnelijke of elementaire gevoelens,
draden, doch met machinaal zeer fijn geweven metaalnl. gevoelens van lust of onlust, die onmiddellijk aan
gaas-zeven.
Papier
zonder
vergé-lijnen
heet een waarneming
gebonden zijn (geur van een roos),
-> „v e 1 i n”. De bereiding van > geschept papier
en hoogere of geestelijke gevoelens, waartoe die van
is de eenige bereidingstechniek, waarbij het geribde
verstandelijken, ethischen, aesthetischen en godsuiterlijk echt is.
Poortenaar dienstigen aard behooren.
De laatste ontstaan uit de
Gevers,
a r i e, Fransch-Belgische dichteres verhouding, waarin
de mensch zich acht te staan tot
en romanschrijfster, uit den kring van Verhaeren; God. Het religieuze
gevoel is ten zeerste samengesteld,
* 1883 te Edeghem.
nl. uit gevoelens van vrees, hoop, liefde enz.,"terwijl
Voorn, werken: Missembourg (1919) Les er ook ken- en wilsmomenten
in voorkomen.
arbres et le vent (1923)
Antoinette (1925)
BrabanVoor de moraliteit van het gevoelsleven,
Connes a travers les arbres (1931)
La comtesse des
zie > Hartstocht; voor gevoelsstoornissen,
Digues (1933).

geribd

papier. Gevergeerd beteekent, dat het papier,
tegen het licht gehouden, twee stellen van doorschijnende lijnen vertoont: het eene vormt een nauw-aaneengesloten geheel, en loodrecht daarop en op afstanden
van enkele centimeters zijn de lijnen van het tweede
stel gelegen. Deze lijnen vonden vroeger hun oorsprong
hierin, dat het papier uit de hand werd geschept met

;

=

.

M

;

;

;

;

Gevierendeeld, term

de heraldiek; wordt
gezegd van een wapenschild, dat in vieren is verdeeld,
in

>

in

>
*

Sensibiliteit;

voor

gevoel

Gevoelige periode, term

kwartieren.

als

Tastzim
uit

zintuig,
v,
de

d.

Veldt.

biologie,

afkomstig van den Ned. prof. Hugo de Vries, die voor
Gevlekte hyena, > Hyacnidae.
het eerst omstreeks 1900 op dit verschijnsel wees.
Gevlekte landsalamander, > Salamanders. Men
verstaat er onder: een tijdelijke gevoeligheid der
Gevlekte scheerling, > Scheerling.
organismen voor de inwerking van bepaalde, hun
Gevleugelde woorden, de „épea pteroénta” ontwikkeling regelende, uitwendige omstandigheden.

(Gr.), de

wel honderd maal in Homerus’ gedichten

getelde uitdrukking voor woorden, „die snel de lippen
van den sprekende ontvlieden naar het oor van den
hoorder”. Sinds 1864 door Georg > Büchmann be*

stemd

als titel voor zijn beroemde „Zitatenschatz
des deutschen Volkes” (Berlijn 27 1927). G. w. zijn
volgens de definitie van Büchmann ’s mede werker, Wal-

ter Roberttomow, „uit allerlei talen bestendig aangehaalde uitspraken, uitdrukkingen of namen, waarvan
de auteur historisch vaststaat of de litteraire bron te
bewijzen valt en die in breeden kring gebezigd worden”.
Zoo haalt men uit den bijbel aan bijv. „de verboden
vrucht” (Gen. 2. 17); „hoogmoed komt voor den val”
(Prov. 16. 18); „zonde tegen den Heiligen Geest”
b
(Mt. 12. 31).
Uit Cicero bijv. „nomina suat odiosa” (pro Rosc.
Amer. 16. 47). De titel van Oswald Spenglers beroemde
boek „Der Untergang des Abendlandes” (1918) werd
tot een historisch g. w.

Bij alle levende wezens schijnt het zich voor te doen.
Toegepast op den mensch, springt de groote beteekenis
voor de opvoeding in het oog, te klaarder, als men weet,
dat de g. p. voor een bepaalde functie zich maar eens in

het leven voordoet. Montessori’s groote verdienste is
het daarvan gebruik te maken, meent Droogleever
Fortuyn. Dat er voor de cultuurvakken g. p. zouden
bestaan, is niet waarschijnlijk, juist omdat ze cultuur

wel echter mogen ze worden aangenomen voor de
natuurfuncties waarop die vakken rusten, bijv. voor
zijn

;

de ontwikkeling van den spierzin, waarop het schrijven
De g. p., die oudere kinderen vertoonen,
openbaren zich als periodes van bijzondere belangstelling voor bepaalde gebieden; mogclijk dus, dat
ze ook voor den heelen leeftijd van het middelbaar
steunt.

onderwijs te ontdekken
leeren den

zijn.

mensch toch, dat

Maar planten en
g. p.

naarmate het organisme jonger is,
den mensch moet veronderstellen.

bij

dieren

meer voorkomen,
wat men dus ook
Rombouts.

;..
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L i t. A. E. B. Droogleever Fortuyn, De g.p. als een
der grondslagen van het Montessori-onderwijs (1921)
5
S. Rombout8, Nieuwe Banen in psychologie ( 1933).
:

Gevoeligheid

van

photogr.

platen

gevoelig zijn voor die lichtstralen, waardoor het
broom- of chloorzilver der emulsie omgezet wordt
in metaalzilver. De normale photographische plaat
is hoofdzakelijk gevoelig voor de blauwe stralen en
zwak gevoelig voor geel, waardoor men deze bij rood
licht kan behandelen. De meer en meer toegepaste
panchromatische plaat heeft een g. voor alle kleuren,
is

waardoor de behandeling alleen in donker of bij heel
Ziegler
zwak groen licht kan plaats hebben.
Gevoelig heidsmeter , > Photometer.
Gevoelsmoraal , de leer, volgens welke de zedelijke goedheid van een daad niet wordt gekend door
een redelijk oordeel, dat let op het doel of het gevolg
van de handeling, maar door een intuïtief aanvoelend
vermogen, de „moral sense”, een moreel instinct,
dat de zedelijke waarde onmiddellijk weet te schatten.
Vooral door Hutcheson, Adam Smith, Gizycki verdedigd. Dat men de meest algemeene zede wetten spontaan kent is juist; deze kennis berust echter niet op
een blind gevoel, maar op een gemakkelijk te verwerven inzicht in de natuurlijke verhoudingen, waarin
P* de Jong
de mensch leeft.

726

der vondst zelf of eerst daarna ontstaan is, aan > diefverduistering schuldig maken. Hij
of aan
moet trachten (bijv. door aangifte bij de politie) den
eigenaar van het g. v. te ontdekken, ten einde dezen
stal

>

zijn eigendom terug te geven. De vinder kan geen
belooning van den eigenaar verlangen, maar het goed
fatsoen eischt, dat deze hem eenige belooning geeft.
Het recht van den eigenaar om zijn verloren zaak op te
vorderen verjaart door verloop van drie jaar sedert
het verlies (art. 2014 Ned. B.W., art. 2279 Belg. B.W.).

Een g. v. kan evenwel ook een „schat” zijn, nl. wanneer
iemand door louter toeval een verborgen of begraven
zaak ontdekt, waarop niemand zijn recht van eigendom kan bewijzen. Wie een schat vindt op zijn eigen
grond, mag zich denzelven toeëigenen. Vindt hij hem
op eens anders grond, dan moet hij de helft ervan
aan den grondeigenaar afstaan (art. 642 Ned. B.W.,
Stoop.
art. 716 Belg. B.W.).
Bij het Belgisch parlement is momenteel (1935)
een wetsontwerp hangend, waarbij de volgende aanvullingen worden voorzien bij de schaarsche bepalingen
hieromtrent van het B.W. Hij, die een verloren zaak
vindt, waarvan hij den eigenaar niet kent, zal verplicht
deze zonder verwijl te overhandigen aan het
zijn
gemeentehuis van de plaats waar zij gevonden werd.

Daar worden de voorwerpen gedurende zes maanden
gehouden van hun eigenaars en na
dezen termijn worden zij geveild ten voordeele van de
Commissie van Openbaren Onderstand. Wanneer
het voorwerpen geldt, die werden achtergelaten in de
begripsinhoud
rijtuigen van de Nat. Mij. van Belg. Spoorwegen,
dan zullen deze na denzelfden termijn worden verkocht
ten bate van den staat. Bederfelijke voorwerpen zullen
vreeselijk leuk, onmiddellijk door de bewaarhouders kunnen geveild
taal, als: verschrikkelijk aardig,
kan nadien
hebben door de intensieve g. hun eigenlijken begrips- worden. De eigenaar of zijn rechthebbende
jaar de opbrengst
inhoud zoo goed als verloren. Door het veelvuldig gedurende een termijn van drie
Orban.
vorderen.
gebruik gaat ten slotte ook deze intensieve g. weer te van den verkoop voor zich op
Gevulde bloemen of dubbele bloemen
ioor en zoekt men nieuwe uitdrukkingsmiddelen. Het
in zijn bloemen, die een buitengewoon groot aantal kroonis dus duidelijk welk een voorname factor de g. is
bevatten. In wilden staat
de beteekenisleer. Woorden als simpel, gemeen, blaadjes of bloemdekblaadjes
gekweekte planten echter hebben
onnoozel, slecht ondergingen op die manier een aan- zijn zij zeldzaam; vele
viool, roos,
beteekeniswijziging, doordat vooral een g. b., bijv. dubbele papaver, muurbloem,
zienlijke

Gevoel «negatie, >

Negatie.
Gevoelswaarde in de taal is een verschijnsel,
waarbij aan een woord soms een totaal van den eigenverschillende beteekelijken
nis wordt gegeven. Door verschil van g. kan een zin
geheel veranderen, bijv.: \an dat heer kun je alles
verwachten; ook uitdrukkingen uit de jonge menschen-

bijzondere g. in die woorden werd gelegd, die ten slotte
r
de eenige beteekenis w erd. Ook het > euphemisme
echter
is een gevolg van de g. in de taal. Het spreekt
zelf, dat de g. verschillend is naargelang van de
tegenover elkaar staande klassen van personen,
die de woorden gebruiken. Zoo werd bijv. de scheldnaam geus een eeretitel in de taal der Hervormers
en heeft proletariër een verschillende beteekenis
in den mond van een kapitalist of van een arv. Marrewijk.
beider.
Gevoelszenmv, > Zenuwstelsel.
Gevolg is wat niet enkel na, maar ook door
iets anders (> Oorzaak) tot stand komt (Lat.: effectus
gemaakt door). Elk gevolg veronderfactum ex
stelt dan ook een geëvenredigde oorzaak (> Causaliteitsbeginsel) en is hiervan de kengrond: het licht ons
dier oorzaak,
volledig in omtrent het
maar geeft ons enkel een onvolledige (analoge) kennis

van

=

=

bestaan

omtrent haar wezen.
Al onze metaphysische keimis, met name omtrent
God en onze ziel, berust in laatste instantie op een
Berg.
Gevonden voorwerp (R e c h t). Hij, die een
zaak vindt, die door haar eigenaar verloren is, mag
zich dezelve niet toeëigenen. Want hij zou zich dan,
al naarmate zijn wil tot toeëigening op het oogenblik

redeneering van gevolg tot oorzaak.

v.

d.

ter beschikking

tulp en 'narcis. G. b. ontstaan, als zich i.p.v. meeldraden kroonblaadjes ontwikkelen, of door abnormale
vermeerdering van het aantal kroonblaadjes, hetzij
door splijting (Fuchsia), hetzij door nieuwvorming.
In het eerste geval kan men in de g. b. allerlei overgangsvormen tusschen meeldraden en kroonblaadjes
aantreffen, bijv. meeldraden, die reeds een kroon
bladachtig uiterlijk hebben, maar toch nog een helmknop dragen. Gekweekte planten met g. b. zijn meestal

door selectie ontstaan; in de natuur kunnen g. b. soms
ontstaan onder invloed van parasitaire zwammen of
als gevolg van voedselgebrek in den bodem. Gevulde
bloemhoofdjes (dahlia, ganzenbloem) ontstaan door
ontwikkeling van buis- tot lintbloempjes. Melsen.
Gewaarwording. Men spreekt van g. of waarneming, wanneer de zintuigen prikkels ontvangen, die
via de centripetale banen naar de hersenen geleid worden, waardoor in de met deze zintuigen correspondeerende centra nog niet nader te omschrijyen veranderingen ontstaan. Bleuler e.a. onderscheiden nog de

gewaarwording
ze

dan verstaan de zuiver

in engeren zin, waaronder
zintuigelijke g., dus het een-

voudige physische proces, van de waarneming,
die zij meer gecompliceerd opvatten, als te bestaan uit
de g., waardoor weer herinneringsbeelden worden wakker geroepen en kunnen worden geëkphoreerd en de

-;
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Gewaden

associatie

van deze beelden met andere beelden

—Gewanndorf

of be-

grippen.
Talrijke stoornissen komen op het gebied der g.
voor, en wel van elk der vijf zintuigen. Deze stoornissen kunnen veroorzaakt zijn door ziekten of afwijkin-

gen van de zintuigorganen, hunne zenuwbanen of
hersencentra. Zoo bijv. doofheid, blindheid, enz. Maar
ook psychogeen komen doofheid, blindheid, enz. voor,
en w el bij hysterie door autosuggestie. Evenzoo kan
hypaesthesie en hyperaesthesie (d.i. een met den prikT

kel te
effect)

zwak resp. te sterk correspondeerend gevoelszoowel op organischen grondslag als op psycho-

genen bodem berusten.
Behalve bovengenoemde intensiteitsstoomissen der
g. ziet men ook stoornissen in den aard der g., en
wel illusies, hallucinaties, paraesthesieën. Onder
illusie of zinsbegoocheling verstaat men dan het
verkeerd waardeeren van een w aamemingsbeeld; bijv.
men hoort het tikken van een klok, en denkt stemmen
te hooren. Zijn er in de buitenwereld geen prikkels,
die tot een g. kunnen leiden, en heeft men toch g. op
zintuigelijk gebied, dan spreekt men van hall uc i n a t i e s.Voor > paraesthesieën zie aldaar. Hoelen.
T

Gewaden,
men

liturgische.

Te

allen tijde

dat bij de uitoefening van den
openbaren godsdienst een bijzondere kleeding paste.
Die der Joden was uitvoerig door de H. Schrift bepaald,
en de Kerk, in het volle besef harer hoogere waardigheid, schiep ook de hare, welker verschillende gewaden
men heden als volgt onderscheiden kan.
Soorten. A) In den Latgngchen ritus wordt door de
lagere geestelijken gedragen: de superpli; door den
subdiaken: de amict, albe met cingel, en als overkleed
de tunicel (tuniek), als insigne de manipel; door den
diaken: dezelfde onderkleeding en als overkleed de
dalmatiek, als insigne de over den linkerschouder
gedragen stool; door den priester: dezelfde onderkleeding en als insigne de kruiselings over de borst gedragen
stool, als overkleed de kazuifel en de koorkap (koorkap,
amict, albe en cingel mogen door alle geestelijken
gedragen worden; diaken en subdiaken dragen af en
toe de kazuifel, van voren opgevouwen). Ook de
bisschop draagt dezelfde onderkleeding, maar als
bovenkleed zoowel de tunicel als dalmatiek en kazuifel,
als insigne de op de borst recht neerhangende stool,
als versiering handschoenen, kousen, schoenen en
mijter; de aartsbisschop als insigne het pallium. De
paus alleen draagt nog den fano en het subcinctorium.
Enkele bisschoppen dragen ook een rationale. Geen
eigenlijke liturgische gewaden zijn: het rochet, de
cappa-magna, de mozetta, de almutia, de kalot, de
bonnet, de falda e.d. (De meeste der genoemde gewaden zijn onder hun eigen naam in deze encyclopaedie te vinden.)
Oorsprong en ontwikkeling. De l.g. der Kerk hebben
zich niet uit die van het Oude Test. ontwikkeld, maar
uit de leekenkleedij der Grieksch-Romeinsche wereld
uit den keizerstijd. Langzamerhand werd daaraan
een sacraal karakter gegeven, zoowel door een meer
decoratieven vorm als een toegevoegden symbolischen
zin. In de ontwikkeling kan men vier perioden onderheeft

beseft,

scheiden.

Eerste periode, vóór Constantijn den
Grooten. Deze is die der ongewijzigde leekenkleeding.
De eerbied vroeg echter ongetwijfeld vanaf het begin
de beste g. voor het gewijde gebruik af te zonderen.
periode,
4e-9e eeuw.
De ontwikkeling der 1. g., parallel loopend met die der litur-

Tweede
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gie, is evenals deze moeilijk vast te stellen

wegens haar

groot plaatselijk verschil. Een formeele scheiding
tusschen de liturg, en de profane kleeding staat voor
de 6e eeuw vast: door de laatste was toen de lange
tuniek door een korte vervangen, en de wijde gesloten
mantel (paenula) had men opengesneden, welke wijziging de Kerk in haar 1. g. niet volgde. (Mozaïek van
S. Vitalis te Ravenna, voorstellend keizer Justinianus
met den aartsbisschop Maximilianus en zijn diakens.)
Op het eindpunt dezer periode heeft men een over de
vsch. rangen der geestelijkheid verdeelde, eigen liturg,
kleeding, welke gaandeweg óver de dagelijksche

wordt aangedaan.

Derde periode, eind 9e-13e eeuw. De
bisschopsgewadcn nemen toe (kousen, handschoenen
enz.), dank zij het aanzien der biss. sinds de Karolingers. Alle gewaden worden rijker (amict en alb
krijgen versierselen), en daarbuiten ontstaat een nietliturg. kleedij voor de geestelijken. Elke rang krijgt
voorts dezelfde gewaden als die van heden. Men begint
ook liturg, kleuren vast te stellen. Rome schrijft
echter de hare (bijkans reeds onze hedendaagsche)
nog niet algemeen voor.
Vierde en laatste periode.

Deze

brengt geen nieuw e g., enkele verdwijnen uit het alg.
gebruik (subcinctorium) vorm en versiering ondergaan
voortdurend wijzigingen, men vervalt in het pronkerige
vooral de kazuifel verliest haar oorspronkelijken
vorm en wordt een smakeloos schouderkleed. Volgens
het Kerke 1. Wetb. (can. 1296. 3) moet men zich voor
vorm en stof houden aan de liturg, voorschriften
en het kerkelijk gebruik. Zijde of zijdeachtige stof
is sinds de 19e eeuw algemeen voorgeschreven. De
zegening der 1. g. (in Gallië sinds 9e eeuw) is verplicht
voor die der H. Mis. Zij kan volgens het Kerkel. Wetb.
(can. 1304) heden verricht worden door de ordeso versten, pastoors en rectoren, zelfs, met machtiging van
den ordinarius, door iederen priester. Gewoonte is,
het aandoen der 1. g. te vergezellen met gebeden
(9e eeuw), bij welke zich die aansluiten, welke de
bisschop (10e eeuw) zegt bij het kleeden der wijdelingen.
B) De in de Oostersche Kerken gebruikte gewaden
komen in hoofdzaak met de Westersche overeen.
Onbekend zijn er de dalmatiek en tunicel van diaken
en subdiaken, de superpli, de pontificale kousen,
schoenen en handschoenen. De amict (soms door een
kapoets vervangen) is niet algemeen; de eigenlijke
manipel is zeldzaam. De albe (tunica alba) is een
verschillend gekleurde tuniek, die ten deele zonder
cingel wordt gedragen. De kazuifel is van voren open,
behalve in den Gr. ritus, waar bovendien de biss.
haar heden vervangen door een soort dalmatiek
(sakkos). Enkele g. zijn aan het Oosten eigen, bijv.
mof vormige mouwtjes, over de wijde t unieks mouwen
gedragen, voorts een taschvormig versiersel (gewoon
lijk van den cingel afhangend) van gelijken oorsprong
als de manipel. Enkele gewaden ten slotte, stool en
pallium, nam waarschijnlijk het Westen van het Oosten
over. Zie > Kleeding (Kerkelijke); en voorts onder
de vsch. trefwoorden.
L i t.
Braun, Die üt. Gewandung im Occident u.
Oriënt (Freiburg 1907); id.. Die lit. Paramentik in Gegenwart u. Vergangenheit (Freiburg 2 1924). A. Beekman.
r

;

:

Gcwandliauskonzerte, -> Leipzig.
Gewaïmclorf akker bouwstelsel, slechts
,

toepas-

op gemeenschappelijk grondbezit. Waarschijnlijk van Germaanschen oorsprong, zooniet bij de
Germ. volkeren in de eerste eeuwen onzer jaartelling

selijk
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beton

algemeen gebruik. Staat in nauw verband met het tegen druk spanningen, blijkt, dat de ijzerwapening
De totale gronden in gemeen bezit niet slechts dit weerstandsvermogen nog aanzienlijk
materiaal bestand maakt
zijn verdeeld in drie velden of „gewannen”. Elk der vergroot, doch bovendien het
„gewannen” is weer in perceelen verdeeld van gelijke tegen trek, en
in

drieslagstelsel.

opp.of vruchtbaarheid, ten getale der bezitters(zie afb.).
Een der velden wordt met winterkoren bezaaid, het
tweede draagt zomerkoren, terwijl het derde braak
ligt. De jaarlijksche verplaatsing der gewassen, of
wisselbouw, gaf aanleiding tot het drieslagstelsel.
Gansch dit landbouwsysteem rust op het braakland of
weiland. Daarom de verplichting voor iedereen al
de perceelen van een veld of „gewann” op gelijken tijd
te zaaien en te maaien, zoodat het vee kan weiden
op het braakland zonder schadegevaar voor gewassen
cn oogsten. Met gemeen weiland op braakland ging nog
gepaard de verplichting al de perceelen zonder omheining te laten, vrij voor het weiden. Om die reden is in
Eng. het Germ.g. bekend als „openfield” -akkersysteem.

daarmede tevens
Hierdoor wordt
g. b. bruikbaar
voor de construc-

van vloeren,

tie

15

buiging.

tegen

-

-

-

1

T

Gewapend beton. Doorsnede van een
eenvoudigen gewapenden betonvloer.

vergelijking
gewelven, bogen, enz. Bij
balken,
anderzijds met uit profielijzer samengestelde (geklonken of gelaschte)constructies blijven als voordeelen:
de eenvoudiger vorm en wijze van aanbrengen van het
ijzer, de grootere bestandheid tegen brand (> Bouwmaterialen), de bescherming, die het beton het ijzer
verleent tegen roestvorming, en daardoor de geringe
onderhoudskosten. Inmiddels bezit de ijzerconstructie
andere voordeelen; de strijd tusschen beide bouw-

wijzen

is

nog lang niet

de

Bij

beslist.

uitvoering

van

gewapend-beton-

Betonstorten) is het, voor het
(->constructies
verkrijgen van voldoende sterkte, noodig, dat de

wapening op de

door berekening gevon-

juiste, vooraf

Gewapend beton. Langs- en
een

len plaats in de betonmassa

Grondindeeling bij een gewanndorf. A, B en C zijn
velden, volgens drieslagstelsel bebouwd, elk in
zeven perceelen verdeeld naar het getal hoeven.

drie

Verplichtende wisselbouw en gemeenschappelijke
periodieke landbewerking brachten er toe de woningen
en bedrijfsgebouwen in een centrale ligging langs de
scheiding der „gewannen” te groepeeren. Vlg. sommige
geleerden, o.m. A. Meitzen, is de verhouding tusschen
„gewann” -akkerbouwstelsel en het groepeeren der
landelijke woningen zoo nauw en uitsluitend, dat de

eenvoudig voor synoniem van „concenwoningen” kan gehouden worden. Het is
bewezen, dat die meening verkeerd en ongewettigd is

benaming

g.

tratie der

(> Dorp).

Lefèvre.

Gewannhof, >

Gewanndorf.
Gewapend beton, samengesteld > bouwmateriaal, bestaande uit > beton en een daarin opgenomen
versterking of wapening van ijzer, gewoonlijk van ronde
staven. Uitvinding en practische toepassing (door
Monier in Frankrijk) dateeren uit het midden van de
19 e eeuw; de theoretische grondslagen voor de berekevooral in Duitschland, uitgewerkt.
mogelijkheid beide materialen te combineeren en
innig te doen samenwerken berust op de sterke aanhechting van beton aan ijzer en op de (toevallige)
omstandigheid, dat beide stoffen vrijwel evenveel
uitzetten onder invloed van warmte, waardoor genoemde aanhechting ook bij temp. -wisselingen blijft
bestaan. Bij vergelijking van g. b. met beton alléén,
dat als steenachtig materiaal vrijwel alleen bestand is

ning

De

zijn eerst later,

dwarsdoorsnede

over

gewapenden betonbalk onder' een betonvloer.

komt

te liggen. Hiertoe

worden de van te voren in den vereischten vorm
gebogen staven en beugels van ijzer in de bekisting
gelegd en op de kruispunten met ijzerdraad gehecht.
Deze geheele, samenhangende, wapening wordt door
middel van kleine ijzeren beugeltjes of betonblokjes
op eenigen afstand van de bekisting gehouden: voor
een

goede

bescher-

ming van het

ijzer

noodig, dat
het ijzer nergens aan
de oppervlakte van
het beton komt. Bij
het storten van het
beton moet worden
gezorgd, dat dit de
bekisting geheel vult
overal goed tusschen
is

het

de wapening vloeit
en het ijzer geheel
omhult. Dit wordt
verkregen door tijdens het toevloeien
van de betonmassa
daarin te roeren en
Gewapend beton. Links: eenvoute stooten, door de
di £ e rechthoekige kolom, gewawnnpnin^
plaatse ]
wapemng nlaatseliik
.
me t vier langstaven, welke
met ijzeren haken bijeengehouden worden door beueenigszms optelich- gelg;
achtkantenkolom,
rec hts:
ten en deze te schud- gewapend met acht langstaven,
spiraalvormig
den, waardoor het waaromheen een
gewonden wapenstaaf
beton daaronder kan
en verder door kloppen op, of in trilling
brengen van de bekisting. Dit laatste kan ook met
mechanische hulpmiddelen geschieden. In dat geval

vloeien

.
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en

ook wanneer men het toestroomende beton met

speciale hulpmiddelen zelf in trilling brengt, spreekt
men van t r i 1 b e t o n, dat een zeer hooge dicht-

heid en vastheid heeft.
Behalve de geschetste constructiewijze, geheel en
direct op de bouwplaats, bestaat een methode, waarbij gewapend-betononderdeelen vooraf in een fabriek
gereed worden gemaakt en later op de plaats van
bestemming worden aangebracht, bijv. heipalen,
damwandplanken, betonpalen voor allerlei doeleinden, platen voor dakbedekking, e.d. Hierbij kan
meer zorg aan de afwerking van de onderdeden
worden besteed dan gewoonlijk op de bouwplaats
v. Embden.
mogelijk is.
(T a e n i a
S o Gewapende lintw
1 i u m), parasiet uit het darmkanaal van den mensch,
behoorende tot de fam. der Taeniidae, orde der Cesto1
des. Lengte 2 1 / 2 - 3 /2 m, aantal segmenten 800-900.
De kop, ter grootte van een speldeknop, draagt twee
rijen kaken („rostellum”) en zuignappen, die zich in
dén darmwand vasthechten. De eieren, welke in de
rijpe segmenten het lichaam verlaten, ontwikkelen
zich, als zij terechtkomen in het lichaam van een
varken, in de spieren van dat dier tot een > blaasworm ter grootte van 6-20 mm; ook zijn blaaswormen
gevonden in oog en hersenen van den mensch. Door het
eten van besmet vleesch komt een blaasworm in het
darmkanaal van den mensch, waar hij den kop uitstulpt, zich vasthecht en uitgroeit tot een nieuwen
Bruna.
lintworm. Zie verder > Lintworm.
Gewasschen teekening, half toon -techniek,
waarbij gebruik wordt gemaakt van Oost-Indischen
inkt of waterverf, aangedund („gewasschen”) tot de
vereischte nuance. Aquarel en ander teekenpapier
met ruw oppervlak leenen zich het beste voor deze
teekentechniek.
Gevvassenkcuring . Sedert ong. 30 jaar bestaat
in land- en tuinbouw een streven om door de een of
andere instantie op het veld keuring te doen uitoefenen
over gewas, dat voor zaai- en plantgoed bestemd is,
om daardoor meer zekerheid te verwerven aangaande
de waarde als zoodanig, waarbij dan gezondheidstoestand, graad van vermenging of degeneratie, naamechtheid, onkruid, voedingstoestand, rijping e.d.
plegen te worden in acht genomen. Een goed uitgevoerde g. verhoogt de betrouwbaarheid van het gekeurde
product aanmerkelijk en maakt dit voor den handel
zeer aantrekkelijk, zoodat de export van zaad- en
plantgoed uit die streken, waar zij veel en nauwgezet
wordt uitgeoefend, is opgebloeid en zich ondanks veel
handelsbelemmeringen weet te handhaven. In
e d.
wordt g. toegepast voor een aantal belangrijke akkerbouwgewassen, fruitboomen en groenten. Het is de
semi-officieele Ned. Alg. Keuringsdienst, te Wageningen gevestigd, die in Ned. de g. onder zijn auspiciën
heeft. De goedgekeurde gewassen worden voor het afleveren vanwege den N.A.K. geplombeerd en met certificaten verzonden, waardoor de afnemer de authenticiteit kan vaststellen en eenigszins gedetailleerde inlichtingen verkrijgt over de gekochte waar. Rietsema.
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België

bestaat tot heden (1935) officieel
de gewassenkeuring voor plantaardappelen.
Zij geschiedt door een keuringscommissie, bestaande
uit een voorzitter en secretaris, aangewezen door den
min. van Landbouw, en een afgevaardigde van elk der
drie stations voor plantenveredeling, gehecht aan de

In

slechts

lan dbouwhoogescho len

Het particulier initiatief dringt aan op uitbreiding
van de keuring op andere land- en tuinbouwproducten.
Aldus werden reeds door den > Belg. Boerenbond
keuringen voor aardbeziën ingericht. Eveneens wordt
op het plantenveredelingsstation van den Belg.
Boerenbond te Heverlee aan keuring gedaan van graangewassen. Zulks geschiedt ook op het station van de
Landbouwhogeschool van Gembloers.
Rondou
Geweer, aanvankelijk een verzamelwoord voor
draagbare wapenen, nl. zijdgeweer (zwaard, degen) en
schietgeweer. Thans wordt hieronder alleen het schiet.

.

N

geweer verstaan. De eerste g. uit de 2e helft der 14e
eeuw ontvingen den naam van hand-, lood-, knip- en
haakbussen. Zij bestonden uit een ijzeren buis met massieven ijzeren of houten staart, welke later door een
lade werd vervangen, en verschoten een ijzeren, later
een looden kogel. De haakbus uit de 15e eeuw had een
grooter kaliber, was langer en voorzien van een haak
(waaraan de naam was ontleend), die tegen den buitenkant van den vestingmuur geplaatst werd om den
terugstoot op te vangen
bij gebruik in het open veld
wT erd de haakbus op een vork geplaatst. Tn de 15e eeuw
werden de haakbussen voorzien van een lontslot, in de
16e eeuw warden zij lichter gemaakt, het kaliber w erd
16 a 18 mm. Om de manschappen te beschermen tegen
de kogels der haakbussen werden de harnassen verzwaard als gevolg daarvan werd het kaliber der vuurwapenen vergroot en ontstonden de musketten, waarmede de musketiers waren bewapend. Zoo maakte men
onderscheid tusschen de musketiers of zware en de
haakbusschutters of lichte infanterie. De musketten
hadden een kaliber van ong. 23 mm, wogen 8 è, 9 kg
en verschoten een kogel van 58 g. Ca. 1700 werd i.p.v.
het lontslot het vuursteenslot algemeen ingevoerd;
door vermindering van het gewicht der haakbussen

Beaumontgeweer.

;

T

;
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verviel de vork. In het midden der 17e eeuw werd de
bajonet ingevoerd; de wijze van medevoering van
kruit en kogel werd verbeterd door invoering van de
patroon. In het begin der 19e eeuw kwam een belangrijke verbetering tot stand door de invoering der percussie-geweren, waarbij voor de ontsteking der buskruitlading gebruik werd gemaakt van een knalpreparaat. Hoewel reeds in de 15e eeuw g. met rechte

trekken, dienende om het kruitslijm op te nemen,
waren vervaardigd, kwamen de getrokken g. eerst in
het midden der 19e eeuw in gebruik, gepaard met het
gebruik van puntprojectielen, in plaats van ronde
kogels; en met lading langs de kulas. Deze eerste
achterlaadgeweren werden in 1864 door de Pruisen
in den oorlog tegen Denemarken en in 1866 tegen
Oostenrijk aangewend; het waren de zgn. zündnadelge weren van den wapenfabrikant Dreyse.
Vooral in den Amer. burgeroorlog kwamen de achterlaadgeweren tot hun recht door de invoering van de
metalen patroonhulzen, waardoor gasdichte afsluiting
van den loop verkregen was en geen hinderlijke aanzetting van buskruitslijm in het slot meer voorkwam. De
kalibers werden verkleind tot ca. 11 mm. Door de
Amerikanen Henry en Spencer zijn de eerste bruikbare
repeteergeweren geconstrueerd, waardoor het moge lijk
werd met behulp van een magazijn, bevattende eenige
patronen, meerdere schoten achter elkaar af te geven,

Karabijn

(stelsel

Remington).

zonder voor elk schot opnieuw te moeten laden. Door
de uitvinding van het rookzwakke buskruit en de
mantelprojectielen werd het daarna; mogelijk het kaliber der geweren nogmaals te verkleinen tot ong. 6,5 k
7 mm. Het eerste Ned. achter laadgeweer was het Snidergeweer (een gewijzigde getrokken voorlader van
17.5 mm). Daarna werd het Beaumontgeweer M. 71
van 11 mm met een hard looden kogel van 25 g ingevoerd, hetwelk volgens het stelsel Vitali tot een repeteerwapen werd gewijzigd. Het tegenw. geweer M.
1895 is van het type Mannlicher met een kaliber van
6.5 mm. In het laatst der 19e eeuw kwamen de zelflaadgeweren naar voren, zijnde repeteergeweren, die zoo zijn ingericht, dat,
indien een schot is afgegeven, voor het
openen en sluiten van den loop en het
inbrengen van een nieuwe patroon niet

de medewerking van den schutter wordt
vereischt, doch de hiervoor noodige arbeid door den gasdruk of het arbeids-

vermogen van den terugstoot wordt geHoewel zelflaadpistolen reeds
leverd.
algemeen in gebruik zijn, zijn thans zelflaadgeweren nog slechts in enkele landen in beperkte hoeveelheden ingevoerd.

L i t. Handl. tot de kennis der Art.
voor de cadetten van dat wapen (afd.
Techniek, hfst. IV, Draagbare wapenen en
munitie der handvuurwapenen). Nijhoff.
:
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op den loop van het geweer wordt geklemd. Het projectiel wordt als

met

een
scherpe
patroon verschoten en springt,
nadat een saskodat
lommetje,
door den kogel
ontstoken wordt,

regel

gewone

is

8

opgebrand
sec).

dient

De

(ca.

g.

om troepen

onder vuur te nemen buiten bereik van de handgranaat en te
dichtbij voor infanteriegeschut
of

bommenwer-

pers (30-200 m).

Geweergranaat.

1.

Luchtopeningen.

Buskruit. 3. Slaghoedje. 4. Saskolom. 5. Detonator. 6. Kanaal voor
7. Ontstekingsplaatje.
den kogel.
2.

Nijhoff.

Geweerinitrallleur, automatisch vuurwapen,
dat uiterlijk den vorm heeft van een geweer, doch door
gewicht bij het vuren ondersteund moet
worden (drievoet, gaffel e.d.). De aan voer der patronen,
het laden, kortom: de geheelc werking van het wapen,
wordt door gasdruk automatisch bewerkstelligd, zoolang op den trekker wordt
gedrukt en de patronen worden aangevoerd. Vuursnelheid: 400 k 500 schoten
per minuut. Deze doelen den loop zooveel warmte mede, dat afkoeling door
een zgn. afkoeler noodzakelijk is. Zie ook
t'. Munnekrede.
> Mitrailleur.
Gewei noemt men de parige, vertakte, beenige
uitwassen op het voorhoofdsbeen bij de herten. Het
wordt alleen aangetroffen bij de mannetjes (bokken),
behalve bij het rendier, waar ook het wijfje een g.
draagt. Het wordt elk jaar afgeworpen en door een
nieuw vervangen. Deze periodieke wisseling houdt in
zooverre verband met het geslachtsleven, dat de nieuwvorming steeds wijst op den op handen zijnden bronsttijd, terwijl bij gecastreerde mannetjes de geweivorming
achterwege blijft of het reeds aangelegde niet meer
wordt af ge worpen.
De geweivorming begint reeds in het eerste levensjaar. Ongeveer in de 7e maand ontwikkelen zich onder

zijn grooter

de huid op het voorhoofdsbeen twee beenige knobbels,
de rozenstokken, die omgeven zijn door het
beenvlies (periost). Dit vlies is zeer bloedrijk en gaat
een nauwe verbinding aan met de huid. Door de bloedvaten wordt nu veel beenvormend materiaal, beenvormers of osteoblasten, aangevoerd, dat op de rozenstokken wordt af gezet en hierop beenweefsel gaat
vormen, dat aanvankelijk week, later door afzetting
van kalk zeer hard wordt. Door voortdurenden aangroei van het been onder gelijktijdige opschuiving van
periost en huid wordt het g. gevormd, dat bij de eerste
vorming den vorm heeft van twee enkelvoudige stan-

gen en aan het hert den naam geeft van spiesbok.
Dit g. wordt tegen het einde van het tweede levensjaar
afgeworpen. Hier ontwikkelt zich in het derde levensjaar op dezelfde rozenstokken een nieuw g., waarvan
Geweergranaat, projectiel van Q eweer .
elke stang een vertakking draagt (gaffelbok).
ong. 400 k 500 gram, dat met behulp
gran aat.
vervangen door een
van het geweer wordt verschoten. De g. Schietbeker. Dit wordt in het vierde levensjaar
(zesg. met twee vertakkingen aan elke stang
wordt met den steel in den loop geplaatst
Terwijl bij reeën het aantal vertakkingen
of wordt in een lossen schietbeker geplaatst, die daartoe en d e r).

,
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de daaropvolgende jaren hiertoe beperkt blijft,
andere herten het nieuwe g. er telkens een tak

krijgt bij
bij

(acht-ender,

tien-ender

enz.).

Vaak

echter beperken ziekte en ondervoeding het aantal
vertakkingen, terwijl het ook bij ouderdom meestal
een teruggang vertoont.
De afwerping van het g. begint met de vorming

van een krans
van beenige
knobbels

(„ro-

ze n k r a n s”)
op de grens van
en g.
Hierdoor worden
de
bloedvaten

rozenstok

van het beenvlies
dichtgedrukt en
de bloedvoorziening stop gezet.
Gewei. Van links naar rechts. 1.
Gewei van een spiesbok. 2. Gewei
De huid droogt
van een gaffelbok. 3. Zesender. 4.
in en sterft af,
Achtender.
waardoor een
jeukend
gevoel ontstaat. Het hert gaat het g.
schuren (vegen) stegen boomstammen, de huid wordt
stukgewreven en in groote, bloederige lappen afgeworpen. Tegelijkertijd worden op de grens van rozenstok en g. eetcellen (beeneters of osteoklasten) afgezet, die het g. aan de basis aanvreten, totdat het na
eenigen tijd afvalt. Over de breukplaats groeit weer
de huid, waaronder het daaropvolgende levensjaar het
nieuwe g. zich ontwikkelt.
Het g. dient vnl. als strijdwapen, dat de mannetjes
vooral gebruiken om het aanvoerdersschap te verwerven over de kudde. De strijd is dikwijls zeer heftig en
wordt gewoonlijk beslecht doordat de zwakste partij
het veld ruimt. Het strijdwapen is er meestal niet op
berekend om den tegenstander te dooden. Geschiedt
dit toch, dan is dit meestal aan toevallige omstandig|
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van het winterkleed,
dat gewoonlijk minder levendig gekleurd is. Vele
herten hebben een gespikkeld zomerkleed en een
eenkleurig winterkleed. Als herkenningsteeken om
de dieren in staat te stellen den kuddeaanvoerder in
de duisternis te volgen, bezitten zij een plek van helder
gekleurde haren op de achterdijen: den „spiegel”.
Een ander herkenningsteeken is hun stem. Elke hertsoort heeft zijn eigen bronstschreeuw; bovendien nog
een waarschuwingskreet, die in een soort hijgen,
snorken of blaffen bestaat. De herten leven in bijna alle
klimaten, in de vlakte en het gebergte, op open plaatsen
en in bosschen. Allerlei plantaardige stoffen vormen
hun voedsel. Zout is voor hen een lekkernij en water
is hun een behoefte. Alle herten krijgen slechts eens
in het jaar één of twee jongen, die zeer ontwikkeld geboren worden en na eenigen tijd de moeder volgen.
Het geringe nut van deze dieren weegt niet op tegen
de schade, die zij aanrichten.
Keer
schilt in samenstelling en kleur

Geweivaren (Ceratopteris thalico i d e s), de eenige soort van de fam. der Parkeriaceeën, is ook de eenige varen, die in het water leeft.
t r

De sporendragende bladeren

zijn slanker dan de steriele.
steken boven het water uit, behalve de eerste nog
weinig geveerde bladeren, die ondergedoken blijven.
De g. komt in de warme streken over de geheele wereld
Zij

Bonman,

voor.

Geweizvvam (Xylaria hypoxylon),
een zakzwammensoort van de fam. der kernz wammen,
geheele jaar algemeen voor op stronken en
palen. Het vrucht lichaam is geweiachtig vertakt en
houtig, bovenaan wit bestoven en naar beneden zwart,
ongeveer 10 cm hoog.
Bonman,

komt het

Geweld, > Diefstal; Dwang.
Gewelddadige
ontvoering
(K e r k e 1.
Recht) is een ongeldigmakend > huwelijksbeletsel

tusschen een man en de vrouw, die door hem met de
bedoeling haar te trouwen door geweld of list is ontvoerd of op een bepaalde plaats wordt vastgehouden.
g. is bij de vsch. hertensoorten zeer
uiteenloopend. Als hoofdtypen kan men onderscheiden Zoolang do vrouw in de macht van den man blijft,
het schopgewei, dat op een korten (soms langen) duurt het huwelijksbeletsel voort; is zij eenmaal vrij,
stand een breede, platte basis vormt met op den bui- dan is ook het huwelijksbeletsel opgehouden. Ontvoetenrand zittende vertakkingen, zooals bij den eland, ring van een man door een vrouw is geen huwelijksen het stanggewei, waarvan hoofdstam en zij- beletsel. Evenmin is dit aanwezig, als de vrouw vrijtakken min of meer stangvormig zijn, zooals bij de willig, hoewel heimelijk, den man volgt, of zich vrijwillig laat ontvoeren, zoodat niet haar zelf, maar
meeste herten.
Het g. wordt dikwijls als jaclittrophee of huissieraad alleen haar ouders onrecht wordt aangedaan. Bender.
Voor Strafrecht en Burg. Recht, > Schaking.
opgehangen of tot mesheften, wandelstokknoppen enz.

heden te wijten.
De vorm van het

verwerkt.

Geweiboom, >

Willems.

Doodsbeenderenboom.

Gewelddadige

rivierovergang
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ondanks vijandelijk mitrailleur- en
Geweidragers (Cervicornia) zijn de artillerievuur. Bij breede wateren gaan de eerste troe> hertachtigen. De meeste herten hebben hoektanden pen, die een zgn. bruggehoofd moeten vormen, met
in de bovenkaak en bij de mannetjes van enkele ge- vaartuigen over, bij wateren van minder dan 40
slachten, zooals bij het muskusdier en waterree, zijn breedte met > gevechts vonders. Hoe sterker de verdedideze als sabelvormig gekromde, uit den bek uitstekende ging is, hoe breeder het aanvalsfront en hoe meer overslagtanden ontwikkeld. Het eerste en tweede lid der gangspunten, om den tegenstander in het onzekere te
zijteenen zijn meestal aanwezig. De klieren voor de laten omtrent het zwaartepunt van den aanval. Zoodra
oogen zijn in den regel sterk ontwikkeld. De snuit deze troepen voldoende mitrailleurs tot zwijgen hebben
is onbehaard, alleen bij het rendier behaard. In het gebracht en artillerie-waamemers hebben verdreven,
algemeen zijn het slanke dieren met krachtigen hals, begint men met het maken van pontonvlotten, waartoegespitsten kop met groote, zacht kijkende oogen. mede lichte artillerie en meer troepen worden overgeDe hooge, fijne pooten dragen smalle, spitse hoeven zet. Is ook het artillerie-vuur en de bedreiging van
met goed ontwikkelde bijhoeven. De staart reikt nooit luchtstrijdkrachten minder geworden, dan volgt
tot den hiel. Voor het gewei, zie dit woord. Wat het meestal pontonbrugslag. Bij smalle wateren met hooge
haarkleed aangaat, g. bezitten, behalve het rendier, oevers kan men geen pontonvlotten en pontonbruggen
weinig of geen wolkaar. De haren worden in het voor- gebruiken en past men andere oplossingen toe. De
jaar en in den herfst verwisseld. Het zomerkleed ver- geheele onderneming moet zorgvuldig worden vooroverschrijding,

m
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4 en 5. Tongewelven. AB en CD: geboorte, voet of aanzet. EF:
hebben een halfcirkelvormige doorsnede, nr. 3 is doorbroken door kleine, eveneens
halfcirkelvormige steek gewelf j es. 2 en 4 zijn vlakke tongewelven. Loopen de voegen evenwijdig
met den voet (2), dan spreekt men van een troggewelf, staan zij rechthoekig op den voet (4), dan ontstaat een steekgewelf. 5 stelt voor een steenen vloer, gevormd uit eenige, naast elkaar gestelde,
vlakke tongewelfjes, rustende in gewalste ijzeren binten van I-vormige doorsnede (zgn. normaal-profielen).
De bovenzijde is vlak gemaakt met een laag vulmateriaal, bijv. beton, een zgn. aanrazeering (in de
teekening gespikkeld). Om gewicht te besparen worden voor deze gewelfjes soms speciaal gefabriceerde
holle baksteenen of terra-cotta-platen gebruikt. Dit type vloeren vond vooral toepassing vóór de alg. ver7. Eenvoudig
6 . Kloostergewelf, wordt weinig gebruikt.
breiding van het > gewapend beton.
kruisgewelf op kwadratisch grondvlak, op te vatten als doorsnijding van twee rechthoekig op elkaar geplaatste, halfcirkelvormige tongewelven. A, B, C, D: a a n z e t - of voetpunten. AEB en BFD:
Gewelfschema’s.

kruin

of

1, 2, 3,
t o p. 1 en 3

—

—

gordellijnen of gordelbogen. ATD en BTC: graatlijnen of graatbogen. De
gebogen vlakken tusschen graat- en gordellijnen heeten gewelfkappen. Dit (oudste) type kruisgewelf
komt tot ontwikkeling in de Romaansche stijlperiode (11e en 12e eeuw). De gordels zijn halve cirkels, de
graatlijnen halve ellipsen met een betrekkelijk geringe hoogte, vergeleken met de breedte; het geheele gewelf
heeft iets gedrukts. 8. Twee aaneengeschakelde kruisgewelven van type 7; op deze wijze werden langgestrekte
9. Verhoogd ribben-kruisgeweïf. Teneinde het gedrukte karakter van
ruimten (kerken bijv.) overdekt.
het primitieve type 7 te ontgaan, werd reeds in den Romaanschen tijd de top hooger gelegd; de halve ellipsen
van de graatlijnen werden hierdoor rijziger, konden zelfs tot halve cirkels worden. Zoo ontstaat het verhoogde kruisgewelf. Een constructieve verbetering was de zelfstandige behandeling en versterking
van graten en gordels, welke daardoor tot ribben werden, en het geraamte van het gewelf vormden, waartusschen dunne en lichte kappen werden aangebracht. De samenkomst der graatribben werd gemarkeerd door
een sluitsteen S. 10. Stergewelf. In de op de Romaansche periode volgende Gotiek werden de gewelven
veel vrijer behandeld, met name ging men verder met de onderverdeeling door middel van ribben in een groot
aantal kleine en licht geconstrueerde gewelfvelden. De gordellijnen vertoonen gewoonlijk den spitsboogvorm.
De namen der verschillende typen zijn afgeleid van de door de ribben gevormde figuren (stergewelf, waaier11. Netgewelf. Eveneens afkomstig uit de Gotiek. De gordellijnen tusschen aaneensluitende kruisgewelf).
gewelven (bij 8 door een stippellijn aangegeven) worden niet door een ribbe aangegeven; de ribben vormen
een aaneengesloten, doorloopende figuur over de geheele ovcrwclving. In wezen is weer een tongewelf met
12. Koepelgewelf op
steekkappen (type 3) ontstaan, ditmaal evenwel door ribben onderverdeeld.
pendentiefs. De overgang van het cirkelvormige grondvlak van den (in dit geval halfbolvormigen) koepel tot
een kwadraat wordt tot stand gebracht door de vlakken BGF, DFE, enz., zgn. pendentiefs of zwikken, in
dit geval boldriehoeken. De zwikken kunnen ook een anderen, meer samenges telden vorm hebben, v. Embden.

—

—

—

XI. 24

;
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van troepen bij de oevers moet
worden vermeden en de onderneming moet door vuren
van eigen artillerie en door vliegtuigen worden gesteund.
H. Lohmeijer
Gewelde buis, buis van welijzer, echter niet
naadloos, doch met gewelden of gelaschten langsnaad.
bereid. Opeenhooping

.

—Geweten

tweezijdig symmetrisch lichaam.

Het
romp en ledematen. Aan den romp

740
is

verdeeld in

vaak
nog een hals en staart onderscheiden. De ledematen
zijn meestal, en dan hoogstens ten getale van twee
paren, aanwezig; soms ontbreken zij geheel, zooals bij
kop,

laten zich

de slangen; bij de walvischachtige dieren is er slechts
een bouwconstructie van boogvormige één paar voorhanden. De huid" is óf naakt óf met
haren, veeren, schubben, schilden enz. bezet. Een
doorsnede, die dient tot het vrij overdekken van ruiminwendig skelet dient tot steun van het lichaam en
ten, en zoodanig is samengesteld uit kleine wigvormige
bestaat uit schedel, romp en ledematen; het omsluit
steenen, dat zij met hun zijvlakken tegen elkander
en beschermt de centrale deelen van het zenuwstelsel
steunen en aldus hun eigen druk en den last, dien. zij
de hersenen en het ruggemerg; deze deelen liggen
eventueel dragen, overbrengen op de vaste steunaan de rugzijde van het lichaam boven de organen voor
punten, waartusschen het gewelf is geslagen. Een g.
de spijsvertering en den bloedsomloop, die aan de
brengt een loodrechte belasting met zijde! ingschen
druk op de muren over. Bij de constructie moet men buikzijde gelegen zijn. De mond voert naar het spijsverteringstoestel, dat uit slokdarm, maag en darmzooveel mogelijk de druklijnen laten samenvallen met
kanaal bestaat; steeds is er een afzonderlijke uitlooden gewelfvorm. Het g. wordt op formeelen gemetseld,
zingsopening voor de onverteerbare stoffen van het
welke de ribben ondersteunen. Zie afb. kol. 737/8.
Reeds door de Oude Soemeriërs werd gewelfbouw voedsel aanwezig. Verdere inwendige organen zijn
lever, milt, buikspeekselklier en nieren, die steeds
in primitieven vorm toegepast bij den aanleg van
aanwezig zijn. Het bloed is rood gekleurd en wordt
onderaardsche afvoerkanalen (bijv. in Nippoer);
door een gespierd hart in een volkomen gesloten
ruimere toepassing vindt men bij de Assyriërs, vooral
bloedvatenstelsel
rondgevoerd. Men verdeelt de
sinds Neboekadnezar, eerst in onderaardsche gewelven
gewervelde dieren in vijf klassen: zoogdieren (Mamma(afvoerkanalen in Nimroed, graven in Assoer), dan ook
lia),
vogels (Aves), kruipende dieren (Reptilia),
als toegangspoorten, bijv. te Chorsabad. Tot volle
amphibiën (Amphibia) en visschen (Pisces). Zie ook
ontplooiing kwam de gewelfbouw in de Rom. architec> Chordata.
Keer
tuur, waar ton-, kruis- en koepelgewelf niet alleen bij
Gewestelijk plan, •> Streekplan.
poorten en eerebogen ruime toepassing vonden, maar
Geweten. Het g. is niet een bijzonder vermogen
speciaal ook dienden tot overdekking van groote
in den mensch; maar wel het verstand, oordeelende
thermenzalen en basilieken.
De verdere ontwikkeling van het g. hangt ten nauw- over zedelijke vraagpunten, omtrent de toekomst
dit is goed, dus mag ik het doen; dat is kwaad, ik mag
ste samen met de ontwikkeling der geheele architectuur
het niet doen; ofwel omtrent het verleden: dit was
in M.E. en Renaissance.
De Romaansche stijl (11e en 12e e.) bracht het kruis- goed; dat was kwaad: ik heb daardoor schuld beloopen.
In het vormen van zulk oordeel wordt het verstand
gewelf en het verhoogde kruisgewelf. Bij de aansluiting
van de gewelfkappen werden dikwijls ribben of diago- geholpen door het natuurlijk licht der rede, die althans
de hoofdwaarheden der zedenleer kennen kan; ook door
naalbogen aangebracht. De ontwikkeling van het
de genade of bovennatuurlijke inwendige verlichting;
steunpunt gaat hiermede in gelijken tred. De verdeeeindelijk uitwendig door de leer van de Christelijke
ling van de gewelfvelden wordt in de Gotiek verder
Openbaring en van het kerkelijk leergezag.
voortgezet; en zoo ontstaat achtereenvolgens het zesMaar benevens dergelijk oordeel, beteekent
deelig kruisgewelf, het stergewelf en (vooral in de
Eng. Gotiek) het waaiergewelf. De Renaissance het woord g. niet zelden de gewoonlijke gestelten i s (habitus) of bekwaamheid van het verstand om
brengt het koepelgewelf weer in eer (dom in Florence,
zulke zede lijke oordeelen te vellen. Doch zelfs zóó
St. Pieter in Rome). Daarna maakt de gewelfbouw
langzamerhand plaats voor schijngewelven in stuc, verschilt het g. nog van hetgeen de Scholastieke schrijom bijna geheel uit de architectuur te verdwijnen. vers de > synderesis noemden, nl. de ingestorte kennis
(habitus cognoscitivus) van de zedelijke grondbeginseIn het Eclecticisme der 19e e. komen bij het aanwenden
van alle hist. stijlen uiteraard ook eenige koepel- en len. Zie S. Thomas (Summa Theologica, I. q. 79. a.
andere g. voor, terwijl door de neo -Gotiek de Gotische 12. 13; de Verit. q. 16. a. 1).
Is iemands geweten geneigd tot angstvallige strenggewelfconstmcties en daardoor ook de vakkundige
gewelfbouw opnieuw worden hersteld (in Ned. dr. heid, dan noemt men het scrupuleus (> Scrupel);
in het tegenovergesteld geval is het laks. Een zedelijk
P. Cuypers). Toepassingen van nieuwe bouwmaterialen
oordeel, zooals boven bepaald is, noemt men een
(ijzer, gewapend beton) verdringen heden weer in
valsch g., indien het niet met de waarheid strookt.
stijgende mate de oude steenen -gewelf constructies.
Volgens de vastheid van het oordeel, is het g. zeker,
L i t. F. Noack, Die Baukunst des Altertums (1912)
H. Glück, Der Ursprung des röm. u. abendland. Wöl- waarschijnlijk of twijfelachtig.
De mensch heeft van God zijn verstand ontvangen,
bungbaues (1933)
G. Ungewitter, Lehrb. der Goth.
Konstruktionen (1901; standaardwerk), verder hand- om zijn leven ook zedelijk te regelen: door zijn verstand
boeken over architectuur, o.a. J. G. Wattjes, Constructie kent hij zijn plichten; het g. is dus het richtsnoer
van Gebouwen (1930).
van zijn handelingen. Wanneer zijn g., terecht of ten
Gewenning , > Gewoontevorming.
onrechte (dwalend g.), hem iets ais zeker verplichtend
Gewere, rechtsterm, voorkomend in meerdere voorhoudt, dan moet hij zóó handelen om geen gewetens beteekenissen, zoo o.a. vormelijke inbezitstelling, schuld te beloopen. Als het g. hem duidelijk iets
bezit (in rechte beschermd bezit), bezitsbescherming, verbiedt, dan mag hij dit geenszins doen; verricht hij
voorwerp van bezit, rechtsgevolg der inbezitstelling. het toch, dan zondigt hij, en wel uit valsch g., als de
Andere benamingen zijn: were, weer, vestitura, zaak zelf niet kwaad is. Wanneer het g. hem iets als
> saisine.
zeker toegelaten voorstelt, dan laadt hij, buiten het
Gewervelde dieren (Vertebrata) hebben een geval van laakbare onwetendheid, geen schuld op zich.

Gewelf

is

.

:

;

:

Gewetensangst
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—Gewetensonderzoek

is het in zichzelf nog zoo slecht. Er wordt altijd
verondersteld, dat men oprecht te werk gaat, zonder
lichtzinnigheid of hoogmoedige gehechtheid aan eigen
oordeel. Immers, „men zondigt volgens zijn geweten”:

al

wat niet
(Rom. 14. 23;

trouw gedaan wordt, is zonde
Thomas, I. II. q. 19.a. 5. 6.); omgekeerd, wie te goeder trouw handelt, blijft vrij van
gewetensschuld, omdat hij niet tegen zijn g. ingaat.
alles,

te goeder

S.
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dwalingen ai te brengen en tot het onderhouden van de
rechtvaardige wetten te brengen. Niettemin blijft
staan, dat de onderdanen geen wet mogen onderhouden,
die verplicht tot iets, wat in strijd is met Gods wetten.
In geval van ernstig en gefundeerd verschil van meening tusschen onderdanen en overheid moeten de
eersten zich beroepen op een hoogere wet; niet op het
geweten. Gods wet is eenzelfde norm, die voor allen
geldt; het geweten niet, omdat ieder mensch een ander
geweten heeft, dat kan dwalen en dus verschillend
zich kan uitspreken. Alleen als men zich beroept op de
wet, heeft men een uitgangspunt om geschillen op te
lossen en elkaar te overtuigen, omdat men spreekt
over een wet, die openbaar is en één voor allen. Als
echter de overheid overtuigd is, dat het beroep op
een hoogere wet in een bepaald geval op dwaling berust,
is zij niet verplicht alleen voor dat beroep te wijken.
In concrete gevallen zal het soms voor de overheid een
eisch van wijs beleid, soms zelfs plicht zijn om bepaalde,
onoverwinlijke valsche g., waarbij de goede trouw der
dwalenden duidelijk is, te ontzien; dit hangt van allerlei omstandigheden af. Immers het dwingend optreden
tegen iemand, die ernstige g. heeft tegen een wet, kan
ook groote nadeelen hebben. Het is een kwestie van
wikken en wegen, met beschouwing van alle omstandigheden. > Dienstweigering; >Eed; > GewetensvrijBender.
heid.

Wie een twijfelachtig g. heeft, nl. wie twijfelt of
hetgeen hij gaat doen kwaad is, mag niet roekeloos te
w erk gaan: doet hij dit toch, dan is hij schuldig,- al
was de zaak op zichzelf geen kwaad, omdat hij zich
lichtzinnig in gevaar stelt kwaad te doen. Hij moet
dus eerst onderzoeken en raadplegen, volgens het
belang van de zaak en de mogelijkheid. Komt hij tot
geen zekerheid omtrent de onzedelijkheid der bedoelde
daad, dan behoeft hij zich toch niet altijd daarvan te
onthouden, maar mag „zijn g. vormen” volgens de
systemen, daartoe door de moralisten voorgesteld
(> Moraalsysteem; > Probabilisme, enz.). Rechtmatige en voorzichtige toepassing daarvan maakt het
g. zeker: „dus mag ik het doen”.
bijgevolg
bestaat
hierin: door onderzoek en juiste redeneering zijn g.
uit den twijfel bevrijden en tot zekerheid brengen,
hetzij met het oog op de toekomst, om te besluiten
wat al of niet mag; hetzij in verband met het verleden,
Gewetensgevallen, > Casuïstiek.
om uit te maken of men schuld heeft: daartoe geldt de
grondregel, boven aangehaald: in Gods oogen is men
Gewetcnsliuwelijk is een huwelijk, dat gesloten
schuldig juist volgens het oordeel (dictamen) van het wordt voor de Kerk, maar in het geheim en zonder
g. op het oogonblik der daad, nl. naarmate men het voorafgaande huwelijksafkondiging. Alleen de bisschop
kwaad als dusdanig gekend en gewild heeft. Door vaste kan daartoe verlof geven en slechts om hoogst gewichtige
en duidelijke gewetensvorming onder leiding van den en dringende redenen. Allen, die bij de huwelijksbiechtvader zal er waarheid en orde, klaarheid en voltrekking betrokken zijn (bisschop; de priester,
vrede heerschen in het g., met volle oprechtheid voor wien het voltrokken wordt; getuigen), zijn tot
tegenover zichzelf; wat tot geestelijken vooruitgang de strengste geheimhouding verplicht. Deze verplichSalsmans. ting vervalt voor den bisschop en genoemden priester,
ten zeerste te wenschen is.
(Psychosoph. serie ingeval het geheim blijven tot openbare ergernis zou
L i t. Bender, Het geweten
van prof. Verhaar)
Salsmans, Gewetensvorming (in
leiden of de partijen er misbruik van zouden maken
Biecht- en Altaarsacr., Leuven 2 1932).
in strijd met de onverbreekbaarheid van het huwelijk
Gewetensangst, > Scrupel; > Scrupulositeit. of ten nadeele van de wettigheid of de Kath. opvoeding
Gewetensbezwaar. Men zegt, dat iemand der kinderen.
Bender .
gewetensbezwaren tegen iets heeft, wanneer hij weigert
Gewetensonderzoek is het onderzoek, waariets te doen, omdat zijn geweten zegt: „dit mag niet”, bij men nagaat, of en hoe men gezondigd heeft. Als
„dit is zedelijk kwaad”. G. brengen vooral moeilijkheid, ascetische oefening is het dagelijksch g., bijv.
als het gaat over daden, die door een ander (hetzij vóór het slapen gaan, ten zeerste aan te raden, mits
privaat persoon, hetzij overheid) met bedreiging van het ernstig maar zonder angst geschiede en eindige
nadeel of straf worden geëischt. Men is nooit in geweten met een goed gemeende oefening van berouw. B ij noemt men zulke navorverplicht te weigeren, wat de overheid gebiedt, indien zonder
men niet zeker is, dat het gebodene kwaad of de wet sching, op een bepaald punt gericht, dat men zich
onrechtvaardig is. Zonder deze zekerheid is men zelfs voorgenomen heeft beter te onderhouden, hetzij een
verplicht te gehoorzamen. Het geweten is een ver- ondeugd of een zonde te vermijden, hetzij een deugd
plichtende norm van handelen voor den persoon, op bijzondere wijze te beoefenen. S. Ignatius van
die de drager is van het geweten; niet voor andere Loyola en veel andere schrijvers geven nuttige aanmenschen. Het geweten van dezen mensch is geen wijzingen voor het bijzonder onderzoek.
Tot de biecht is een zorgvuldig g. vereischt
bindende norm voor een ander, hetzij privaat persoon,
hetzij overheid. De ander, ook de overheid, moet (Trid. sess. 14, de sacr. poen., cap. 5) ten einde de te
handelen volgens eigen geweten. Daaruit volgt, dat de biechten zonden te kennen. Men zondigt doodelijk
overheid niet verplicht is voor ieder g. van een onder- door het g. roekeloos zóó te verwaar loozen, dat men
daan te wijken. Als de overheid overtuigd is, dat haar zich wetens en willens in gevaar stelt doodzonden te
bevel in overeenstemming is met de rechtmatige wetten vergeten. Om het g. kort en goed te doen, is het
van den staat (en dus ook niet in strijd met hoogere aanbevelenswaardig de Tien Geboden Gods. de Vijf
wr etten van God of de Kerk) en bovendien noodig voor het Geboden der heilige Kerk en de plichten van zijn staat
algemeen welzijn, dan mag en moet de overheid tot het te overwegen. Daartoe helpen de zondenlijsten, in veel
onderhouden van zulk een voorschrift met straffen gebedenboeken gedrukt, de zgn. > biechtspiegels.
dwr ingen. Dit geschiedt geenszins om de onderdanen Wie geen doodzonden te biechten heeft, zal nuttig zijn
te dwingen om iets te doen ondanks de g., maar om aandacht vestigen op een lijstje van zijn gewone dagehen van hun voor het algemeen wr elzijn schadelijke lijksche zonden, waardoor hij te kort komt aan zijn
r
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—Gewichtswagen

plichten tegenover God, den naaste en zichzelf. Men
bekenne dan twee of drie soorten van dagelijksche
zonden en voege er een algemeene beschuldiging bij

van

al de

zonden

Salsmans.

zijns levens.
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achteren mag hellen. Tijdens de drukbeweging moet de
blik naar voren gericht zijn en mag het hoofd slechts
zoover naar achteren worden gebracht, als strikt noodig
is, om de halterstaaf te laten passeeren, waarna het

hoofd direct in den gewonen stand gebracht wordt.
Verder kent men nog het gewichtstooten, d.i. dat het
Gewetenstwijfel, > Geweten; Moraalsystemen. gewicht, nadat het van den grond met vrijen omzet
Gewetensvrijheid. Dit woord heeft niet bij voor de borst is gebracht, vandaar af naar eigen
alle schrijvers een geijkte beteekenis. In breederen zin keuze omhoog gebracht mag worden. Bij het eenhandig
bedoelt het den toestand van iemand, die zelf vrij stooten wordt het gewicht eenhandig voor den schouder
beslist over aangelegenheden, waarbij zijn geweten gebracht, terwijl het verdere omhoog brengen naar eigen
betrokken is, bijv. of hij tot de sacramenten zal naderen. keuze mag geschieden. Onder de genoemde oefeningen
Eigenlijk bestaat g. hierin, dat men door geen uiterlijke behooren ook nog het een- en tweehandig trekken.
macht gedwongen wordt iets te doen, wat het geweten Bij het eenhandig trekken moet het gewicht zonder
zeker en stellig verbiedt, noch iets te laten, wat het eenige rustperiode direct langs het lichaam in een
geweten strikt op legt, inzonderheid wat verplichtend onafgebroken beweging worden doorgetrokken. Is
eenmaal het gewicht met gestrekte armen boven het
is tegenover God. Cfr. de encycliek van Leo XIII
Libertas praestantissimum. Daar het geweten voor hoofd gebracht, dan moet de vrije hand in de heup
eenieder den zedelijken plicht verkondigt, mag de ofwel langs het lichaam worden geplaatst. Bij het
uiterlijke macht geen dwang gebruiken om den mensch tweehandig trekken is het geoorloofd de beenen eerst
te doen handelen tegen zijn waarachtig ernstige gewe- te buigen.
Onder de aanvangsbeurten bij het gewichttensbezwaren in; zij mag hem nochtans verhinderen
te doen wat zijn geweten hem valschelijk op legt, als heffen verstaat men, dat een aanvangsbeurt nimmer
dit klaarblijkelijk andermans recht of het algemeen lager zal mogen zijn dan de gewichten, die voor de
belang zou schenden. In het bijzonder spreekt men van vsch. gewichtsklassen, afdeelmgen en oefeningen zijn
g. omtrent de keus en de uitoefening van een gods- voorgeschreven.
De gewichtsklassen zien er als volgt uit:
Salsmans
dienst (> Godsdienstvrijheid).
Gewetenswroeging noemt men de pijnlijke
herinnering aan bedreven zonden, met onrust des
stooten
Drukken Tweehangemoeds en vrees voor de straffen Gods. Niet zelden
dig trekken
in
ziel
verwekt,
de
door
God
genade,
wordt zo, als een
Gewichtsklassen
2e
le
2e le
2e le
om deze tot inkeer te brengen. Ongevoeligheid voor het
afdeeling
afdeeling
afdeeling
bedreven kwaad en versteendheid is een zeer gevaarkg
kg
kg
lijke
en betreurenswaardige toestand. Anderzijds
65
40
40
35
70
35
kan g. gepaard gaan met twijfel aan Gods vergiffenis Ex Vedergewicht
75
70
40
45
40
45
en met wanhoop. Als voorbeelden van g. wijst men op Vedergewicht
82.5 77,5
Caïn (Gen. 4. 13), Judas (Mt. 27. 5), enz.: wat ook Lichtgewicht
52.5 47,5 52,6 47,5
85
90
55
60
55
dikwijls door de beeldende kunsten en de dichtkunst Middengewicht
60
Salsmans, Zwaar-Midden
97.5 92,5
67.5 62,5 67.5 62,6
werd voorgesteld.
Gewettigde verdenking, > Verdenking.
Zwaargewicht
72.5 67,5 72.5 67,5 102,5 97,5
Gewicht, 1° > Maten en gewichten.
2° > Zwaartekracht.
Borsten,
Gcwichtsbepaling van dieren. Er zijn tabellen
3°
Algebra. Onder het g. van een
i s k. a)
verstaat opgesteld, vlg. welke het levend gewicht van paarden
uitdrukking van de gedaante a§afa| .
men de som van de indices van alle factoren, dus en koeien ongeveer kan worden vastgesteld met behulp
3x24-..., want de factor a0 van lengte en borstomvang of schofthoogte. Nauwkeurig zijn de resultaten echter nooit, het zuiverste
komt tweemaal voor, enz.
xp is altijd het wegen op een goede weegschaal.
.
b) Practische wisk. Zijn x lt x 2
Gewichts thermometer, een in 1817 door
uitkomsten van waarnemingen eener getallengrootheid, dan kan aan iedere xi een geheel positief getal Dulong en Petit aangegeven instrument, dat bestaat
ni (haar g.) zijn toegekend, dat aangeeft, dat ni waar- uit een glazen reservoir met tweemaal omgebogen steel
nemingen van bepaalde nauwkeurigheid (standaard- met fijne punt. Het geheel wordt bij 0° C gevuld met
nauwkeurigheid) een gemiddelde opleveren met een kwik, gewogen en dan tot 100° C verwarmd, waarna
> middelbare fout gelijk aan die van xi. De gemiddel- de uitgeloopen hoeveelheid kwik wordt gewogen.
de waarde van de waargenomen grootheid stelt men nu Met behulp hiervan kan men nu een onbekende temperatuur bepalen door de uitgeloopen hoeveelheid kwik
.
.+n pxp /n 1 +n2
.
.
.
gelijk aan n 1 x 1 +n 2 x 2
bij die temp. te wegen. Omgekeerd is het instrument
J. Ridder
-f-Up.
Gewichtheffen. Het g. omvat negen gewichts- ook te gebruiken voor het bepalen van uitzettingsJ, v. Santen,
oefeningen, onderverdeeld in drie tweehandige en zes coëfficiënten (dilatometer).
Gewichts vracht, vracht, welke bij het zeevereenhandige oefeningen, o.a. tweehandig drukken, d.i.
rechtstandig in spreidstand wordt het gewicht met voer berekend wordt naar het gewicht. Gewoonlijk
vrijen omzet vanaf den grond voor de borst gebracht. wordt bij goederen met een soortelijk gewicht grooter
Het drukken wordt begonnen, als het gewicht op de dan 1 het gewicht als grondslag voor de vaststelling
borst of op de geheel gebogen armen rust. Na een van de vracht genomen, terwijl bij een s.g. kleiner dan
verplichte rust van 2 sec, in den stand, wordt het 1 de maat als basis wordt genomen. Bij g. komt als
gewicht zonder de minste stootbeweging, gelijk-armig eenheid van gewicht veel voor de Eng. ton = ong.
Witsenboer,
omhoog gedrukt, waarbij tijdens de drukbeweging de 1 016 kg. -> Maatvracht.
Gewichtswagen, > Speciaalwagen.
romp van het lichaam noch naar voren noch naar
Verplichting; Zedelijkheid.

.

W

.

.

2x0 + 5x1 +

,

+

.

.

.

+

.

745

Gewoonte

— Gewoonterecht

Gewoonte is een door een levend wezen verworven
neiging om in bepaalde omstandigheden een bepaalde
handeling te verrichten, die dan met een zeker gemak
verloopt. Staat tegenover een instinctieve tendenz;
dit is een aangeboren drang tot handelen, terwijl de g.
verkregen worden. Zij doen zich voor op het gebied
van kennen, voelen en begeeren, zoowel bij dieren als
menschen. Gewoontevorming geschiedt volgens de
wetten van het leeren; veel licht hieromtrent hebben
de dierexperimenten verspreid. Een vrij algemeene
theorie, reeds aan Aristoteles bekend, legt vooral den
nadruk op de herhalingen, waardoor in het zenuwstelsel banen van ger ingeren weerstand ontstaan,
zoodat wanneer dezelfde omstandigheden zich voordoen, dezelfde verrichting krachtens associatie als
vanzelf weder volgt. Tegen deze leer worden meerdere
bezwaren te berde gebracht: herhalingen mogen voor
de gewoontevorming noodig zijn, zonder den invloed
van andere factoren, inzicht en streving, zijn ze onvoldoende. > Gewoontevorming.
v . d. Veldt
Gewoontemisdadiger is de misdadiger,
bij wien de misdadigheid in zekere mate chronisch is
geworden. De blijvende mentaliteit van den dader,
die hem steeds weer tot misdaad doet vervallen, is
voor de beoordeeling der sociale gevaarlijkheid maatgevend. Onder g. vindt men velen, die door ongeschiktheid voor ieder ernstig werk en onverschilligheid
steeds opnieuw tot misdaad komen (bijv. landloopers,
prostituées), doch daarnaast vindt men onder hen
velen met positief misdadige neigingen (bijv. dieven,
oplichters, handelaars in blanke slavinnen en narcotica,
valschmunters). De Ned. Strafwet kent het begrip g.
niet, maar wel het bij herhaling begaan van zekere
strafbare feiten (zie o.a. W. v. Str. art. 421-423).
Janssen de Limpens.
Gewoonterecht is het recht, dat niet op de wijze
van het wettenrecht door wetgevende organen wordt
ingesteld, doch door herhaalde, eenzelfde gedragingen
van het volk wordt geschapen. Voor het ontstaan
van g. is noodig: 1° dat er een gewoonte aanwezig is,
d.i. dat eenzelfde gedragslijn gedurende geruimen tijd
zonder onderbreking en algemeen door de belanghebbende volksgenooten is gevolgd; 2° dat bovendien
bij de belanghebbenden de overtuiging aanwezig is,
dat de feitelijk gevolgde gedragslijn thans verbindende
kracht heeft, dus geldend recht is.
Het bovenstaande geldt vooral voor g. in zijn voornaamste beteekenis van als rechtsregels nageleefde
gegewoonten, die door de
vormd worden; van de overige beteekenissen, waarin
g. tegenwoordig gebruikt wordt, verdient hier vermelding de beteekenis van
recht, dat een voortbrengsel van de rechtspraak is,
nl. ten gevolge van herhaalde toepassing van dezelfde
buitenwettelijke regels door den rechter ontstaat.
Het g. is rechtscheppend, rechtwijzigend, rechtafschaffend, al naargelang het nieuwe rechtsregels doet
ontstaan of verandering, resp. opheffing van bestaande
rechtsregels teweegbrengt.
Het g. is de oudste vorm van het recht; bij alle volkeren is de gewoonte rechtsbron geweest, zij het dan
ook niet overal in denzelfden omvang. Naarmate de
staatsoverheid zich meer en meer met het vaststellen
van het recht ging bezighouden (> Costuymen; >
Droit coutumier), begon het wettenrecht ten koste
van het g. in omvang en beteekenis te groeien; hetgeen
het sterkst het geval is geweest in de landen, waar het
recht gecodificeerd (in wetboeken systematisch samen-

volksgenooten
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gevat) is; doch ook daar heeft het wettenrecht het g.
niet geheel en al kunnen verdringen. Zoo heeft het g.
zich in Nederland, België, Frankrijk, Duitschland en
Zwitserland nog altijd eenigszins kunnen handhaven.

In Engeland en in de Ver. Staten van Amerika, waar
geen codificatie plaats heeft gehad, is de volksgewoonte naast de rechtspraak nog steeds de voornaamste
bron van het privaatrecht. Van groote beteekenis is
het g. op volkenrechtelijk gebied, waar de internationale gewoonte nog altijd de voornaamste rechtsbron is.
L i t. Bellefroid, De bronnen van het stellig recht
Kosters, De plaats van gewoonte en volks(1927)
G. F. Puchta,
overtuiging in het privaatrecht (1912)
:

;

;

Das G. (Erlangen, I 1828, II
Het g. in het Ned. Recht.

1837).

Schweigman.

de voorbereiding
onzer codificatie zijn aanvankelijk (ontwerp 1804) gewoonten en gebruiken aangemerkt als „die burgerwetten, welke door het gebruik en den stilzwijgenden wil
van den wetgever zijn ingevoerd” (het „ius moribus
constitutum” en de „tacita civium conventio” der
Romeinen en Romanisten), doch sedert 1820 heeft het
wassend legisme het g. op den achtergrond gedrongen
met art. 3 der Wet houdende alg. bepalingen (1829):
„gewoonte geeft geen regt, dan alleen wanneer de wet
daarop verwijst”. Behalve een meerderheid van weinig
belangrijke onderwerpen betreffen de verwijzingen ook
enkele hoofdpunten van internationaal recht (art. 13a
derzelfde wet, in 1917 ingevoegd, art. 8 Wetb. v. Str.
1884). Meestal verwijst de wet naar „gebruik”; in wetenschap en practijk wordt voor de gewoonte, in tegenstelling tot het gebruik, vaak vereischt het besef van
behooren (opinio iuris seu necessitatis). Art. 3 gaat
te ver, door het recht van dezen natuurlijken voedingsbodem af te snijden; ook waar de wet niet verwijst,
doet zich het g. wel gelden, bijv. in de erkenning der
burgerlijke aandeelenmaatschappij als N.V. vóór 1929,
vooral echter in het staatsrecht, waar o.a. het parlementaire stelsel op g. berust. De beperking van art.
3 doet zich niettemin ten zeerste gevoelen door de >
cassatie: de rechter kan zich niet beroepen op g., waarnaar de wet niet verwijst, zonder zijn vonnis wegens
strijd met art. 3A.B.cassabel te maken. Hetzelfde geldt
van art. 5 A.B., dat aan het g. het vermogen ontzegt,
een wet haar kracht te doen verliezen.
Bij

Een ver strekkende, doch wellicht oneigenlijke verwijzing naar g. bevatten art. 1375 („Overeenkomsten
verbinden niet alleen tot datgene, hetwelk uitdrukkelijk bij dezelve bepaald is, maar ook tot al hetgeen dat,
naar den aard van dezelve overeenkomsten, door de
billijkheid, het gebruik, of de wet, wordt gevorderd”)
en 1383 („Bestendig gebruikelijke bedingen worden geacht stilzwijgend in de overeenkomst te zijn begrepen,
schoon dezelve daarbij niet zijn uitgedrukt”); beide
art. betreffen de vaststelling van den volledigen inhoud der overeenkomst, welke mede door gewoonte of
gebruik wordt bepaald. Het is de vraag, of gewoonte
hier wel recht geeft, dan wel veeleer als uitleggingsfeit de regelen van het gebruik tot bestanddeel van de
wilsverklaring van partijen maakt. Er is vooral strijd
over den voorrang bij conflict van wet en gewoonte:
het gebruik, dat de huur wordt opgehaald, kan volgens
II. R. 26 Juni 1908 W. 8729 niet afdoen tegen art. 1429
B.W., dat betaling ten huize van den schuldeischer
voorschrijft; juister is het de „valeur conventionnelle”
van het gebruik naar de billijkheid, of eigenlijk naar >
goede trouw vast te stellen.
Art. 1383 doet meer in het bijzonder denken aan het
reeds in contractsformules of handelscondities omschre-

;
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g.; zoo is het beding van eigendomsvoorbehoud
in een huurkoopovereenkomst als bestendig gebrui-

ven

van de Rotterdamsche Graanbeurs bij een koop van maïs, levering
boordvrij Rotterdam.
L i t. o.a. : Houwing, Rechtskundige opstellen (blz.
254 vlg.) Kosters, De plaats van gewoonte en volkskelijk aangemerkt, evenzoo de Conditiën

;

Van Kuyk,
overtuiging in het privaatrecht (1912)
Molengraaff,
praeadv. Hand. Ned. Jur. Ver. (1916)
Leidraad (6e dr., 9 vlg.) Scholten, Beschouwingen over
Asser-Scholten, Alg. deel (129 vJg.)
recht (163 vlg.)
;

;

;

;

Kamphuisen, De gewoonte (1934). Zie ook Oertmann,
Recht8ordnung und Verkehrssitte (1914).
Stoop/ Petit.
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waren geregeld (g. praeter lede celibaatsverplichting der geestelijken, het huwelijksbeletsel der verscheidenheid van
eeredienst ontstaan. Weliswaar heeft het tot in de 12e
eeuw geduurd, voordat algemeen werd aanvaard, dat
door g. bestaande wetten ook kunnen worden gewijzigd
en opgeheven (g. contra legem); doch sindsdien is in de
kerkelijke wetgeving zelf de mogelijkheid van zulk,
tegen bestaand wettenrecht ingaand, g. uitdrukkelijk
erkend; aldus heeft bijv. het vroegere wetsvoorschrift,
dat op Zondagen de Mis in de eigen parochiekerk
moest worden bijgewoond, ten gevolge van tegengestelde
gewoonte zijn gelding verloren. Voorts is er eveneens te
allen tijde g. geweest, dat hetzelfde inhoudt als reeds
bestaand wettenrecht (g. secundum legem) met name
heeft de gewoonte, d.j. de heerschende practijk der naleving van wetten, steeds als het beste middel tot uitlegging van het wettenrecht gegolden; hetgeen thans
neergelegd is in can. 29 C.I.C.
Daar de wetgevende macht in de Kerk niet aan het
volk, doch alleen aan de kerkelijke overheid toekomt,
kan het kerkelijk g. zijn verbindende kracht uitsluitend
door de uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming
van de bevoegde kerkelijke overheid verkrijgen (thans
C.I.C. can. 25). Daarmede hangt samen, dat den kerkelijken wetgever de bevoegdheid toekomt, de voorwaarden, noodig voor het tot stand komen van g. met
rechtskracht, vast te stellen (thans can. 26-30): 1°
g. kan enkel ontstaan in een gemeenschap, welke groot
genoeg is om een kerkelijke wet te kunnen krijgen. 2°
G. kan enkel tegen louter kerkelijke wetten ontstaan,
niet tegen het positief goddelijk recht en de natuurlijke
zedenwet; dus niet tegen de geloofs- en zedenleer en
tegen de inrichting der Kerk, voorzoo ver door Christus
niet door wettenrecht

gem); aldus

zijn bijv.

Belg. Recht. De Belg. wetboeken bevatten nergens
een principieele bepaling omtrent het bestaan of de
rechtskracht der gewoonte, behalve misschien art. 2
van het Strafwetboek, waaruit volgt, dat er geen misdrijf noch straf kan zijn zonder een wetsbepaling. Het
bestaan van g. wordt toegegeven voor het volkenrecht,
het staatsrecht, het internationaal privaatrecht, en ook
meestal voor het handelsrecht. De invloed van dc codificatie van het begin der 19e eeuw op de rechtswetenschap was zoo groot, dat de meeste rechtsgeleerden,
en met name Fr. Laurent, de gewoonte beschouwden als
hebbende voortaan alle rechtskracht verloren: vlg. de
school van de exegese is alle recht, hetzij onmiddellijk,
hetzij middellijk, af te leiden uit de wet. Die opvatting
wordt thans meer en meer bestreden, en kan als een
overwonnen standpunt worden beschouwd. Art. 4 van
het B.W. verklaart, dat de rechter, die weigert recht
te spreken, onder voorwendsel van het stilzwijgen, de
duisterheid of de onvolledigheid van de wet, zich schuldig maakt aan rechtsweigering. Een aantal art. van het
B.W. venvijzen uitdrukkelijk naar het gebruik (o.m.
art. 1136, 1159, 1160, 1736 e.a.); menige traditioneele
zelf vastgesteld. 3° Het g. moet redelijk zijn; onredelijk
regel is blijven voortleven onder den vorm van een
zijn o.m. gewoonten, welke door de kerkelijke wetten
rechtspreuk of spreekwoord; het zgn. pachtersrecht
uitdrukkelijk worden verworpen. 4° De gewoonten
heeft in Vlaanderen nooit opgehouden te bestaan, hoewel het B. W. het niet kende, en zelfs uitdrukkelijk het moeten gedurende den door de wet bepaalden tijd
ononderbroken hebben geheerscht; voor gewoonten
costuymenrecht had afgeschaft; het naamrecht, het
praeter en contra legem is deze wettelijke verjaringsrecht van de gehuwde vrouw om voor het huishouden
tijd 40 jaren; indien in een wet de bepaling is opgenorechtshandelingen te verrichten, berusten ten slotte
op gewoonterecht, enz. Er is in het rechtsleven heel wat men, dat tegengesteld g. in de toekomst niet mag wormeer werkelijkheid dan in de wetboeken. Sommige den gevormd, dan kan daartegen toch nog g. tot stand
komen, mits het gewoonten betreft, welke 100 jaren of
auteurs gaan thans zoo ver te beweren, dat een vaste
sedert onheuglijke tijden bestaan, en aan de overige,
jurisprudentie op een punt is te beschouwen als zijnde
1-3 opgenoemde voorwaarden wordt voldaan.
de moderne vorm van het g. (Planiol). Om het bestaan in
L i t.
J. Trummer, Die Gewohnheit als kirchliehe
van g. te ontkennen, moet men de oogen sluiten voor
Rechtsquelle (Weenen 1932) R. Wehrlé, Do la coutume
een deel van de werkelijkheid (Josserand). De aanvuldans le droit canonique (Parijs 1928)
A. van Hove,
lende gewoonte, de verklarende gewoonte worden heden De consuetudine
(Mechelen 1933).
Schweigman.
meestal erkend; dat de gewoonte ook de wet kan opGewoontevorming. Een gewoonte ontstaat,
heffen, wordt slechts door enkelen toegegeven. Wat er
ook van zijn mag, de vraag van de bronnen van het als wij eenzelfde handeling dikwijls en regelmatig
op dezelfde wijze herhalen. Een gewoontehandeling
recht staat op dit oogenblik in het centrum van de beheeft als kenmerk, dat ze automatisch wordt verricht,
langstelling en het g. is daarbij op den voorgrond van
dat ze dus niet telkens gecontroleerd wordt door het
het studieveld geplaatst.
L i t. : H. De Page, Droit civ. beige (I 1933, nr. 9, verstand. Het meerendeel van onze dagelijksche
blz. 20-24)
Fr. Gény, Méthode d’interprétation et handelingen zijn gewoontehandelingen en deze hebben
dus een groote beteekenis voor ons leven. De gewoonte
sources en droit privé positif (I Parijs 2 1919, 317-446
II, passim)
Aug. Lebrun, La coutume, ses sources, son heeft het karakter van een instinctieve handeling,
autorité en droit privé (Parijs 1932).
V Dievoet. die eigenmachtig is en meestal geen gelegenheid
Voor het g. in den Indischen Archipel, > Adat- laat voor vrije wilskeuze: „gewoonte is een tweede
recht; in den Kongo, > Kongo.
natuur”. Door dit karakter maakt een gewoonte het
Kerkelijk Recht. In het canoniek recht heeft zoowel doen van liet goede gemakkelijk als ze zelf goed is,
algemeen (voor de geheele Kerk geldend) als bijzonder maar evenzeer brengt ze gemakkelijk tot het kwade
(in bepaalde streken geldend) g. een groote, zij het dan als ze zelf verkeerd is. Door gewoonte doet een kind
ook niet overheerschende, beteekenis gehad. Reeds in het goede, maar ook het kwade, lang voordat het door
de eerste tijden der Kerk ontstonden gewoonten met zijn geweten over goed en kwaad wordt ingelicht.
rechtskracht betreffende aangelegenheden, welke nog En ook op lateren leeftijd zal de gewoonte in veel
;

:

;

;

;

;

;

.
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gevallen den doorslag geven voor het doen en laten,
wanneer het oordeel niet duidelijk is en het geweten
niet krachtig genoeg spreekt. Een gewoontehandeling kost geen inspanning en geen overleg: gewoontevorming geeft een besparing van kracht en van tijd.
In vele gevallen stelt een gewoonte zelfs in staat om
twee dingen tegelijk te doen: breien en lezen. De
gewenning begint al in de eerste levensjaren en de
meeste gewoonten zetten zich in de kleuterjaren vast.

Aanvankelijk is gewoontevorming niet meer dan dressuur, maar zoodra een kind beseffen kan, wat het doen
en laten moet, dient men zich te verzekeren van zijn
vrije en zelfstandige medewerking. Dit geldt zeer
in het bijzonder voor godsdienstige gewoonten.
G. houdt ook
gewoonten. Dat

in:

het

ontwennen

niet gemakkelijk.

aan verkeerde

Men moet

zooveel
mogelijk vermijden, dat kinderen gelegenheid hebben
een verkeerde gewoontehandeling te doen, en daarnaast moet men oefening geven in een contrasteerende
goede daad: slordigheid wordt afgeleerd door stiptheid,
egoïsme door altruïsme. Bij de ontwenning zal dwang
niet altijd gemist kunnen worden, maar de leiding
zal meer effectief zijn, naarmate een kind uit eigen
beweging meewerkt om van een verkeerde gewoonte
af te komen. Ook moet men er zich rekenschap van
geven, dat natuurlijke middelen niet altijd voldoende
zijn om een verkeerde gewoonte af te leeren. In veel
gevallen heeft men er Gods bijstand voor noodig.
Peeperkorn, De zedelijke wilsvrijheid, haar
L i t.
groei en volle wasdom (1935) Hall, Pedagogical problems
(New York 1911) F. Lindworsky, Willenschule (Paderborn 1927)
A. Eymieu, Le gouvernement de soi-même
is

:

;

;

— Gewricht

750

eene been op het andere overgrijpt en de gewrichtsspleet naar buiten afsluit. Het bindweefsel in het
kapsel is sterk ontwikkeld en vormt een zeer vaste
pezige buitenlaag
(capsula fibrosa)
en een meer losse
binnenlaag (capsula synovialis).
Klieren uit deze
laatste
leveren
een dikke kleverige vloeistof (ge-

wrichtssmeer),
die naar de gewrichtsspleet
wordt afgeschei-

den om de gewrichtsvlakken
meer glijbaar te
maken.
Men kan de g.
verdeelen in enkelvoudige
g.,

wanneer

slechts

twee skeletstukken, en samengestelde, wanneer
er meerdere aan
de vorming van Doorsnede van het heupgewricht,
het

g.

deelne-

men

3.

Naar

Gewrichtspan. 2. Gewrichtsholte.
Kop van het dijbeen. 4. Bandapparaat,

beween bouw kan men onderscheiden: 1°
Gewoontevorming bij dieren bestaat hierin, dat deze kogelgewricht.
Hier
draagt
het eene
zich actief aan nieuwe toestanden leeren aanpassen; skeletstuk een kogelvormigen gewrichtskop, die in
;

(Parijs 1921).

Verbeeten.

behalve zintuigelijke waarneming veronderstelt ze
dus ook geheugen. De g., die men gemakkelijk bij
hoogere dieren kan opmerken, vindt men ook bij de
lagere (bijv. wormen, stekelhuidigen, zeeanemonen).
Men bestudeert ze door de proefdieren in voor hen
nieuwe en (bijv. door straf of belooning) zinvolle omstandigheden te brengen en na te gaan, hoe vlug zij
zich nieuwe, daarbij
passende gewoonten eigen
maken. Zoo leerde bijv. een springspin (attus) vliegen
te ontwijken, nadat men haar eenige malen een in
terpentijn gedoopte vlieg had aangeboden, terwijl ze
andere insecten evenals gewoonlijk bleef vangen.
Het onderzoek naar de g. is van belang voor tal van
dierpsychologische vraagstukken.
Hüffer
.

L

i t.

:

Buytendijk,

Psychologie der dieren (II 1932).

Gewoontezonde, > Zondige
Gewricht, 1° in de d i e r k.

geeft,

(Lat. articulatio,

waardoor

een overeenkomstige, komvormige uitholling van
het andere past. Dit g. laat bewegingen toe in alle
richtingen, bijv. het schouder- en heupgewricht.
2° Zadelgewricht,
waarbij de gewrichtsvlakken zadelvormig zijn gebogen, d.w.z. de gewrichtsvlakken zijn in eene richting convex en loodrecht daarop concaaf gebouwd. De zadelbuigingen van het eene
eindvlak wisselen af met die van het andere. Dit g.
laat bewegingen toe in twee richtingen loodrecht op
elkaar, bijv. het g. van den duim, waardoor deze
tegenover de vingers kan worden gesteld. 3° Scharnier- ofhoekgewricht. Hier past een cylindervormige gewrichtskop in een overeenkomstig
uitgediepte gewrichtskom. Dit gewricht laat slechts
buig- en strekbewegingen toe, bijvoorbeeld het

Draai-

gewoonte.

Gr. diarthrosis), beweeglijke verbinding tusschen twee
skeletstukken. Gewoonlijk zijn deze, waar hun eindvlakken elkander raken, zoo gebouwd, dat het gebogen
eindstuk (gewrichtskop) van het eene past in een komvormige uitholling (gewrichtskom) van het andere.

Daar been een ruw oppervlak

gingsrichting

bij

de

beweging groote wrijving zou kunnen ontstaan, zijn
de eindvlakken van beenige skeletstukken bedekt
door een laagje kraakbeen, dat meer glad en gepolijst
is en aldus de geleding gemakkelijker maakt. De
spieetvormige ruimte tusschen beide eindvlakken wordt
gewrichtsspleet of gewrichtsholte genoemd.
Beide skeletstukken worden vnl. bij elkander
gehouden door het gewrichtskapsel (gewrichtsband,
gewrichtsbeurs of beursband), eigenlijk een voortzetting van het beenvlies (periost), dat hier van het

4°
of
rolgeelleboogsgewricht.
w r i c h t. Het eene skeletstuk draait om de lengteas van het andere, bijv. de atlas om het uitsteeksel
van den draaier, het spaakbeen om de ellepijp. 5°

Schuif-

of

sledegewricht,

waar de

beweging plaats heeft evenwijdig aan de gewrichtsvlakken, waarvan het eene een gleufvorm, het andere
een rolvorm heeft, bijv. de gewrichtsuitsteeksels der
wervels t.o.v. hun overeenkomstige gewrichtspannen.
6°

Straffe gewrichten

met

bijna platte

gewrichtsvlakken, die slechts een geringe beweging
toelaten, bijvoorbeeld hand- en voetwortelbeentjes
onderling.

de gewervelde dieren vindt men ook bij
met een chitinepantser
bekleede geleedpootigen, gewrichten aangelegd, die
het mogelijk maken vsch. afdeelingen van het uitwendige skelet en vooral van de gelede ledematen t.o.v.

Behalve

bij

lagere dieren, vooral bij de

;

Gewrichtenleer
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elkander te bewegen. Zie de art. > Gewrichtsontsteking,
Willems.
-operatie, -ziekte.
2° In de plant k. verstaat men onder g. opzwellingen aan top of basis der bladstelen van sommige
planten en aan de basis der leden van grashalmen,
waar zij zich meestal bevinden vlak boven den knoop.
Bladstelen en stengels danken hun stevigheid aan de
periphere rangschikking van vaatbundels en sklerenehym. In g. echter zijn deze vereenigd tot een centrale
buigzame streng; g. danken hun stevigheid aan den
turgor der dunwandige cellen, waaruit zij in hoofdzaak
bestaan. Grashalmen richten zich uit den horizontalen
stand op als gevolg van den groei van den onderkant
der horizontaal liggende g. Bladsteelgewrichten komen
vooral voor bij Leguminosae en Oxalidaceae. Zij stellen de bladeren in staat bepaalde bewegingen uit te
voeren. De slaapbewegingen van klaverzuring en boon,
de > seismonastische bewegingen van het kruidjeroer-me-niet zijn toe te schrijven aan verandering in
de g. Terwijl echter de bewegingen van grashalmen
zijn toe te schrijven aan eenzijdigen groei der g., komen
de bewegingen der bladeren van genoemde planten tot
stand door ongelijke verandering (toe- of afname) van
de turgor der cellen aan weerszijden van de gewrichten.
eisen.
Gewrichtenleer, de leer over bouw, ontstaan
en ontwikkeling van de > gewrichten.

M

Gewrichtsband, Gewrichtsbeurs , Gewrichtskapscl, > Gewricht

(1°).

Gewrichtsmuis , vrij bewegend vormsel in een
gewricht; ontstaat bij misvormende gewrichtsontsteking of door trauma vooral in elleboog en knie.
Bij bezwaren (inklemming, vochtuitstorting) moet het
langs chirurgischen weg verwijderd worden.
Gewrichtsontsteking treedt op: a) in acuten
vorm, b) in chronischen vorm. a)
g. ontstaat
meestal na uitwendige verwonding, soms ook bij een
alg. infectie of na doorbraak van een beenontsteking
in het gewricht door toedoen van staptylococcen,
streptococcen, genococcen en andere bacteriën. De
verschijnselen der acute ontsteking: zwelling, roodheid,
warmte, pijn, treden op den voorgrond. De behandeling
is naargelang van de oorzaak en den ernst der verschijnselen
conservatief (immobilisatie)
of
meer
actief en bestaat dan in punctie of bloedige opening
van het gewricht met zorg voor goeden afvoer der
ontstckingsproducten.
b)
In tegenstelling met de
g.
acute g. ontstaan de verschijnselen langzaam. Lichte
pijn,
gevoel van vermoeidheid, zwelling, wrijven
bij beweging van het zieke gewricht zijn de eerste
klachten. Bij voortschrijden van het proces kunnen
misvormingen optreden door verandering der gewrichtsuite inden, door verstijving van het gewricht, door
ontwrichting. Oorzaken kunnen zeer verschillend zijn:
infectiekiemen van allerlei aard, overblijfselen van
acute gewrichtsaandoeningen, scheikundige giften
(lood, arsenicum), klimaatinvloeden (rheumatisme).
Een afzonderlijke groep vormt de tuberculeuze g.
De behandeling bij de eerste groep is meer actief.
Ze bestaat in massage der verslapte spieren, warmtetoevoer door heete lucht, heete baden, diathermie,
voorkomen der misvormingen door verbanden en
apparaten. Bij de tuberculeuze g. worden de gewrichtskapsel en de gewrichtsuiteinden aangetast door tuberculeus weefsel, dikwijls gepaard met vorming van
koude abcessen. Er bestaat groote neiging tot verstijving van het gewricht in misvormden stand. Terwijl

Acute

Chronische

— Geyer
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wordt ingegrepen,
de gewone behandeling absolute rust van het zieke
lichaamsdeel in goeden stand (door verbanden)
tegelijk met een verbetering van den alg. lichaamstoestand. Directe inwerking der zonnestralen is daarbij
gebleken van gunstigen invloed te zijn. Bijzonder
daartoe ingerichte sanatoria zijn opgericht in de bergen
en aan zee, in Ned. o.a. het sanatorium „Heliomare”
Gewrichtsontstekingen komen
te Wijk aan Zee.
ook bij dieren voor. Zie ook > Gewrichtsmuis ;
Krekel.
> Beenderen tuberculose.
in uitzonderingsgevallen operatief
is

—

Gewriehtsoperatie, chirurgische ingreep,
waarbij het gewricht geopend wordt, ter verwijdering
van vreemde lichamen, zieke deelen, ontstekingsproducten, gezwellen. Zoo noodig wordt het geheele
(arthrectomie). Daar
gewricht verwijderd
infectie van het gewricht gemakkelijk optreedt en
ernstige gevolgen heeft, zijn de g. pas doelmatig
geworden, nadat men geleerd had met de meest nauwKrekel .
keurige asepsis te werk te gaan.
Gewrichtspimctie, ingreep, waarbij door een
holle naald de inhoud van het gewricht wordt opgezogen met het doel zich op de hoogte te stellen van den
inhoud van het gewricht of om schadelijken inhoud

ontstekingsstoffen) te verwijderen.

(bloed,

>

Gewrichtstuberculosc,
culose

;

Beenderentuber-

Gewrichtsontsteking.

Gewrichtsverstuiking
Gewrichtsverstijving

,

>

Distorsie.

ontstaat door schromT
peling der w eeke deelen of beenige verbinding der
ontsteking
gewrichtsuiteinden na
(> Gewrichtsontsteking) of trauma. Soms gelukt het door een
operatieve plastiek beweging te herstellen; bij g. in
slechten stand kan operatief de stand verbeterd
Krekel.
worden.

Gewrichtsziekte (a r t h r o p a t h i e). De
gewrichten zijn in verband met hun ligging, het groot
aantal, waarin ze in het organisme voorkomen en de
hooge functionneele eischen, die er aan gesteld worden,
onderhevig aan tal van ziekten, die men kan onderbrengen in een der groepen: a) > misvorming
b) verwonding, c) ontsteking (> Gewrichtsontsteking),
gezwelvorming. Gewrichtspijn (arthralgie) en
d)
gestoorde functie zijn de alg. verschijnselen, terwijl naar
den aard der aandoening en de ligging van het gewricht
bijz. verschijnselen optreden, waarnaar zich ook de
Krekel.
behandeling moet richten.
Gex, hoofdstad van het Fransche dept. Ain.
boven zee. Ca.
15 km ten N.W. van Genève. 650
2 100 inw.
Geijer, Erik Gustaf, Zweedsch dichter en
geschiedschrijver, een der medestichters van den
> Gotischen Bond; * 1783 te Ransaker (Varmland),
f 1847 te Stockholm. Als hoogleeraar in de geschiedenis
leverde hij werk van grondige eruditie in smaakvollen
vorm; zijn poëzie, sterk door het oude volkslied
bevrucht, nationaal en realistisch van inhoud, houdt
het midden tusschen het 18e-eeuwsch Klassicisme
en de W. Eur. Romantiek, waarvan hij den invloed
onderging.

m

U i t g.

Landquist, Samlade Sfcrifter (12 dln.
i t. :
N. Erdmann, E. G. G. (1897)
L. Wahlström (1907)
A. Blanck, G. i. England (1914)
Lyrik
C. Marcue, Geijer’s
(1909) ; J. Landquist, E. G. G.

1923

:

vlg.).

J.

—

L

;

(1924).

Geyer,

F

1

o r

i

a n,

Baur.
Duitsch edelman in den

Boerenoorlog; f 9 Juni 1525 te Rimpar bij Ingolstadt;
duikt het eerst op als aanvoerder der landsknechten

;

;;

Gei j ers tam— Gezag
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Apolineum
in den strijd van den Zwabischen bond tegen Ulrich archief .... der XVIIIe eeuw (1825)
Nederduitsch
Galerij van Ned. dichters
van Wurttemberg. Sedert 1523 Luthersch, wordt hij in (1823-’26)
3
Noodwendig
Alg.
1865)
Rijmwoordenboek (1829,
1525 aanvoerder van den „zwarten hoop” in den groot/m het art.
;

;

;

;

ten boerenopstand; wordt in de algemeene nederlaag
der boeren doodgeslagen door een wapenknecht
van zijn zwager Wilhehn von Grumbach. Zijn bonte
persoonlijkheid treedt in de Duitsche letterkunde op
den voorgrond in drama’s en romans.
Barge, Florian Geyer (1920) ; Barge, Die
L i t.
Ursachen des Bauernkrieges imd Florian Geycr’s Stellungnahme (1929) J. Janssen, Gesch. d. deutschen Volkes
:

;

(II 1915).

v.

Gcijerstam,

1°

Gorkom.

Gösta
*

Noorsch romanschrijver;
1906 in Noorwegen.

Voorn, werken:

af, zoon van 2°,
1886 te Stockholm, sinds

Inger (1917)

;

Iva Zonderland

Het Zomer paradijs (1926).
2° G u s t a f af, Zweedsch roman- en tooneelschrijver, eerst van naturalistische, later van impressionistische richting; vader van 1°; * 1858 te Jönsarbo,

(1927)

;

f 1909 te Stockholm. Sentimentaliteit in het schilderen
van steeds weer dezelfde thema’s (misverstanden in
familie en huwelijk)
en een dl te zoetige
stijl deden zijn werk
verouderen
vlugger
dan de door hem zoo
bevochten Christelijke

Zamenleving (1831
L i t.
Groenland later door anderen voortgezet).
Alg. Konst- en Letterbode (1833) Ned. Biogr. Wbk. (IV).
Geysen, L o d e, Kath. avant-garde tooneelkundige; * 1903 te Antwerpen; regisseur aan het
Vlaamsch Volkstooneel onder hoofdleider Ant. Van de
Velde (1930-1932); later in dezelfde hoedanigheid
werkzaam bij Van Onzen Tijd (1932). In de periode
van Vlaanderen ’s tooneelrenouveaubeweging trok G.
herhaaldelijk de aandacht door vooruitstrevende experimenten. G. treedt ook als leider van spreekkoren op.
Werk: Spreekkoren (Offensief-broch.1934). Godelaine.
Geyser, > Badkachel; Bron (dl. VI, kol. 296).
Geyser, J o s e p h, Kath. Duitsch wijsgeer,
centrale figuur van het vernieuwde Thomisme in
Duitschland; * 1869 te Erkelenz, hoogleeraar te Münster, Freiburg i. B. en sinds 1924 te Münchcn.

woordenboek

Voorn, werken:

allg.

Psychologie
;

—

L i t. Phisache.
losophiaPerennis (Festgabe

:

2 dln.
1930).

Geyser;

Regensburg
F. Sassen
Geijsteren, 1°
.

Voorn, werken:

> Wanssum.
2° Naam van
kasteel

Nils TufvesKarin
son
(1902)
Brandts drom (1904).

heid

;

een
der heerlijk-

Geijsteren

Wanssum,

;

Limburg.

Samlade

:

Lehrb. der

Grundlegung der Logik und Erkenntnistheorie Erkenntnistheorie; Hauptfragen der Metaphysik; Das Prinzip vom
zureichenden Grunde
Das Gesetz der Ur-

MedusasHuvud (1895);
Boken om lille-bror

U i t g.

:

;

Pastor Hallin (1887);

—

—

;

;

ethiek.

(1900)

der

in

bij

Ned.

Herbouwd

afgebrand
1666,
1916, herbouwd. Van
vlg.).
Baur.
het oude kasteel is
Geyl 9 P i e t e r,
nog over de ToscaangeschiedkunNed.
Kasteel Geijsteren.
sche zuilenhof (1666),
dige; * 1887 te Dorverbindt,
drecht; doctor cum laude in de Ned. letteren, Lei- die twee vleugels (uit 14e en 15e eeuw?)
poortgebouw
den 1913; 1919 hoogleeraar univ. Londen voor Ned. Tegen een galerijhoek een vierkant ^
voorburcht (17e
studiën; sinds 1924 ook formeel prof. of Dutch (12e eeuw?); hiervoor een brug met
en 18e eeuw), waarin dienstlokalen. Thans is eigeHistory.
v. d. Venne .
Schrijver van vele hist. artikelen en boeken over naar baron de Weichs de Wenne.
Geytcr, J u 1 i u s de, Vlaamsch dichter van
diverse onderwerpen; het meest bekend als een der
> Grootnederlandsche geschied- het vrijzinnige Flamingantisme; * 1830 te Lede,
pioniers van de
later bestuurder
schrijving, waarvoor hij belangrijk synthetisch werk f 1907 te Antwerpen. Pleitbezorger,
van den Berg van Barmhartigheid. In vorm van
leverde in zijn: Geschiedenis van de Ned. stam.
Voorn, werken: Christoffore Suriano, resident trilogie dichtte hij een langgerekt en met bespiegelingen
in
van Venetië in den Haag (diss., 1913) Willem IV en over laden verhaal: Drie menschen van de wieg tot
Engeland (1924) De Groot-Ned. Gedachte (I 1925, II het graf (1861). Voor zijn verdienstelijke Reinaert1930) Gesch. v. d. Ned. stam (I 1930, II 1934). Mede- vertaling (1874) en een grootsch opgezet, maar verwerker aan De Gids (vroeger), redacteur van Leiding.
waterd episch-lyrisch gedicht: Keizer Karei en het
L i t. G. N. Clark, The Edinburgh Review (April 1926); Rijk der Nederlanden (1888) gebruikte hij het mnl.
Elias,
Japikse, Bijdr. voor Vaderl. Gesch. (1930)
verwierf hij met zijn zangerige,
Knuvelder. accentvers. Meer roem
Dietsche Warande en Belfort (Maart 1931).

Skrifter

in

(25 dln. 1910

;

;

—

;

:

;

maar nogal bombastische cantates: Rubenscantate,
Wereld in, De Muze der Geschiedenis, De Genius
Amsterdam. des Vaderlands, De Rijn, Van Rijswijck-cantate,

Geysbcek, PieterGerardusWitsen, De

Ned. letterkundige; * 1774, f 1833 te
Werkzaam in den boekhandel van zijn vader, wijdt hij alle door Peter Benoit getoonzet. Zijn anticlericalisme
zich aan de studie der letteren en der geschiedenis. schreeuwde hij uit in het berucht Geuzenlied (1872).
Zijn critische werken waren voor zijn tijd belangrijk.
U i t g. VoÜ. werken d. M. Rooses (7 dln. 1907-1909).
L i t. M. Rooses, Letterk. Studiën. A. Boon.
Werken: Naast een groot aantal werken over
Verhandeüng over het puntvsch. onderwerpen, o.a.
in w ij d e r e n zin is het aanzien, dat
Gezag
Puntdichten (1809) Nieuwe puntdichten
dicht (1810)
iemand in een of andere aangelegenheid geniet en dat
De staatkundige dood van Bonaparte (1814)
(1813)
hem bevoegd maakt om anderen in die aangelegenheid
Biografisch, Anthologisch en Critisch woordenboek der
Historisch te beïnvloeden. Dit aanzien kan men bezitten zoowel
Nederduitsche Dichters (6 dln. 1821-*27)

—

:

;

;

;

;

:

:

Gezag
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op het gebied van het denken als op het gebied gemaakt, dat die gemeenschappen alleen onder de
van het handelen. In het eerste geval heeft leiding van een dwingend gezag tot haar doei kunnen
men te doen met leergezag; in het tweede met be- komen. Want waar meerderen samenwerken tot één
stuursgezag.
doel, daar moet eenheid zijn in de keuze en in het
A) Leergezag, d.i. het extrinsiek > criterium van gebruik van de middelen tot het doel. Deze eenheid
waarheid en zekerheid onzer oordeelen, voor zooverre is onder menschen niet te bereiken zonder een beginsel
we deze aanvaarden niet op grond van eigen inzicht, van eenheid en orde, het gezag.
maar van het inzicht van anderen. Dit aanvaarden
Voor het huisgezin zijn de ouders, meer bijzonder
op gezag van anderen noemen we „gelooven”.
de vader, van nature aangewezen om het g. te voeren.
Een leergezag kan nooit laatste norm en motief Wat het staatsgezag aangaat, is door vele aanhangers
zijn van waarheid en zekerheid. Het is enkel een mid- van de Scholastieke wijsbegeerte, met name door
dellijk criterium en berust weer op andere criteria. Bellarminus en Suarez, de meening verdedigd, dat het
Niemand zal iets gelooven, zegt St. Thomas (Ha Ilae, g. van nature is in de gemeenschap als zoodanig en
1, 4, ad 2), of hij moet de redelijkheid van zijn gelooven slechts door overdracht komt in de handen van één
inzien: met name moeten kennis (scientia) en waar- of meer bepaalde personen. De meeste nieuwere volgeheidsliefde (veracitas) van den gezagsdrager voor hem lingen der Scholastiek verwerpen deze meening:
vaststaan. In dezen algemeenen zin geldt, dat ook naar hun opvatting is de gemeenschap in haar geheel
het geloof niet blind, maar redelijk verantwoord moet niet noodzakelijk de oorspr. drager van het g. in den
wezen („ratio praecedit fidem”). > Traditionalisme. staat; zij aanvaarden meerdere mogelijkheden, naar
We onderscheiden een goddelijk en menschelijk omstandigheden verschillend; ook één bepaalde
leergezag. Aan het eerste, waartoe ook het kerkelijk persoon zou in zoodanige mate zedelijk overwicht
leergezag (zij het volgens meerderen slechts middellijk) kunnen bezitten, dat hij van natuurswege rechtstreeks
moet worden teruggebracht, beantwoordt het boven- als drager van het g. was aangewezen.
natuurlijk geloof aan het tweede een natuurlijk geloof.
Hoewel het leergezag niet dan een middellijk criterium is, is het voor ons menschen toch onontbeerlijk.
Zonder het goddelijk leergezag zouden we geen enkele
;

bovennatuurlijke waarheid kunnen achterhalen; het
is zelfs voor vele natuurlijk kenbare waarheden moreel
noodzakelijk (> Openbaring). Het menschelijk leergezag is een onmisbaar hulpmiddel bij de beoefening
der wetenschap. We kunnen nu eenmaal niet alles zelf
gaan onderzoeken en zouden blijk geven van een
ongezond critische houding, als we, in den geest der
verlichtingsphilosophen, slechts dat zouden willen
aanvaarden, waarvan we zelf de waarheid hebben
ingezien. Geschiedenis en aardrijkskunde berusten zelfs
bijna uitsluitend op menschelijk leergezag. Ook in het
dagelijksch leven zullen we steeds vele dingen enkel
op gezag van anderen moeten aanvaarden (> Gezagsargument).
v. d. Berg.
B) Bestuurgezag.
Indien iemand op het gebied van het handelen
zoodanig aanzien bezit, dat hij normen kan stellen,
die in geweten binden, dan is er g. in
zin. Een mensch kan in dezen zin uit zich zelf geen g.
over anderen bezitten.
Oorsproug en dragers van het gezag.
heeft dit g. krachtens zijn wezen, omdat Hij
alleen uit zich zelf boven allen staat. Hij is de Schepper
van alle dingen, Hij stelde aan ieder zijn eigen doel.
Indien bijgevolg onder menschen dit g. wordt aangetroffen, kan alleen God daarvan de laatste en diepste
oorzaak zijn. Vandaar de leer van S. Paulus: „Alle
gezag komt van God en ook het thans bestaande gezag
is door God verordend” (Rom. 13. 1).
God heeft inderdaad het g., dat Hem eigen is, meegedeeld aan menschen. Door Christus heeft Hij de
gesticht als een bovennatuurlijke vereeniging
van geloovigen onder de leiding van Petrus en de
Apostelen en van hun opvolgers, de pausen en de
bisschoppen. Het gezag in de Kerk berust dus op rechtstreeksch, positief ingrijpen van God. In het huisgezin (-^Huwelijk; Ouderplichten) en in den
staat ( > Staat) is dit gezag aanwezig als
uitvloeisel van de natuur lijke orde. Beide deze gemeenschappen zijn gewild door God als Schepper van de
menschelijke natuur; tevens heeft God deze natuur zóó

engeren

God

Kerk

Alleen

L

Niekel, Rationeele Maatschappij- en Staatsleer
Beysens, Wijsg. Staatsleer (1917)
Zesde Ned.
Katholiekendag, Het G. (1934) ; v. Santé, G. ; Dict.
de Sociologie (Parijs 1935, s.v. Autorité).
Koenraadt .
i t.

(1931)

:

;

;

Onderwerping aan het gezag. De wettige gezaghebber
als het ware de plaatsvervanger van God (Lc. 10.
16; Rom. 13. 4), en zijn wettig gebod maakt het
^ebodene verplichtend (Rom. 13. ö) voor het geweten
is

(ook de staatswetten, ofschoon de wetgever niet op
gewetensplicht denkt of zelfs ongeloovig is)„ wel te
verstaan indien hij het voorgeschrevene strikt wil
opleggen en niet een louter-penale > wet uitvaardigt.
Niet ten bate van den gezagsdrager, wel van de onderdanen, is het g. gericht: daar heeft Christus bijzonder
op gedrukt (Lc. 22. 26; vgl. Mt. 20. 28; Mc. 10. 42;
Rom. 13. 4). Zich aan het g. onderwerpen, verre van
verlagend voor den mensch of zijner onwaardig te zijn,
is de schikking van Gods Voorzienigheid erkennen,
die de menschen leidt door andere menschen, haar
dienaars (Rom. 13. 4) en vertegenwoordigers. Men
onderwerpt zich niet aan een mensch als mensch, noch
alleen uit vrees voor straf of omwille van orde en
algemeen welzijn, maar vooral om Gods schikking en
wil, en derhalve meer aan God dan aan een mensch.
„Sterke, onbaatzuchtige liefde voor het gezag is altijd
een teeken van zielegrootheid” (van Santé, Gezag, 1933)

Grenzen van het gezag. De gezaghebber kan nooit
verplichtend

kwaad

is

bevelen

wat,

(Act. 5. 29).

tot het doeleinde

van

Noch

zijn

alles

ingezien,

zedelijk

dat niet noodig is
bepaald gezag of dat buiten
iets,

bevoegdheid valt. Bij voorkomenden twijfel zijn
het natuurlijk niet de onderdanen, maar is het in den
regel de gezaghebber, die beslissen moet over de rechtmatigheid van zijn bevel: de praesumptie is te zijnen
gunste. In gemengde zaken, bijv. die geestelijk en
tijdelijk tevens zijn (> Kerk en Staat), is een overeenkomst tusschen de betrokken machten wenschelijk,
doch zóó, dat die maatschappij het beslissend woord
hebbe, welke op een hooger doeleinde gericht is
zijn

(Syllabus, nr. 42, 64).
Het g. vervalt niet, als de gezaghebber persoonlijk
niet alleszins onberispelijk is, of zelfs zijn plicht
niet goed vervult tot welzijn zijner onderdanen. De

gezaghebber

als

eerbiedwaardig.

dusdanig en het

Dat

betwijfelt

g. zelf blijven steeds

niemand,

waar

er

.;
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sprake is van het huisgezin of van de Kerk; maar
de tekst van S. Paulus (Rom. 13), die op de heidensche
Rom. keizers betrekking heeft, toont, dat die stelling
niet minder voor de burgerlijke maatschappij geldt.
Slechts in een uiterste geval, waar de gezagdrager
zich als een onrechtvaardig aanvaller van het welzijn
der onderdanen in zeer gewichtige zaken en als een
dwingeland gedraagt, kan de vraag gesteld worden,
of hij nog het wettig g. vertegenwoordigt.
Verkeerde gezagstheorieën. Tegen de waarheid,
boven betoogd, dat God de oorsprong is ook van het
burgerlijk gezag, druischen duidelijk in alle rationalistische uitleggingen, die hetzij feitelijke macht en
geweld, hetzij de meerderheid van het getal, of kortaf
„het volk”, als eerste oorzaak van het g. en als een
rechtstitel voorstellen, min of meer volgens de opvatting van het „Contrat social” van J. J. Rousseau.
[Zie Syllabus, nr. 39, 56, 57, 60; de Encyclieken van

Leo XIII Diutumum illud (1881), Immortale Dei
(1885); de decreten van het Concilie van Mechelen
(1920), nr. 103-115.] Wij mogen ons niet laten beïnvloe-
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m

van de waarheid van de stelling laat zien; het g.
doet alleen aannemen, dat het zoo is. Maar het doet
dit werkelijk aannemen; een eigenlijk g. legt niet alleen
het zwijgen op aan een tegengestelde meening; of
bepaalt er zich niet toe iets met het oog op de eischen
van het practische leven als waar te veronderstellen
(pragmatisme). Een gezag kan aanvaard worden,
terwijl men zich én van de gemotiveerdheid én van de
begrensdheid ervan bewust is, zooals men een wiskundige laat beslissen in wiskundige kwesties, maar
het kan ook zonder voorbehoud worden aanvaard en
zonder bewust beroep op de deskundigheid van de
zegslieden, zooals bijv. het gezag van de ouders voor
de jonge kinderen. Het gebruik van g. is daar uitgesloten, waar iedereen voor zichzelf kan oordeelen,
o

zintuiglijke waarneming en
bij de eenvoudige
de allereerste beginselen, die iedereen van nature
inziet, bijv. dat het geheel grooter is dan zijn deelen;
terwijl het eigen terrein van g. daar ligt, waar inzicht
onmogelijk is, nl. het bovennatuurlijke. Het verstand
Pauwels.
reageert op g. met > geloof.
Gezalfde (Hebr.: maschiach) werd in het O. T.
eerst de hoogepriester genoemd (Lev. 4. 3.), dan ook de
door zalving aangestelde koningen. Later werden
zelfs de profeten aldus genoemd. De beteekenis wordt
nu het aangeven van een bijzondere verhouding tot

nl.
bij

den door de heidensche opvatting van den „enkeling
voor den Staat”, noch door de liberale gedachte van
den „Staat als oorsprong van alle macht”: dit is immers
een soort vergoddelijking, die met de gezonde wijsbegeerte en met de Christelijke leer niet overeen te
Salsmans God om Zijn raadsbesluiten uit te voeren. Op geheel
brengen is.
C) Gezag in de onderneming. De vraag is opgewor- bijz. wijze ïs g. de titel van den verwachten Messias.
= Gepen of in de onderneming, een organisatie van kapitaal Vandaar ook Jesus’ naam: > Christus (Gr.,
C. Smits.
zalfde.)
goederen,
stoffelijke
van
voortbrenging
ter
en arbeid
Gezamenclc hand, in vsch. beteekenissen voorhet bestaan van g. in den engeren zin moet worden
rechtstaal. G. h.
erkend. Er zijn sociologen en philosophen, die dit komende uitdrukking uit de oude
soms ook
hebben verdedigd. Vrij algemeen echter wordt deze beteekent veelal te zamen (gezamenlijk),
gesproken
meening verworpen. Eigenlijk g. is er alleen in gemeen- hoofdelijk. In de rechtsliteratuur wordt
gemeenschap) ter
schappen, wier bestaan door God, hetzij natuur-, van de g. h. (gezamendehandsche
een gemeenschap, waarbij o.m. over
hetzij positief -rechtelijk is verordend, en wier gezags- aanduiding van
gemeenschap behoorend, slechts
die
tot
goederen,
en
gewild
wordt
reden
die
om
door
Hem
instituut
te zamen
geschraagd. Van zgn. vrije vereenigingen, zooals de beschikt kon worden door alle gerechtigden
plaats heeft,
onderneming er een is, kan dat niet worden getuigd. en waarbij geen vererving, doch aanwas
Wel moet in de onderneming leiding worden erkend, indien een deelgerechtigde uit de gemeenschap wegvalt.
L i t. S. J. Fockema Andreae, Bijdragen (V, 145 vlg.):
die de samenwerkende krachten coördineert tot het
4
A. S. de Blécourt, Kort Begrip ( 90 vlg.). Hermesdorf.
doel der onderneming. Het is plicht die leiding te
>
Zang.
Gezang,
volgen; onder deze voorwaarde is men tot de onderGczangenboek, > Kerkzang.
neming toegelaten en bovendien men moet eerbied
Gezant (Volkenrecht), de vertegenwooronderbij
de
die
dergenen,
belangen
de
hebben voor
van een
neming betrokken zijn, en door volgzaamheid te weige- diger van het hoofd van een staat bij het hoofd
1° ambassadeurs,
Koenraadt. anderen staat. Er zijn vsch. soorten:
ren zou men die belangen schaden.
hoogste in rang; 2° buitengewone g. en gevolGezag en vrijheid. De dwangpaedagogen aanvaarden de
3°
machtigde ministers (gezanten in engeren zin);
alleen den dwang en verwerpen de vrijheid. De vrijministers -residenten; 4° zaakgelastigden. Deze laatsten
gezagsuitoefening
elke
heidspaedagogen verwerpen
worden niet bij het hoofd van den staat geaccredials ongeoorloofden dwang (Rousseau, Ellen Key,
teerd, doch bij een min. van Buitenl. Zaken. Ned.
G. Wijneke). Ze verwachten alles van de vrije ontplooizendt geen ambassadeurs uit en ontvangt er geen.
ing van de krachten van het kind. De tegenstelling
G. zijn er altijd geweest. Vaste g. werden het eerst door
wordt opgelost door de deugd van gehoorzaamheid,
Venetië uitgezonden. Bevriende staten zijn verplicht
die bestaat in de vrije onderwerping aan het wettig
eikaars g. te ontvangen, maar niet verplicht ze te
gezag, waardoor het kind zich ontwikkelt tot een
zenden. Een g. kan bij meerdere staatshoofden zijn
:

persoonlijkheid.
Gervasius, De Gehoorzaamheid (1932)
H. Ritselaar S.J., Gezag en Vrijheid (Tschr. v. Zielk.,
p. Gervasius.
1927).

zelfstandige

L

i t.

:

p.

Gezaghebber

bij

het B.B.,

>

Nederlandsch-

Indië (sub Bestuur).

Gezag sar g urnen t is een argument, dat tot
kennis brengt en een stelling en bewering doet aannemen, precies omdat iemand, die in de betrokken
zaak als gezaghebbend, d.w.z. deskundig, wordt
beschouwd, het zegt. Het staat daarom tegenover een
inzicht -gevend argument, dat de reden, het waar-

aangewezen.
Alvorens iemand tot g. te benoemen wordt gevraagd
of deze persona grata is. Zoo ja, dan volgt de benoeming.
Hij krijgt geloofsbrieven. Zijn taak is beëindigd, als
hij door zijn staatshoofd teruggeroepen wordt, ofwel
paspoorten terug krijgt van het staatshoofd,
wien hij is aangewezen.
G. hebben zekere voorrechten, die samen worden

als hij zijn
bij

exterritorialiteit.
gevat in het begrip
Dit omvat: persoonlijke onschendbaarheid, onschendbaarheid van zijn woning, vrijstelling van belasting,

;
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Gezegde

niet onderworpen zijn aan civiele of strafrechterlijke
vervolging. Vroeger kwam daarbij recht van vrije
uitoefening van zijn godsdienst. Recht van asyl
.

geeft de

ook

woning naar moderne opvattingen

niet. Zie

>

Exterritorialiteit.
L. Janssens.
L i t. : G. Stuart, Le droit et la pratique diplom,
et consulaires (Recucil des cours A. D. I., XLVIII).

Gezegde

praedicaat

of

vormt, samen met

het onderwerp, het voornaamste deel van den zin
en duidt dan, met of zonder nadere
bepaling(en),
de werking of den toestand van dat onderwerp aan.
Dit kan gebeuren door een vorm van het werkwoord
met of zonder bepaling(en), bijv.: de kinderen spelen,
hij leest een boek, zij loopt buiten; ofwel door een
nomen
een vorm van de werkwoorden: zijn, worden,

+

schijnen, blijken, enz., bijv.: hij

is

dom, Jan wordt

burgemeester. In deze zinnen heet het werkwoord:
werkwoordelijk deel van het g., het nomen: naamwoordelijk deel van het g. of praedicaatsnomen. Het
g. valt in den zin niet altijd
samen met het logisch g., bijv. in zinnen als:
het regent, het sneeuwt, waarbij in het grammaticaal
g. het logisch onderwerp van den zin ligt opgesloten
(regenen heeft plaats).
E. ten Brink

grammaticale

.

Gczeglljkheid

(Lat. docilitas), hulpdeugd

van

de kardinale deugd van > voorzichtigheid. De voorzichtigheid doet den mensch juist oordeelen over de
geschikte middelen tot een doel. Dit oordeel is mede
afhankelijk van de kennis van veel dingen, die alleen
door langdurige ondervinding geleerd kunnen worden.

De mensch

om

alleen voldoende onderDaarom heeft hij noodig van

leeft te kort,

vinding op te doen.
anderen te leeren, van anderen kennis aan te nemen
over wat geschikt is en wat ongeschikt ter bereiking
van een bepaald doel. G. nu maakt den mensch geneigd
van anderen aan te nemen; van anderen te leeren.
Een gezeglijk mensch is dus iemand, die geneigd is
om van anderen, die beter weten, aan te nemen, te
leeren. G. wordt ook wel in breederen zin gebruikt
voor gehoorzaamheid.
Bender.
L i t. S. Thomas, Sum. Theol. (II. II. q. 59, a. 3).
:

Gezel, > Gilde.
Gezelle, 1° Caesar,

Zned. priester-dichter,

neef van Guido; * 1876 te Brugge. Zijn verzen, hoewel
sterk door de techniek van zijn genialen oom beïnvloed,
hebben persoonlijken levensinhoud; zijn prozaboeken
Uit het Leven der Dieren (1909) en De Dood van leper
(1918) zijn vol sterke bladzijden.

Voorn, werken:
van Dalen (1909)
2° Guido,

;

Primula Veris (1903)

Herbloei (1923).

;

Leliën

Baur.

Zuid-Nederlandsch priesterdichter,
een tijdlang verketterd als hoofd van de zgn. > taalparticularisten, later algemeen erkend als de sterkste
Vlaamsche lyricus van de 19e eeuw. (Zie plaat
vgl. index kolom 832.) * 1 Mei 1830 te Brugge,
f 27 Nov. 1899 aldaar. Als oudste van een weinig
bemiddeld tuiniersgezin opgevoed te Brugge en later
te Roeselare in het klein seminarie, waar hij, volgens
een toen heerschend „helpersysteem”, al studeerend
allerlei ondergeschikte diensten had waar te nemen,
kwam de zeer begaafde, maar niet steeds gezonde
jongen, na korten innerlijken strijd, tot het priesterschap. In Maart 1854 werd hij, nog vóór zijn wijding
(10 Juni), leeraar in de natuurlijke wetenschappen en
de talen te Roeselare. Van Nov. 1857 tot Aug. 1859
bezet hij er den leerstoel der poësis: het zijn de „Roeselaarsche wonderjaren”, tijd van G.’s eerste scheppende
vruchtbaarheid. Maar al te persoonlijke onderwijs- en
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waarbij men (U. van de Voordo
ten onrechte het woord Eros heeft uitgesproken
verwekken er conflicten, die eerst G.’s ontheffing
uit dien leerstoel, en in Aug. 1860 zijn verplaatsing
naar Brugge veroorzaken. Na hier te zijn mislukt
met een pensionaat voor Eng. kinderen, wordt G.
onderbestuurder en leeraar in de wijsbegeerte bij het
Eng. missieseminarie aldaar. Ook in die functie ontstaan rondom de eigenaardige personaliteit van G.
moeilijkheden, half van doctrinalen, half van organisatorischen aard, en op 11 Oct. 1865 wordt hij onderpastoor op S. Walburgis te Brugge. Hij gaat er geheel
op in edelmoedige priesterlijke bedrijvigheid en laat
zich, op hooger verzoek, in den heftigen politieken
strijd dier jaren verwikkelen als opsteller van het
polemisch blad „’t Jaer ’30”. G. ijvert er voor een zéér
behoudsgezinde,
in
hoofdzaak agrarische,
sterk
decentraliseerende en principieel Kath. staatkunde.
Hij komt zoo in een strijd, waarvan de scherpte ook
zijn
priesterlijken naam,
gansch onverdiend, in
opspraak brengt, zoodat de overwerkte, neurasthenische dichter zijn verplaatsing (20 Sept. 1872) naar
Kortrijk voor een weldaad moest houden. De hardnekkige legende eener vervolging van G. door den
toenmaligen bisschop, mgr. Fa iet, wordt door de
bewaarde briefwisseling geheel te niet gedaan. Miskenning ondervindt de teergevoelige in die jaren
van enkelen uit zijn omgeving en vooral van liberale
fanatieken als Heremans, Rooses e.a. Een aangeboren

opvoedingsmethodes
e.a.)

—

ondergrond van weemoed, het verlammend gevoel
van de eene mislukking op dc andere, en de naar
het gebied der taalkunde en folklorestudie verlegde
bedrijvigheid (Rond den Heerd, 1865 vlg.; Loquela,
1881 vlg.) verklaren voldoende, dat hij als dichter
vrijwel zwijgt van 1862 tot 1877. Tot 1889 bleef hij
onderpastoor; van 23 Mei 1889 tot Sept. 1893 is hij
kloosterbestuurder en leeft daarna ambteloos te Kortrijk. De rust en stille vereering, die hem hier omgeven,
wekken opnieuw den dichter en enkele verzen uit de
jaren 1880- ’89 preludeeren op den overrijken lyrischen
bloei van 1890- ’97. In Maart 1899 riep mgr. Waffelaert, wiens „Goddelijke Beschouwingen” hij vertaalde,
hem als kloosterbestuurder naar Brugge.
Zijn eerste bundels (Dichtoefeningen, 1858; Kerkhofblommen, 1858; Kleengedichtjes, 1860; Gedichten,
Gezangen en Gebeden, 1862; Liederen, Eerdichten
et Reliqua, 1880) doen G. kennen als zuiver Romantisch lyricus: diepgevoelige religiositeit, gepassioneer-

de Gods-honger, vreugde aan den visionnairen rijkdom
der
Roomsche liturgie, innigste verbondenheid
met de schuldelooze natuurdingen en met de wereld
van het kind zijn er de lyrische motieven, die, gedragen
op een gemakkelijk vloeiend, zeer muzikaal vers, den
Romantischen droom, het Romantisch evasie-verlangen
vertolken.
De bundels uit den tweeden bloeitijd (Tijdkrans,
1893; Rijmsnoer, 1897; Laatste Verzen, posthuum
1902) zijn met hun straffen, cyclischen bouw, hun
rijke metrische verscheidenheid, hun sterk persoonlijke
taalbehandeling, hun wondere plastiek, hun beheerscht
symbolisme, dat in het geringste de teekenen van den
Schepper onthult, lyriek van een rijperen, bewusten
vormkunstenaar. Impressionistische schildering van
het Vlaamsche landschap: zon- en sneeuwtafereelen,
een weelde van boomen- en bloemgedichten, weide- en
wolkperspectieven, wnarin het vee beweegt en de
kleurige menigte van vogelen en kevers; maar dat alles
in het teeken der scheppende Godsmacht en afgewisseld

;-
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die de hoogste dingen der ziel uitspreken daarover, de Scholastiek en de ascetiek hebben er
(Ego Flos; Uit de diepte!). Kimstvaardigste virtuosi- afzonderlijke verhandelingen aan gewijd, in de regels
teit gaat samen met oppersten eenvoud en over het der vsch. religieuze Ordes en Congregaties worden
geheel glanst de ongereptheid van biddend, kinderlijk daaromtrent diep-menschkundige wenken gegeven.
gelegenheidsgedichten Van andere zijde heeft vooral ook Schleiermacher de
zijn
tallooze
Zelfs
geloof.
vertoonen soms groote schoonheid (Het Kindeke van verdienste de aandacht op dit deel der ethiek te hebben
gevestigd.
den dood; Mimosa).
Het g. 1. is een vorm van gemeenschapsleven, in of
G. heeft ook meesterlijk vertaald (Longfellow’s
Hiawatha, 1886). Zijn proza, soms aan tweederangs buiten den familiekring, die tot doel heeft zich met
dingen besteed (De doolaars in Egypte, 1865; Van den anderen te verpoozen en te vermaken. Het wordt daarkleenen Hertog, 1866; Uitstap in de Waranda, 1880; om reeds door de Ouden gequalificeerd als spel in den
Ring van het kerkelijk jaar, 1907) verraadt altijd den ruimeren zin des woords, in tegenstelling met ernst igen
rijken, frisschen taalzin vanG., die géén West-Vlaamsch beroepsarbeid. De nieuwere ethiek onderscheidt dan
schrijft, maar een sterk persoonlijke versmelting van het dialectisch spel en het gymnastisch spel. Tot het
gewoon Nederlandsch met kleurige West-Flandrismen dialectisch spel is vooral te rekenen de onderhoudende
conversatie met haar bonte mengeling van minzame
en bestanddeelen uit het heele taalverleden.
Gezelle-bibliographie door P. Arents (Ant- scherts, zachten ernst en fijnzinnige geestigheid. Ook
Lit
tekstcritische Jubileumuitg. door P. muziek, zang en voordracht hooren hiertoe, alsook de
werpen 1931)
Allossery en F. Baur (18 dln. Brussel 1930 vlg.). Biogr. spelen met matigen inslag verstandswerk (bijv. het
door C. Gezelle (1918) A. Walgrave (2 dln. 1923 vlg.)
kaartspel). Tot het gymnastisch spel, gelijk het hier
F. Baur (Leuven 1931). Studies door A. Vermeylen
ter sprake komt, hoort de dans.
2
Verhoeven
B.
Voorde
van
de
1930)
U.
(1926
1928)
(
Zin en waarde van het gezellig verkeer is allereerst
R. van Sint- Jan, Het
(1930) H. Roland-Holst (1931)
West-Vlaamsch van G. G. (Antwerpen 1931).
Baur. daarin gelegen, dat de menschelijke geest na inspanGezellenverecniging , S t. J o s e p h s -, ge- nenden arbeid juist door afleiding en vermaak zijn
sticht te A’dam door den eersten Gezellen -vader, den spankracht moet hernemen en de lust en opgewektheid
priester jhr. O. van Nispen tot Sevenaar naar het voor- tot hernieuwden arbeid moet hervinden. Daarbij is het
beeld van Adolf Kolping in 1868, wil zij aan jongeman- gezellig verkeer een oefenschool voor velerlei deugd,
nen boven 17 jaar geven een godsdienstig-zedelijke, en kan het niet weinig bijdragen tot de harmonische
sociale en cultureele opvoeding. Het milieu is de vorming van geest en hart. Het is daarom allerminst
familiegemeenschap en de hoofdgedachte, waarvan in strijd met den Christelijken levensernst ook aan
wordt uit gegaan bij de opvoeding, is de beroeps- het gezellig verkeer een bescheiden plaats in het leven
gedachte. De vier deviezen van de vereeniging zijn: in te ruimen. Alleen moet het geen hoofdzaak zijn,
godsdienstzin, arbeidzaamheid, eensgezindheid en maar een ondergeschikte bijzaak: het moet de toevroolijkheid; de groet: God zegene het eerzame hand- wijding aan hoogere levensdoeleinden niet hinderen,
werk. Er bestaan ook afd. voor Jonggezellen beneden maar ze dienen, en het moet in alles passend zijn, met
de 17 jaar. Deze hebben een eigen opleiding, doch in vermijding van alles wat oneerbaar is of de liefde
krenkt, zonder lichtzinnigheid of uitgelatenheid,
den geest van Kolping.
De ver. werkt zoo mogelijk parochiaal; een priester zonder veinzerij of coquetterie; het moet het stempel
dragen van Christelijken eenvoud en zedigheid, en
is de praeses, die als een vader staat te midden van zijn
kinderen, terwijl seniores en commissarissen als oudere wel geregeld zijn naar omstandigheden van personen,
broeders der Gezellen den praeses bijstaan in zijn plaatsen en tijden. Zoo opgevat is de gezelligheid, de
zin voor humor, voor passende scherts, voor onderopvoedkundigen arbeid.
Organisatorisch zijn de afdeelingen samengebracht houdende en geestige conversatie en voor opgewekt
in districtsverbanden, terwijl de geheele beweging spel een deugd, die door de Scholastiek met de moralisvormt het Centraal Verband van St. Josephs -Gezellen ten der Oudheid eutrapelia genoemd wordt. Een matig
Vereenigingen in Nederland. De plaatselijke vereeni- gebruik van sommige genotmiddelen, als koffie, thee,
gingen worden geleid door den praeses, den raad van tabak en ook wel alcoholische dranken, kan dienen om
bestuur en commissarissen; het Centraal Verband de gezelligheid te verhoogen en is derhalve binnen
door den centraal-praeses, den centralen raad van heel bepaalde grenzen niet te veroordeelen. Als veelal
praesidenten, het centraal-senioraat en de districts- drankgebruik en drankmisbruik de plaats der echte
gezelligheid inneemt, is dat natuurlijk onder alle
senioraten.
Bijz. vorming wordt toegepast door de instellingen opzichten ten zeerste af te keuren (> Alcoholisme;
der Paladijnen en Kolpings Lijfwacht. Deze laatsten Drankbestrijding).
De huiselijke gezelligheid en die in het verkeer
dragen een uniform.
De ver. werkt vooral vruchtbaar door middel van tusschen de afzonderlijke families staat in ethische
haar tallooze instellingen voor godsdienstige vorming, en cultureele waarde ver boven die in publieke of
beroepsontwikkeling, maatschappelijke voorzorg, cul- half -publieke gelegenheden. Men dient daarmede ook
tureele vorming, ontwikkeling, lichamelijke oefening bij de organisatie van het vereenigingsleven ernstig
en ontspanning. Het Centraal-bureau is gevestigd te rekening te houden. Toch kunnen ook de publieke
Amsterdam, Stadhouderskade 55. Organen zijn: gelegenheden niet geheel gemist worden, vooral niet
het Kolpingblad, voor de leden; Mededeelingen voor zoolang, gelijk voor de lagere standen niet zelden
de praesidenten, en Aan Kolping trouw, voor leeken- het geval is, de condities voor echte huiselijke geleiders. Verder Jaarboekje. De ver. bezit een buiten- zelligheid al te zeer ontbreken. Echter moet er over
B. de Groot. gewaakt worden, dat ze niet ontaarden, en er mag geen
centrum, „de Liebaard”, te Baam.
vrijheid gelaten worden om op allerlei wijzen de genotGezellige insecten, > Sociale insecten.
Gezellig leven. Ook het g. 1. heeft zijn ethische en speel- en sensatiezucht van het volk te prikkelen.
beteekenis en zijn ethiek; in de H. Schrift en bij de Ook de publieke overheid heeft hier een ernstige taak
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St. Thomas, Summa Theol. (II. II q. 168); van buiten begon men in het jaar 1928 ook in den
Inl. tot het godvruchtig leven (III, hfst.
nacht van Zaterdag op Zondag vóór het Mirakelfeest
Franz
Walter, Der Leib und sein Recht im
24-34)
den Omgang te houden. Er zijn thans 240 afdeelingen.
Christentum (Donauwörth 1910, 544 vlg.) W. Geesink,
> Heilige Stede.
Nolei.
Gerelorm. Ethiek (II 1932, 297 vlg.).
Buijs.
Gezelschappen, ook
of
Gezelschap noemt men in de
het in elkanders omgeving leven van gelijksoortige collegia pietatis, zijn vergaderingen van
of verschillende dieren, die op elkanders samenzijn godsdienstige menschen tot het houden van bijbelbesprekingen buiten de kerkdiensten. Zulke G. werden
gesteld zijn.
Gezelschap van het Goddelijk Woord, gesticht voor het eerst gehouden door Phil. JacobSpener(f 1705),
tweemaal per week, om over de preek van den
1875 door Amold Janssen (het proces voor zijn zaligvorigen Zondag te spreken, om te bidden en geestelijke
verklaring is 1935 begonnen) te Steyl voor de bekeering
gesprekken te voeren. Aan de persoonl. bevinding
van China. Later werd de werkzaamheid uitgebreid
werd meestal een te ruime plaats ingeruimd en een
ook over andere missiegebieden. In 1930 waren er
piëtisme van zeer subjectieven aard vierde triumfen.
37 missiehuizen voor hoogere en lagere studies, waarvan in Ned. te Steyl, Uden, Soesterberg, Helvoirt en In het Protestantisme kwamen de G. meestal in zwang,
als er eenige reden voor klagen bestond: het liep vaak
Teteringen, in België te Heide en Kalmthout.
uit op een „kerkje in de kerk”. Tegenwoordig vindt
Lit.: Kath. Ned. (I, 161-162).
Nolet.
men ze zeldzamer. Toch blijft het gevaar bestaan,
Gezelschap van Jezus, > Jezuïeten.
dat onmiddellijk verbonden zit aan de opvatting van
Gezelschap van Jezus, Maria en Jozef, de Congre- de vrije
Schriftexegese. De piëtistische G. hadden geen
gatie der Zusters van de H. Maagd Maria, gesticht 1822
oog voor Kerk, ambt, leer, sacrament enz., doch
te Amersfoort door Mathias Wolff S.J. Doel: onderwijs
alleen voor de persoonlijke zielservaring. Zie verder
en liefdewerken. In 1840 werd het moederhuis over> Piëtisme.
gebracht naar Engelen, 1871 naar Den Bosch. Het huis
Lit.: J. P. Spener, Pia desideria (1675) H. Heppe,
te Amersfoort werd een zelfstandige
congregatie Gesch. des Pietismus und der Mystik (I-III) II. Bavinck,
[> Zusters van O. L. Vr. (Amersfoort)]. Sinds 1898 Geref. Dogmatiek ( 3 III, 652 vlg.).
Lammertse.
in de missie in N.O.I. Sinds 1902 in BritschGezelschapsdans, verzamelnaam voor die
Indië. 80 huizen.
dansen, welke in de hoogere standen uitsluitend door
Lit.: Kath. Ned. (III, 154-177).
Nolet. liefhebbers
voor hun genoegen gedanst worden. Hoe1°
Gezelschap van Maria,
ook
wel meestal ontstaan uit den volksdans, verloor de
tanen genoemd, gesticht 1715 door den Zaligen g., in beweging en muziek verfijnd, zijn contact met
Ludovicus Maria > Grignion de Montfort te La dezen. Zijn ontwikkeling gaat van
de hoofsche paradeRochelle, voor apostolische werkzaamheden. De Congre- dansen, over
het technische ballet-de-cour, naar den
gatie telt 400 leden. In Ned. sinds 1880 te Schimmert, paardans,
die zich tot heden als g. gehandhaafd heeft.
Meerssen en Oirschot. Moederhuis te S. Laurent-sur De
g. bleef tot de 18e eeuw vnl. Fransch georiënteerd,
(Vendée,
Sèvre
Fr.). Hoofdhuis voor België te Leuven. nl.
de klassieke paardans: pavane en gaillarde; de
Lit.: Kath. Ned. (I, 233-240).
courante, sarabande, menuet, en verder de Eng. con2° Ook Mar is ten genoemd, gesticht 1816 door
tradansen, die eveneens de ontwikkeling van volksden Eerbiedw. Johannes Claudin > Colin te Lyon. dans naar
g. doormaakten. In de 19e eeuw ontstaat de
Doel is navolging van het verborgen leven van Maria draaiende paardans, als wals, polka
en galop, en bete Nazareth, in arbeid voor het heil der zielen. De leefden
menuet en gavotte een kunstmatigen bloei.
leden leggen zich toe op onderwijs en missiewerk. Sinds den
Wereldoorlog werd de g. internationaal in
Sinds 1911 in Ned. te Hulst, 1922 te Glanerbrug bij foxtrot, tango,
boston, blue, blackbottom, charlesEnschede. Moederhuis te Nijvel (België).
ton en yale, alle geïnspireerd op exotische motieven
Lit.: Kath. Ned. (I, 20Ó-206).
Nolet.
(> Moderne dans). Tegen deze vormen van g., die
Gezelschap der Missionarissen van Afrika of niets gemeenschappelijks meer bezitten, ontstond
in
Witte Paters, gesticht 1868 door kardinaal vele landen (o.a. in Zweden, Duitschland, Italië,
Charles Martial Allemand > Lavigerie, aartsbisschop Nederland,
Frankrijk en Amerika) een sterke reactie.
van Carthago en primas van Afrika, is een gezelschap > Volksdans.
van seculiere priesters, die zich door een belofte aan
Lit.: II. Wirth, Die Gesellschaftstanzc des 15. u. 16.
het gezelsch. voor hun leven verbinden. Doel: bekeering Jahrh. (1916); A. Czerwinski, Tanzbrevier (1879);
van Mohammedanen en heidenen in Afrika. In 1889 R. Lach, Zur Gesch. des Gesellschaftstanzes im 18.
vestigde het Gezelschap zich in Ned., huize Gerra Jahrh. (1920).
Terlingen-Lücker.
onder Haaren, sinds April 1892 te St. Charles, gemeente
Gczclschapscilanden of
Tahiti-eil.,
Bokstel. 1925 St. Paulus-College te Sterksel. Hoofdhuis groep van 14 vulkanische of koraaleil. in
de Stille
voor België te Antwerpen. Studiehuis
Leuven en Zuidzee (14° - 19° Z., 148° - 155° W.); opp. 1 647 km 2
Boechout.
grootste eil. is het vulkanische
Tahiti (opp.
Lit.: Kath. Ned. (I, 284-287).
Nolet. i 042 km 2 hoogste top 2 237 m). Ontdekt 1606 door
Gezelschap van den Stillen Omgang, te Amster- Quiros; teruggevonden 1767 door Wallis. De naam
dam gesticht 1881 door C. A. J. Elsenburg en J. Lous- G. werd gegeven door Cook ter eere van de London
bergh om den weg te maken, dien de Mirakelprocessie Society. Sinds 1888 Fr. protectoraat. Aantal inw.
vóór de Hervorming volgde. In 1934 ruim 100 000 29 600 Inheemschen, 1 000 Blanken (vnl. bestuursdeelnemers, ook van buiten Amsterdam. De devotie ambtenaren), 4 000 Chineezen. Inheemschen bijna
werd bevorderd door mgr. B. H. Klönne, rector van allen tot Christendom bekeerd. Tropisch zeeklimaat.
het Begijnhof, die sinds 1887 voor de processiegangers Uitvoer van kopra, vanille, phosphaten, sinaasappelen,
een II. Mis opdroeg in het Begijnhof. De omgang katoen. Gebrek aan arbeidskrachten is oorzaak van
wordt gehouden in den nacht van Zaterdag op Zondag de geringe econ. ontwikkeling; invoer van Chin.
na het Mirakelfeest. Om het groote aantal deelnemers werkkrachten.
Zwagemakers.

Lit.

Franc. v. Sales,
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Gezelschapsvijanden, in de psychiatrie door
Kraepelin ingevoerde term voor een groep psychopa then,
die in een of ander opzicht een ethisch defect vertoonen. Men rekent hiertoe de a-socialen, anti-socialen,
moreele oligophrenen. Door hun ethische defecten
worden ze gemakkelijk tot misdadigers. Meestal is het
ethisch defect aangeboren en kan erfelijk zijn (criminel
né v. Lombroso). Maar ook na hersenziekten en hersenverwondingen kan een dgl. psychisch ziektebeeld ontstaan. Vele dezer g. vertoonen lichamelijke degeneratieteekenen, als samengegroeide vingers, te veel of te
weinig teenen, torenschedel, enz. Vgl. > Crimineele
Boelen
biologie; Criminologie.
Gezer, bijbelsche (Hebr.) naam van een oude stad
in Palestina (Vuig.: Gazara), reeds vermeld onder
de door Thoetmes III van Egypte veroverde steden
en in de Amamabrieven. De „koning van G.” werd
door Josuë verslagen (Jos. 10. 33; 12. 12), doch de stad,
die aan den stam Ephraim werd toegewezen, is waarschijnlijk nooit door de Israëlieten veroverd. Zij kwam
eerst in hun macht, toen Salomon, huwende met
een Egyptische prinses, haar van den pharao ten
geschenke kreeg (3 Reg. 9. 15, 16). Tiglatpileser III
nam de stad in en vereeuwigde haar verovering in een
reliëf te Kalach. Het bezit van deze stad, die door
haar ligging aan den rand der kustvlakte zoowel den
karavaanweg van Egypte naar het Noorden als een
der voornaamste toegangen tot het binnenland en tot
Jerusalem beheerschte, was in de oorlogen der Macchabeeën weer fel omstreden (vgl. 2 Mac. 10. 32; 1 Mac. 9.
52; 34. 7 e.a.). G. bleef een belangrijke vesting tot
in den tijd der kruisvaarders, die op den „berg Gisart”
een versterkten burcht bouwden. In het gezicht van G.
versloegen zij onder Boudewijn IV het leger van
Saladijn (1174). Sindsdien was de ligging der oude
stad vergeten, totdat zij tegen het einde der 19e eeuw
weer werd ontdekt in Teil el-Dzjazari door Ch. Clermont-Ganneau. In opdracht van de Palestine Exploration Fund werden van 1902 tot 1905 en van 1907 tot
1909 hier opgravingen verricht door R. A. S. Macalister, die de belangrijkste zijn geweest in de vooroorlogsche periode der Palestijnsche archaeologie.
Vooral voor onze kennis van de Cananeesche cultusplaats en cultusvormen heeft G. veel bijgedragen.
Voor de ontwikkeling der Palest. archaeologie waren
de opgravingen van G. van de grootste beteekenis.
L i t. R. A. S. Macalister, The Excavation of Gezer
1902-1905 and 1907-1909 (3 dln. Londen 1912).
Simons.
Gezeten, vaste woonplaats, > Economie (sub F).
Gezicht. A) Bij den
e n s c h. Het gezichtszintuig (Lat. visus) heeft de taak om door juiste
breking der lichtstralen een scherp beeld van het
waar te nemen voorwerp te vormen en dit te doen
opnemen door het periphere zenuwstelsel. Door de
voortgeleiding van de opgenomen lichtprikkels naar
het centraal zenuwstelsel en de verwerking van den
verkregen indruk tot de bijbehoorende, bewuste
gewaarwording komt het eigenlijke zien tot stand.
Het dioptrische apparaat van het oog, bestaande uit
hoornvlies, waterachtig vocht, lens, glaslichaam
(voor den anatomischen bouw, zie > Oog), ontwerpt
volgens de wetten van de optica een omgekeerd, verkleind reëel beeld van het voorwerp op het netvlies.
refractie.
Dit heet
:

m

normale

Het

netvlies
gezichtscellen

is vrij

met

dik,

opgebouwd

uitloopers;

staafjes
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uit drie lagen

buitenste

laag

en kegeltjes, de
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lichtprikkel wordt door deze cellen overgedragen op
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de tweede laag en vandaar op de derde cellaag. Deze
gaat over in de vezels van de gezichtszenuw,
die den prikkel naar de hersenen geleidt, waar deze
tot bewustzijn komt. Het netvlies is gevoelig voor
licht, waarvan de golflengte tusschen 400 en 700
millimicron gelegen is; de grootste gevoeligheid ligt
bij ca. 530 millimicron. > Gezichtspurper; Gezichtsscherpte
Gezichtsstoomissen ; Gezichtsveld
B) Bij diere n. Bij de gewervelde dieren is het
oog in hoofdzaak als bij den mensch, slechts de vorm
wijkt soms af. Bij de ongewervelde dieren bestaan
de oogen uit aparte of tot groepen vereenigde cellen,
die aan hun basis met een gezichtszenuw in verbinding
staan. Voor de oogen van de geleedpootigen, > Facetoog. De in het donker levende dieren (mol) hebben
geen of slecht ontwikkelde oogen. Bij sommige ooglooze dieren komen lichtgevoelige cellen in de huid
;

Chamuleau

voor.

C) Voor het zgn. tweede gezicht, > Tweede gezicht.
Gezichtshoek, > Gelaatshoek.

G eziclitsmis vorming
van het gezicht

in vorm
, wanverhouding
van gezichtsdeelen; is a) aanop ontwikkelingsstoornis van

of verlies

geboren, berustend
vsch. deelen, die het gezicht samenstelïen, zooals bijv.
hazenmond; b) verkregen door trauma of ziekte. Beide
vormen worden behandeld met plastiek, waarbij
getracht wordt, verloren gegaue deelen te vervangen
of de wanverhouding te veranderen in den normalen
Krekel.
vorm.
Gezichtspurper is een in het netvlies van het
oog voorkomende lichtgevoelige kleurstof (ontdekt door
Boll, 1876), die zich uitsluitend bevindt in de staafjes
en bij alle dieren, wier netvlies staafjes bevat, voorkomt.
De > fovea centralis van den mensch bevat geen g.
Het absorbeert vnl. stralen van gemiddelde golflengte
(maximum bij 500 millimicron). Door het licht wordt
het ontleed, doch het kan zich weer herstellen. De
ontleding geschiedt alleen op de door licht getroffen
plaatsen. Sommigen beschouwen het als een lichtChamuleau.
filter, anderen als een sensibilisator.
Gezichtsscherptc, de graad van mogelijkheid
om met het bloote oog scherp begrensde beelden van
voorwerpen uit de omgeving van bepaalde grootte
en op bepaalden afstand waar te nemen. Dit vermogen
is bij onderscheiden personen onderling verschillend
en vaak ontoereikend. Voor bepaling hiervan dienen
de zgn. letterproeven van Snellen. Deze bestaan uit
letterregels van naar onder in bepaalde verhouding
afnemende grootte. Iedere op een vastgestelden afstand
(5 m) juist afgelezen regel geeft een bepaalde g. aan,
uitgedrukt door een breuk, waarvan de noemer het
boven den regel vermelde cijfer is, terwijl de teller
het aantal meters afstand aangccft, waarop de onderzochte persoon van de te lezen regels verwijderd is.
afstand den regel,
Wanneer bijv. iemand op 5

m

waarboven 10

=

=

staat, correct leest,

dan

=

is

zijn g.

of

t (geformuleerd: V
£).
Voor analphateten en kinderen, die nog niet lezen
kunnen, worden de letters vervangen door voorwerpen
of door een handje met uitstekenden vinger, waarvan de
telkens wisselende richting door den te onderzoeken
persoon met eigen hand moet worden aangegeven.
Ten aanzien van het geneeskundig schooltoezicht
moet vermeld worden, dat dit gedurende de schoolgaande periode van ieder kind geregeld de g. heeft na
te gaan en te controleeren, om zoonoodig tijdig oogheelkundige hulp te adviseeren. v. Kranendonk Duffels.
Gezichtsstoornis. G. zijn op rekening te
visus

5

yö

Gezichtsveld

767

van dezelfde oorzaken als welke bij de
blindheid worden vermeld. De graad van de
afwijking zal de maat van de g. bepalen.
Gezichtsveld, 1° (g e n e e s k.) de ruimte,
die men overziet, wanneer men één oog op een bepaald
punt gericht houdt. De begrenzing van het g. is
verschillend volgens de kleuren. De bepaling er van
heeft groot belang voor oogartsen en neurologen.
Rubbrecht
> Hemianopsia; Scotoom.
Bij
een optisch instrument
2°
a t u u r k.
verstaat men onder g. de verzameling der punten,
waarvan het beeld waarneembaar is. De begrenzing
van het g. is niet scherp; men neemt meestal als grens
aan de verzameling der punten, die nog licht zenden
in het midden van een rustend oog. De grootte van
het g. wordt bepaald door de diaphragma’s (event.
ook diameters van spiegels en lenzen), die in het
instrument voorkomen. Het diaphragma, dat vanuit
het voorwerp onder den kleinsten hoek gezien wordt,
bepaalt in het algemeen de hoeveelheid licht, die een
bepaald lichtpunt in het oog zendt en is dus maatgevend voor de helderheid van het beeld. Men noemt
dit diaphragma de apertuurb lende. De grootte van het
g. wordt bepaald door dat diaphragma, dat vanuit
het midden van de apertuurb lende onder den kleinsten
hoek verschijnt. Dit diaphragma heet gezichtsveldblende. Soms treedt de pupil van het oog als een dezer
Rekveld.
blenden op.
Gezin (Natuurrechtelijk). In engere beteekenis
is het g.: de vereeniging van man, vrouw en kinderen,
in ruimeren zin (societas domestica, oikia): de verzameling van personen, die onder één dak leven onder
gezag van één hoofd, en wier uit de > natuurwet
voortvloeiende vereeniging is gericht op de zoo volmaakt mogelijke dagelijksche samenleving. Zoo
behoorden bij de Romeinen tot het gezin officieel
al degenen, die onder dcnzelfden pater familias stonden.
Dat waren dus allereerst de kinderen, zoowel de
natuurlijke als de adoptiefkinderen maar ook de vrouw,
indien zij niet „sui iuris” of eigenrechtelijk was;
vervolgens ook de schoondochters en de kinderen der
zoons. Bijwijlen breidde deze kring zich nog uit tot
agnaten en gentiles.
Het gezin is dus de natuurnoodzakelijke dagelijksche
levensgemeenschap van huisgenooten en de eerste
volmaakte kern der > maatschappij. In hoogste
ontwikkeling omvat het drie onvolledige grondvormen,
die Aristoteles reeds aangeeft: de banden man-vrouw,
vader-kind, heer-dienstbare (Politeia I, 2 en 3). De
aaneensluiting van diverse personen tot een g. is door
God in de natuur neergelegd; de drijfveer is de onvoldoendheid van den enkeling, om zoo volmaakt mogelijk in zijn dagelijksche behoeften te voorzien. Man en
vrouw hebben elkaar noodig tot de voortplanting;
de kinderen hebben de ouders noodig voor de opvoeding;
de heer dienaren om het huishouden te doen, de dienaar
het geheel
zoekt steun bij den machtigeren heer.
behoorlijk samen te houden is het gezag van het
gezinshoofd onmisbaar.
Dit gezag omvat weer drie elementen: echtelijk,
ouderlijk, heerlijk gezag. Het laatste draagt in de
huidige wetgeving het karakter eener afzonderlijke
verbintenis, de > arbeidsovereenkomst (voor België,
> Arbeidswetgeving). Het ouderlijk gezag komt ter
sprake bij de > opvoeding, het echtelijk bij het
brengen

>

.

N

;

Om

>

huwelijk.

Het

g.

gezonde

is de kern der maatschappij; gezond g.,
maatschappij. Daarom moet een goede
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> sociale politiek de gezinsbelangen ruim behartigen.
Zie nog > Bevolking. Vooral de Fransche positivisten
(> Positivisme), Durkheim en zijn school, miskennen
het karakter van het g. totaal door het als laatste trap
van een clan -evolutie (> Clan) te beschouwen (> Totemisme). Het naturalisme beschouwt alle gezinsbanden
als een uitvloeisel van de souvereine burgerlijke
wetgeving. Vandaar de moderne houding inzake
> echtscheiding. De vrijdenkers en socialisten (Bebel,
Guesde) propageeren deels vrije liefde, deels afschaffing van het g., omdat het gezinsleven de meest
onduldbare eigendomsvorm is voor hen, die aan het
gezinshoofd onderworpen zijn. Rusland heeft sinds
1917 die leer in practijk gebracht. Vanuit Amerika
stamt het funeste „proefhuwelijk”. Een andere geesel
van het gezinsleven is het > Neo -Malthusianisme.
Alleen de leer der Kerk kan het g. in zijn waardigheid
handhaven. Zie beneden > Christelijk gezin.
Aristoteles, Politeia ; J. Llovera, Sociologia
L i t.
Cristiana (Barcelona 1909) ; Comment juger la Sociocontemporaine (Marseille, Publiroc, z.j. 1930 ?
P. Marcellus O.C.D., PhiloCritiek op Durkheim c.s.)
sophia moralis et sodalis (Burgos 1913 ; goed overzicht
van de dwalingen).
Keulemans.
:

logie

;

Historische ontwikkeling. Onder den invloed van de
evolutie-theorie werden de opvattingen over de
geschiedenis van het gezin, vooral in de 2e helft van de
19e e., beheerscht door de veronderstelling, dat het
gezin zich overal op dezelfde wijze en vlg. dezelfde

wetten zou ontwikkeld hebben. In het begin zou er
promiscuïteit,
een tijd geweest zijn van
d.w.z.

van geheel

mannen en

vrij geslachtelijk

verkeer tusschen

vrouwen van een horde. Doordat
het vaderschap hierbij steeds onzeker bleef en van ieder
slechts de moeder bekend was, zou hieruit het moederalle

alle

verwantschapsstelsel (matriarchaat) ontwaarbij de afstamming alleen van moederskant gerekend wordt. Dit moederrecht zou ten slotte
op gewelddadige wijze hebben moeten plaats maken
voor het vaderrecht (patriarchaat). De veronderstelling van promiscuïteit in den oertijd is intusschen
geheel opgegeven. Niet alleen heeft geen enkel hist.
voorbeeld de critiek van de latere navorsching kunnen
doorstaan, maar veeleer heeft de wetenschap aangetoond, dat te allen tijde en bij alle volken het individueele huwelijk bestaan heeft. De „survivals”, die als
bewijzen voor de promiscuïteit in den oertijd aangehaald
werden, zooals het groepenhuwelijk, het jus primae
noctis, en de zgn. religieuze prostitutie, zijn, voor
zoover deze werkelijk bestaan hebben, verschijnselen
gebleken van jongeren datum en van beperkten omvang.
Evenmin heeft zich de theorie kunnen handhaven,
dat het moederrecht een algemeen verspreid overgangsstadium zou zijn geweest naar een later eveneens
algemeen verspreide vaderrechtelijke organisatie van
de familie, daar bewezen kon worden, dat het moederrecht een bestanddeel is geweest van een bepaald
cultuurcomplex, waarvan de invloed zich nog in later
tijden doet gevoelen, en dat wel een ruime, maar toch
begrensde verspreiding heeft.
rechtelijk

staan

zijn,

Vlg. de uitkomsten

van de

cultuurhist.

methode

ook > Huwelijk) kenmerkt zich het g. bij de
oudste volken door strenge monogamie,
met een sterken liefdeband tusschen ouders en kinderen,
(zie

zonder dat daarbij de rechten van man of vrouw overheerschen. Deze vaste familieband heeft later veel
geleden bij de volken, die onder den invloed kwamen
van den totemistischen cultuurkring door de hier
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gezellenbonden:

door het
optredende vr ij
bijeenbrengen van de ongehuwde jeugd in haar eigen
clubhuizen voerden deze tot een vervreemding tusschen
ouders en kinderen.
kwam pas op bij de uitHet
breiding van den landbouw: dit matriarchaat is echter
niet hetzelfde als gynaecocratie (de overheersching
van de vrouw), want deze heeft, als stelsel, voor zoover
dat na te gaan is, nergens bestaan. Het moederrecht
is een opvatting van de verwantschap in uitsluitend
vrouwelijke lijn, wat van grooten invloed is op erfrecht
en inteelt. Zoo wordt een persoon voor verwant gehouden met de moeder, met oom en tante van moederszijde, maar niet met den vader en de familie van
vaderszijde. Dat de oorsprong van het moederrecht
moet gezocht worden in de vroege landbouwcultuur,
is mogelijk hieraan toe te schrijven, dat de vrouwen
den veldarbeid verrichtten en aldus ook het eerst grond
in privaatbezit namen, waardoor het zich laat verklaren, dat de man overgaat in de fam. der vrouw.
Als kenmerkende verschijnselen van het moederrecht
bij volken, die, met de uitbreiding van den landbouw,
door den moederrechte lijken geest bezield werden,
kunnen gelden: de overwegende rol van den broer
der moeder in tegenstelling met die van den vader
en voorts de nadeelige invloed, dien het gezinsleven
ondergaat van de in deze cultuur wortelende > geheime
bonden van mannen. Bij sommige volken met het
moederrechtelijk verwantschapsstelsel, in de zgn.
„vrije moederrechtelijke cultuur” (W. Schmidt), zijn
matriarchale stamfamilies, met eigen, dikwijls reusachtig groote familiewoningen, tot ontwikkeling

moederrecht

gekomen.
Bij de veeteeltnomaden van Centraal- Afrika heeft,
ook vanuit de oercultuur, een evenwijdig loopende
ontwikkeling plaats gehad, maar in omgekeerden zin:
hier ontstond een, eveneens op bloedverwantschap

vaderrechtelijke

berustende,

familie.

stam

-

Bij deze verwantschapsorganisatie zijn

twee dingen kenmerkend, nl. de polygamie, die bij de
landbouwers minder sterk ontwikkeld, maar hier
typisch en door het bestaansmiddel veroorzaakt is,
en vooral het patriarchale overwicht van het stamhoofd, waardoor ook de volwassen familieleden in
hooge mate afhankelijk blijven van het vaderlijk
gezag.

In de oudere phase van hoogcultuur met erkenning
van een oppergezag, die ontstond doordat krijgszuchtige, rondtrekkende herders de landbouwers met
vaste woonplaatsen overheerschten, begint zich een

gelijkberechtigde

familievorm

te

ontwikkelen, die herinnert aan den toestand in de
oercultuur, maar tevens een vorm is van hoogcultuur.
Hierbij is geen der geslachten rechtens in sterke mate
de meerdere, maar de man heeft de leiding in de
aangelegenheden van het g. Bij den adel houdt de
stamfamilie langer stand, maar zij neemt toch geleideTrimborn.
lijk in beteekenis af.
L i t. voor de oudere opvattingen Bachofen, Das
Mutterrecht (Stuttgart 1861) ; Kohier, Zur Urgeschichte
A. Lang, Custom and Myth
der Ehe (Stuttgart 1897)
(Londen 1885) Mac Lennan, The Patriarchal Theory
(Londen 1885) Morgan, Ancient Society (Londen 1877)
Westermarck, The History of human Mariage (Londen
Grau, Die Gruppen1891). Voor nieuwere opvattingen
ehe (Leipzig 1931) Grosse, Die Formen der Familie und
Br. 1896)
i.
(Freiburg
Wirtschaft
der
Formen
die
Koppers, Die Anf&nge des menschl. Gemeinschaftslebens
(M.-Gladbach 1921); Schmidt-Koppers, Völker und
:

:

;

;

;

:

;
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Kuituren (I, Gesellschaft und Wirtschaft; Regensburg
R. H. Lowie, Primitive Society (Londen 1921).
1924)
Christelijk gezin. Eerst het Christendom stelt het g.
in staat, zijn taak naar behooren te vervullen, doordat
;

het de echtelijke samenleving bouwt op het Sacrament
des > Huwelijks, terwijl de uitoefening van het drievoudig gezag van het gezinshoofd (zie de inleiding)
gebonden is aan het gebod der naastenliefde. Bij alle
onderwerping, die vrouw, kind en dienstbare den

huisvader moeten betoonen (zijn gezag is immers van
God!), zijn ze toch steeds diens naasten. De voortplanting wordt geadeld door het doel van het kind:
den Hemel. De huwelijksband is één en onverbreekbaar. De huisvader weet, dat hij eenmaal rekenschap
moet afleggen over wat hij voor vrouw, kind en dienaar
is geweest; vooral of hij zijn gezag heeft gebruikt om
hun deugd, tucht en de vreeze des Heeren te onderwijzen (Mt. 19. 3-10; 1 Cor. 7. 10; Col. 3. 18-25;
1 Petr. 3. 7 vooral Eph. 5. 22-6. 9. Leo XIII: Arcanum).
Voorts valt de volle nadruk op de persoonlijke
rechten der gezinsleden tegenover de macht van het
gezinshoofd (bijv. vrije keus van levensstaat voor het
kind). Naast de natuurlijke taak van het g. treedt de
bovennatuurlijke op den voorgrond: behoud van
godsdienst en zeden, die zonder het Christelijk g.
verloren gaan. Vandaar dat de Staat het Christelijk g.
in alle opzichten dient te steunen uit welbegrepen
eigenbelang (Pius XI, Casti Connubii).
Kenmerkend voor den tegenw. tijd is de lossere
positie van de gezinnen onderling, met verlies van de
vroeger zoo sterke familiebanden (familie instable
van Le Play). Door vsch. maatregelen (Anerbenrecht,
home-stead) tracht men, vooral van Christelijke zijde,
weer een grooter stabiliteit terug te winnen (familie
souche). Zie nog > Grondbezit; Staatsbemoeiing.
L i t.
H. Brun, La Cité Chrétienne (Parijs, Bonne
Presse, 1922) ; J. Banchi, Vita Sociale (Vicenza 1932)
;

:

V. Fallon, Beg. der Soc.

Economie

Gezindheidsmoraal

(1934).

Keulemans.

moraal, die de zedelijkheid eener daad alleen beoordeelt naar de gezindheid,
waarmee ze gesteld is, onafhankelijk van het gevolg.
Zie verder > Daadmoraal.
Gezinsarbeid, industriearbeid in het huis, veelal
verricht door vrouwen en jonge kinderen tegen ongeloofelijk lage loonen; daardoor een te lange arbeidsduur in meestal ongezonde, bedompte huiselijke omgeving. > Huisindustrie.
Gezinsbeperking , > Geboortebeperking.
,

Gezinshoofdenkiesrecht, >

Huismanskies-

recht.

Gezinsloon. G. in het algemeen is het arbeidsloon, dat voldoende is voor het levensonderhoud niet
alleen van den arbeider persoonlijk, maar ook in meermate van zijn gezin. Men onderscheidt
heet het g.,
absoluut en relatief g.
wanneer het berekend is op de normale behoeften van
een gewoon -groot gezin. Relatief is het g., wanneer het geëvenredigd is aan en dus verandert met het
aantal personen, dat tot een gezin behoort, en met de
behoeften van die personen. Dat de arbeid van een volwassen werkman ethisch minstens een absoluut g.
waard en dat dit dus uit ruilrechtvaardigheid verschuldigd is, kan gelden als de leer, die onder de Kath.
thans vrijwel algemeen wordt gehuldigd; toch duiken
eenlingen -bestrijders ervan nu en dan telkens weer op.
De diepere grond van deze leer is de volgende: de
natuur schiet niet te kort in het noodzakelijke, d.i. de
natuur voorziet door op-zich-zelf-voldoende middelen
dere of mindere

Absoluut

-
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n hetgeen zich krachtens den gewonen loop van zaken
voordoet. Want de natuur is het werk van een volmaakten Schepper. Tot den gewonen loop van zaken behoort
voor den mensch de gehuwde staat met de normale
gevolgen van dien. Bijgevolg moet de natuur aan
den mensch een middei beschikbaar hebben gesteld,
op zich zelf voldoende om het levensonderhoud te winnen voor hemzelf en voor een gewoon -groot gezin. Er

zware lasten drukken, en tevens om het gevaar
om dezelfde reden aan jonge arbeiders
voorkeur wordt geschonken, heeft men bedrijfsfondsen
te

te ontgaan, dat

Percentage
Tijdstip

Aantal overeenkomsten

Aantal
betrokken

werknemers

van het totaal
aantalbijC.A.

betrokken

|

werknemers

kan geen ander gewoon middel worden aangewezen dan
de arbeid.

Het relatief g. kan op zich zelf geen eisch zijn van
ruilrechtvaardigheid. Want deze deugd vordert gelijkheid tusschen hetgeen wordt gegeven en ontvangen.
Gelet op die deugd is voor gelijken arbeid dan ook
gelijk loon verschuldigd. In afzonderlijke gevallen kan
het plicht zijn van naastenliefde om aan meer dan ge-

1 Jan.

1920

1 Juni 1923
1926
1
„
1

„

1

„

1928
1929
1930
1931
1932
1933

23
69
69
84
129
141
147
123
97

34.028
62.624
53.389
57.368
65.138
59.825
63.522
67.024
60.503

12
26
20
21
22
16
18
27
25

1
„
„
gezinnen een tegemoetkoming te 1
„
verstrekken boven bet absoluut g. en indien de positie 1
„
van de groote gezinnen in de samenleving over het 1
algemeen bedreigd wordt, is het plicht van sociale
rechtvaardigheid om daartegen voorzieningen te tref- opgericht, waarin door de aangesloten ondernemingen
fen. Óverigens mag niet over het hoofd worden gezien, een bepaald percentage van de totale loonsom wordt
dat behalve op het natuurlijk doel van den arbeid nog gestort en waaruit dan de toeslagen worden betaald.
op andere factoren moet worden gelet bij de bepaling Omdat er echter altijd onwillige ondernemers zijn,
die zulk een regeling in gevaar brengen door zich van
van het -> arbeidsloon. Zie ook > Gezinstoeslag.
Nell-Breuning, Die soziale Enzyklika deelname, om concurrentie-motieven, te onthouden,
v.
L i t.
Koenraadt, Rechtvaardig Arbeidsloon is zoowel van de zijde der werkgevers als van die der
(Keulen 1932)
Pottier, La morale cath. et les questions soc. werknemers herhaaldelijk aangedrongen op wettelijke
(1928)
Koenraadt. sancties. In 1922 werd in de Tweede Kamer een van
d'aujourd’hui (Charleroi 1920).
Gezinstoeslag ofkinde rtoeslag. Ned. Kath. zijde ingediende motie aangenomen, waarin
Onder invloed van theorieën, welke slechts rekening de wenschelijkheid van een Rijkskindertoeslagfonds
houden met de econ. waarde van den arbeid en dien als werd uitgesproken. Een desbetreffend wetsontwerp
koopwaar beschouwen, en door de techn. ontwikke- was toen ook al door minister Aalberse voorbereid.
ling der bedrijven, waarbij handigheid en lichaams- Wegens verandering van econ. omstandigheden werd
kracht vaak een grooter rol spelen dan bekwaamheid dit wetsontwerp echter niet ingediend en is aan de
en ervaring, kwam de loonregeling in het algemeen al motie geen gevolg gegeven. Einde 1934 werd een andere
langer hoe meer in strijd met de beginselen der sociale weg ingeslagen. De min. van Sociale Zaken heeft toen
rechtvaardigheid. Terwijl het loon van den huisvader het advies van den Hoogen Raad van Arbeid gevraagd
dikwijls ontoereikend bleek, om in de behoeften van over een voor-ontwerp van wettelijke regeling inzake
zijn gezin te voorzien, bereikte dat van den jongen ar- de verplichte toetreding tot bestaande bedrijfskinderH. Hermans.
beider niet zelden een zoodanige hoogte, dat deze het toeslagregelingen.
In België heeft de beweging ten voordeele van
levenspeil in zijn stand kon opvoeren en hierdoor de
positie van gezinshoofden nog verslechterde. De ge- g. hare eerste uitwerking vertoond in 1919. Gedurende
volgen hiervan deden zich vooral gevoelen, toen tijdens dit jaar werden g. toegestaan aan de staatsagenten,
en na den Wereldoorlog de prijzen der levensmiddelen, alsook aan zekere ambtenaren van de gem. en prov.
kleeding en huishuren enorm stegen en in verband besturen. Gedurende hetzelfde jaar zag men eveneens
hiermede noodzakelijk geworden loonsverhoogingen de eerste compensatie- en vereffeningskassen tot stand

woon

kroostrijke

;

:

;

;

minst ten goede kwamen aan de groote gezinnen, die door de duurte het zwaarst getroffen werden.
De reeds vroeger ontstane beweging, om door gezins of kindertoeslagen de loonregelingen te verbeteren en
een behoorlijk •> gezinsloon te benaderen, won toen
aan kracht. De openbare overheid gaf een goed voorbeeld. In de salarisregelingen van het Rijk, de prov.
en zeer vele gem. zijn gezins- of kindertoeslagen opgejuist het

komen.

In 1923 gaat men een stap verder. Vsch. openbare
besturen schrijven voor de eerste maal in hun lasten
kohieren voor aanbesteding van openbare werken voor,
dat de verkrijger van de toewijzing verplicht is zich bij
een compensatiekas aan te sluiten om g. aan zijn personeel te verzekeren.
In 1924 wordt in dienzelfden zin voortgewerkt;
nomen. In het particuliere bedrijfsleven kwamen, ylg. een wetsvoorstel, ter Kamer van Volksvertegenwooronderstaande cijfers, meer en meer collectieve arbeids- digers op 31 Jan. neergelegd, legt aan den Staat,
overeenkomsten tot stand, waarin zulke toeslagen wor- alsook aan de prov. en gem., de verplichting op dgl.
bepaling in alle lastenkohieren voor aanbesteding in
den bepaald (zie tabel in kolom 772).
Reeds een vierde van de bij collectieve arbeids- te lasschen. Ten gevolge van de kamerontbinding
overeenkomsten betrokken arbeiders genoot dus vervalt dit voorstel. Het wordt echter, eenigszins
in 1933 de voordeelen van gezins- of kindertoeslagen. gewijzigd, opnieuw ingediend 18 Febr. 1926 en 14 April
In enkele bedrijfstakken, bijv. in de sigarenindustrie, 1928 als wet aangenomen. Deze wet voorziet, dat alle
lastenkohieren, betrekking hebbende op de werken
is dit aantal zelfs gestegen tot drie vierden. Om in het
particuliere bedrijfsleven de moeilijkheid op te lossen, uitgevoerd of gesubsidieerd door den Staat, de prov.
dat op een bepaalde onderneming, die toevallig oneven- of de gem., moeten voorzien, dat de verkrijger van de
redig veel hoofden van groote gezinnen in dienst heeft, aanbesteding deel moet uitmaken van een compendoor toepassing van het gezins- of kindertoeslagstelsel, satiekas. Een K.B. van 29 Sept. 1928 past diezelfde

.
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verplichting toe op alle openbare instellingen, zooals
bijv. commissiën van openbaren onderstand; kerkfabrieken; Prot., Anglic. en Israël, consistories;
seminaries; polders en wateringen, enz.
Eindelijk op 4 Aug. 1930 wordt de op initiatief
van min. Heyman neergelegde wet aangenomen, waarbij de verplichting van aansluiting bij een compensatiekas wordt veralgemeend. Volgens die wet is ieder
patroon verplicht zich bij een compensatiekas of
verrekenkas aan te sluiten voor heel zijn personeel
zonder onderscheid tusschen gehuwden of ongehuwden
en aldaar de wettelijke stortingen te doen. De leden van
het personeel, die gezinslasten hebben, ontvangen
uit de compensatiekas of verrekenkas een g., waarvan
het bedrag verandert naargelang van het aantal
kinderen ten laste en het aantal geleverde werkdagen.
Boven de primaire compensatiekassen staat de „Nationale Compensatiekas voor Gezinsvergoedingen”, die
als een soort herverzekering werkt, bij dewelke de kassen
van den eersten graad (primaire kassen) zich moeten
aansluiten en in dewelke zij een deel van hun boni
moeten storten. De Nationale Compensatiekas voor G.
dient vnl. om het gebeurlijk tekort te dekken van de
primaire kassen.
Art. 52 van de wet van 4 Aug. 1930 voorziet ten
voordeele van de Nationale Compensatiekas van
een jaarlijksche steuntoelage van
regeer ingswege
30 miliioen frs. Tot heden (1935) werd die toelage nog
niet uitgekeerd.
Het regime der g. werd herhaaldelijk gewijzigd
door vsch. Kon. Besl., waarvan het voornaamste
het besluit is van 14 Aug. 1933.
L i t. De Vleeschauwer, Rond het vraagstuk der g.
Georges Heyman, Les allocations familiales en
(1931)

te paragraaf in de

wet tot regeling van het Staats-

toezicht op krankzinnigen (art. 35 A). Hierin is bepaald,
dat in een gezin ten hoogste drie krankzinnigen mogen
verpleegd worden, indien het gezinshoofd een overeenkomst sluit met het gestichtsbestuur en dit laatste
de verantwoordelijkheid draagt. De gezinsverplegingswoning wordt dan beschouwd als deel van het krankzinnigengesticht. Het stelsel van de g. vindt zijn oorsprong in Geel, een gem. in de Belgische Kempen,
waar reeds in de 12e eeuw de H. Dymphna vereerd
werd als patrones der krankzinnigen. De lijders, die ter
bedevaart kwamen, werden in de huizen der inwoners
opgenomen. Sedert 1851 is de kolonie te Geel een
gemeentelijke instelling onder Staatstoezicht. In Ned.

men

past

Het

de g. toe in

nauw verband met een

eerst geschiedde dit in

gesticht.

Ermelo, vanuit het gesticht

Veldwijk. De voordeelen van de g. boven gestichtsverpleging zijn niet twijfelachtig. Het verbetert
Hoelen.
het lot der patiënten in hooge mate.

Gezinsvoogdij. Wanneer een kind, uit welke
oorzaak ook, zoodanig opgroeit, dat het met zedelijken
of lichamelijken ondergang wordt bedreigd, dan kan het
door den kinderrechter onder toezicht worden gesteld.
Dat toezicht wordt uitgeoefend door een gezins(D.: Helfer, Fr.: déléguó pour la liberté
surveillée). Deze heeft tot taak zooveel moge lijk
persoonlijk aanraking te zoeken met het kind en het
gezin, waartoe het behoort. Hij bevordert alles wat
tot het geestelijk, lichamelijk en toekomstig stoffelijk
welzijn kan strekken van het kind. Hij geeft aan hem,
die de ouderlijke macht uitoefent, de noodige aanwijzingen om de opvoeding in de goede richting te
leiden en tracht dezen te overreden vrijwillig te doen,
wat daartoe noodig is. Het onder toezicht gesteld kind
Belg. (1931).
Rondou .
(in den zin der wet alle minderjarigen) kan worden
Gezinsverpleging. 1° Yan kinderen, a) Par- geplaatst in een observatiehuis ten einde zijn lichameticuliere gezinsverpleging. Naast de uitzending lijke en geestelijke gesteldheid te onderzoeken. Evenzoo
van zwakke kinderen naar koloniehuizen kwam in een inrichting voor bijzondere tucht (tuchtscholen,
omstreeks 1907 voor het eerst uitzending van stads- rijks- en particuliere opvoedingsgestichten). Ook kan
kinderen naar gezinnen op het platteland sporadisch ondertoezichtstelling als accessoir van een door den
voor. Deze geschiedt op groote schaal sinds 1918, kinderrechter opgelegde straf worden uitgesproken.
toen in de steden, vooral voor kinderen, gevaar van Deze strafrechtelijke ondertoezichtstelling heeft deondervoeding dreigde. Zij werd georganiseerd op zelfde gevolgen als de burgerrechtelijke. De onderaansporen van arts C. Dekker, secretaris van de Ned. toezichtstelling met de
g. is mogelijk geworden dooiVer. ter bestrijding der t.b.c. Er werd een lichaam de wet van 1922 tot invoering van den kinderrechter
van
uitzending
Commissie
voor
Centrale
gevormd,
en de ondertoezichtstelling van minderjarigen. Vgl.
Ned. kinderen naar buiten, dat het beschikbaar gesteld B.W. art. 373 vlg., W. v. Str. art. 39 decies.
rijkssubsidie verdeelt. Kath. kinderen worden zelfL i t.
J. A. v. Hamel, Handl. bij de Practijk der
standig uitgezonden door de Kath. Kinderuitzending Kinderwetten (herzien d. Nijland, 1924) ; H. de Bie,
J. R. Zuyderhoff, De
voor het bisdom Haarlem, voor de rest van het land Kinderrecht (2 dln. 1927-’28)
B.Smeets.
door het R.K. Huisvestingscomité te Den Bosch. burgerrechtelijke g. (1929).
Beide ontvangen het subsidie via de C. C. Van rijksGezo van Tortona schreef als abt van T. voor zijn
wege is geneeskundig en verder toezicht geregeld op de monniken een werk: Over het Lichaam en Bloed des
selectie der uit te zenden kinderen en der gezinnen, Heeren; eind 10e eeuw. Het is onzelfstandig maar als
waar zij worden ondergebracht. Vooral sinds de bloemlezing wel interessant. G. spreekt niet uitsluitend
gezinnen meer dan aanvankelijk tot den stand der over de H. Eucharistie, maar ook over God den Vader,
boerenarbeiders zijn gaan behooren, staat de verpleging over Christus en diens Geboorte uit Maria enz. Hij
achter bij die in koloniehuizen. Voordeel daarentegen geeft veelal letterlijk de woorden van Vaders als
is de geringere kostprijs.
Cyprianus, Ambrosius, Augustinus, Beda, Gregorius.
b) Voor de wettelijk geregelde gezinsver- Het werk van Paschasius Radbertus over de Eucharistie
pleging (bijv. van voogdijkinderen), > Kinder- heeft hij vrijwel volledig overgenomen.

voogd

:

;

:

;

bescherming; Kinderwetgeving. Zie ook
pathenwetge ving

Psycho-

R. Eykel, Overzicht over het soc. hygiën. werk
t.
Ned. op het gebied v. d. dienst der volksgezondheid

Li
in

>

(1932).

:

H.J.Damen.

2° G. van krankzinnigen in gestichtsverband is
mogelijk door een bij de wet van 15 Juli 1904 ingelasch-

U

L

i

i t.

—

Migne, Patrol. Lat. (CXXXVII, 371-406).
Manitiu8, Gesch. d. lat. Liter. d. Mittelalters (II

t g.
:

:

Franses.

1923, 53-56).

Ge zond bidden,

->

Belezen.

Gezondheid, > Gezondheidswet
Hygiëne; Volksgezondheid.
Gezondheidsaideeling

(m

i 1.)

(openbare);

behoort tot

,.
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het stafkwartier van een divisiegroep te velde en wet van 12 Maart 1818 en die in hunne bevoegdheid
bestaat uit geneeskundig personeel, waaronder een hebben het toezicht op al wat de openbare gezondheid
militaire apotheker. Tot het materieel behooren o.m. aanbelangt; zij zijn ook belast met het vaststellen van
eenige vervoerbare ontsmettingsovens. Voornaamste de maatregelen, die tijdens epidemische ziekten moetaak: verbetering van hygiënische misstanden in het ten getroffen worden. Van particulier initiatief, doch
gesteund door de regeer ing, is te vermelden het Natiogebied der divisiegroep.
v. Leeuwen.
Rondou.
Gezondheidsattest, document, geëischt bij het naal Werk voor Kinderwelzijn.
Gezondheidsen
vacantiekolonies
vervoer van sommige goederen, bijv. huiden.
Gezondheidscommissie, > Gezondheidswet. inrichtingen tot herstel van het zwakke kind of ontGezondheidsdienst, rijks-, gemeentelijke of spanning van het gezonde kind; gelegen in boschrijke
particuliere instelling, die over de gezondheids- streken of aan zee. Verpleegtijd van vijf weken tot
belangen der bevolking heeft te waken. In groote drie maanden. De kolonies behooren te zijn hygiënische
en gezondheidsdienst instellingen. De leiding berust bij kinderverzorgsters
zijn
geneeskundige
steden
Haye
(G.G.D.) tezamen gevoegd. De oorsprong der eerste en verpleegsters. > Kinderuitzending.
is

te

vinden

in

de

verplichting

der

gemeenten

om

artsen aan te stellen voor de > geneeskundige
armverzorging. Dezen hebben tevens tot taak doodschouw en kostelooze inenting tegen pokken te verrichten. Waar noodig, moeten zij gevraagde politiehulp verleenen. Deze artsen zijn, uit hoofde van hun
werk, de aangewezen personen om voor het behoud
of de bevordering van de volksgezondheid zorg te
dragen. Ze geven aan B. en W. adviezen op het gebied
der volksgezondheid. Een G.G.D. is belast met het
keuren van gemeente-ambtenaren en -werklieden,
met het geneeskundig en hygiënisch schooltoezicht,
de bestrijding van besmettelijke ziekten en > volks-

Een eigen laboratorium vergemakkelijkt
het opsporen en bestrijden der bovengenoemde ziekten.
Ten slotte vallen onder het werk van een G.G.D.:
> Eerste Hulp bij Ongelukken, > gebrekkigenzorg,
> zuigelingen- en > kleuterzorg, > maatschappelijk
ziekten.

Gezondheidsleer, > Hygiëne.
Gezondheidsraad, > Gezondheidswet.

Nederland.

De G. van
Gezondheidswet.
27 Nov. 1919, Stbl. 784, houdende regeling van het
Staatstoezicht op de Volksgezondheid, is de tw eede
van dien naam in Ned. De eerste was de G. van 21 Juni
1901, Stbl. 167. De gezondheidszorg werd gecentraliseerd in 1865 door de Wet, regelende het geneesk.
staatstoezicht van 1 Juni 1865, Stbl. 58-61. Deze
laatste verving de Commissiën van geneesk. onderzoek
'
en toeverzigt, die vanaf 1818 bestaan hadden.
De G. schept de organen en instellingen, w aaraan
de overheidsbemoeiingen (onderzoek naar den staat
der volksgezondheid; handhaving der wetten en
verordeningen) op het gebied der maatschappelijke
gezondheidszorg in engeren zin zijn opgedragen.
De
(Kuyperstr. 8, Den
Haag) is een adviseerend college, dat de regeering tot
voorlichting dient (van 1901 tot 1909 had de Centrale
Gezondheidsraad te Utrecht ook uitvoerende bevoegdheid). De raad is onderverdeeld in een aantal vaste
commissies. Voor bijz. onderwerpen worden tijdelijke
commissies ingesteld.
T

r

Gezondheidsraad

werk en statistiek.
Het plan districts-gezondheidsdiensten op te richten (min. Aalberse, 1920) vond geen bijval (Tweede
Botman.
Kamerstukken, zitting 1920- ’21, nr. 319).
L i t. L. Heyermans, Gem. Gezondheidszorg in Ned.
De Inspectie van het StaatstoeVoor België geldt dezelfde bepaling als voor
Ned. In België hangt de centrale g. af van het min. zicht op de volksgezondheid (onder
van Binnenl. Zaken. Hij heeft o.m. in zijn bevoegdheid leiding van den min. van Soc. Zaken) is belast met de
het onderzoek naar de voorbehoedingsmiddelen tegen handhaving en uitvoering van wetten en verordezekere zgn. sociale ziekten (Fr.: prophylaxie sociale), ningen, in verband met de volksgezondheid vastgew.o. de tuberculose, de kanker en de geslachtsziekten. steld (voorzoover geen andere wettelijke regeling
Eveneens houdt hij zich bezig met de prophylaxe der is getroffen). Er zijn 6 hoofdinspecteurs, voor vsch.
besmettelijke ziekten, het medisch schooltoezicht, de takken van dienst, benevens 30 inspecteurs, in bepaalde
inspectie van de voedingswaren, de bestrijding van de territoria werkzaam.
De Gezondheidscommissies, wier
krotwoningen, de reglementeering van den handel in
verdoovingsmiddelen, de voorbereiding van de w etten bemoeiingen zich bepaalden tot het terrein van de
en besluiten betrekking hebbende op de openbare volkshuisvesting en verontreiniging van water, hebben
zich niet in de sympathie van alle hygiënisten kunnen
gezondheid, enz.
Naast den centralen dienst bestaan er gemeentelijke verheugen. In Nov. 1933 werden ze om bezuinigingsg. Krachtens art. 8 van de Grondwet en krachtens de redenen opgeheven.
art. 75 en 78 van de gemeentewet hebben de gem.
Instellingen met een geneeskundige of
inderdaad het recht reglementen te treffen voor al wat hygiënische taak zijn: het Centraal Laboratorium
van gem. belang is, dus ook voor de bevordering en de voor Volksgezondheid te Utrecht (1910), het Rijksbeveiliging van de openbare gezondheid in hun gebied. serologisch Instituut te Utrecht, het Rijksbureau
Ze zijn daarenboven belast met het uitvoeren van voor > drinkwatervoorziening te Den Haag, het
zekere wetten op de openbare gezondheid, zoo bijv. tot Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater te Den
voorkoming of bestrijding van de epidemische ziekten, Haag en het Rijksinstituut voor pharmaco -theravan de epidemische veeziekten, van de razernij enz. Voor peutisch onderzoek te Leiden.
Botman.
dit alles kunnen zij een gemeentelijken g. oprichten,
België. In België bestaat geen speciale g. Wel
waarvan de omvang zal afhangen van het belang der bestaan er een heele reeks afzonderlijke wetten tot
gemeente.
bevordering van de openbare gezondheid. O.m. zijn
Ook moet er op gewezen worden, dat zekere openbare te citeeren: de wetten op de sanitaire politie; op de
instellingen, vnl. de commissiën van openbaren onder- uitoefening der geneeskunde en artsenijbereidkunde; op
stand, een g. kunnen inrichten. > Geneeskundige het toezicht der > voedingswaren; de wetten tot bearmverzorging. Eindelijk zijn nog te vermelden de strijding en voorkoming van zekere ziekten (> Exprov. en gem. geneesk. commissies, opgericht door de otische ziekten en andere besmette lijke ziekten),
:

r
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het ministerie van Binnenl. Zaken
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maakt geschikte gevallen meestal worden uitgemaakt door
onderzoek van een uit het g. verwijderd stukje. Het

deel uit het Beheer van Volksgezondheid. Aan ditzelfde ministerie is als consultatief lichaam gehecht
de Hoogere raad der Volksgezondheid.
De gem. kunnen in hun gebied reglementen uit-

vaardigen tot bevordering van de openbare gezondheid,
voorzoover deze reglementen niet in strijd zijn met de
Rondou
desbetreffende wetten of alg. reglementen.
Gezwel (syn. tumor, neoplasma) noemt men een
weefsel-nieuwvorming, die niet op de een of andere
wijze voor het lichaam nuttig of noodig is (bijv.
weefsel-nieuwvorming bij groei, ontstekingherstel,
als beschutting, enz.).

Dit voor het lichaam nuttelooze en soms schadelijke
weefsel bestaat uit één of meerdere celsoorten, bijv.
vetcellen (lipoma), spiercellen (myoma), bindweefselcellen (fibroma), epitheelcellen e.a. De uitgang „oma”
duidt erop, dat men met een g. te doen heeft. Als
steunapparaat en voor de voeding van deze cellen
bevat elk g. echter nog bindweefsel met bloedvaten.
Deze te zamen heeten het stroma en dit is in elk g. in

resultaat van dit onderzoek geeft den chirurg dan meestal de gegevens, die hem in staat stellen zijn besluiten

Wyers.
op zekerder grondslag te nemen.
Lit. Tendcloo, Algemeene Pathologie; Borst, Die
Ewing, Neoplastic diseases
Lehre der Geschwiilste
:

;

Ronssy, Cancer.

Gezwcloperatic, chirurgische ingreep, waarbij
getracht wordt een gezwel te verwijderen; bij goedaardige gezwellen door slechts het gezwel en niets van
de omgeving weg te nemen, bij kwaadaardige door met
het gezwel ook de omgevende, schijnbaar gezonde
weefsels te verwijderen, tegelijk met het lymphe-

afvoergebied dier streek.
Bij een goedaardig borstgezwel bijv. wordt het gezwel
door een kleine opening uitgepeld, bij een kwaadaardig
worden de geheele borstklier, de eronder liggende
spieren, de lymphewegen naar en klieren in de okselholte verwijderd met een bistouri of electrisch mes.
De kwaadaardige gezwellen worden dikwijls pas
ontdekt in een stadium, waarin deze radicale operatie
principe gelijk.
hetzij door vergroeiing
Naast een onderscheiding van de g. naar de soort niet meer kan worden verricht,
met lichaamsdeelen, die niet verwijderd kunnen worden,
cellen, waarvan ze zijn uitgegaan, verdeelt men ze in
in gebieden, die het mes niet
goedaardige en kwaadaardige. Indien niet volledig hetzij door uitzaaiingen
Krekel.
verwijderd of vernietigd, voeren de laatste bijna steeds meer achterhalen kan.
Gezworenen, > Assisen.
tot den dood; de goedaardige daarentegen niet of

Gezworen Maandag

Maandag,
, ook Verzworen
Koppermaandag, daar waar dan
kwaadaardige g. zijn: een goedaardig g. blijft beëedigd werden, wie op Driekoningendag tot eenig
beperkt tot de plaats waar het ontstaat, groeit als ambt waren benoemd. Elders heette de Maandag na
één massa, waarbij naburige weefsels wel verdrongen, Kerstmis of Paschen zoo, waar de benoemingen op die
maar niet aangevreten kunnen worden: het g. blijft feestdagen plaats hadden.
Gfrörer, August Friedrich, Duitsch
„afgekapseld”. Een kwaadaardig g. daarentegen woekert door de grenzen tusschen de vsch. historicus; *1803 te Calw (Wurtt.), f 1861 te Karlsbad.
organen en vreet alles aan, wat het op zijn weg tegen- Hij was bibliothecaris te Stuttgart (1830- ’46), prof.
komt (zgn. infiltreerende groei); worden bloedvaten in de gesch. te Göttingen (1846- ’61), lid van het parleaangetast en komt de tumor in direct contact met de ment van Frankfort (1848); in 1853 bekeerde hij zich
bloedbaan, dan kunnen groote bloedingen ontstaan. tot de Kath. Kerk; hij bleef een besliste tegenstander
Een tweede belangrijk verschil is het feit, dat een goed- van Pruisen.
Werken: o.a. Allgem. Kirchengesch. (4 dln.
aardige tumor altijd op dezelfde plaats blijft, terwijl
1859-’61).
een kwaadaardige zich uit kan zaaien door het geheele Stuttgart 1841-46) Papst Gregor VII (7 dln.
Willaert
Lit.: Alberdingk Thijm, A. F. G. (1870).
lichaam. Een der manieren, waarop nieuwe g. kunnen

slechts zeer zelden.

De

belangrijkste

verschillen

tusschen

goed-

en

heette de Verloren of

—

;

ontstaan, is bijv. het zich vastzetten van een door het
bloed getransporteerde tumorcel in een ander orgaan,
waar deze cel weer tot een nieuw gezwel voortwoekert.
Ten derde heeft een goedaardige tumor een beperkten
groei, d.w.z. op een bepaald oogenblik houdt de groei
meestal op, terwijl een kwaadaardige tumor voort-

woekert tot den dood van den lijder.
Een der andere verschillen tusschen goed- en kwaadaardige g. is nog hierin gelegen, dat bij de laatste
soort

vaak niet meer met zekerheid

is

uit te

maken van

welke soort cellen de tumor is uitgegaan, want deze
krijgen dikwijls andere of sterk wisselende vormen.
Ook als de soort cellen niet meer met zekerheid te bepalen is, blijft het toch meestal wel mogelijk te bepalen,
tot welke groep der kwaadaardige g. het onderhavige
behoort, tot de carcinomen, dat zijn kwaadaardige g.,
uitgegaan van epitheelcellen (> Carcinoma), of tot
de sarcomen, dat zijn kwaadaardige g., uitgegaan van
alle andere soorten lichaamscellen (> Sarcoma). Is
de celvorm nog eenigszins te herkennen, dan wordt dit
in den naam aangegeven: adenocarcinoma: uitgaande
van klierweefsel; osteosarcoma: uitgaande van been-

G. G. en G. D., afkorting voor: Gemeentelijke
> Gezondheidsdienst.
G. G. D., > Grootste gemeene deeler.
G. G. G., > Geert Groote Genootschap.

Geneeskundige en

G.G.G.G.,

Gehaus Geziemet GeDei decet decus), naar Ps. 92.5 opschrift boven laat-middeleeuwsche kerkpoorten.
Ghat, oase in de Midden -Sahara (I 536 E 2), belangrijk knooppunt van karavaanwegen; poort tot de
Toeareg-landen. De oase wordt door een ringmuur
omgeven. Als eerste Europeaan kwam Richardson
in 1845 in Ghat.
Ghats, 1° onderscheidene bergstations in het N.
van Britsch-Indië; o.a. Ootacamund.
2° De plateauwanden van de opgeheven schiervlakte
e s t-G h a t s
van Dekkan, Britsch-Indië. a) De
(X 224 C 4 D 5) of Sahjadri, op eenigen afstand van
de kust van Malabar en daaraan evenwijdig verloopend,
is een echt bergland met slechts weinige passen of ghats.
b) De O o s t-G h a t s (X 224 D 4 /5) bestaat uit
zier (Lat.

afk. van: Gottes

Domum

W

afzonderlijke plateau’s, door rivierdalen gescheiden,
geen aaneengesloten bergland vormend. G. de Vries.

cellen, enz.

Ghazcl(le),

Of men met een goed- of kwaadaardig g. te doen heeft
en uit welke celsoort het is ontstaan, kan in daartoe

Ghazzc, >
Gliebre,

M

> Gazal.
Gaza.
Zalige; * 1788 te Mertoele
i c h a e 1,

:
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Gheldere

Mariam

— Ghesquière

Aug. 1855. Koptisch monnik,
hoog aangeschreven, te Rome bekeerd en
1851 priester gewijd; spoedig daarna Lazarist. Vervaardigde in Gevez een grammatica, een woordenboek en
(Abessinië), f 28

als geleerde

een catechismus en werkte voor een inlandschen clerus.
Onder negus Theodorus II vervolgd, stierf hij aan de
gevolgen der martelingen hem aangedaan. Zaligverklaard 3 Oct. 1926.
L i t. J. P. Coulbeaux, M. G. (Parijs 1926) Acta Ap.
Sed. (1920, 123-127 1926, 407-411).
Feugen.
:

;

;

Karei

Gheldere,
*

1839 te Torhout, f 1913

Leerling van

Vlaamsch dichter;

de,

als geneesheer te Koekelare.

Guido Gezelle

Werken:

te

Roeselare.

Schreef

Jongelingsgedichten (1861) Landliederen
Rozeliederen (1893).
L i t.
Hugo Verriest,
Twintig Vlaamsche koppen (I) ; id., Jaarboek der Kon.
VI.

—

;

door den aartsbisschop Ruggieri in een toren werd
opgesloten om daar den hongerdood te sterven. Dan te,
in zijn Divina Commedia, doemde beiden tot vreeselijke
martelingen in den tweeden kring van den laagsten
cirkel van de Hel.
Wachters.

Gherart, Broeder, > Appelman

(2°).

Ghcrcjiu (Roemeensch; Hongaarsch: G y e r g y o), bekkenlandschap in Zevenburgen (Roemenië)
aan de Boven-Maros tusschen

G

h

e r

g

i

u -gebergte

en Hargita-gebergte; bewoond door Szekler.
Gherla (Roemeensch; Hongaarsch: S a
su j v a r Duitsch: Armenierstadt), stad
met ong. 9 000 inw. in Zevenburgen (Roemenië) aan
de Kleine Szamos, door Armeniërs gesticht en nog veel
Armeensche inwoners bezittend. Zetel van een bisschop
der Geünieerde Gr. -Kath. kerk.

mo-

;

frissche Gezelliaansche verzen.

(1883)
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;

:

Acad. (1914).

Pieter Gabriël van,

Ghcrt,

jurist,

Ghelove. Onder

de werken, die de waarheden van journalist, philosoof, magnetiseur, * 1782 te Baarleliet geloof voor onze voorvaderen op min of meer stelsel- Nassau, f 1852 te Den Haag. Studeerde te Leiden, te
matige wijze behandelden, munten vooral uit: Ruus- Jena en weer te Leiden, waar hij in 1808 in de rechten
broec’s Van den Kerstenen Ghelove, een paraphras- promoveerde. Te Jena volgde hij colleges van G. W. F.
tische verklaring van het symbolum, zooals dit bij de Hegel, met wien hij hecht bevriend bleef en wiens
H. Mis gelezen wordt; Dirk van Deli’s Tafel van den stelsel hij hartstochtelijk propageerde. Hij was 1808- ’ll
Kersten Ghelove ende der ewen, feitelijk een geheele ambtenaar aan het ministerie voor Eerediensten,
theologie in de volkstaal, verdeeld in Winterstuc 1816-1831 chef van het dept. voor R.K. Eeredienst
(57 hfst.) en Somerstuc (53 hfst.); een fundament van en secr. van de commissie uit den Raad van State
der kerstenre Ghelove, meer catechisatie, zonder voor den R.K. Eeredienst, kenmerkte zich door desletterk. waarde; een in 1478 gedrukte Spieghel des kundigheid, ijver en scherpzinnigheid, maar ook door
kersten Gheloves, ten onrechte aan Ludolf van Göttin- brute manieren en slinksche middelen. Als vurig
gen toegeschreven, wel oorspr. Ned.; een Spieghel ofte aanhanger van Hegel ’s staatsabsolutisme was hij wars
een Reghel der Kerstenre Ghelove, en andere nog van parlementarisme en persvrijheid, voorstander van
incunabeldrukken; waarvan een stelselmatig onderzoek dictatuur en, ofschoon practiseerend Katholiek, antinog moet begonnen worden.
7. Mierlo. clericaal, vijand van het zgn. Ultramontanisme, de
Ghéon, e n r i, Kath. Fransch tooneelschrijver; ziel der caesaro-papistische politiek van Willem I.
* 1875 te BrayHet Collegium Philosophicum was zijn schepping, de
niet-uitvoering van het Concordaat van 1827 zijn werk.
sur-Mame. Zijn
Vooral Capaccini en Van Bommel hebben zijn invloed
vernieuwing van
op de regeering ondermijnd en de Pélichy eischte bij
het
middelzijn optreden als directeur-generaal voor R.K. Eereeeuwsch mystedienst G. ’s ontslag. Deze werd sindsdien uit den staatsrie- en mirakeldienst geweerd en wijdde zich aan het populariseeren
spel,
door een
van Hegel’s leer en aan de beoefening van het dierlijk
zeer moderne remagnetisme, waarmee hij verscheiden genezingen zegt
gie geholpen, en
te hebben bereikt. Anoniem redigeerde hij 1828-1830
uitgegaan van het
met Jan Wap het maandblad Katholikon, waarin hij
beginsel, dat het
de Ned. Katholieken in anti-ultramontaanschen geest
tooneel niet altrachtte op te voeden. Tweemaal redigeerde hij met
lereerst literair,
W. Kiehl en J. Bakker Korff een wijsgeerig tijdschrift:
maar sociaal van
het Tijdschr. voor wijsbeg. (1828-1830), en het Atheaard is (compagnaeum (1836-1837)
beide ter verspreiding van
nons de Notre
Hegel’s leer. Hij stierf, na bediend te zijn, te Den Haag.
Dame), oefende
Lit. Wap, in: Astrea (II 1852, blz. 1 vlg.) Breudiepen invloed,
kelman, in Nw. Ned. Biogr. Wbk. (I, 938); Rogier,
ook in de Germ.
in Studiën (XXXI, 1934, blz. 115 vlg.) een uitvoeriger
H* Ghéon.
landen.
Rogier .
Voorn, werken: Les trois miracles de Sainte publicatie is in voorbereiding.
Gheschier, Petrus, Vlaamsch geestelijk
Cécile
Lo pauvre sous 1’escalier Le comédien et la
Gr&ce L’homme qui aurait vu Saint Nicolas Le bon schrijver uit de 17e eeuw, pastoor van het Begijnhof
voyage ou le mort & cheval Les yeux de PEnfer et du te Brugge. Vrije navolging van Ant. a Burgundia in
Ciel.
Baur . Des Werelts proefsteen ofte de ijdelheydt door de
Ghcrardcsca, adellijke Ital. familie; zij telt nog waerheydt beschuldight (1643).
heden in Florence talrijke afstammelingen. Hoofd
Ghesquière, Josef Hippolyte, Belg.
van deze familie was U g o 1 i n o (ca. 1220-1289), Jezuïet en hagiograaf; *1731 te Kortrijk,
f 1802 te
die tot de partij der GhibelSjnen behoorde. In zijn strijd Essen (Pruisen). Hij werd Jezuïet
(1750) en Bollandist
met de Welfen verkreeg hij de heerschappij over Pisa, (1762), nam deel aan het uitgeven van het eerste
maar toen deze stad in 1284 bij Meloria een nederlaag deel van October der Acta Sanctorum (1765) en ook aan
leed en daardoor de overmacht ter zee aan Genua moest de drie volgende deelen, de laatste
vóór de opheffing
afstaan, brak er in Pisa een oproer uit, waarbij Ugolino, van de Sociëteit van Jesus. In
1773 was hij ook de
van verraad en andere unfaire handelingen beschuldigd, publicatie begonnen van de Analecta belgica. Na de
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opheffing werkte hij aan de Acta Sanctorum Belgii
selecta (6 dln. 1783-1794).
Werken: zie Sommervogel, Bibliothèque de la
L i t.
Comp. de Jésus (III Brussel 1892, 1367).
Willaert.
Ch. Piot, in Biogr. Nat. (VII, 719).

—
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naars meesterschap over het materiaal, zijn vindingrijkheid en beknopte voordracht. Hij voerde nog talrijke
andere werken in brons uit en daarnaast groote op-

drachten als architect. Zoo maakte lüj twee ontwerpen
voor den Domkoepel als rivaal van Brunelleschi. Ten

Ghetaldi, Marino, Dalmatisch wiskundige; slotte is hij als schrijver vermaard; zijn „Commentarii”
1566 te Ragusa, f 1626 waarsch. te Konstantinopel. met biographieën van kunstenaars bevatten veel
Vriend en volgeling van Viète. G. wordt wegens zijn merkwaardigs (in 1912 uitg. door Jul. v. Schlosser).
Renaissance.
werk De Resolutione et Compositione mathematica Zie pl. bij art.
Lit.: W. Bode, Die Ital. Plastik (1911) ; P. Schu(Rome 1630), waarin hij de algebra op meetkundige
Kunstwiss. (1919). Schretlen,
Handb.
problemen toepast, door sommigen (maar met weinig bring, in Burger’s
Ghil, R e n é, Fransch dichter van de school der
recht) als een der grondleggers van de analytische
Dijksterhuis
> decadenten; * 1862 te Tourcoing; uitvinder van de
meetkunde beschouwd.
Ghetto, naam sinds de 16e eeuw gegeven aan het zgn.poésie scientifique, een soort bewust, koel berekend
overmoedigen droom nastrccft
Jodenkwartier in de steden, vooral in Italië, Spanje, symbolisme, dat den
van de klinkers (instrumenPortugal en Duitschland. Het bijeenwonen der Joden door de muzikale waarden
geheime verbindingen uit te drukken
dateert reeds uit de Oudheid; later werd dit voorge- tation verbale) de
de positieve wetenschappen.
schreven om hun invloed op de Christelijke bewoners tusschen de woordkunst en
Voorn, werken: Traité du Verbe (1887);
tegen te gaan. Hetg. in dezen engeren zin was omgeven
Oeuvre (1889-1901) Le Pantoun des Pantoun (1902).
met een muur, waarin poorten, die des nachts gesloten Lit.: J. Tellier, Nos poètes (Parijs 1888).
Baur.
werden. Na de Fr. Revolutie is het g. allengs afgeschaft,
*

.

—

;

het laatst in Rome in 1870.
Wirth, The G. (1929); Encyclop. Judaica
Lit.
Gorris.
(VII 1931).
Ghewlet, Joris de, Belg. rechtsgeleerde;
jaar
* 1651 te Gent,
f 1745 te Rijsel. Was gedurende 60

Ghilini,

Thomas Maria,

vice-superior

1718 te Alessandria (Italië),
rangen der pauselijke
f 1787 te Turijn. Hij doorliep do
diplomatie, 1763 aartsbisschop van Rhodes i.p.i.,
1763-1775 nuntius te Brussel en vice-sup. der Holl.
Zending, 1778 kardinaal. Zijn auditor J. A. Maggiore
stelde het verslag op, in 1775 aan de Propaganda
Relatio Ghiliniana.
uitgebracht en bekend als
Rogier
Het munt niet uit door objectiviteit.

der Holl.

Zending;

*

advocaat bij den Raad van Vlaanderen te Gent en bij
de Parlementen te Doornik en te Douai.
Voorn, werken: Ordonnantie van Louis den
XVI Coninck van Franckerijk ende van Navarre, om de
crimineele materiën, ghegheven tot St. Germain in Laye
Lit.: Relatio Ghiliniana, uitg. d. Van Lommel, in
XIII, 316 vgl.).
etc. (Doornik 1679); Précis du Droit Belgique (Rijsel Arch. aartsbisd. Utr. (VIII, 110 vlg.
1733) Institutions du Droit Belgique par rapport tant
1° Domenico, schilder te
Ghirlanclajo,
au XVII provinces qu’au pays de Liège (Rijsel 1736).
Florence, * 1449, f 1494. In zijn jeugd beïnvloed door
Lit.: Biogr. Nat. Belg. (VII).
en door zijn leermeester
Gheyn, Matthias van den, organist en Uccello, Castagno, Verrocchiohoofdfiguren
der FlorenBaldovinetti. Hij is een der
klokkenist, * 1721 te Firlemont, f 1785 te Leuven;
tijnsche Quattrocento, een zeer vruchtbaar meester, die
klokkenist.
beroemdste
de
België
in
herinneringen
Werken: Fondements de la basse continue in zijn heerlijke fresco’s onvergankelijkevaderstad
heeft
Lit.: aan zijn prachtlievende, kunstzinnige
werken voor klavier, viool, orgel en carillon.
nagelaten. Zijn kunst is voor alles monumentaal, zij
Elewijk, M. v. d. G. (1862).
van der, dochter van is sterk realistisch, maar ernstig en liefelijk; eenvoud
Gheynst,
een tapijtfabrikant te Oudenaarde. Onder het beleg van is haar kenmerk. Zijn composities zijn klaar en simpel
Doornik (1521) trok zij de aandacht van Karei V en van bouw, schuwen alle complicaties. De eerlijkheid,
waarmede hij de natuur en het leven aankeek, komt
werd zoo de moeder van Margaretha van Panna.
Hij
Ghibellijnen, partijnaam, ontstaan door de vooral tot haar recht in zijn edele portretten.
bij zijn tijdgenooten in hooge achting en overItal. omvorming van het woord Waiblingen, een stond
hij er een groot atelier op
voorname burcht van de > Hohenstaufen in Wurttcm- stelpt met opdrachten, hield
in S. Gimigniano, Rome en Pisa.
berg werd voor het eerst gebruikt in 1215 bij een twist na. Hij werkte ook
bevinden zich te Florence; het zijn
tusschen de aanhangers van den D. keizer in Italië Zijn hoofdwerken
van S. Franciscus) in de
en diens tegenstanders, de Welf en. Na den ondergang de schoone fresco’s (leven
serie van het leven van
van de Hohenstaufen worden de benamingen Ghibel- S. Trinita en de prachtvolle
in de S. Maria Novella, die gerekend worden
lijnen enWelfen ook voor andere tegenpartijen gebruikt, Maria
muurschilderingen ter wereld. Zij
vooral voor de adels- en volkspartij. Benedictus XII tot de schoonste
zijn het hoogtepunt van G. ’s kunst. Vooral de Geboorte
e.
14e
In
de
gebruiken.
te
namen
1334
de
verbood in
weerspiegelt zich
komen zij ook in Duitschland voor. Het verhaal, dat van Maria is zijn meesterwerk; hierin
het hoofsche leven der Florentijnsche aristocraten en
zij gebruikt zijn in den slag bij Weinsberg (1140),
vorstelijke portretten van vsch. aanwordt voor het eerst aangetroffen bij Andreas van men vindt er de
zienlijken in terug. Zijn onovertroffen kunst om in
Regensburg (1425).
groote oppervlakken vele figuren rustig te componeeren
Lit.: Ch. Poulet, Guelfes ot Gibelins (2 dln. 1922)
Sloots. komt in deze werken duidelijk uit. Men voelt hem als
id., in Hist. Tschr. (I 1923, 285-299).
Ghiberü, Lorenzo, beeldhouwer en architect voorlooper van Michelangelo (die ook zijn leerling was).
talrijke schilderijen gemaakt,
te Florence (heeft ook geschilderd); * 1378, f 1455. Buiten de fresco’s heeft hij
Hugo v. d. Goes)
In 1403 werd hij op slag beroemd door zijn eerste deur waarin soms Ned. invloed (nl. van
(o.a. Maimedewerkers
vele
had
Hij
valt.
bespeuren
te
resp.
hij
maakte
andere
twee
de
Baptisterium,
van het
groote stukken te
1404 en 1455. Deze monumentale stukken zijn zijn nardi), wier hand dikwijls in zijn
zijn te Florence
hoofdwerk; zij behooren tot de heerlijkste scheppingen herkennen is. Zijn schoonste schilderijen
bevatten de groote
der Ital. Renaissance en tot de belangrijkste kunst- (Uffici), maar ook buiten Italië
kunst (Londen, Parijs,
schatten van Florence. Men bewondert erin ’s kunste- musea prachtige stalen van zijn
.
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Ghlin, gem. in de prov. Henegouwen, ten N.W.
van Bergen; opp. 2 146 ha, 6 500 inw. Hene-rivier,
vijvers; landbouw; steenkoolnij verheid. Bezienswaardigheden: verbouwde kerk, kapel van O. L. du Mouligneau, bedevaartsplaats; oude kluis; kasteden, nl.
2° Ridolfo,
schilder te Florence, zoon van de la Motte. Oudheidkundige vondsten. Heerlijkheid
Domen ico, * 1483, f 1561, gevormd onder zijn vader bekend uit de 12e eeuw.
V. Asbroeck
en Fra Bartolommeo. Hij is een begaafd epigoon der
Ghor, El-, Arab. naam (= uitholling, inzinking)
Florentijnsche school, die invloeden van bijna alle van het dal van den Jordaan. Lengte 105 km, breedte
groote meesters onderging en deze op smaakvolle wisselend van 2 km (Dzjisr el-Moedzjami) tot 23 km
wijze wist te verwerken. Zijn beste jaren waren die, (nabij Doode Zee). Geologisch is de
Ghor een deel van
waarin hij met Raffael bevriend en door dezen beïn- de Syro-Africaansche aardspleet, die vanaf Antiochië
vloed was (na 1504). Hij stond in hooge achting en voer- aan den Orontes in het N. zich over Doode Zee en Akaba
de tallooze opdrachten uit (fresco’s en schilderijen). In in de Roode Zee voortplant. De diepste en nauwere
zijn laatste periode werd zijn kunst sterk gemaniëreerd. inzinking van de Ghor, waarin
de Jordaan zelf stroomt,
L i t. Berenson, Florent. Painters (1909). Schretlen wordt Arabisch Ez-Zor genoemd, in de H. Schrift:
Ghiselin de Bousbecque, A u g e r, Belg. „pracht van den Jordaan” (Jer. 12. 5. e.a.). Simons
diplomaat en Humanist; * 1522 te Komen (West-VL),
Ghorbasta zijn groote irrigatie -constructies in
t 1592 te St. Germain bij Rouen. Gaf een merkwaardig Makran (Baloetsjistan), die overeenkomst vertoonen
relaas van zijn zending bij het hof van Konstantinopel met dc eyelopenmuren der Pelasgen in
Griekenland en
in Legationis Turcicae Epistolae quatuor (1589), Italië. De bouwers van beide soort
muren kwamen
waarin hij o.a. bijzonderheden verhaalt over de Krim- mogelijk uit Perzië, zoodat het waarschijnlijk verGoten en hun taal. Hij kocht daar ook ong. 250 Griek- wante volkeren waren.
schehss. Zijn Opera Omnia te Leiden uitgeg. (1633).
Ghyselecrs, Antonie, Vlaamsch dichter;
L i t. De Seyn, Dict. des Ecrivains beiges. A. Boon * te Landen (prov. Luik). In
1507 nam hij dienst in
Berlijn) en zijn fraaiste portret (van Giov. Tomabuoni
uit 1488) is thans in de coll. Ford (daarvóór bij Morgan).
Zie de pi. t/o kolom 368 in dl. X.
L i t. : A. Venturi, Storia dell’Arte Ital. (VII) G. S.
Davis, G. (Londen 1908).
Schretlen.
;
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Ghislandi,

Bergamo

fra

(Italië), * 1655,

V

i

1 1 o r e,

schilder

te

f 1743. Gevormd te Venetië.

Hij schilderde bijna uitsluitend portretten van mannen
en jongelingen, die, breed en zwierig van opzet, een
groote vaardigheid en veel smaak vertoonen; een sterke

wisselwerking van licht en donker geven er vaak
Rembrandtieke effecten aan. In zijn tijd genoot hij hoog
aanzien.

een Oostenrijksch cavalerieregiment. Zijn gedichten,
bewaard in een octavohandschrift, bezingen de wederwaardigheden van zijn tijd, o.a. de verovering van
Tienen door Karei van Gelder, waar hij gevangen raakte. In hetzelfde handschrift bevinden zich nog een
aantal gebeden, aanteekeningen en de Familiares
orationes van Erasmus.

L

L i t. : Frizzoni, 1’Arte in
(1910, 1913).

Bergamo

1’Arte
(1897)
Schretlen.
;

i t.

Museum

Serrure, Vaderl.

:

Ghyvelde, >
Giacomtdli,

(1861). Piet Visser .

Gyvelde.

m

G e i n i a n o, Ital. operacomponist, * 1686 te Parma, f 1743 aldaar. In zijn tijd
Heilige, f ca. 680, waarsch. van een der meest geliefde
operacomponisten. Verbleef
Frankischen oorsprong, hoewel de legende een Griek meerdere jaren aan
het hof te Weenen.
van hem maakte; vestigde zich in de omgeving van
Werken: beste werk Cesare in Egitto (1735)
Bergen, waar hij een klooster stichtte, later naar hem schreef eenige concerten en psalm voor 2 tenoren en bas.
St. Ghislain genoemd.
Giacomino da Verona, Ital. dichter uit de 13e e.,
Ghistele, l°Cornelis van, rederijker uit de Franciscaan, schreef in Veroneesch dialect twee didac2e helft der 16e e., waarsch. uit een adellijke familie tische gedichten over het Paradijs en de Hel (De
van Antwerpen, factor van de Goudbloem dier stad, Jerusalem celesti, De Babilonia civitate infernali),
vertaalde retorychelijck, met veel Fr. en Lat. uitdruk- als voorboden van de Divina Commedia.
U i t g.
Mussafia, Monumenti antichi di dialetti
kingen, de Aeneis van Vergilius, de blijspelen van
Terentius, Ovidius’ Hcroides en Horatius’ satyren, italiani (Weenen 1864).
Giacomo, Salvatore di, een der beste
waardoor hij de Klassieke schrijvers onder de rederijkers
bekend maakte en de Renaissance in de Ned. letteren moderne Ital. dialectschrijvers; * 1860 te Napels.
Werken: Pipa e boccale (1893); Poesie ( 2 1907,
voorbereidde.
V. Mierlo. 4
Napoli, figure e paesi (1909)
1927)
Luci ed ombre
van, heer van Aksel en Maalstede; napoletane (1914) Novelle napoletane
Novelle
(1915)
* 1446 te Gent,
vóór
1520.
Door
Karei
den
Stouten
L’ignoto
(1923).
f
L i t. L. Russo, S. d. C.
(1464 of 1467) ridder geslagen, voorschepen te Gent
Is 1921).
van 1477 tot 1481; deed in 1481 een reis naar het
Giacosa, Giuseppe, Ital. tooneelschrijver;
H. Land en bezocht Palestina, Syrië, Egypte, Ethiopië, * 1847 te Colleretto-Parella (Piemont), f 1906 aldaar.
Perzië en Assyrië; in 1485 keerde hij te Antwerpen te- Was eerst advocaat.
Werken: Come le foglie (zijn beste tooneelstuk
rug, werd nog eens schepen van 1486 tot 1492, hoofdbaljuw van Gent van 1492 tot 1494 en overleed vóór 1900) II piü forte (1904). Comedies: II marito
1520 op zijn kasteel de Moere bij Aksel. Van hem is een amante della moglie (1876) ; Acquazzoni in Montagna,
Resa a discrezione. Een romantisch drama in het
betrouwbare beschrijving van de bezochte landen,
Fransch La dame de Challant (voor
Tvoyage van Mher Joos van G., eerst in lis., na zijn geschreven, 1891). Met Luigi Illtea Sarah-Bernhardt
de libretto’s
dood in druk, in 1557 uitgegeven; later nog herdrukt van La Bohème, Tosca, Madame Butterfly, door
G.
(1563 en 1572). Het is eerder toch het werk van zijn Puccini op muziek gezet.
L i t. G. M. Gatti, II teatro
di G. G. (Turijn 1914).
kapelaan, Ambrosius Zeebout.
Giamboni del Vecchio, B o n o, Florentijnsch
L i t. D. de Saint Genois, Les voyageurs Beiges (I
Ph. Blommaert, Nederduitsche schrijvers van rechter uit de 2e helft der 13e eeuw. Vertaalde in het
1847)
Gent (1862) Bibliotheca Belgica (X, G 75-77) Fruytier, Toscaansch het De arte militari van
Vegetius, de
Nw. biogr. Wbk. (VI).
y, Mierlo. Historiae van Paulus Orosius en Le Trésor van Brunetto
Gliislengliicn,
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Latini. Schreef ook een allegorischen roman: Intro Ulrix.
duzione alla virtü.

Antonio

Maria, Zalige; * 12
Gianelli,
April 1789 te Cerreto (Ligurië), f 7 Juni 1846 te Piacenza; 1812 priester, eerst werkzaam als volksmissionaris,
daarna prof. aan het seminarie te Chiavari. Hier stichtte hij in 1829 voor de opvoeding der vrouwelijke jeugd
en voor ziekenverpleging de tegenwoordig in Italië,
Z. Amerika en Azië (sedert 1901 te Jerusalem) werkzame
Congregatie der Suore di nostra Signora de 11’ orto,
naar hem ook wel Gianelline genoemd. Verder richtte
hij het genootschap op van de Missionarissen van den
H. Alphonsus voor priesterretraites en volksmissies.
In 1838 biss. v. Bobbio. Zaligverklaard 19 April 1925.
Acta Ap. Sed. (1925, 176-179) L. Rodino
L i t.
Genua 1894).
Feugen.
Gianjar, een der autonome rijkjes van Zuid-Bali,
ten O. begrensd door Kloengkoeng, ten N. O. door
Bangli, ten W. door Mengwi en ten Z. W. door Badoeng. Hoofdstad is Gianjar; in het N. ligt de heilige
badplaats Tampak-Siring; door het land stroomen de
Oenda en de gevloekte rivier Patanoe, welker water
tot voor kort niet voor irrigatiedoeleinden gebruikt
mocht worden. De naam van het rijkje dateert uit
1839, toen de déwa Manggis zijn zetel in G. vestigde.
In 1883 werd G. practisch door Kloengkoeng en Bangli
geannexeerd, maar in 1892 herstelde het zich tijdelijk;
om blijvende moeilijkheden met de nabuurstaatjes te
ontgaan, bood de vorst in 1900 zijn land aan het Ned.Ind. gouvernement aan. Zoo bleef hij als vazalvorst gehandhaafd, toen zijn buren zich, de een na den ander,
hun gebied door het Ind. gouv. zagen ontnemen.
L i t. Schwartz, Aanteek. omtrent het landschap
Berg
G. (T. B. G., XIX 1900, 166 vlg.).
Giannini, D u s o 1 i n a, zangeres; * 1902 te
Philadelphia uit Ital. ouders, operasopraan en concertzangeres, die in Amerika en Europa een groote reputatie
:

;

:

:

:
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nauwkeurigheid en zijn schitterenden stijl, blijft
G. een zoon van de 18e eeuw, vol vooroordeelen tegen
den godsdienst en de M.E. Hij werd in 1774 tot lid van
Willaert.
het parlement gekozen.
Verdere werken: Miscell. works (2 dln. 1796).
Gibbons, 1° James, kardinaal, invloedrijkste
kerkvorst van Amerika; * 1834 te Baltimore als zoon
van een lerschen immigrant, f 1921 als bisschop
(sinds 1877) en kardinaal (sinds 1886) aldaar. Zijn
sympathieke persoonlijkheid heeft voor een groot deel
aldaar het kerkelijk leven in de tweede helft van de
19e eeuw beheerscht. Hij had een sterk irenische natuur,
een groote liefde en bewondering voor zijn land, een
zeer practisch inzicht. Steeds de godsdienstige onverdraagzaamheid bestrijdend, werd hij ccn door alle
richtingen erkende en gewaardeerde figuur, de gezijn

vierde Amer. burger, raadsman der presidenten.
Hij bracht de Kerk tot groot aanzien in het land.
Hij was de ijverigste promotor en eerste kanselier van
de Kath. Universiteit te Washington, kwam vaak
tusschenbeide in arbeidersconflicten (in zijn jeugd
was hij handelsemployé geweest), beschermde in 1887
de „knights of Labour”, een eenigszins geheim, doch
daarom juist echt Amer. genootschap, tegen een
pauselijk verbod, waardoor de Kerk anders de arbeiders

van zich zou vervreemd hebben; van den anderen kant
hij reeds vroegtijdig op de gevaren van het
socialisme. In den Wereldoorlog stichtte hij den
Nationalen Kath. oorlogsraad. Hij ruimde vele antiKath. vooroordeelen uit den weg bij tallooze Protestanten in Amerika en Engeland door zijn apologetische
werken. Van het > Amerikanisme trok hij zich loffelijk
Beijerslergen van Henegouwen,
terug.
Werken: o.a. The Faith of Our Fathers (Baltimore
83
Ned. vert. Het geloof onzer vaderen,
1917
1876,
2
L i t. A. S. Will (New York 2 1922 Fr. vert.,
1908).
Parijs 1926)
The Cath. Encycl. [s.v. Baltimore (h) II
New York 1913, 234 Suppl. I, 341]; De Jong, Handboek
wees

—

;

:

;

;

;

;

verwierf.

Causeway

= reuzendam), land-

(Eng.,
Giant’s
tong, uit 40 000 basaltko lommen

opgebouwd aan de

Noordkust van het graafschap Antrim, Noord- Ierland.
Giardini, F e 1 i c e de, beroemd violist en
componist, * 1716 te Turijn, f 1796 te Moskou; leerling van Paladini en Somis; werkte te Rome, Londen,
Parijs; in 1755 concertmeester van Ital. opera te Londen.

Werken:
concerten

—L

i t.

:

;

voor viool o.a. sonates, soli, duetten,
verder kamermuziekwerken, oratorium Ruth.

Pohl, Mozart

und Haydn

in

Londen

(I).

Klein-Aziatische plaats ten W.
van Angora, waar resten van een Hettietisch fort met
dubbele omwalling en een Hettietisch rotsreliëf zijn
gevonden. Dit laatste stelt twee staande en een zittende
godheid voor.
Gibbaeum, ook breuksteentje genoemd, behoort
tot de plantenfam. der ijskruiden, Aizoaceae. Uit
Z. Afrika stamt G. molle, een even dik als hoog en
omgekeerd eivormig plantje, lichtgroen van kleur met
2 1 / 2 cm breede, lila -rosé straalbloemen. Dit vetplantje
Bonman.
wordt veel gekweekt voor verzamelingen.

Giaur Kalesi,

der Kerk. Gesch. (III 1932, 247).

2° Orlando, beroemd Eng. componist, * 1583
Cambridge, f 1625 te Canterbury; vooraanstaande
plaats in de Londensche muziekwereld; 1623 doctoraat
in de muziek; 1624 organist Westminster abbey.
te

Werken: 3-st. fantasieën voor viool, fancies,
stukken voor virginaal in de Parthenia, madrigalen,
Lit.:
motetten en andere kerkelijke composities.
Fellowes, G. A short account of his life and work (1925).
Gibbs, 1° James, architect; * 1682 te Foot-

—

deesmire bij Aberdeen (Schotland), f 1754 te Londen.
Leerling van Carlo Fontana te Rome, vanwaar hij het
Klassicisme van Palladio naar Engeland overbracht.

Radcliff-bibl. te Oxford (Rotundebouw).
A. Michel, Hist. de Part ( 2 VII, 607).
Lit.
2° J o s i a h
Amer. physicus;
Willard,
* 1839 te New Haven (Connecticut), f 1903 aldaar.
Werd prof. aan het Yale-College te New Haven, waar
hij eerst thermodynamische problemen bestudeerde.
Daarna verrichtte hij zeer fundamenteele onderzoekingen over physische chemie, o.a. publiceerde hij in
1876 een verhandeling over evenwichten van heterogene systemen. De naar hem genoemde phasenregel
Gibbon, > Aap.
dateert van 1878, eveneens de afleiding van kristalGibbon, E d w a r d, Eng. historicus; * 1737 te vorming uit de capillaire eigenschappen van opPutney (bij Londen), f 1794 te Londen. Hij studeerde lossingen. G. ontwierp tevens
de vectoranalyse.
te Oxford en te Lausanne, kwam in betrekking met
«/• v. Santen.

Voltaire (1757) en met de Encyclopedisten (1763),
reisde naar Rome, waar hij de gedachte opvatte van
zijn beroemd werk The history of the decline and fall
of the Roman empire (1 1776; II-VI 1781-’88). Hoewel
merkwaardig door zijn wonderbare synthetische kracht,

Hoofdwerk

>

:

Phasenregel.

Werken:

Elementary Principles in statistioal
Mechanics (New York 1902). Na zijn dood verschenen
The Scientific Papers of J. W. G. (2 dln. Londen 1906).
Lit.: J. Willard, J. W. G., Nature (LXVIII, 11, 1903).
3° Sir Philip (Hamilton), Kath. Eng. roman-

—

;

Gibbus
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and Co; later achtereenvolgens tot de Rom. prov. Hispania Baetica,
Zijn
romans daarna tot het West-Gotische Rijk in Spanje, bleef in
en oorlogscorrespondent.
behandelen vooral het Kath. leven in Engeland; schreef Arab. bezit van 712 tot 1212, toen ze door Castilië werd
bekeeringsgeschiedenissen van een zuiver begrip en een gewonnen en werd in 1704 veroverd door de Hollanders
gezonde blijmoedigheid.
en Engelschen. De laatsten hielden G. in bezit en
Voorn, werken: Heirs Apparent (1923) The maakten er een der sterkste vestingen der wereld van,
Unchanging Quest (1925)
The Age of Reason (1928)
don sleutel tot de Middellandsche Zee.
Darkened Rooms (1929) Wings of Adventure (1930)
G. is een Kroonkolonie, die alleen door een
The Winding Lane (1931).
J. Panhuijsen .
gouverneur wordt bestuurd.
Gorris .
Gibbus, een knik in de ruggegraat. Vindt zijn
Straat van Gibraltar, zee-engte tusschen het Pyreontstaan in een tuberculose van de wervels (> Spondy- neesche schiereil. (Europa en de Atlaslanden (Afrika),
)
litis). Bij ondoelmatige behandeling kan deze g. tot
verbindt den Atlant. Oceaan met de Middell. Zee.
een sterke verkromming van de ruggegraat aanleiding
geven. Doordat de oorzaak van de g. gelegen is in een
besmetting met t.b.c., moet de behandeling in de
eerste plaats erop gericht zijn om de t.b.c. tot genezing
te brengen. Zooals bij alle vormen van been- en
gewrichtstuberculose is het raadzaam, om de patiënten
aan de inwerking van het zee- of bergklimaat bloot te
stellen. Gedurende het genezingsproces is het vaak
mogelijk de g. te doen verdwijnen, indien daartoe
bep. maatregelen worden getroffen.*- Gipsbed. v. Haeff .
Gibea, zie onder > Gabas.
schrijver; * 1877; medeleider bij Cassell

journalist

;

;

;

Gibccq, gem. in het N. van de prov. Henegouwen,
ten O. van Aat; opp. 651 ha, ruim 300 inw.; Buissenalrivier; heuvelachtige landbouwgrond; kerk uit 18e e.
met marmeren

Giberne,

altaar.

vroeger

bij

de meeste

legers

en

bij

verschillende wapens in gebruik zijnde patroontasch
met bandelier. De patroontasch bestond uit twee
gedeelten, een voor het opbergen van kogels, de andere

voor het bewaren van de voorwerpen voor het onderhoud van de wapens.
In het Ned. leger wordt de g. tegenwoordig nog
slechts gedragen uit traditie bij het korps rijdende
artillerie en als versiersel in ceremonieele tenue door
officieren der cavalerie en artillerie en door de
de ordonnansofficieren van de koningin.
Het woord is vermoedelijk in de Fransche taal
gekomen uit het Duitsch (Schiebenbecher - Schibbecher - chibeme - giberne).
L i t. : Diot. dc 1’Armée do Torro (III Parijs, J. Corréard, 1844).

Gibli
wind,

die

v.
is

een
in de

warme en droge
lente

en

herfst

Leeuwen

.

Z. of Z.O. stof-

in

Tripolitanië

waait.

Gibraltar,

stad en vesting aan de Straat van G.
(36° 8' N., 5° 21' W.), 21 000 inw. (ruim 15 000
Kath.), aan de O. zijde van de Bocht van Algeciras.
Het ligt aan den W.kant van een rots, die hoofdzakelijk
uit Jurakalk bestaat en door een zandige landengte
van het vasteland is gescheiden. G. heeft een gemengde
bevolking: Spanjaarden, Marokkanen, Joden, Engelschen. Naar het Z. toe liggen de havenwerken (bunkerstation: kolen en olie) en de vestingwerken, die vroeger
zeer groote beteekenis hadden. De Oostkust is veel
steiler. De hoogste punten zijn Mount Rockgun 407
en Highset Point 425 m. Het gebergte van G. is de
eenige plaats in Europa, waar nog apen in het wild
leven (Magoten, Pithecus innus L.). Het klimaat is
uitstekend, maar de bodem onvruchtbaar; vandaar
dat invoer van levensmiddelen uit Spanje en Afrika
plaats heeft.
G. vormt een zelfstandig Kath. bisdom; ook is er een
Anglic. bisschop.
Erkelens.
Gibraltar, oudtijds G a 1 p e, ontleent zijn naam
aan Dzjebel-al-Tarik, d.i. heuvel van Tarik, den Arab.
veldheer, die aldaar in 712 landde. De stad behoorde

m

Straat van Gibraltar.

De breedte bedraagt bij den W. ingang (tusschen Kaap
Trafalgar en Kaap Espartei) ong. 43 km, waarna de
straat zich trechtervormig

vernauwt tot

ca.

14

km

tusschen Kaap Tarifa en Kaap Cirio. Aan het O. einde,
tusschen Gibraltar (Europa Point) en Ceuta (Punta
de la Almira) bedraagt de breedte ong. 23 km. De
lengte bedraagt ca. 60 km, de diepte bedraagt in het O.
ongeveer 1 000 m, afnemende naar het W. (400-700 m),
alwaar in den ingang twee ruggen van 200 h 300

m

liggen.

De Straat is in jong-Tertiairen tijd ontstaan door
een breuk tusschen het Andalusische en het Rifgebergte. Behalve de vlak onder de steile kusten
gelegen riffen, is de Straat geheel vrij van gevaren,
alleen de zware stroom en de soms hevige buien
kunnen hinderlijk zijn. Door de sterke verdamping
van het water der Middell. Zee, welke den watertoevoer der rivieren enz. overtreft, is deze zee zoutrijker dan de Atlant. Oceaan en haar niveau zou dalen,
wanneer niet een zware bovenstroom (beïnvloed door
het getij) uit den Oceaan in Oostel. richting naar de
Middell. Zee trok. Een zoutrijker onderstroom trekt
in omgekeerde richting.

Aan de Noordzijde bevindt zich de groote baai van
Algeciras, beheerscht door het Eng. Gibraltar. Aan
de Zuidzijde bevinden zich de baai en haven van
Tanger (geïnternationaliseerd) en van Ceuta (Spaansch).
De Straat (beheerscht door het Eng. Gibraltar) is
voor de scheepvaart en het wereldverkeer van buitengewoon belang, vooral sedert de opening van het
Suez-kanaal. Jaarlijks passeeren ca. 7 000 schepen,
met ong. 27 millioen netto reg. ton. Het vooral in
Spanje in de laatste jaren gepropageerde plan, om

;
:

;

Gibson
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een tunnel te bouwen onder den West-ingang ter verbinding van Europa en Afrika, is technisch uitvoerbaar, doch de grootte van het verkeer tusschen de
aangrenzende landen rechtvaardigt de uitvoering van
Wissmann.
een dergelijk grootsch plan niet.
Wilson, Eng. dichter;
Gibson,
* 1880 te Ilexham (Northumberland), stond eerst
onder den invloed van Tennyson, later een der leiders
van de > Georgian Poets; zijn eenvoudige, maar
eerlijke poëzie handelt over het leven van boeren en
arbeiders en over de natuur.

Wilfred

Voorn, werken:

Collected Poems (1926) ; de
tooneelspelen: Daily Bread (1910) ; Womenkind (1923)
J. Panhuijsen.
Kestrel Edge (1924).
theosoof; * 1638
Gichtel,

Johann Georg,

Regensburg, f 1710 te Amsterdam. Op een reis
naar Ned. kwam hij in aanraking met den predikant
Breckling in Zwolle en legde hij zich toe op de mystiek.
Uit Regensburg verbannen, ging hij weer naar Zwolle;
in 1668 werd hem ook het verblijf in Overijsel ontzegd
en vertrok hij naar Amsterdam. Hier leerde hij de
werken van Jacob Böhme kennen, die hij in 1682
(in 11 dln., met medewerking zijner leerlingen, vnl.
van Ueberfeld, zijn opvolger) uitgaf. Zijn denkbeelden
(G. verwerpt o.a. het huwelijk) heeft hij uiteengezet
in: Theosophia practica (7 dln. Leiden 1722), uitgeg.
door von Ueberfeld.
Gichtelianen, ook wel Engelenbroeders
genoemd, zijn hier en daar in Ned. en Duitschland nog
te vinden. Zij leggen zich toe op gebed en boete en
onthouden zich van het huwelijk.
L i t. G. C. A. v. Harlesz, J. Böhme u. die AlchyFeugen.
misten (1882); Real-Enc. (VI, 657-660).
Ned. sierkunstenaar en
Jaap,
Gidding,
schilder; * 1887 te Rotterdam; studeerde aan acad.
aldaar (zilveren medaille afd. decoratieve kunst) en
op ateliers voor glasschilderkunst van Kerling, Den
Haag. Werkte te München (tooneeldecors voor het
Künstler-theater, 1908) en Parijs. Nam in 1916 de
leiding van ateliers voor dec. kunst te Rotterdam.
1918- ’19 leeraar aan de School voor kunstnijverheid
te Utrecht; 1923- ’25 werkzaam te Berlijn, München,
Parijs en in Italië, om zich in het ontwerpen van
mozaïek, tapijten, bespannings- en bekleedingsstoffen enz. te bekwamen. Maakte wandschilderingen
en ontwierp vloerbekleeding, glas in lood enz. voor
vsch. theaters, café-restaurants en woonhuizen, glaswerk voor Leerdam en aardewerk voor „De Porceleyne
Fles” te Delft. Tot zijn voorn, werken behooren een der
drie Oranjeramen in de Nieuwe Kerk te Delft (1933)
en het mozaïek voor het monument G. J. de Jongh
te Rotterdam (1934- ’36). G. vereenigt gevoelig begrip
te

:
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enchainé, 1899). In alle bevrijdt hij den roman
uit de eng-naturalistische formule: de kunst is
voor hem geen slaafsche copie van de werkelijkheid,

maar

bewuste

schepping, klare
en ordelijke selec-

Uit zijn Prot.
denkgewoonten
brengt G. in den
modernen roman

tie.

overdreven
een
zucht naaronrustige, uiterst pijnlijke en niets verhullende zelfont-

leding, die ook
eigen en anderer
perversiteit

aan

het licht brengt;
met het gevolg
dat, in veel zijner
de ro-

werken,

manhelden zichin knagende, nooit opgeloste gezelf uitputten
wetensconflicten. De harde Calvinistische leer der verzaking geeft er geen milden toon, ook aan de schoonste

levensoffers (bijv. in

La Porte

nieting.

immorahun aandeel levensge-

étroite, 1909):

listen veroveren zich genadeloos

Daarom, een zelden verheffende en dikwijls
want verheerlijking van het

zéér gevaarlijke lectuur,

bandeloos, onverantwoordelijk handelen (1’acte gratuit).

Ook zijn enkele tooneelstukken (Le roi Candaule,
1901; Saül, 1904; Retour de 1’enfant prodigue, 1909;
Oedipe, 1932) doen meer aan gedetailleerde karakterontleding dan aan de uitbeelding van noodlotsgebeuren. Zijn letterkundige critiek (Prétextes, 1905; Nouveaux prétextes, 1911; Dostojewski, 1924) is hem
evenzeer aanleiding tot het stellen en oplossen van
ethische vraagstukken, en het vervolgen van het geestelijk avontuur. De stijl van G. is van een strenge,
zuivere classiciteit. Het geheel dient strikt gereserveerde lectuur te blijven. Hij stichtte en leidt de invloedNouvelle Revue Fran<jaise. Zijn laatste ontwikkenaar het communisme toe.
L i t.
U i t g. Oeuvres compl. (Parijs 1933 vlg.).
H. Massis, A. G. (1927 Kath.)
J. Rivièro, A. G. (1925)
A. Naville,
S. Braak, A. G. et l’&me moderne (1927)
.Schulz, Die
Etudes, souvenirs, témoignages (1928)
A.
Fernandez,
G. (1931);
Sprachkunst A. G.’s (1929); R.
M. Schwob, Le vrai drame d’A. G. (1932) ; L. Pierre-

rijke

ling

is

—

:

;

;

;

;

Quint, A. G. (1933).

W

Baur.

om
Koomen.
Charles,
van sierkunst met groote bekwaamheid.
Gidc, 1° A n d r é, Fransch roman-, tooneel- en zijn leerboeken op theoretisch en hist. gebied
essayschrijver van Europeeschen rang, profeet van het der economie en zijn werken in verband met de coöpe> immoralisme; * 1869 te Parijs. Zijn vroegste werken ratie; * 1847 te Uzès, f 1932 te Parijs. G;. promoveerde
trokken nauwelijks de aandacht; kort vóór den We- op een proefschrift: Le droit d’association en matière
reldoorlog drong hij tot het groote publiek door. G. is religieuse. De werken van Bastiat trokken zijn belangliberaal Protestant van huis uit en sterk cosmopoli- stelling voor de economie. Hij was prof. in de economie
Parijs.
tisch beïnvloed, vooral door Duitsche, Eng. en Sla- aan vsch. hoogescholen, ten slotte aan die van
2°

vische cultuur, naast den Calvin istischen bijbel. In
hoofdzaak epicus, beoefende G. vsch. genres: den analytisch -psychologischen roman L’immoraliste (1902);
Symphonie pastorale (1920); Les faux-monnayeurs
(1926); L’école des femmes (1929); den phantasierijken verbeeldingsroman (Les caves du Vatican,
1914), den bekentenis-roman (Si le grain ne meurt,
1921),

de

wijsgeer ige

vertelling

(Prométhée

mal

Fransch economist, bekend

Als economist ziet G. de econ.-soc. ordening in verband met het verleden en de toekomst; de gesch.
interesseert hem in zooverre ze het heden heeft voorbereid en het tegenw. ziet hij als een voorbereiding
voor de toekomst. Zoo stelt hij zich de vragen: zal het
toonstelsel ooit verdwijnen; waarom zou de groote
ondernemerswinst van blijvenden duur zijn; zal het
metalen geld door een ander worden vervangen?

-

;
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Hij bestudeert de moreele waarde van weelde en spaarLit.: Anal. Boll. (14, 1895, 5-80) Subsidia hagiogr.
zaamheid en van de verdeeling der rijkdommen; (III Brussel 1895).
Feugen.
de rechtmatigheid van het grondbezit; hij veroordeelt
Gieles van Molhem (bij Afflighem), misschien
het erfrecht ab intestato tenminste in de verwijderde Benedictijn uit de abdij van dezen naam, is de vertaler,
graden. G. wordt als moraaleconomist de groote in strophen van twaalf verzen op twee rijmen, van het
verdediger der coöperatieve gedachte. Als moralist groote strophische hekeldicht Miserere, van Rinclus
bestrijdt hij het bederf der zeden door lit., kunst en (kluizenaar) van Moiliens, zekere Bertremiels, uit
spel. Hij ontkent niet het bestaan van een pure econo- het begin der 13e eeuw. Met strophe 97 brak hij zijn
mie, maar hij eischt voor de economie het recht op werk af: het was hem ook te machtig; een zekere
eener econ. politiek, waar de rechtvaardigheid plaats Heinric, misschien eveneens Benedictijn, zette het
;

vindt naast het nut.

Werken:

Principes d’écon. polit. (1889, 26 1931)
Cours d’écon. polit. (2 dln. 1909, 10 1931) ; Hist. des doctrines écon. (in samenwerking met C. Rist 1909, 6 1929)
Ch. Fourier, Oeuvres choisies
La Coopération [1900,
6
1929 (onder den titel Le Coopératisme)] Les sociétés de
coopérativcs de consommation ( 4 1924) Des institutions
en vue de la transformation ou de 1’abolition du salariat
Lit.: Revue d’econ. polit. (1933, C. G., sa
(1920).
vie et son oeuvre).
M. Verhoeven .
;

;

;

;

—

Gidi
(I

of I g

519 C

Gids,

i

d

i,

duinlandschap in de

W. Sahara

2).

D e,

Ned. maandschrift, gewijd aan

lite-

ratuur, tooneel en andere cultureele vraagstukken.
De G. werd opgericht in 1837 door Potgieter, Bakhuizen v. d. Brink, W. J. C. v. Hasselt en C. P. E.
Robidé van der Aa onder den titel: „De Gids, Nieuwe
Vader landsche Letteroefeningen”, in navolging van
het verouderde: „Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen” (dat nog tot 1876 bleef bestaan). Het

dat na den tweeden jg. den onderdeed heel wat stof opwaaien, en werd,
om de scherpe critieken, al spoedig „de Blauwe Beul”
genoemd (naar de kleur van het omslag). Potgieter,
die tot 1865 in de redactie bleef, gaf richting aan de G.
en streed er voor zijn ideeal: een herleving van den
Ned. geest naar het voorbeeld van de GoudenEeuw.
Eerst in 1847 werd de G. van enkel literair, een algemeen tijdschrift. Tegelijk met Potgieter verliet ook
Conrad Busken Huet de redactie. De G. is steeds het
leidende tijdschrift der vooraanstaande liberalen
geweest en heeft zich, niettegenstaande den storm van
de „Tachtigers”, de Nieuwe Gids en tal van andere
tijdschriften, staande kunnen houden als een der
groote voorlichters der Ned. cultuur.
Lit.: De Gids (jg. 1886, afl. IV) A. Verwey, Toen
de Gids werd opgericht (1897) Ger. Brom, Holl. Schilders
en schrijvers in de vorige eeuw (1927) id., Romantiek
en Katholicisme in Ned. (I 1926, 171 vlg.) G. v. Rijn,

nieuwe

tijdschrift,

titel verloor,

;

;

;

;

Nic. Beets

Piet Visser.

(I).

Gids. De jonge Gids, > Jonge
nieuwe Gids, > Nieuwe Gids.

Gids;

De

Gidsfossicl, > Fossiel.
Giebel, > Steenkarper.

Giek, 1° licht roeivaartuig, meestal gebruikt
voor sportieve doeleinden.
2° Bij kleinere zeilvaartuigen ook wel de zgn. boom
aan den onderkant van het zeil.

Giekerk, >

Tietjerksteradeel.

Gielemans, Johannes,
maar
afschrijver van
ijverig,

Rooklooster

van

niet

regulier kanunnik,
betrouwbaar hagiograaf;
f 1487 als subprior van
Behalve de geschiedenis

altijd
hss. * 1427,

bij

zijn klooster

Brussel.

(Primordiale Rubeae Vallis, 1460)

schreef of compileerde hij het meer dan 1 000 levens
bevattende Sanctilogium (2 dln. 1483- ’85), het Hagiologium Brabantinorum (2 dln. 1476-’84) en het

Historiologium Brabantinorum.

voort, tot strophe 122; het oorspr. gedicht telde
273 strophen en was een van de machtigste boetpreeken
uit dien tijd. Heinric ’s bewerking is veel verdienstelosser, schilderachtiger, dan die van Gieles.
heeft Heinric ook met Hein van Aken willen
vereenzelvigen. De vertaling is uit het einde der 13e
of begin der 14e eeuw.
U i t g.
Vaderl. Museum (1860); P. Leendertz
lijker,

Men

—

:

Lit.: ibidem
(1893).
VI. Acad. (1924).

L.

;

Wülems, Verhand.

Kon.

V. Mierlo.

Gielis van Trecht, rondreizend spreker-dichter,
die in zijn tijd (14e eeuw) eenige beroemdheid moet hebben gehad, vermeld in het gedicht Deen gheselle calengiert den anderen die wandelinghe(Belg. Museum, 1843).

Gier noemt men het vocht, dat uit mest sijpelt;
het bestaat hoofdzakelijk uit de vloeibare uitwerpselen
van dieren en bevat als zoodanig vooral stikstof(ureum, hippuurzuur en urinezuur) en kaliverb indingen. Deze stikstofverbindingen worden door bacteriën
gemakkelijk en snel in ammoniakstikstof omgezet,
waardoor de stikstof van de g. goed opneembaar
wordt voor de plant, echter ook bij minder zorgvuldige
bewaring en aanwending spoedig vervluchtigt. Vandaar dat de samenstelling van g., afkomstig van
verschillende bedrijven, sterk wisselt; het stikstof
gehalte loopt uiteen van 0,1-1 ,2% en het kaligehalte
van 0,3-1 ,5%; phosphorzuur en kalk bevat deg. zeer
w einig. Behalve van de bewaring hangt de samenstelling ook af van de voeding der dieren (hoe krachtiger de voeding, hoe rijker de g.), de productie der
dieren (g. van mestdieren is bijv. beter dan die van
melkkoeien) en de diersoort (varkensgier is minder
waardevol dan die van andere diersoorten).
De beste wijze van bew aring van de g. wordt verkregen door deze zoo spoedig mogelijk uit de stalgrup
in een goed gesloten
te laten afvloeien. Door het aanbrengen van stankafsluiters,
soms mede nog door op de g. planken te laten drijven,
waartusschen olie, wordt een goede luchtafsluiting
bereikt en daardoor stikstofverlies zooveel mogelijk
voorkomen. Per stuk grootvee rekent men op 2-3 3
kelderinhoud. Conserveering van g. met behulp van
zuren, bijv. zwavelzuur en phosphorzuur, of met
superphosphaat heeft niet voldaan. Vanwege het
gemakkelijk vervluchtigen van den ammoniak mag g.
niet aangewend worden bij droog, zonnig weer en sterken wind, nooit op bevroren grond en moeten gierwagen, giervat of gierton zoo geconstrueerd zijn,
dat de g. zoo dicht mogelijk, gelijkmatig verdeeld
bij den grond gebracht wordt. Direct vermengen met
den grond door eggen of ploegen of op de wijze zooals
bij den gierwagen van Plath, waarbij de g. uit het
reservoir door buizen aan de achterzijde van schoffels
wordt gebracht en onder den grond wordt uitgestort,
is gewenscht. G. wordt vooral als meststof aangewend
op grasland en voor hakvruchten, waarbij aan aanvulling met phosphorzuur gedacht moet worden.
Te groote hoeveelheden gier op drogen grond kan
r

T

gierkelder

m

:
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van de graszode ten gevolge hebben.
A. Stutzer en F. Honcamp, Die Behandlung
und Anwendung von Stalldünger und Jauche (1928)
5
Dewez .
J. M. L. Otten, Bemestingsleer ( 19S4).
Gieren. Hierdoor verstaat men de beweging van
van den eenen oever eener rivier
een

verbranden

L

i t.

:

gierpont

naar den anderen, zoodat de pont door middel van een
gierkabel of gierketting aan een zich
bovenstrooms en in het midden der rivier bevindend
anker bevestigd is. Nadat de gierpont door middel
van een lier in een bepaalden schuinen stand ten
opzichte van den kabel gebracht is, wordt hij door de
kracht van den stroom naar de overzijde bewogen.
De gierkabel of -ketting wordt opgehangen aan eenige
gierbootjes om den doorhang en den weerstand
P. Bongaerts.
tegen den stroom te verminderen.
Gieren (Vulturidae) vormen een fam. der orde
roofvogels, waartoe de grootste soorten behooren.
De snavel is langer dan de kop, recht, slechts voor de
punt haakvormig omgebogen, met een groote washuid.
Bij enkele komen kamvormige huidwoekeringen op
den bovensnavel voor. De krachtige pooten dragen
zwakke teenen met korte, weinig gebogen nagels.
De vleugels zijn zeer groot, breed en meestal afgerond.
Het keelgat is tot een krop verwijd, die gevuld als een
zak uit den hals te voorschijn komt. Van de zintuigen
is het gezicht het hoogst ontwikkeld; daarmee kunnen
zij
op groote afstanden hun voedsel opmerken.
Weinige vallen levende dieren aan met het oogmerk
ze te dooden; in den regel leven zij van lijken. Zij leven
alleen daar,
in het

dan

alle

waar

groote,

kuddenvormende zoogdieren
zijn. Zij kunnen hooger

open veld aanwezig

andere vogels vliegen en zijn in staat de grootGieren.
ste veranderingen

Na

beëindigden

Grauwe

gier.

van den luchtdruk
maaltijd

blijven

zij

te verdragen.

nog urenlang

om

zich daarna naar het water te
begeven; zij drinken veel en baden zich vaak.
In het hooggebergte van haast geheel Zuid-Amerika

bij

hun

leeft

voedsel,

de

condor

(Sarcorhamphus gryphus L.).

uitgekleurd dier zijn zwart; de
buitenste dekveeren en de halskraag zijn wit; de slagpennen zijn witgezoomd. De hals en krop hebben een
verschillende roode kleur; de vlucht der mannetjes
bedraagt 2,75 m. De vogel eet bij voorkeur aas; soms
valt hij ook levende dieren aan, maar nooit menschen.
gier (Vultur monachus L.) leeft in
De
Spanje, op den Balkan, in de lage landen aan den
Donau tot de Karpathen toe en in een groot deel van
lang. De veeren zijn
Azië. Het mannetje is 1,1
gelijkmatig bruingrijs, de naakte hals loodgrijs. Zij
verteren eerst de gespierde deelen van een dier; de
ingewanden eerst, als zij geen ander voedsel hebben.
Zij vallen ook levende gewervelde dieren aan. In

De veeren van een

grauwe

m

lammergier

(Gypaëtus
Europa leeft ook de
barbatus L.) op alle hoogere bergen der drie Zuidel.
schiereil. en in den Kaukasus; verder is hij over een
groot deel van Azië verbreid. In Zwitserland, waar hij
vroeger nestelde, is het laatste exemplaar in 1887
lang. De veeren van een
gedood. Het mannetje is 1
ouden vogel zijn op den kop geelachtig wit, op nek en
achterhoofd roestgeel; de vleugels zijn zwart de onderzijde is hoog roodgeel. Het voedsel bestaat uit dood aas
(versch aas mogen zij niet) en uit dieren, die zij door
ze te verschrikken in den afgrond jagen; er zijn gevallen
bekend, dat zij kinderen aangevallen hebben. Het
uithalen hunner nesten laten zij echter rustig toe. Keer.

m

;

Gieren. Condor.
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Gierigheid, > Hebzucht.
man * 1820 te Radziwilof, f 1895 te St. Petersburg.
Gierke, Otto Friedrich von, Duitsch Aanvankelijk diplomaat, 1882-’95 minister van Buitenl.
;

rechtsgeleerde, * 1841 te Stettin, f 1921 te BerlijnCharlot tenburg. Hij was Gerichtsassessor te Berlijn
(1865), buitengew. hoogleeraar aldaar (1871), daarna
te Breslau (1872), te Heidelberg
(1884) en te Berlijn (1887). Onder den invloed van zijn

gewoon hoogleeraar

leermeester Georg Beseler (1809-1888), prof. te Berlijn,
stelde hij zijn talenten in dienst van de Germanistische
richting, die voor de Germaansche elementen in het
Duitsche recht een even groote belangstelling opeischte,

Zaken. G. wasvoor verstandhouding met Duitschland en
na het vervallen van den
Driekeizersbond (1886) en van het Rückversicherungsvertrag met Duitschland (1890), tegen zijn voorkeur
Oostenrijk, en sloot alleen

met Frankrijk (1892- ’94).
V Eoutte.
met gerst), graangewas,
dat tegenwoordig voor sommige warme streken nog
van belang is, maar dat vroeger ook in W. Europa
in,

alliantie

Gierst

.

(niet te verwarren

een zeer belangrijke plaats in de voedselvoorziening
voor de Romeinsche. Vooral in zijn werk Das innam. Zooals de naam „kafferkoren” aanduidt, is g.
Deutsche Genossenschaf tsrecht, dat uit vier uitvoerige voor de Negers veelal hét graan. De verwerking is zeer
deelen bestaat, en waarin hij de gesch. behandelt van eenvoudig; van de 2 k 3
groote, bijna ronde korrels
alle vormen van associatie, als staat, statenbond, kerk, laat de omhullende schil door stampen of schuren
gemeente, gilden, vennootschappen van koophandel, gemakkelijk los. Het na afziften verkregen, vrij grove
enz., valt aan de Germ. elementen een diepgaande meel wordt in den vorm van brij of pap als voedsel
wetensch. behandeling ten deel. Door zijn critiek op genoten.
O. v. d. Lee .
het eerste, overwegend Romanistische ontwerp voor
het Duitsche Bürgerliches Gesetzbuch hebben zijn
Germanistische ideeën op dit wetboek een niet onbeals

mm

langrijken invloed uitgeoefend.

Werken:

o.a.

v. d.

Kamp.

Das Deutsche Genossenschaftsrecht

Deutsches Privatrecht (8 dln.
1895-1917) ; Der Entwurf
eines
Bürgerl.
Gesetzbuches und das deutscho Recht (Leipzig 1889).
Gierle, gem. in de prov. Antwerpen, ten Z.W.
van Turnhout (II 512 D 2); opp. 1 726 ha, hoogte
20 m, ca. 1 700 inw. (Kath.). Kanton Turnhout;
dekenij Herentals. Zand- en kleigrond; landbouw;
veeteelt. Enkele steenbakkers en diamantsnijders.
Grootenhout of Gierlebosch. Achtkantige toren,
eenig in de Kempen, en deel der O.L.V.-kerk in Gotischen stijl van het 3e tijdvak uit het begin der 16e eeuw.
G. behoorde tot 1612 bij de parochie Tielen. Klooster
en kostschool der zrs. Ursulinen met 145 leerlingen.
Geboortedorp van P. a Thimo, rechtsgeleerde (f 1474)
en van P. de Nef, lid van het Nat. Congres en stichter
der Lat. School te Turnhout in 1807.
L i t. : Van Roey, G., in Taxandria (1913). Lauwerijs
(4 dln. Berlijn 1868-1887)

;

Leipzig

:

Gierpont, > Gieren.
Giers, Nicolaas Karlowitsj,

.

Russ. staats-

Gierstgras (Milium effusum); a en b

Gierstgras

(Milium)

- aartje;

c

- vrucht.

behoort tot de fam.
der
grassen en bewoont met vijf soorten de
Noordel. gematigde streken. Van deze zode vormende
pluimgrassen komt het 1
hooge echte g., M. effusum,
in Ned. vrij veel voor, terwijl M. vemale (scrabrum)
in de duinen wordt aangetroffen.
Gierzwaluw (Cypselus apus), fam. der nachtzwaluw, zeer alg. zomervogel. Kleur zwartbruin met
witte keel. Jaagt hoog in de lucht naar insecten. Houdt
ook pleziervluchten met vijftig en meer tegelijk, als de
schemering daalt. Nestelt aan kerken en torens, onder
pannen, soms op lage huizen en schuurtjes. Eieren
dofwit. Door de lange, sikkelvormige vleugels en het
gierend geluid, dat ze vooral op zoele zomeravonden
laten hooren, is de g. gemakkelijk van andere soorten
te onderscheiden.
Bernink .
Giesbcek, -> Angerlo.
Giese, Fritz, Duitsch psycholoog; * 1890;
privaatdocent in de psychotechniek aan de Techn.
hoogeschool te Stuttgart f heeft in Duitschland geduren-

m

;

Giesebrecht

797

de den Wereldoorlog op het gebied van techn. keuringen voor het Duitsche leger zijn eerste psychotechn.
werk verricht. Als leider van het psychotechn. laboratorium aan de hoogeschool te Stuttgart heeft hij zich
later door vele werkzaamheden, zoowel op het terrein
der subjects- als objects-psychotechniek bekendheid
verworven. Hij behoort tot de vertegenwoordigers
van de functioneele methode in de psychotechniek.
Zijn publicaties behooren tot de in Duitschland meest
bekende en meest gebruikte.
Werken: Methode der Wirtschaftspsych. (Berlijn
1927) Psychologie der Arbeitshand (Weenen en Berlijn
Handb. der Psychotechn. Eignungsprüfungen
1926)
Psychotechn. Prakticum (Halle 1923)
(Halle 1925)
;
;

;

Theorie der Psychotechnik (Leipzig 1925)

;

Lichtwirt-

Flicszarbeit (Stuttgart 1929). Verder vele
de Quay .
tschr.-art., vnl. in het Psychotechn. Ztschr.

und

8chalt
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vroeger verbonden met de Linge, later door den
Arkelschen dam ervan gescheiden, ging toen naar de
Merwede. Thans een der wateren van den boezem van
de Overwaard en dienende als voorloop ige bergplaats
van overtollig water, dat geloosd wordt op de Lek bij

Blaauw.
Elshout ten O. van Krimpen.
Giessendain, dorp en gem. in de prov. Z. Holland, gelegen in de Alblasserwaard aan de Merwede.
Tot de gem. behoort ook de buurtschap GiessenOudekerk. Ca. 4 200 inw., allen Prot. Veeteelt en
hoepelmakerijen.

Giessen-Nicuwkerk,

dorp en gem. in de prov.
Holland in de Alblasserwaard aan de Giessen;
ca. 1 000 inw., allen Prot. Veeteelt en zuivelbereiding.
Giessen-Ouclekerk, > Giessen dam.

Z.

Gicszen, hoofdstad van de Hessische prov.
36 000 inw. (86% Prot.,
Friedrich Wilhelm Oberhessen (IX 576 C 3); ca.Lahndal,
Giesebrecht,
ingesloten door
Benjamin von, Duitsch historicus; * 1814 te 10% Kath.). G. ligt in het
Vogelsberg;

München. Leerling van Ranke;
hij was eerst prof. te Berlijn (1838- ’57), dan hoogeschoolprofessor te Königsberg (1867) en opvolger van
Sybel te München (1862). Zijn geschiedenis van het
Duitsch keizerrijk was de eerste alg. en wetensch.
gesch. van het tijdvak tot 1190. Hij had een belangrijk
aandeel in het uitgeven van de Monumenta Germaniae
Berlijn,

te

f1889

historica (1875).

Werken:

Gesch. der deutschen Kaizerzeit
nieuwe uitg. 1929) ; Gesch. Ottos II

o.a.

(6 dln. 1855-’95
(1837-'40).

;

Willaert .
pianist; * 1895 te Lyon
als zoon van een Duitsch medicus, ontving zijn opleiding te Hannover. Beroemd vertolker van Mozart
en de impressionistische componisten. Schreef liederen,

Gieseking

,

Wa

1

1 e r,

pianostukken en een kwintet voor blazers en klavier.
Gieselbrecht, 1° een machtig graaf tusschen
Maas en Schelde, schijnt ca. 850 Irmengaard, een
dochter van keizer Lotharius, te hebben geschaakt,
uit welk huwelijk Reinier Langhals geboren zou zijn.
2° (Ook: Giselbert) Hertog van

Lotharingen,

zoon van Reinier Langhals, voerde een schommelpolitiek tusschen het W. en O. Frankisch rijk, de
Karolingen en hun tegenstanders. Toen Hendrik I
van Duitschland in 925 Lotharingen voorgoed bij het
rijk had gevoegd, werd G. hertog van dit gewest en
kreeg ’s konings dochter Gerberga tot vrouw. G. bleef
Hendrik ’s opvolger, Otto I, niet trouw. Hij nam deel
aan den opstand van diens zoon Hendrik en Everard
van Franken. Verslagen bij Birten, belegerd in Chèvremont, roept hij Lodewijk van Overzee te hulp en trekt
zelf tegen Otto op. Bij Andernach werd hij verslagen
(939) en verdronk in den Rijn, dien hij te paard wilde
oversteken.

Gieselbrecht van Bergen
niensis), proost in

V

Henegouwen,

W. Mulder S.J.
(Gislebertus Hanokanselier van Boude-

op het einde der 12e eeuw, schrijft het belangrijke Chronicon Hanoniense (uitg. W. Arndt, Hannover
1869, en L. van der Kindere, Brussel 1904).
Gieselbrecht, graaf van Loon ca. 1015 tot ca.
1050, werd in Loon opgevolgd door Emo, die vermoedelijk huwde met Swanahilde, een dochter van Dirk III
van Holland.
L i t. Hansay, PAncien comté et les anciens comtes
de Looz, in Mélanges Pirenne (196-199).
Giesscn, gem. in de prov. N. Brabant in het Land
van Altena aan de Afgedamde Maas gelegen; opp.
550 ha, ong. 500 inw., allen Prot. Landbouw, veeteelt
en tuinbouw. De Ned. Herv. kerk is uit de 15e eeuw.
Giesscn, d e, watertje in de Alblasserwaard,
wijn

:

de uitloopers van Taunus, Westerwoud en
knooppunt van spoorwegen; luchthaven. De nauwe
binnenstad is omgeven door mooie promenaden, die
op de plaats van de oude vestingwerken werden
aangelegd. Hier liggen het oude raadhuis (16e e.), de
Stadskerk, het Alte Schlosz (begin 14e e.), het Neue
Schlosz (1533, 1904 vernieuwd) en talrijke mooie
vakwerkhuizen uit 16e en 17e eeuw. In het Z. van de
stad de univ. en klinieken, in het Z.O. de industrie- en
arbeiderskwartieren. Voornaamste industrieën: tabak,
sigaren, machines, ijzer, rubberwaren, optische instrumenten. In de omgeving bauxiet- en bruinkoolgroeven.
Gietasphalt, > Asphalt.
Gictcedel, benaming voor de vsch. schema’s
der lettergieterijen, welke de hoeveelheidsverhouding der boekdrukletters bepalen. Ieder land heeft,
in verband met de taal, een eigen gietcedel. Voor het
Ned. heeft men op de 100 000 letters bijv. 12 600 e’s,
1 800 m’s, 4 500 o’s enz., voor het Fransch heeft men
op de 100 000 letters bijv. 10 000 e’s, 2170 m’s,
Ronner.
4 180 o’s.
Gietcokes, > Cokes.
Gieten van metalen kan vooral dan met succes
worden uitgevoerd, wanneer het metaal dun vloeibaar is en geringe cohaesie heeft, dus in gesmolten
toestand niet bol staat, zooals kwik, maar zich meer
tegen de wanden van den vorm aanlegt. Dit is vooral
het geval met legeeringen, hetgeen men bij gewone
temp. kan waarnemen aan kwik, dat met een weinig
lood verontreinigd, recht tegen den wand van het vat
aan staat. Zoo ook heeft zuiver lood slechte, lood met
8% antimoon goede ,,gieteigenschappen” (gebruik
voor lettermetaal en roosters voor accumulatorplaten). Metalen met in dit opzicht minder gunstige
eigenschappen worden tegenw. veel onder druk in
den vorm gespoten (spuitgietwerk) of er door centrifugale kracht in geslingerd (centrifugaal gietwerk).

Zemike.
N.O. van de prov. Drente;
bestaat uit de kom en de dorpen Bonnen, Bonnerveen,
Gieterveen, Nieuwediep en de gehuchten Veenhof en
Zandvoort; 3.350 inwoners (1932), waarvan 78,8%

Gieten, gem.

in het

0,5 Kath., 0,5% Isr., 3,3% behoort tot
een andere, 16,7% tot geen kerkel. gezindte (volkst.
1930); opp. 4101 ha, waarvan 51% bouwland, 29%
grasland, 5% woest, 10% bosch (1932); in het O.
(dalgronden) hoofdzakelijk landbouw, in het overige
Prot.,

gedeelte landbouw en veeteelt (gemengd bedrijf),
nijverheid: exportslachterij, 2 zuivelfabr., betonBouma .
fabriek, steenbakkerij.
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Gieterreen

Gictcrveen, > Gieten (gem. in
Giethoorn, gem. in de prov.

—Giftklieren
De

Drente).

opp.
3 898 ha, ruim 2 000 inw., waarvan 41% Doopsgez.
en 40% Ned. Herv. Bodem bestaat uit laagveen, dat
door vaarten en sloten doorsneden is. Het verkeer
geschiedt meest te water. G. trekt, wegens het watemet
met de vele overbruggingen, veel vreemdelingen.
Naast veeteelt en hooibouw is biezensnijden middel
van bestaan. In de omgeving zijn eendenkooien.
Giethoornsche Meer, een in het N. van de prov.
Overijsei gelegen meer; staat door de Arenbergergracht met het Zwartewater in verbinding en door
Kalenbergergracht met de Linde. Het is ontstaan
door uitbaggering van het lage veen.
Wierdsma.
Gietkankraakbccn, > Strottenhoofd.
Gietkunst, > Edelsmeedkunst; Metaalgieten.
Overijsei;

Giet machine, > Lettergieten.
Gietmaan, Gerhard, Jezuïet,

philoloog
en kunstphilosoof; * 1845 te Birten (Xanten), f 1912
te Valkenburg (L.).
Werken: Grundr. der Stilistik, Poetik u. Asthetik
Kunstlehre (5 dln.
(1897); samen met Joh. Sörensen
1899-1903
overwegend theoretisch).
L i t.
Lex.
f. Theol. u. Kirche (IV, 493).
Gietstaal bevat minder koolstof dan gietijzer,
maar toch nog zooveel, dat het smeltpunt voldoende
laag ligt om een gietbaar metaal te verkrijgen. Het
ontstaat in de Bessemer-peer door gedeeltelijke ontkoling van ruw ijzer. G. wordt gebruikt voor die
constructie-onderdeelen, welke niet gesmeed kunnen
worden en waarvoor gietijzer niet sterk genoeg is.
Gietijzer. IJzer smelt bij 1 525° C, een temp.,
welke slechts met moderne hulpmiddelen te bereiken
is. Wordt ijzer met koolstof verzadigd, dan verkrijgt
:

;

—

:

hier

800

voorkomende benamingen

perliet, austeniet,

>

cementiet (primair en secundair) en ledeburiet,
duiden niet alleen verschillend gehalte van koolstof
aan, maar ook bepaalde structuren. Ledeburiet is een
innig, zgn. eutectisck mengsel van austeniet en pri(d.i. uit de gesmolten massa langs de lijn BC afge-

mair

scheiden) cementiet. Perliet een dergelijk (eutectoïd)
mengsel van ijzer en secundair (d.i. door omzetting
van austeniet langs de lijn
ontstaan) cementiet.
Voor austeniet, zie -> Harden van staal. Ledeburiet

ED

en cementiet hebben slechte, perliet heeft goede mechanische eigenschappen. Normaal, grauw g. met 2-4,3
koolstof bestaat uit graphiet, ijzer en perliet met
wisselende hoeveelheden cementiet. De mechanische

%

eigenschappen zijn afhankelijk van de relatieve hoeveelheden dezer bestanddeelen. Om een hoogwaardig
g. te verkrijgen, moet het perliet-gehalte zoo groot
mogelijk worden: perlietisch g., dat vooral door zijn
verslijt-vastheid veel gebruikt wordt voor cylinders
en zuigers voor stoommachines en motoren.
Temper- of smeedbaar g. wordt verkregen door het
gesmolten materiaal vlug af te koelen, zoodat er geen
graphiet wordt afgescheiden. Dit materiaal, uit vrijwel zuiver ledeburiet bestaande (wit g.), is door zijn
hooge hardheid slechts geschikt voor walsen, breekmolens e.d. Het kan nu op twee verschillende wijzen
smeedbaar gemaakt worden. Volgens de Amer. methode gloeit men in neutrale atmosfeer op 1 000°. Het
cementiet valt dan uiteen in ijzer en koolstof, welke
laatste tot bolletjes samengroeit, die de smeedbaarheid niet ongunstig beïnvloeden, in tegenstelling tot
de graphiet-naalden in grauw g. Dit materiaal is op de
breuk zwart. Volgens de Eur. methode, reeds in 1715
door Réaumur gevonden, pakt men het voorwerp
bovendien in ijzeroxyde in, waardoor de koolstof weg
geoxydeerd wordt; het materiaal is dan op de breuk
wit. Combinaties van deze twee methoden zijn mogelijk,
waardoor bijv. een materiaal verkregen wordt, dat op
de breuk alleen in het midden zwart is: „black heart”
of
,S chwartzkem’ -gietwerk
Zernike
Giëzi, dienaar van den profeet Eliseus, die wegens
zijn hebzucht met de melaatschheid gestraft werd
(4 Reg. 5. 20-27).
’

.

,

Gifsumac, >
Gift van hand

.

Pruikenboom.
tot

hand (Ned. en Belg. Verbinte-

Roerende lichamelijke zaken en schuldvorderingen aan toonder kunnen, behalve bij notarieele akte, ook geschonken worden vormloos, door de
nissenrecht).

men

hetwelk bij ca. 1 200° smelt en bij vastworden
twee eigenschappen, welke het bij uitstek voor
gietwerk geschikt maken. Behalve koolstof, bevat het
ook silicium, mangaan, phosphor en zwavel, welke de
eigenschappen ten zeerste beïnvloeden. G., ca. 1350
ontdekt, is eeuwenlang hetzelfde gebleven: een zeer
goedkoop materiaal, dat vooral weerstand bood tegen
druk, maar minder tegen trek. De laatste 15 jaar is hier
echter door de nadere bestudeering van het systeem
ijzer-koolstof, alsmede van den invloed van bovengen,
andere elementen, een dusdanige kentering in opgetreden, dat men niet overdrijft door te zeggen, dat het
tegenwoordige g. een heel andere stof is dan g. van voor
1920. Aan de hand van de hier gegeven (vereenvoudigde!) voorstelling van het systeem ijzer-koolstof
(fig.) kan een en ander aldus verduidelijkt worden.
g.,

uitzet,

enkele overlevering, in België volgens de traditie als
„dons manuels”, in Ned. uitdrukkelijk naar art. 1724
B.W. Deze schenking, die slechts tegelijk met de
levering tot stand komt, kan niet gedaan worden met
tijdsbepaling of onder opschortende voorwaarde,
wel onder voorbehoud van vruchtgebruik, met lastbepaling of ontbindende voorwaarde, ook aan openbare of godsdienstige gestichten, mits met koninklijk
verlof, dat echter niet bedoeld is te gelden voor geringe
bijdragen, bijv. bij collecten of in offerblokken.
L i t. : behalve de handboeken, Van der Biesen, De
Gift van hand tot hand (1896)
Gillier, Pactes adjoints aux dons manels (Parijs 1913).
Petit.
;

Giftgas, > Strijdgassen (vergiftige)
Gasoorlog.
Giftklieren, organen, die een giftig secreet
afscheiden. Zij komen bij vele dieren op de meest
;

uiteenloopende plaatsen van het lichaam voor. In
of mondwerktuigen vindt men ze bij slangen,
spinnen, vele insecten, chilopoden en vsch. cephalopoden; in afzonderlijke steekwerktuigen bij schor-
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De aanbidding der koningen.
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pioenen, vsch. insecten; verspreid over de huid of
in stekels bij vsch. visschen, amphibieën en vele
anderen. Zij dienen meestal tot verdediging tegen aanWillems.
vallers of tot het dooden van een prooi.
Giftmeel 9 > Arseniktrioxyde.

Gütmengsters, vrouwelijke psychopathen, die
door vergiftiging moorden bedrijven, niet alleen om
een bepaald doel te bereiken, maar vaak alleen met de
bedoeling, zich te doen gelden of uit genoegen. Hebben
deze psychopathen eenmaal een dgl. misdaad gepleegd,
dan worden ze er steeds weer toe gedrongen deze te
herhalen. De misdaad verliest voor haar het misdadige
karakter en wordt ten slotte hartstochtelijk, om de
Brinvilliers en
daad zelf, door haar bedreven. Vgl.
Hoelen.
lit. aldaar.
Giftplanten,

zijn planten, die giften bevatten,

welke reeds in geringe hoeveelheden schadelijk zijn
voor mensch en dier. De voornaamste giftstoffen zijn
alkaloïden, glucosiden en aetherische oliën, die zich
bevinden in het celvocht en melksap, in de gchcclc
plant verspreid of alleen in bepaalde deelen. Door
koken, roosteren, drogen of wasschen kunnen g. soms
genietbaar gemaakt worden. Tot de g. behooren
vele artsenijplanten. Sommige g. worden door natuurvolkeren gebruikt voor de bereiding van pijlgift.
Afgezien van vele giftige zwammen, mogen onder de
Ned. g. genoemd worden: aronskelk, eenbes, herfsttijloos, boschrank, anemoon, boterbloem, nieswortel,
akelei, ridderspoor, monnikskap, slaapbol, gouden
regen, wolfsmelk, peperboompje, waterscheerling,
hondspeterselie, dolle kervel, gevlekte scheerling,
wolfskers, bilzenkruid, zwarte nachtschade, bitterzoet,

doornappel, tabak, vingerhoedskruid en heggerank.

Voornaamste buitenlandsche g.: Antiaris toxicaria
(Soenda-eiL), Anamirta Cocculus (N.O.I.), Erythrophloeum guineense (W. Afr.), Physostigma venenosura
(W. Air.), Hippomane mancinella (Braz.), Excoeraria
aggilocha, Croton Tiglium (trop. Azië), Manihot
utilissima (trop. Amer.), Strychnos nux vomica
(N.O.I.), Stryclmos toxifera (N. Amer.), Tanghinia
venenifera (Madagaskar), Thevetia neriifolia (trop.
Amer.), Strophanthus hispidus (W. Air.), Convolvulus
Scammonia (KL -Azië), Exogonium Purga (Mex.),
Mandragora officinarum (Midd. Zeegeb.), Uragoga

Ipecacuantha (Braz.), Ecballium Elaterium (Midd.
Zeegeb.) en Citrullus Colocynthis (Afr.). Vgl. >
Melsen.
Vergift.
Lit.: Schünemann, Die Pflanzenvergiftungen ( 2 1897);

und forensisch wichtige
Toxikologisch
Mitlacher,
Pflanzen (1904) Dinand, Taschenbuch der Giftpflanzen
2
1914); Esser, Die Giftpflanze Deutschlands (1910).
(
;
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uiteenloopend; het viperidengift geeft vnl.
aanleiding tot locale verschijnselen door het aantasten
der bloedvaten, terwijl het gift der colubriden meer
algemeene symptomen geeft, door op het zenuwstelsel
te werken.
Na een slangenbeet verdient dadelijk afbinden van
Deze
lichaamsdeel aanbeveling.
het betreffende
maatregel, welke het totaal stopzetten van de circulatie
ten gevolge heeft, kan niet langer dan 15 a 20 minuten
worden toegepast. Intusschen zal men de wond uitsnijden of etsen met salpeterzuur, kaliloog, carbol of
alcohol. Men kan ook in de wond kaliumpermangaat
wrijven of in de omgeving een oplossing van die stof
zijn zeer

inspuiten.

Men beschikt in don laatsten tijd ook over zeer goede
diensten bewijzend antislangenserum, waarin zich
antistoffen
tegen meerdere slangengif tsoorten bevinden.
E. Hermans .
Gifttand, > Giftslangen.
Giga, > Gigue.
Giganten (Gr., reuzen), monsterachtige wezens
uit de Grieksche cosmogonie en mythologie. Hesiodus
noemt er drie: Briareus, Cottos en Gyges, 50-hoofdige
en 100-handige zonen van Ouranus (hemel) en Gaea
(aarde), na hun geboorte door hun vader in den Tartarus neergeslingerd, die samen met Zeus de Titanen
bevochten, tot belooning de vrijheid bekwamen en
hun vijanden in den Tartarus wierpen. Naar latere
verhalen, zijn de G. geboren uit Gaea en, om de door
Zeus overwonnen Titanen te wreken, opgestaan tegen
Zeus en de góden, waarbij het op de Thessalische kust,
te Phlegra, in de buurt van den Olympus, tusschen
góden en G. tot een reeks van afzonderlijke gevechten
kwam: vele reuzen werden onder vuurspuwende
bergen begraven, bijv. Enceladus onder den Etna.
Het opeenstapelen van Ossa en Pelion door de G. om
den Olympus te bestijgen was een der episoden uit
dezen strijd. > Gigantomachie.
De Waele.
.
Gigantia is de naam van een gebouw, blootgelegd
op het eiland Gozzo (Middell. Zee) en behoorend tot
de Neolithische cultuur van de Malteesche eilandengroep. Li het muurwerk werden zulke machtig groote
steenblokken gebruikt, dat de bouw ervan echt reuzen-

=

E

werk veronderstelt.
Lit.: Schuchardt, Alt-Europa

Gigantisme (
(genees k.). Men

(1926, 85 vlg.).

=

Gr. gigas
reus), reuzengroei
onderscheidt een reuzengroei,

die het geheele lichaam omvat en meestal erfelijk
is, en een partieelen reuzengroei, waarbij enkele deelen
van het lichaam abnormaal uitgegroeid zijn, zooals

bijv. bij de > acromegalie, waarbij de uiteinden van
het lichaam: neus, kin, ooren, handen, voeten, doch
ook de thorax sterk vergroot zijn onder invloed van de
hypophysewerking. De alg. reuzengroei wordt toegehebben in de bovenkaak een tweetal tanden, de gift- schreven aan een storing in de inwendige afscheiding,
geslachtsklier
tanden, waarin zich een sleuf of kanaal bevindt. waarbij de wisselwerking hypophyse
Onder de kauwspieren liggen twee giftklieren, waaruit een rol zou spelen. Hier wijst o.a. op, dat de eunuchoidoor den druk bij het bijten het gift naar buiten stroomt den behalve een type met sterke vetafzetting een type
en langs de wortels der giftanden in het kanaal in de met disproportioneelen lengtegroei vertoonen, waarbij
tanden terecht komt. De gifttanden liggen bij gesloten bovendien de extremiteiten ook relatief nog te lang
bek tegen de bovenkaak, doch richten zich op, als de worden, behalve dat de lichaamslengte grooter dan
gewoon is. Hierbij is een tekort aan geslachtsklier,
bek geopend wordt.
Men onderscheidt bij g. twee onderafdeelingen: een hypogenitalisme, aanwezig.
Hoewel ook de alg. reuzengroei disproporties pleegt
de Colubridae en de Viperidae. Bij de laatste is het
giftapparaat beter ontwikkeld dan bij de eerste door aan te wijzen, zijn ze hierbij minder opvallend. Bekend
is de grootte van enkele reuzen: op een tentoonstelling
het geheel gesloten zijn van het tandkanaal, de groot
lang was
te Parijs werd een reus vertoond, die 2,30
lengte en de beweeglijkheid der gifttanden.
De eigenschappen van het gift der twee groepen g. bij een borstomvang van 180 cm; er is een Engelschman

Giftslangcn.

G., die met uitzondering van
enkele soorten meestal slechts aanvallen, als ze getergd
worden, of doordat er bij ongeluk op wordt getrapt,

—

m
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in de lit. beschreven van 2,58 m, die twee reuzenzusters
had. Bij sommige ziekten, met name bij de puberteitsepilepsie, wordt vaak partieele reuzengroei waargenomen. Een der oorzaken van den reuzengroei is
gelegen in te laat verbeenen van de pijpbeenkraakbeenderen. Deze blijven dus te lang infantiel; ook
geestelijk infantilisme vindt men bij reuzen. Ze sterven
meestal jong en vertoonen vaak nog andere interne
secretiestoringen, suikerziekte en acromegale verKlessems.
schijnselen.
Gifjantomacliie, letterlijk: strijd der reuzen
reus, machè
strijd), gedicht
Gr. gigas
van Claudius > Claudianus over den strijd tusschen
de góden en de > giganten.
Voorstelling in de kunst. De G. is
een veel behandeld thema in de Gr. beeldhouwkunst. In zijn vsch. aspecten van gevarieerd gevecht,
tweegevecht, gevallen strijders, past het onderwerp
goed bij de ruimten van fries (bijv. schathuis der
Siphniërs te Delphi), metopen (bijv. Selinus), en
gevelveld (bijv. Palaiopolis, schathuis der Megariërs

=

=
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-2 m, dus grooter dan bij eenig
levend schaaldier. Verwant is de thans nog levende
degenkrab. > Merostomata.
i n o,
Ital. tenor; * 1890 te
Giflli, B e n j a
Recanati, debuteerde in 1914 in La Gioconda, zong
daarna in de Scala te Milaan, vervolgens in Spanje en
Zuid -Amerika. Thans een der bekendste Ital. tenoren.
Giflue, vroolijke springdans in 6/8 of 12/8 maat.
De naam is van Eng. oorsprong en de g. wordt als
volksdans in Ierland en Schotland gedanst. In de 17e
eeuw werd de g. gezelschapsdans van het continent.
Ook verstond men onder g. (Eng. jigg) een comischen
solodans (1590) en verwijdde het begrip g. zich in
Eng. zoo sterk, dat g. voor dans in het algemeen
gebruikt werd.
Terlingen-Lücker.
De g. werd reeds in de eerste composities der Eng.
Virginalisten (eind 16e e.) toegepast en in de 17e e.
werd de g. algemeen als slotdans van de instrumentale suite aangewend. Vaak werd de g. fugatisch
behandeld. De suite-componisten schreven de g. nu en
dan ook in binaire maat, tegenovergesteld aan haar
tijdperk. Lengte 1 1 /2

m

Olympië, Hekatompedon). De

oorspr. temair
karakter.
de Klerk .

te

worden
reuzen
als
gewoonlijk
menscheiijke wezens voorgesteld:
eerst in de Hel-

Gihon, > Jerusalem.

Gihr, Nikolaus,

Duitsch
*1839,
f 1924. Godgeleerde,
bekend

lenistische kunst

priester;

komt de reus
met het slangenlichaam

om

volop

vroom-

zijn

uitbeelding.

heid. Sinds 1888

Veelal geven de
kunstenaars
reeksen van afgezonder lijke
vechten van een
godheid met een
waarbij
gigant,
eenmaal een gor-

subregent van het
priestersemina-

tot

rium van

Gigantomachie.

het midden (Palaiopolis), en er
soms veel variatie (Delphi) waar te nemen valt.
Nieuwe details bracht de vazenkunst: giganten met
dierenhuid gekleed, die rotsblokken slingeren en in
het onderplan van het tooneel de bestorming van den
Olympus (bovenplan) aanvatten.
De bekendste voorstelling van de g. is de Hellenistische fries van het altaar te Pergamum. Hier heerscht
een bonte verscheidenheid van figuren en lichaamshoudingen: zuiver-menschelijke reuzen zijn er naast
slangenfiguren en monsters met leeuwenkop. Op een
der twee hoofdscenes staat Zeus met den bliksem vóór
drie tegenstanders, op de andere (cfr. afbeelding)
grijpt Athena de haren van een reus, die gebeten wordt
door een slang en in een pijnlijke houding opwaarts

E, De Wade
Gijjuiilorliyiiclius (Gr.), een reuzen haakworm
(rond), die vnl. voorkomt in den twaalfvingerigen
darm van het varken. De eieren komen met de ontlasting naar buiten en worden dan opgegeten door de
larven van den goudkever, waarin ze zich ontwikkelen.
Deze larven worden weer opgegeten door het varken
en zoo is de cyclus compleet. Een enkelen keer kan het
vleesch, door vers leep ing van bacteriën door den darmwand heen ondeugdelijk worden voor de consumptie.
blikt.

.

Gicjaiitostraca
schaal),

fossiele

=

=

reus, ostracon
(<^ Gr. gigas
schaaldieren uit het Palaeozoïsche

ste:

Das H. Messopfer (ook

ascetische

werken, en werken over litur-

iiiiiaiiii

gone voorkomt

Frei-

Schreef

burg.
vsch.

Voornaam-

gig.

vert.

in

Fr.,

Eng. en

Poolsch).

Gila-river, een 950 km lange rivier in NieuwMexico en Arizona (Ver. St. van Amerika, 33° 20' N.,
108° 10' W.).

Gilbert, eenheid van magnetomotorische

>

kracht.

Eenheid (sub Magn. eenheden).

Gilbert,

Heilige, Norbertijner abt van Newfonf 1152. Nam deel aan den Kruistocht van
Lode wijk VII; stichtte na zijn terugkeer een Norbertinessen -proosdij te Aubeterre, waarover zijn echtgenoote en dochter achtereenvolgens het bestuur hadden,
en een abdij te Newfontaines, die hij zelf genoodzaakt
werd te besturen. Feestdag 26 October. Th, Heijman,
Gilbert van Doornik, Minderbroeder en theoloog;
f 1284. Trad als magister der theologie te Parijs in
de Minderbroedersorde. Schreef belangrijke philosophische en ascetische werken, o.a. een Vorstenspiegel
[uitg. door A. de Poorter, Leuven 1914 (Philosophes
Beiges, XV)]. Ook bekend als predikant.
Lit.: Hist. Tschr. (V 1926, 153 vlg.) Rev. Hist.
Francisc. (V 1928, 23 vlg.) ; Lex. Theol. Kirche (IV, 496).
Gilbert van Hoyland, Cisterciënser, 1163 abt
van het klooster Swineshead (dioc. Lincoln), f 1172
in de abdij Carrivour bij Troyes. In 48 sermoenen volgt
hij den H. Bernardus in de verklaring van het Hooglied;
hij schreef zeven ascetische traktaten en vsch. brieven
taines,

;

.
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Gilbert

CLXXXIV, 11-298). De Sermoeook afzonderlijk verschenen.
L i t. P. Le Nain, Hist. de Citeaux (II Parijs 1696);
A. Manrique, Annales Cist. (II Lyon 1642).
Feugen
Gilbert de la Porrée (Porretanus), Scholastiek
godgeleerde en wijsgeer uit de School van Chartres;
* 1076,
f 1154. Zijn Commentaar op de Opuscula
Sacra van > Boëthius is van belang voor de Scholastieke vaktaal; zijn De sex principiis werd als handboek
(Migne, Patrol. Lat.,

nen

zijn

:

.

der logica veel gebruikt. In het vraagstuk der univergematigd > realisme voor. Zijn
theorie van het werkelijk onderscheid tusschen God
en Godheid werd op de synode van Reims in 1148
veroordeeld.
L i t. F. Sassen, Gesch. der Patristische en Middeleeuwsche Wijsbegeerte ( 2 1932).
F Sassen.
salia staat G. een

:

.

Gilbert van Sempringham,

*

Heilige,

ca.

1083

Lincoln, f 1189. Feestd. 4 Febr. G. studeerde te
Parijs, werd pastoor te Sempringham en stichtte 1135
een nonnenklooster, dat hij onder Citeaux wilde
stellen. Toen dit niet uitvoerbaar bleek, bouwde hij
tegen het zusterhuis, door een hoogen muur gescheiden, een klooster voor reguliere kanunniken, om de
zusters geestelijk bij te staan. De nonnen volgden den
regel van S. Benedicitus, doch de koorheeren den regel
van S. Augustinus met constituties, die aan de statuten van Citeaux waren ontleend. De zusters bezaten
het dubbelklooster in eigendom, maar de kanunniken
hadden het bestuur der goederen. De H. Gilbertus
stichtte zelf negen dubbelkloosters en enkele andere
kloosters (Orde der G i 1 b e r t i n e n). De Orde,
die door Eugenius III in 1146 werd goedgekeurd,
bleef tot Engeland beperkt. Tijdens de regeering van
Hendrik VIII opgeheven.
te

L

i

t.

:

Acta Sanct. (Febr.

(1913).
ü

l
Cass.,
Zanesville.
New Capitol

Giibert,
*

1859 te

Werken:

Graham, St. G. of S.
Th. Heijman.
architect in New York;

I.);

— Gilde
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techn. werkomstandigheden met het doel de werkprestatie van den individueelen arbeider zoo hoog
mogelijk op te voeren. Hij deed dit met behulp van tijden bewegingsstudiën. De mechaniseering van het
transport, alsook de systematische organisatie van

het vervoer binnen het bedrijf hadden zijn bijz. aandacht. In verscheidene fabrieken bereikte hij groote
resultaten. G. bracht in zoover verbetering in het
Taylor-stelsel, dat hij meer aandacht schonk aan de
psychische factoren van de menschelijke arbeidskracht.
Werken: Psychology of management Applied
Motion Study ; Bricklaying System.
de Quay
;

Gildas

Sapiens, Heilige, oudste geschiedschrijver
* ca. 504,
f570. G. schreef ca. 547
zijn belangrijk werk: De excidio et conquestu Brittaniae (over den ondergang en verovering van Brittan-

van Engeland;

Verder is alleen bekend, dat hij naar Rome
op terugweg bij zijn landgenooten in Bretagne
het klooster van Ruys stichtte en waarsch. tweemaal
Ierland bezocht. Zijn werk verhaalt de geschiedenis
van de verovering door de Romeinen tot zijn tijd.
In het eerste deel treurt hij over den toestand van zijn
land. Door het zedenbederf der bewoners (de Britten)
kon het veroverd worden door Pieten en Scoten. Erger
was de overheersching der „door God en de menschen
gehate Saksen”. In het tweede deel roept hij koningen,
vorsten en priesters ter verantwoording wegens hun
schuld aan den ondergang van het land. Zijn werk is
zeer rijk aan bijbelteksten. G. schreef nog een Boeteboek, een verzameling uitspraken over theologische
kwesties, een reisgebed in rhythmische verzen. De
„Lorica”, een gebed op vers, waarin alle lichaamsdeelcn in Gods bescherming worden aanbevolen, is
volgens Schmitt echt, volgens Bardenhewer niet.
U i t g. Migne, Patrol. Lat. (LXIX) Mon. Germ.
Hist. Chronica min. (3).
L i t. Bardenhewer, Gesch.
Schmitt, in Lex. f.
d. altkirchl. Lit. (V 1932, 399-401)
Theol. u. Kirche (IV 1932, 497 vlg.).
Frames.
nië).

reisde,

:

—

;

:

;

te

St.

Paul

Esscx

:

C°

Gilde. Hist. ontwikkeling. Het woord g., afgeleid
van het werkwoord gelden, beteekent oorspr. datgene,
wat ter vergelding wordt gegeven, offer aan de góden.
2° Eugène, Belg. essayist, * 1864 te Leuven, Uit de beteekenis offer ontwikkelt zich die van groep
van personen, door wie een offer gebracht wordt.
f 1919 te Brussel. Promoveerde in de rechten (1887)
en legde zich, na een enkele juridische publicatie, Daarna beteekende het woord g. vereeniging in het
algemeen. In de M. E. is de g. een organisatie van
op litteraire studiën toe.
Werken: o.a. Le Roman en France pendant le personen, die hetzelfde ambacht uitoefenen. Slechts
19e s.
Les lettres fr. deze laatste soort g. zal hier verder worden besproken.
Le mouvement litt. en Belg.
Court-House

;

Newark

(N.J.) ; Centr. Publ. Library
te St. Louis; zakenhuizen in Boston en New York.
Li t. : Hist. de Part (VIII 1139, 1162, 1211).
te

—

:

:

;

;

en belg. d’aujourd’hui ;
litt. (I 1905 ; II 1914).

3°

Gu

France et

Belgique.

Etudes

philoloog
Duitsch Klassiek
a v,
Leeraar te Gotha sinds 1871. Bekendste
werk: Handbuch der griech. Staatsaltertümer, waarin
vooral de inscripties nauwkeurig zijn verwerkt.
s t

;

* 1843,
f 1899.

W

m

4° Sir
i 1 1 i a
S c h w e n k, Eng. blijspeldichter; * 1836, f 1911. Schreef burlesken, comischc
gedichten (Bab Ballads), sprookj esdrama’s, mythologische comedies, enz. Vooral bekend om zijn samenwerking met den componist > Sullivan, wien hij de
teksten leverde voor zijn zoo gevierde en geliefde
comische opera’s.
Cellier en Bridgeman, G. and S. and their
L i t.
operas (1914).
F. Visser.
:

Gil Bias,
•>

titel

van een beroemden roman van

Lesage.

Gilbreth,

Frank Bunker,

Amer.

bedrijfs-

economist; * 1868, f 1924. G. was een van de knapste
volgelingen van Taylor. Hij heeft zich vnl. bezig
gehouden met het inrichten en organiseeren van de

Hoe de g. ontstaan zijn, is niet zeker. Reeds in den
Frankischen tijd treffen wij hoeve -rechtelijke g. aan,
geordende vereenigingen van bedrijfsgenooten van
eenzelfden heer. Of nu deze hofhoorigen zich langzamerhand de vrijheid hebben verworven, of dat naast
hen zich vrije handwerkslieden tot g. hebben aaneengesloten, is betwist. Zeker is alleen, dat de regeling
van hofhoorige ambten van invloed is geweest op de
organisatie der gilden.

Naarmate de welvaart toenam en de industrie zich
ontwikkelde, groeide ook de macht der g. Zij verkregen
van den heer of het stadsbestuur het monopolie voor
hun bedrijf, en het recht verordeningen vast te stellen
in verband met hun beroep. Daarna verwierven zij
ook politieke rechten. Zoo kozen zij den raad der
stad, benoemden vsch. stede lijke ambtenaren en hadden
invloed op de raadsbesluiten en op het beheer der
stedelijke financiën. Dientengevolge ontstond er een
nieuwe categorie van leden: niet-vakgenooten, die
echter, om aan de politieke macht deel te hebben, lid
van een g. werden.

-;
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Gilde

— Gilder

De verordeningen der g. betroffen de meest uiteenloopende onderwerpen. Zoo natuurlijk de bevoegdheden der bestuurderen (dekens en oudermannen)
en de geldelijke verplichtingen der leden. Verder bijv.
het leerlingwezen, de proef en de rechten van de
weduwen der gildebroeders. Dan de rechtspraak door
de oudermannen, de regeling van marktplaatsen, de
keuring van de kwaliteit der voortgebrachte waren,
de regeling van den arbeidsduur en vele andere, meer
speciale aangelegenheden.
Men onderscheidde in de g. „meesters”, die een
meesterproef moesten hebben afgelegd en geheel zelfstandig waren, „gezellen”, die bij hun meesters inwoonden, en „leerlingen”, die tegen betaling van een leergeld van een meester onderricht ontvingen in het
ambacht.

808

naar buiten, d.i. in de verhoudingen van de gilden
tot elkaar en tot het maatschappelijk geheel, heeft
het groepsegoïsme haar in erge mate parten gespeeld.

Men

doet het wel eens voorkomen, alsof het Christehervormingsstreven op maatschappelijk gebied
de beteekenis zou hebben van een teruggrijpen naar de
g. Dit kan hoogstens gedeeltelijk waar zijn. Wat van de
g. blijvende waarde heeft, is alleen de gedachte, die
aan haar ordening ten grondslag heeft gelegen. Die
gedachte behoudt ook voor den tegenw. tijd haar
beteekenis. Maar zij zal in andere vormen moeten
belichaamd worden, vormen, die in overeenstemming
zijn met het geheel veranderd karakter, dat het sociaalecon. leven thans vertoont door o.a. zijn enorme vlucht
der techniek, zijn grootbedrijf, zijn internationalen
samenhang en uitwisseling, zijn scheiding van kapitaal
en arbeid. Vandaar dat de ene. Q. A. voortgaande
opmerkt: „En wanneer deze orde reeds sedert lang
verloren is gegaan, dan is dat voorzeker niet daaraan
te wijten, dat zij zich aan de veranderde omstandigheden en behoeften niet heeft kunnen aanpassen ....”.
> Beroepsorganisatie; Beroepsstand; Corporatieve
lijk

De bloeitijd der g. valt in de 14e en 15e e. Met het
verdwijnen van de eenheid in godsdienstige overtuiging begint in de periode der Hervorming hun verval. De voornaamste oorzaken hiervan waren sinds
dien tijd de kastegeest der g., hun bewuste belemmering
van den techn. vooruitgang, hun onderlinge oneenigheden en de steeds scherper wordende tegenstelling
tusschen meesters en gezellen. Ten slotte werden zij staat.
L i t. Gierke, Deutsches Genossenschaftsrecht (Bertegen het eind der 18e e. geheel ontbonden.
L i t. P. J. M. Aalberse, Opkomst, bloei en verval der lijn 1868) Schwer, Stand und Standeordnung im Weltbild
des Mittelalters (Paderborn 1934).
Koenraadt
v. d. Kamp .
g. (1912, en de daar geciteerde werken),
Gilde in de beteekenis van > schuttersgilde, zie
Godsdienstig. De middeleeuwsche gilden waren op
godsdienstigen grondslag georganiseerd. Zij hadden dat woord.
Gilde der Klare Waarheid, Het, is een verveelal in de kerk een eigen altaar, en zeker een eigen
gildepatroon. Deze was gekozen uit de rij eeniging, die ten doel heeft het verspreiden van
van engelen of heiligen. Soms was de H. Moeder Gods kennis van de Kath. geloofs- en zedenleer onder
zelve patrones (bijv. van de „Zadelaers” te Utrecht). Kath. en andersdenkenden. Gevestigd te Amsterdam.
Een feit uit het leven of de legende van den heilige, Tot de middelen om het doel te bereiken behoort o.a.
openbare
of wel zijn levensberoep, bestemde hem tot patroon het uiteenzetten van de Kath. leer op
:

:

;

.

van een bepaald gilde. Zoo de goudsmid > Eligius plaatsen.
L i t. Pius-almanak (1935, 532).
van de goudsmeden, de geneesheeren > Cosmas en
Gildeboek, Het, tijdschrift voor kerkelijke
Damianus van de chirurgen en heelmeesters, enz.
De naamdag van den gildepatroon werd jaarlijks kunst en oudheidkunde, oorspr. 1872- ’77 uitgegeven
door het St. > Bemulphusgilde
in 1918 herleefd.
gevierd. Klokgelui bracht de broeders met hun banier
Gildedansen omvat die groep van gemeenschapvoorop naar hun versierd patroonsaltaar en daar
offerden de oudermannen de feestkaars. De gilde- pelijke dansen, die, in gildentijd ontstaan, hun naam
of genre te danken hebben aan het vak, dat de dansers
geestelijke zong de H. Mis en preekte over den gilde:

;

patroon [Ker(k)mis].
De Hervorming deed veel afbreuk aan het godsdienstig leven der g. en bracht ook uiterlijk groote
verandering. Op penningen voor Protestantsche leden
werd de gilde-patroon vervangen door ambachts-

emblemen.

Schols.
Sociologisch. In dit opzicht getuigt de encycliek
Quadragesimo Anno van de gilden: „Eens bestond er
een zekere sociale orde, die weliswaar niet volmaakt
was, noch volkomen onberispelijk, maar die toch,
overeenkomstig de omstandigheden en de eischen van

den

tijd,

met de door ons verstand gevorderde ordening

tot op zekere hoogte overeenstemde” (II, 5). Uitgaande
uit de soc. wijsbeheerte, dat aan de

van het beginsel

hoogere organen slechts een „subsidiaire” werkzaamheid toekomt, heeft het Christelijk maatschappelijk
streven als uiteindelijk doel altijd voor oogen gehad
de inrichting van zichzelf-besturende publiekrechtelijke
beroepsstanden, d.w.z. organische eenheden,
allen omsluitend, die een zelfde beroep uitoefenen.
De g. zijn in haar bloeitijdperk (14e en 16e e.) van deze
gedachte een verwezenlijking geweest. Zij hadden
vanzelfsprekend in dit opzicht haar tekorten; het
ergste is wel geweest, dat de organische of standsgeest
de g. weliswaar naar binnen heeft gekenmerkt, maar

uitoefenden. Vooral in Duitschland alg. verbreid en
lang op gilde- en jaarfeesten in gebruik gebleven. Zoo
vallen onder g. de > zwaarddans der smeden, de boog-

en hoepeldansen der kuipers (Schafflertanz in Z.
Duitschland), de Metzgersprong van de slagers te
München (1877 voor het laatst), de schaapherdersdans
te Kothenburg enz. Verder leven in vele volksdansen
herinneringen aan deze gilden voort, zooals: linnenwevers- en windmolendans, en het Friesche schoen
lapperke.
Terlingen-Lücker.

Gildekoek (-kalf, -os), >
Gildemeister, O 1 1 o,

Schuttersgilde.
Duitsch cultuurbemiddelaar, en vertaler uit de Eng. en Ital. letterkunde;
* 1823 te Bremen,
f 1902 aldaar.
Voorn, werken: Essays (1886) Briefe (1922)
vert. uit Shakespeare (1871), Byron (1864), Ariosto
(1880) ; Dante (1888).
Gil de
Felipe, Spaansch schilder en
graveur; * 1600 te Antiguedad (Palencia), f 1673 te
Valladolid. Werkte te Madrid en Valladolid samen met
Diego Val. Diaz.
Gastmaal van St. Franciscus in het Franciscanerklooster van Valladolid.
;

Mena

Werk:

Gilder,

Richard Watson,

Amer. dichter

en journalist; * 1844, f 1909. Neemt een vooraanstaande plaats in onder de Amer. dichters. Bekendste

;-

;

Gildesocialisme
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Gilles

> Oet-napisjtim, den Babylonischen Noë, aan wien
de góden onsterfelijkheid geschonken hadden van hem
verneemt G. het verhaal van den Zondvloed (Xle tafel)
A
Gildesocialisme. Een der belangrijkste roman- en van hem ontvangt G. een legendarisch kruid, dat
verleent; op zijn terugreis verliest
tische socialisten, Robert Owen (* 1771, f 1858), moet de onsterfelijkheid
geest van E., die hem verschijnt,
de grondlegger van het g. worden genoemd. In zijn G. dit kruid; de
individualisme beschrijft hem het bestaan in het doodenrijk.
strijd tegen het ontwakend econ.
L i t. Duitsche vert. v. d. Ninive’sche recensie door
en met het besef, welke verwoestingen dit onder de
H. Gressmann, Altorientalische Texte
in
Ebeling
arbeiders aanrichtte, greep hij o.a. naar het middel:
Hett, fragm. door J.
v. d.
(Berlijn-Leipzig 2 1926)
de productie van eiken tak in de handen der arbeiders. Friedrich, in Zschr. f. Assyriologie (39, 1929); Ned. vert.
Hierbij ontbrak hem realistische zin. Noch het werke- door J. Eekhout, Het G.-epos (1933).
Alfrink.
lijk productieproces, noch zijn ontwikkelingstendenz
Gilhuys, Charles J. M., tooneelist; * 1881
zoo min als door de andere roman- te Amsterdam; door Louis Bouwmeester aan zijn
werden door hem

gedichten, hooMzakelijk lyrisch: The New Day (1875);
The Celestial Passion (1878); Five Books of Songs
Book of Music (1906).
(1894); In Palestine (1898);

;

:

:

;

tici

—

— gekend.

In nieuwere tijden hebben Eng. sociologen en economisten de gedachte van Owen weer opgenomen, nu
om de bestaande Trade Unions (nat. vereenigingen)
om te zetten in groote associaties der produceerende
arbeiders in elke industrie. Vooral A. J. Penty met
zijn „The Restoration of the Gild System” (1906)
en A. R. Orage met zijn National Guilds (1913) hebben
dit bepleit. Maar ook aan deze auteurs ontbrak werkelijkheidszin en veel meer dan wenschelijkheden hebben

dan ook niet geleverd. Nog later ontwikkelde
G. D. H. Cole in tal van geschriften dezelfde gedachte,
maar bij de leiders der Eng. vakbeweging vond hij ook
weinig instemming.
L i t. H. P. G. Quack, De Socialisten (II) Sidney
en Beatrice Webb, The History of Trade Unionism;
G. D. H. Cole, The world of Labour Self-Government
zij

;

:

;

Veraart.

in Industry.

Gilead,

>

gezelschap verbonden (1903); maakt in den loop der
jaren deel uit van de voornaamste tooneeltroepen in
Nederland; wordt vandaar in 1921 naar Antwerpen
uitgenoodigd om er de heden nog bekleede plaats van
hoofdregisseur-acteur in te nemen. Fungeert eveneens
leeraar aan het Kon. Vlaamsch Conservatorium
Godelaine.
Antwerpen sedert Juni 1934.
Gilia, een plantengeslacht van de fam. der
Polemoniaceae, omvat 100 eenjarige soorten
zomerbloemen, in tinten van geelblauw tot purper.
De bekendste dezer Amer. sierplanten zijn G. tricolor,

als

te

achilleaefolia, capitata

Gil is,

suffragaan -bisschop

van G. L. van den Berg, prins-bisschop van Luik
(1729). Studeerde eerst te Leuven, was deken van SintMaartens (1711) en president van het seminarie te
Luik (1723). f 1736.

Giljaken,

Galaad.

en laciniata.

Jan-Baptist,

stam.

Palaeo -Aziatische

>

Siberië.

Gilkin, I w a n, Fransch-Belgisch dichter uit
Mekka-balsem.
,
der > Jeune Belgique; * 1858 te Brussel,
groep
1°
Vesdre
van de
z ij r i v i e r
Gilcppe,
aldaar. Zijn eerste lyriek, vaak door donker
1924
ontspringt in de moerasachtige Hooge Venen, op het f
pessimisme gedragen, behandelt Baudelairiaansche
Baraque-Michelplateau; loopt door een dicht beboscht
motieven (La Nuit, 1897). Maar er is ook idealistisch
gebied en wordt te Gulke door de Vesdre opgevangen;
werk: Prométhée (1899), Savonarola (1906), Le Roi
de G. heeft een diep dal uitgeschuurd in den harden
Cophétua (1919) en de zonnige, vormenrijke poëzie
ondergrond, die uit Cambrische en Devonische gevan
Le Cerisier fleuri (1899).
opgebouwd.
steenten is
L i t. A. Heumann, Le mouvement litt. beige (1913)
2° D a m van de G. vormt een aangelegd meertje
Baur.
F. Polderman, I. G. (1914).
hoogte
in het benedendal van de G. dc dam heeft 47
dichter,
Fransch-Belgisch
Valère,
Gille,
en draagt een leeuw van 13 m hoogte; het meer heeft
van de groep der > Jeune Belgique; * 1867 te Brussel.
3
80 ha opp. en kan 12 millioen m water bevatten. Dit
Zijn lyriek verwoordt den romantischen oneindigheids
werk werd uitgevoerd onder de regeering van Leopold II
drang in verzen van Klassieke vormvolkomenheid,
van
voorzien
Vervierste
van
textielgewest
het
om
vooral sonnetten.
water, dat de noodige hoedanigheden bezit voor het
Voorn, werken: La cithare (1897); Le collier
Asbroeck.
V
reinigen van wol.
Le joli Mai (1905) Le coffret d’ébène
d’opales (1899)
Gilgal, > Galgala.
L i t. H. Liebrecht,
(1906) La Victoire ailée (1921).

Gilead-balsem

de

>

:

;

m

;

.

—

;

;

Gilgamcsj,

Babylonischde
Assyrische spijkerschrift-literatuur; volgens de Babylonische koningslijsten was G. koning van Oeroek
(Erech, Warka) in Zuid-Babylonië tijdens de eerste
dynastie van Oeroek na den zondvloed en regeerde hij
sagenheld

uit

126 jaar.
Het Gilgamesj-epos is het voornaamste epos der
Babylonisch-Assyrische spijkerschrift-literatuur. Dit
epos was in Assyrië en Babylonië wijd verspreid. Het
is bewaard gebleven in Oud-Babylonische fragmenten
(2000 v. Chr.); in een Nieuw-Assyrische recensie
geschreven op 12 tafeltjes, afkomstig uit de bibliotheek van Assoerbanipal van Ninive (7e eeuw v. Chr.)
en in Hettietische fragmenten, afkomstig uit Bogas
Keui. Het beschrijft de heldendaden van Gilgamesj en
zijn vriend > Engidoe, vooral den strijd met het
monster Choembaba; daarna den dood van E. en G.’s
klacht over zijn dooden vriend; vervolgens G.’s reis
naar de onderwereld, naar een van zijn voorvaderen,

V. G. (Parijs 1906)
litt.

;

G. Rency, in

;

:

:

Les physionomies

(1909).

is het voortbrengen van
een giltoon door den luidspreker, zelfs zonder dat
een golf ontvangen wordt, dus met antenne en aarde
los. Door heftig > genereeren van het toestel kan nl.
(bijv. door een te grooten lekweerstand) een groote
negatieve rooster lading optreden, waardoor de anode
stroom wordt onderbroken, wat een klik in den luidspreker ten gevolge heeft. Na weglekking van deze
lading herhaalt zich dit verschijnsel. Afhankelijk
van het tempo, waarin dit geschiedt, hoort men een
voortdurend geklik (de lamp „kikkert”) of een lageren

Gillen van een radiotoestel

v. Gils
hoogeren toon (de lamp „gilt”).
Gilleiiia behoort tot de roosachtigen, en omvat
twee soorten, in N. Amerika, waarvan G. trifoliata
veel wordt gekweekt als sierplant. De wortel dient als
braakmiddel.
Gilles (Gillis) van Lessen (Lessines), ook: Aegidius

of

.

;

;
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Gilles

a Letinis, a Lescinia, Gilles de Lessines; Dominicaan,
theoloog, leerling van Albertus Magniis; * ca. 1230,
f na 1304. Als baccalaureus doceerde hij aan de univ.
te Parijs. In den strijd tegen het Averroïsme (1270-1277)
nam hij het op voor St. Thomas van Aquino en verdedigde zijn leer van de forma tegen Robert Kilwardby.
Werken: De essentia, motu et significatione
cometarum (1264) De Unitate formae (zijn voorn, werk,
waarin hij de Thom. opvattingen over de wezensvormen
op heldere wijze uiteenzet 1278) Tractatus de tempori;

812

Voorn, werken: Patois de Vionnaz (1880)
Atlas phonétique du Valais (1881); Les études de geographie linguistique (in samenwerking met J. Mongin en
Mario Roques, 1912)
La généalogie des mots qui
dósignent 1’abcille (1918); Pathologie et thérapeutique
verbales (1915-’21)
Thaumaturgie linguistique (1923).
Glllot, C 1 a u d e, Fransch schilder en graveur,
* 1673 te Langres,
f 1722 te Parijs; leermeester van
;

;

Watteau en van Lancret. Men kent weinig schilderijen,
maar vele teekeningen, etsen en gravures van hem
gegevens met prachtige costuumfiguren, veelal ontwerpen voor

;

;

— Gils

bus (waarin hij de geschiedk. data door astron.
zoekt vast te stellen, ca. 1304).
L i t.
Uberweg,
Grundriss der Gesch. der Philos. (II 1928, 534) Scriptores
O.P. (I, 370).
De Schoep drijver.

—

:

;

gobelins.

L i t.

:

Marcel, Peint. franp. au début du 18e siècle.

Gilly, gem. in het O. van de prov. Henegouwen,
Gilles li Muisit (Muisis, Aegidius Mucidus), abt ten N.O. van Charleroi (IV 432 C
2); opp. 730 ha,
van S. Maarten te Doornik, f 1352; schreef: Chronicon 26 000 inw. Steenkoolmijnen,
Maius, loopend tot 1348, en Chronicon Minus, ook wel
Antiquitates Flandriae genoemd, grootendeels in
verzen.

U i t g.
de Smet,
111-293, 305-448).
:

in

Corpus

Chron.

Fland.

(II,

ijzerindustrie,

brouwe-

houthandel, landbouw. Veel vreemdelingen in
de nijverheid werkzaam. Spoorwegen en electrisch
tramverkeer. Bosch te Soleilmont, waar nog resten te
zien zijn van de oude abdij. St. Remy-kerk met toren
uit de 15e eeuw. Oudheid kimdige vondsten: GalloRomaansche voorwerpen, Rom. villa. De steenkool
werd reeds ontgonnen in de 13e eeuw. V. Asbroeck.
Gilly, 1° D a v i d, Duitsch architect van Fr.
afkomst; * 1748 te Schwedt, f 1808 te Berlijn. Werkte
in Pommeren: haven-, bruggen-, bouwwerken e.a.
Voor Frederik Willem III bouwde hij het slot Paretz,
voor koningin Louise het slot Freienwalde (1909 verbouwd); schr. van technisch-bouwkundige artikelen.
rijen,

Gilles van Royen (Aegidius de Roya), monnik van
Ter Duinen, hoogleeraar te Parijs, compileert het
Chronodromon van Jan Brandon, abt van Ter Duinen,
en zet het onder den titel: Annales Belgici van 1414
tot 1430 voort, verder vervolgd door Adriaan de Budt.
U i t g. Sweertius, Rerum Belg. Annales (Francofurti 1610
zeer onvoldoende).
W. Mulder S.J.
Gilles, S t., Benedictijner abdij bij Nimes, die
aan St. > Egidius haar oorsprong dankt; 1066 sloot
2° F r i e d r i c h, D. architect, zoon van
zij zich aan bij de Cluniacencers. Sinds 1472 werd ze
David;
bestuurd door commendataire abten. Paulus III * 1772, f 1800. Hij is een typisch vertegenwoordiger
veranderde haar in 1538 in een sticht van seculiere van den Berlijnschen bouwstijl der 18e eeuw; leerling
kanunniken. In 1777 gingen de inkomsten over aan den van K. Fr. Schinkel. Werk: Schauspielhaus te Königsaartsbisschop van Aix.
Th. Heijman. berg; schetsen in Techn. Hoogesch. te Charlottenburg.
:

;

L

i

t.

:

Robert, St. G., son abbaye, sa paroisse, son
les doe. originaux (Nimes 1883).

grand prieuré, d’après

Gillet,

Martinus Stanislaus,

Domini-

caan, moralist; * 1875 te Louppy-sur-Loison; sedert
1929 generaal der Dominicanenorde.

Werken: o.a. L’Education du caractère (1908
Ned. vert. Karaktervorming, 1909)
Valeur éducative
de la morale catholique (1911) Du fondement intellectuel
de la morale d’après Aristote ( 2 1928)
Le Credo des
;

;

;

artistes (1929).

Gillianis, 1°
2° M a u r i t s,
Antwerpen.

te

Eugeen, >

Wilde (Frans

de).

Vlaamsch letterkundige; * 1900
voornaam en diep-gevoeld

Dicht

over eenvoudige, alledaagsche dingen; zijn eerste drie
Eenzame Vroegte, De Flesch in Zee,
Het Maria-leven, verzamelde hij in het Verleden van
Columbus (1933). Oefentocht in het Luchtledige (1934)
zijn proza-schetsen over zijn kinderleven.
A. Boon.
bundeltjes:

Gilliéron,

Jules Louis,

Zwits. philoloog;

* 1854 te Neuveville (Zwits.),
f 1926 te Cergnaux-surGléresse (Zwits.); leerling van Cornu, prof. in de

philologie te Bazel, en van Gaston Paris aan de
Ecole des Hautes Etudes te Parijs (1876- ’77); G. volgde

A. Darmesteter op als hoogleeraar aan deze school,
hij van 1883 tot aan zijn dood de Romaansche
dialectkunde
doceerde.
In
samenwerking
met
E. Edmont gaf hij den Atlas linguistique de la France
uit, waardoor de studie der taalk. aardrijkskunde
gesticht werd; hij ontving daarvoor met Edmont
samen den prijs van Reynaud van de Académie des
Inscriptions et Belles Lettres. Met de door Edmont
verzamelde gegevens bouwde hij zelf den Atlas linguistique de la Corse op. Met abbé Rousselot stichtte G.
de Revue des patois gallo-romans (1887-1893) en de
Société des parlers de France (1893-1900). Weerenbeck.
zelf

waar

L

i t.

:

A.

Knapp, Die

Michel, Hist. de Part (VIII, 219)
Fr.
;
künstl. Kultur d. Abendlandes (III 1922,

46 ).

Gil-Ma rchex,

p. Gerlachus.

H

n r i,
Fransch pianist,
* 1894 te St. Georges
d’Espérance (Isère), leerling
o.a. van Lucien Gapet en Alfred Cortot. Concerteerde
in vele Eur. landen, ook in Ned., alsmede in Japan.
Hij publiceerde piano-transcripties en liederen.
Gils, 1°
ius van, stichter en president van het Bossche seminarie; * 1758 te Tilburg,
f 1834 te St. Michielsgestel. G., die als student
te Leuven den titel van primus behaalde, werd in
1783 priester gewijd. Tot 1786 doceerde hij godgeleerdheid te Leuven; toen keerde hij naar Noord-Nederland
terug, daar hij zich met de maatregelen van Jozet II
niet kon vereenigen. Een viertal jaren was G. te
Den Bosch met de zielzorg belast om daarna opnieuw
hoogleeraar te Leuven te worden. In 1797 is G. naar het
N. gevlucht, omdat hij den door de Franschen geëischten eed niet wenschte af te leggen. In Den Bosch kon
hij zich toen wijden aan zijn levenswerk, de
stichting
van een seminarie, dat hij daar in 1798 opende. Met
onderbreking van eenige jaren is hij president van het
seminarie gebleven tot aan zijn dood toe. Tegenover
Napoleon en Willem I stond G. vooraan op de bres
ter verdediging van de vrijheid der Kerk
[vgl.
> Alphen (Ant. van) en > Camp (Math. Franc. van)].
Terecht eert Tilburg hem op een gedenksteen in den
gevel van zijn geboortehuis als Vir pius ac doctus
(een vroom en geleerd man).
de Haas.
L i t. Ferd. Franssen, De Troebelen in het Bossche
Vicariaat onder Napoleon I (Bossche Bijdr. I en II);
Van-Gilsnummer van de Bossche Bijdragen (XII 1934).
2° I n a t i u s
van, * te Oosterhout, werd
g
pastoor te Breda en later met Adrianus Oomen vicaris

Anton

:

e

-

;

voor het Bataafscli gedeelte van het Antwerpsche
diocees. Hij ijverde voor een apost. vicaris in het
Noord-Brabantsch gedeelte van het voormalig bisdom
van Antwerpen, welk vicariaat in 1803 tot stand

kwam.
L i t.
(II,
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Gilse— Girape
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autos), hofspelen, pastoralen, boerten en romantische
blijspelen; zij vertoonen zijn sprankelenden geest en
fijn

gevoel voor humor,
:

Breda
Knippenberg.

Krüger, Kerkel. Gesch. v. h. Bisd.

J. B.

:

332).

Gilse,

Jan van,

v.

Ned. componist en dirigent;

1881 te Rotterdam; studeerde o.a. bij Humperdinck
te Berlijn, was een tijdlang opera-dirigent te Bremen,
werd in 1922 enkele jaren dirigent van het Utrechtsch
Stedelijk Orkest en ten slotte in 1933 directeur van
het conserv. en de muziekschool der Maatsch. tot
bevordering der toonkunst te Utrecht. Zijn compositiein
stijl staat sterk onder Duitschen invloed en heeft
den laatsten tijd een moderne allure gekregen.
Werken: o.a. 5 symphonieën en Prologus Brevis
*

voor orkest Drie dansphantasieën voor piano en klein
Eine Lebensmesse voor soli, koren en orkest
orkest
;

;

Reeser.

liederen; kamermuziek.

E

t i e n n e, Kath. Fransch geschiedGilson, 1°
schrijver der wijsbegeerte; * 1884 te Parijs, hoogleeraar
te Straatsburg, later aan de Sorbonne en sinds 1931

aan het Collége de France.
vertegenwoordiger van de
middeleeuwsche wijsbegeerte
Werken: Le Thomisme

G.

is

de voornaamste

geschiedschrijving der
in Frankrijk.
La phil. de S. Bonaven;
L’esprit de la
Introd. k 1’étude de S. Augustin
ture
Etudes
phil. médiévale. Onder G.’s leiding verschijnen
de phil. médiévale en Archives d’hist. doctrinale et
Sassen.
F.
littéraire du moyen-&ge.
;

;

:

2° Paul,
Belg. componist, * 1865 te Brussel.
Studeerde onder Duyck (leerling van Fétis) en Gevaert;
le Prix de Rome 1889; opziener van het muziekonderwijs 1909-1930. Gilson behoort onder de leidende
figuren van het hedendaagsch muziekleven in België;
uiterst bevoegd paedagoog, is hij ook een zeer begaafd
componist, wiens werken den stempel van een echt
Vlaamsch temperament dragen.
Voorn, werken: voor het tooneel Prinses
Zonneschijn (1903) Rooversliefde (1906) Francesca da
Rimini (oratorium, 1892). Symphonisch gedicht La Mer
:

;

;

:

(1892). Variations symphoniejues, enz. Ook belangrijke
theoretische werken Le tutti orchestral ; Traité d’Har:

F»

monie, enz.

Victor,

Gilsoul,

d.

Borren.

Belg. schilder en etser;

1867 te Brussel. Leerling aan Acad. te Antwerpen;
schildert vrijwel uitsluitend het Vlaamsche landschap,
eerst romantisch van stemming, later realistisch van
opvatting, zonder impressionist te zijn. Woont vele

*

jaren te Versailles. Het stadhuis te Brussel bezit o.a.
„Vier gezichten op het Kanaal v. Willebroeck” (1903).
L i t. monogr. v. C. Mauclair. Korevaar-Hesseling.

Gil Vicenle, Portug. dichter, soms de Portug.
Shakespeare genoemd; * 1465, f 1536 te Evora(?).
Van de eerste helft van zijn leven niet veel met juistheid bekend. Werd goudsmid, in welke hoedanigheid
hij de aandacht en de gunst van het hof verwierf.
met steeds stijgenden roem;
patriottische verzen, nóg dierbaar
aan het hart van den Portugees (Exhorta^io da Guerra,
1513; Auto da Fama, 1515), dan talrijke tooneelspelen,
waarvan vele ten paleize vertoond werden; ze weerBegon toen

te schrijven

vlammende

kaatsen de tragisch-comische gesteltenis van zijn tijd
van verandering en omkeer. De personages zijn als
(ook:
bij Shakespeare van de bontste verscheidenheid
boeren, herders, zeelieden, zigeuners, feeën en duivels).
Zijn stukken

spelen

kunnen verdeeld worden

(voorloopers

in

zekeren

zin

in godsdienstige

van Calderon’s

satyrische

kracht en

—

;

;

:

;

elk land gehouden cursus (genoemd naar
Park, kampeercentrum van Engeland bij
Londen). In Ned. te Ommen (N.P.V.) en te Annen,
Drente (P.V.N.). Doel: opleiding tot leider en vervolmaking van het leiderschap.
Een G. bestaat uit: 1° theoretisch gedeelte. Certificaat bij gunstig resultaat. 2° Een kamp -cursus, onder
leiding van den Deputy Campchief (vervanger van
lord Baden Powell en aangesteld met volmacht
lijks

in

Gilwell

voor 1 jaar), ter verkrijging van kampeervaardigheid
en de geheele techniek van het leidersschap. Certificaat
bij gunstig resultaat. 3° Beoordeeling door districtscommissaris, of de leider in de practijk aan de eischen
voldoet, die aan een „G i 1 w e 1 1 i a n” moeten worden gesteld. Dit laatste gedeelte behoort niet tot den
cursus, maar is noodig om een „Gilwellian” te worden,
d.i. lid van den Gilwelltroep over de geheele wereld,
alleen voor leden van de officieel erkende padvinders
vereenigingen. Zij dragen een spec. teeken. H. Deelen.
Gilze (c. a.), gem. in de prov. N. Brabant aan de
Breda; opp. 7 147 ha, ong. 8 500
spoorlijn Tilburg
inw., nagenoeg allen Kath.; bestaande uit vier
parochies Gilze, Reijen, Hulten en Molenschot. Landen tuinbouw, veeteelt, industrie: leder, schoenen,
steen, koek, machines. De leer- en schoennijverheid
is er van groote beteekenis; in Reijen meestal leer-,
in Gilze meer schoenindustrie; G. ligt gunstig aan trein
en Wilhelmina-kanaal en is rijk aan natuurschoon
(bosschen). Vliegkamp „De Molenheide”, v. Velthoven.
Kamp van Gilze-Reijen, militair oefenkamp aan den
Breda— Tilburg, opgericht tijdens de
straatweg
mobilisatie 1830-1839. Het wordt thans weinig ge-

—

bezigd. In de nabijheid ligt het vliegveld.

Gimberg,

Louis,

eigenl.: Louis Theodoor
* 1880; debuteerde
in
Residentietooneel ;

van Drielen Gimberg, Ned. acteur;

kwam
in 1906 bij Brondgeest ’s
1910 bij Royaards (waar hij groot werk te spelen kreeg)
en daarna bij de
Kon. Ver. ’t Ned.
Tooneel en het
Rotterdamsch
Hofstadtooneel.

Gimnée,

:

eerst

zijn

onvergelijkelijke lyrische gaven.
U i t g. Lissabon 1562, 1586 in 3 dln. Lissabonl852
moderne ed.: Mendes dos Remedios (Coimbra 1907-’14).
L i t. A. Braamcamp Freire, Vida e Obras de G. V.
A. F. G. Bell, Gil V. (1921).
(Porte 1919)
Gil wel leur sus, bij de padvinderij: een jaar-

gem.

in de prov.

Namen,

ten N.

O. van Couvin,
600 inw.,
ca.
meerendeels
Kath.; opp. 871
landbouw;
ha;
hardsteen en
kalksteen.

Gimpe, katoenen kern,!met
beter soort gaomspoeld.
ren
Wordt gebruikt
inlegkoord
als
tot het vormen

;
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Gingelom

van een versterkten rand
en

bij

,

—Ginneken

knoopsgaten in dames-

heerenkleeding.

Gingelom,

gem. in Belg. Limburg, ten Z. van
925 ha, hoogte 98 m, ca. 1 500 inw.
(Kath.). Dekenij. Landbouw. Kerk van 1892. Kasteel.
Gingivitis, ontsteking van het tandvleesch,
veelal een gevolg van tandcaries of tandsteen.
Ginkgo biloba, een Aziatische sierboom en
eenige vertegenwoordiger van de naaktzadigen-fam.
der G i n k g oacea e, vroeger bekend als Salisburia adiantifolia, gToeit in China nog in het wild
en wordt als een heilige boom vereerd. Het blad is
St. Truiden; opp.

816

voor jongens. Bezienswaardigheden zijn: de Prot. kerk
met ervoor het Citadelmonument, opgericht ter eere
van de verdedigers van Antwerpen in 1830 en vlg.
jaren,

De

met het graf van generaal Chassé, den aanvoerder.
Kath. kerk van G. is gebouwd door dr.

fraaie

Cuypers

bezienswaardig

;

zijn

verder de oude kapellen

van Heusdenhout, Galder en Strijbeek.
v. Velthoven
Vroeger vormden Ulvenhout en Ginneken één
parochie, slechts bekend onder den naam van Ginneken.
Ong. midden 17c e. verloor G. zijn kerk en gingen de

.

Kath. de heilige diensten bijwonen in de St. Luciakapel
inde Z. Nederlanden. Toen kregen zij een
schuurkerk te Ulvenhout
en bleven aan die parochie
onderhoorig tot 1836, in
welk jaar G. weer tot een

te Meersel

zelfstandige parochie is
verheven. In 1845 is een
nieuwe mooie kerk geconsacreerd en aan den H.
Laurentius toegewijd.
G., het eerst vermeld in
1246, vormde vroeger sa-

men met Ulvenhout

een

heerlijkheid.

L

i t.

:

Krüger,

Kerkel.

gesch. v.h. bisdom
(III, 412-415).
-j

•

!i

Breda

Knippenberg.

-

f

Giimcken, J a c.
A. van, Ned. taal-

V.

letterkundige;

*

J.

en

1877 te

Oudenbosch trad 1895 in
de Sociëteit van Jesus,
;

studeerde letteren te Leiden, promoveerde 1907,
werd bij de oprichting
der Kath. universiteit te

Nijmegen

eigenaardig gevormd zonder zijnerven en valt in den
herfst af; de bloemen zijn hangende katjes; de groengele,
vleezige vrucht gelijkt op een pruim en is eetbaar, doch
de geroosterde zaden zijn veel smakelijker. Het hout
van dezen 40
hoogen boom is goed bruikbaar. In
Eur. werd hij in 1754 ingevoerd uit Japan. (PI. k. 814.)

m

Ginkgophyta, > Gymnospermae.
Ginneken (c. a.), gem. in de prov.

tot

lijkende Indo-Germ. taalwetenschap en het Sanskrit. Sedert 1932 redigeert

het maandblad Onze Taaltuin.
Een der beste
kenners van de psychologische structuur
der taal, is G. een levendig voorstander van de
studie
der
levende spraak en
hij

Europ.

als

zoodanig

N. Brabant een der voormannen van het mo-

ten Z.O. van Breda; opp. 5 736 ha, ong. 14 500 inw.,
waarvan ca. 12 000 Kath. en 2 000 Prot. G. bestaat uit
de parochiedorpen Ginneken, Bavel en Ulvenhout,
verder uit de buurtschappen Galder, Strijbeek en Heusdenhout. In G. een bloeiende middenstand; veel

vreemdelingenverkeer; er wonen veel gepensioneerden
en renteniers. In Bavel en Ulvenhout vooral landbouw
en veeteelt. Te G. is veel natuurschoon; vermaard zijn
het Mastbosch en Ulvenhoutsche bosch, beide eigendom
van den Ned. Staat. In deze gem. is het klein -seminarie
van het bisdom Breda gevestigd (IJpelaar). Het kasteel
Bouvigne is het centrum van het Kath. Vrouwelijk
Jeugdwerk. Bekend zijn het St. Laurensgesticht,
verpleging van ouden van dagen en pension; Bad
Wörishofen, Duivelsbrug, geneeskundige badinrichting
en herstellingsoord, inrichting voor physische therapie
stichting Moederheil, verloskundige kliniek voor
gehuwde en ongehuwde moeders; Rijkstuchtschool
.

benoemd

hoogleeraar in de Ned.
taal en letterk., de verge-

Ginneken. Kasteel Bouvigne.

derne dialectonderzoek.
Hij

beschouwt
letterk.
bij

ook

teksten

voorkeur psy-

chologisch,
bestudeerde speciaal de Imitatio
Christi,

die hij

een dagboek
van Geert Groote
beschouwt en leverde een uitgebreid aantal studies en bijdragen
op taalk. gebied.
als

apologeet.

J ft c- van Ginneken.
Bijz.

beteekenis

heeft

G.

als

,

;

Giocoso

Voorn, werken:

Principes de linguistique psyHandboek der Ned. Taal
De
(1912-’14) ; De roman van den kleuter (1917)
Regenboogkleuren der Ned. Taal (1917) Prot. en Kath.
(1923) ; Voordrachten over het Katholicisme (1927)
Sint Peter Kanis (1928) Op zoek naar de oudste teksten
en den waren schrijver der Imitatio Christi (1929) ; Het
dagboek van Geert Groote (1930) ; Grondbeginselen van
Asselbergs.
de schrijfwijze der Ned. Taal (1931).

chologique

(diss.,

1907)

,

Kayser, Microbiologie appliquée k la TransL i t.
formation des Produits Agricolcs (Parijs 1921).
Gioioso (Ital.), muziekterm voor: vroolijk.
:

;

Paolo,

apostolisch

Giölbaschi, dorp in Klein-Azië, in het Oude
Lycië; in 1841 vond Schönbom er een oud heroön:
een half in een rots uitgehouwen koningsgraf met een
ommuurde ruimte van 20 X 24 m; op den muur een

internuntius;

1880 te Rome.
1918 rector

In

van het

merkwaardig fries met reliëfvoorstellingen van oude
Gr. sagen, den vrijermoord van Odysseus, verwoesting
van Troje e.a. Het beeldhouwwerk is uit de 6e eeuw
W. Vermeulen
y. Chr.
Benndorf en Niemann, Das Heroon von G.
L i t.

college

der Propaganda.
aartsbis-

Tit.

muziekterm voor: grappig, luimig.
op Sicilië voor een soort verzuurde

melk, eng met Joghourt verwant, zooals Gorini in
Sardinië, Skorup in Servië, Grusavina te Montenegro.

;

Giobbe,

(It.),

Gioddu naam

;

;

*
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Giobbe—Giottino
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.

schop van Ptolemais (Egypte),
1925. Van 1925
tot

’35

:

(1889)

Giolitti, Giovanni, Ital. staatsman, tjye
van den liberalen, besluiteloozen parlementariër;
* 1842 te Mondovi, f 1928 te Cavour. Leidde bijna
onafgebroken de Ital. politiek van 1901 tot den Wereldoorlog. 1882-1926 bij de linkerzijde in de Kamer,
1889-1921 meermalen minister en minister-president.
Hij voerde in 1913 het alg. stemrecht in Italië in.
De laatste regeering G. (1920- ’21) legde een vérgaande
zwakheid aan den dag, zoowel tegenover de gedurige
socialisten-onlusten, als in de internat, politiek tegen-

apost.

nuntius in Columbia. In 1935

benoemd

tot

apost. internun-

Den

te

tius

Haag.

Giobcrti

V in

z e

n

z o,

priester,

Ital.

wijsgeer en
s taatsm au
1810 te Turijn, f 1852 te

over Joego-Slavië (Fiume), wat veel bijdroeg tot de
opkomst van het fascisme, dat G. verbitterd bestreed.
Werk: Mem. d. vita mia (2 dln. 1922). V. Houtte .

P. Giobbe.

*

Parijs. In 1833 wegens
republikeinsche theorieën uit Sardinië verbannen, vestigde G. zich te Brussel en nam van daaruit, mede door
zijn talrijke werken, een levendig aandeel in de een-

*

heidsbeweging
wijzigden

zich

;

Kjellberg, Stud. an d. attischen Reliëfs (1926).

Giona, > Kiona.
Giordano, 1° L u

c a, schilder en etser te Napels,
der voornaamste figuren der Ital.
Barok; hij was een virtuoos schilder en teekenaar
met groote fantasie en veel temperament, eindeloos
productief, wat vooral voortkwam uit zijn ongeloofelijk snelle manier van werken. Hij bezat een Europ.
*

in Italië. Zijn politieke denkbeelden
in de richting van de constitutio-

1632, f 1705.

Een

neel monarchie, waarbij hij aan Sardinië de hegemonie in Italië wilde toekennen. In 1848 terugfaam en was overstelpt met opdrachten. Zijn kunst
geroepen, werd hij met grooten luister ontvangen,
is vooral uiterlijk, gaat niet diep en zijn grootste
was tweemaal minister in Sardinië, maar moest spoedig
in zijn hoogst decoratieve fresco-

verdiensten liggen
weer in ballingschap gaan. Hartstochtelijk bestreed
schilderingen. Hij bezat een verbluffende handigheid
paus.
den
van
macht
bij de wereldlijke
om werken van oudere meesters bedrieglijk te copieeren
In de wijsbegeerte huldigt G. het > ontologisme.
en na te bootsen. Ribera heeft hem o.a. zeer beïnvloed.
het
onmiddellijk
Door te denken grijpt ons verstand
L i t. E. Petraccone, L. G. (1919) Rolfs, Gesch. d.
zijn, dat geen ander is als het Absolute Zijn, God. Toch
Schreden.
Malerei Neapels (1910).
blijft God ook in deze aanschouwing in diepste wezen
2° Umberto,
Ital. operacomponist; * 1867
voor ons onkenbaar, maar anderzijds is iedere kennis
te Foggia. Van zijn werken handhaaft de opera Andrea
een openbaring Gods. Wijsbegeerte, los van de theoChénier (1896) zich nog altijd naast die van Puccini.
denken
wijsgeerig
het
onbestaanbaar;
ook
dan
logie, is
Giorjjione (eig. Giorgio da Castelfranco, ook:
niet
het
dat
mysterie,
het
zich
boven
erkent echter
Barbarelli), Ital. schilder, * 1478 te CastelGiorgio
moet trachten te doorgronden.
niet veel van hem
franco,
filodella
studio
allo
f 1510 te Venetië. Er is
Voorn, werken: Introd.
werken zijn hem met zeker6ofia II primato morale e civile degli Italiani II rinno- bekend en slechts weinige
heid toe te schrijven. Hij behoort tot de grootste
vamento civile dell* Italia. Index alle werken (1852).
F. Sassen meesters der Venetiaansche school, opgegroeid onder
L i t. F. Palhoriès, G. (Parijs 1929).
invloed der Bellini’s. Zijn werken zijn zeer lyrisch en
Gioconda, La, > Mona Lisa.
Giocondo, fra Giovanni, Franciscaan, edel van sentiment, zijn landschappen, waarin zijn
* 1433 te Verona, groote kunst zich het sterkst uitspreekt, vol stemming.
Ital. archaeoloog en architect;
del Consiglio Het warme, echt Venetiaansche koloriet geeft zijn
Palazzo
het
Loggia,
f 1515 te Rome. De
een aparte bekoring. In menig opzicht
te Verona (een der schoonste werken der vroeg-Renais- schilderijen
voor nieuwe aspecten en heeft
sance, gebouwd 1476- ’93) wordt hem toegeschreven. was hij een baanbreker
op Titiaan. Geen
Karei VIII van Frankrijk heeft uit zijn ondernemingen daarom grooten invloed gehad, o.a.
heeft de figuur zóó met het landschap tot
in Italië een voorliefde meegebracht voor Ital. kunste- vóór hem
verbinden. Hij had een voorkeur
naars en importeert er naar Frankrijk, waar zij hem een geheel weten te
religieuze.
moeten helpen bij den bouw van het kasteel Amboise. voor profane voorstellingen boven
L i t. L. Venturi, G. e il Giorgianismo (1913) L. Justi,
Onder hen bevond zich ook G., „frère Jehan Jocundus
Schreden
over- G. (I908h
:

;

:

;

;

:

—
.

:

;

:

,

.

die in 1495- ’96 een galerij van genoemd kasteel
welfde en [een aquaduct in de tuinen van Blois

bouwde.

E

.

van X*spen

tot

Sevenaer

.

Giottino
S

t e f a

n

o),

(eigenl.

Giotto di Maestro

schilder te Florence, eind 14e

eeuw

;
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Giotto

—Gipscorset

(werkte in 1368 in het Vaticaan). Men schrijft hem
te Florence, Assisi en Rome toe. Volgens

fresco’s

sommigen

L

i t.

:

is hij

Siren,

identiek met Maso.
G. (1908) ; v. Marle,

of

Giotto di Bondone, schilder en architect te
Florence, * 1266, f 1337. Hij maakte de Ital. schilderkunst los uit de Byzantijnsche traditie. Zijn kunstaanschouwing was op het naturalisme gebaseerd en
bracht een volslagen ommekeer; haar inhoud was zóó
rijk, dat deze een ontwikkeling van 21
/i eeuw noodig
had om tot volle rijpheid te komen. In deze periode
ligt de grootste bloei, dien de Ital. kunst heeft doorgemaakt. Zijn leermeester moet Cimabue geweest zijn.
De oudste werken van G. zijn de fresco’s te Padua;
zij
ontroeren door hun oprechte mensche lijkheid.
Hij werd hierdoor beroemd en kreeg in zijn vaderstad
talrijke opdrachten. Zijn meesterwerken uit deze jaren
zijn: de groote Madonna in de Uffici en de fresco’s
in de S. Croce. Ook in Rome, Napels en Assisi kreeg
hij opdrachten, waarvan nog onderdeden over zijn.
Schilderijen van zijn hand zijn zeer schaarsch, maar
zijn directe invloed is in vele stukken te herkennen.
Als bouwmeester vestigde hij zijn roem door de wonderschoone campanile, den klokketoren van Florence ’s
dom. Er zijn aanwijzingen, dat hij Dante persoonlijk
gekend heeft. Hij heeft een schare leerlingen en navolgers gehad, die de beginselen van zijn kunst wijd en zijd
over Italië verbreidden. Zie pl. (vgl. index kol. 832).
L i t.
Rintelen, G. und die G.-Apocryphen (1912)
:

v.

Marle, Hist. of Ital. Painting.

Giovanelli,

Schretlen.

Ruggicro,

componist,
1550 te Velletri, f 1625 te Rome; kapelmeester
van de Fransche kerk te Rome, aan het Collegium
Germanicum, en van 1594 tot 1599 van de St. Pieter,
als opvolger van Palestrina; later aan de pauselijke
kapel verbonden. G. is een typische vertegenwoordiger
der Romeinsche school. Zijn uitgebreid werk bevat o.m.
boeken motetten en vele bundels madrigalen. Bovendien berusten missen en psalmen e.a. werken in hs.
in de Vatic. Bibliotheek.
Lenaerts.
Giovaiini da Cascia (Johannes de F 1 o r ent ia),
componist van de Ital. „Ars Nova”;
* te Cascia bij Florence, leefde van 1329- ’51 aan het
hof te Verona. Tot zijn composities behooren madrigalen, caccie, canzonen en balladen.
Ital.

* ca.

Glovanni

Milano, schilder te Florence in 2e
was een dominecrendc persoonlijkheid, die de Florentijnsche kunst in zijn dagen
sterk beïnvloedde. In zijn werken treft ons een merkwaardig ontwikkeld ruimtegevoel en beheersching
der lichamelijke vormen. Men bespeurt er verder verwantschap met Siena (Sim. Martini, Lorenzetti).
Hoofdwerken te Florence en Prato.
di

helft der 14e eeuw. Hij

L

Venturi, in Storia delT Arte Ital. v. Marle,
of Ital. Painting.
Schretlen.
Giovanni,
di, Ital. dialectdichter;
* 1872 te Valplatani (Sicilië). Beschrijft in talrijke
novellen het Siciliaansche leven, vol armoede, bijgeloof
en hartstocht, in een atmosfeer van eenvoudige,
patriarchale religiositeit.
o.a. Lu puvuruddu amurusu (een gedicht
in Franciscaanschen geest, 1907) La morti di lu Patri arca
(een heiligengeschiedenis, 1920). Drama’s
Sconciuru
Gabriele lu carusu (1910).
L i t.
(1908)
G. Tamburello, Un „felibre” siciliano (Palermo, z.j.) ; T. Rediani,
A. de G. (Palermo 1922).
i t.

:

:

;

Developm.

Alessio

Werken:

;

—

;

Giovine
Giovio,

>
Paolo,

Italia,

Jong
ook

bisschop en historicus; * 1483 te Como,
had eerst in de medicijnen en de
wijsbegeerte te Padua en Pavia gestudeerd dan vestigde hij zich te Rome, waar hij zich bezig hield met
de geschiedenis van zijn tijd; hij hield ervan te steunen
op rechtstreeksche kennis van personen en plaatsen.
Hij genoot het vertrouwen van paus Clemens VII,
die hem tot bisschop van Nocera benoemde (1528);
na den dood van zijn beschermer trok hij zich terug
in zijn prachtige villa van Como.
Werken: o.a. Historiarum sui temporis libri
XLV (2 dln. 1551-’53) ; Elogia virorum iilustrium

f 1552

Ital.

te Florence. Hij

;

Developm.

Painting.

Ital.

enoemd,
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:

:

Italië.

Paulus Jovius

(7

dln. 1549-’57).

Gips,

Willaert.

+

calciumsulfaat (CaS0 4
2H2 0), komt in
de natuur in groote hoeveelheden voor, kan op verschillende wijzen ontstaan zijn. Zeewater bevat er
zooveel van, dat het het eerste zout is, hetwelk bij
verdampen uitkristalliseert, het tweede is keukenzout.
Vandaar dat zoutaf zettingen dikwijls uit opeenvolgende lagen van deze zouten bestaan. Fraaie heldere kristallen van g., die in dunne platen gespleten kunnen
worden, heeten Maria-glas. Het voorkomen in minder
heldere kristalmassa’s heet albast. Door verhitten van
g. op niet meer dan 120° ontstaat de gebrande g.
1
(CaS0 4
/2
2 0), welks gebruik voor het maken van
afgietsels daarop berust, dat het met water aangemengd
weer anderhalf molecuul kristalwater opneemt, aldus
een vaste massa vormende. Bij verhitten op hooger
temp. ontwijkt ook het laatste water, en het zoo gevormde product (hetwelk ook in de natuur voorkomt
onder den naam van anhydriet) vereenigt zich niet
meer zoo vlug met water: doodgebrande g. Dit vermogen krijgt het echter terug door gloeien op 1 200° C

+

H

(Estrich-gips). G. wordt ook in bepaalde gevallen als
kunstmest gebruikt. Zij kan ook dienen tot grondstof
voor de bereiding van zwavelzuur en van zwavelzure

ammoniak.

Zernike.

Gips wordt door beeldhouwers en modelleurs
gebruikt om hun boetseerwerk van weeke klei of was
in een vast overgangsmateriaal over te brengen. Zij
bezigen daarvoor de zgn. modelgips, of voor fijn werk
albastgips.
Voor gewoon handelsgietwerk wordt
meestal de stucadoorsgips gebruikt. > Gipsgieten.
In de beelden-industrie is g. het materiaal voor
tamelijk goedkoop massawerk. Het is echter vrij
broos en breekbaar. Het oppervlak is dood. Vaak
worden de producten daarom gepolychromeerd, meestal
met doffe verf en op schab loonachtige manier. Voor
het maken van documentaire afgietsels van allerlei
beeldhouwwerk, voor musea en studiedoeleinden,
doet g. goede diensten. Ook in de architectuur wordt
het gebruikt voor maquettes van bouwwerken. Etienne.
Gipsbed. Voor de behandeling van de tuberculose van de ruggegraat
werd vroeger veel gebruik
gemaakt van een g. Dit werd op het lichaam van den
zieke aangelegd en besloeg de geheele achter- en zijvlakte van het lichaam. Als het g. hard was, werd de
zieke daarop gelegd. Het zorgde voor het onbeweeglijk
houden van de ruggegraat. Door het in leggen van
viltkussentjes werd gepoogd om een eventueel aanwezige verkromming van de ruggegraat te redresseeren.
Tegenwoordig zijn de zeer ernstige (en verwaarloosde)
gevallen van ruggegraattuberculose veel zeldzamer
geworden en kan men in de behandeling het g. vaak
ontberen.

v. Haeff.
In de behandeling der ruggegraattuberculose speelde vroeger het g. een beduidende
rol, vooral omdat de meening heerschte, dat een g.

Gipscorset.
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de verpleging in liggende houding bekortte. Deze
corsetten sloten «als een harnas om den romp en soms
ook om den hals en het achterste gedeelte van den
schedel. Het groote nadeel van die corsetten is gelegen
in het feit, dat frissche lucht en zonlicht geen toegang
meer krijgen tot de huid en dat de spieren onvoldoende
geoefend worden en daardoor slap blijven, waardoor
het gevaar van ruggegraatverkromming groot blijft.
Tegenwoordig is het g. bij de behandeling van de
v. Haeff.
ruggegraat-t.b.c. niet meer onontbeerlijk.
Gipsgieten. De gipspap, voor het gieten gebruikt,
wordt bereid door in water zooveel gipspoeder uit
te strooien, dat er een bergje boven het water uitsteekt.
Na omroeren is deze gipspap binnen een klein half
uur stijf en na een uur hard. Het gieten moet dus vrij
snel gebeuren.
Wil men een afgietsel maken van een of ander voorwerp, dan heeft men eerst een negatiefvorm, matrijs
of contra-model, noodig. Deze maakt men eveneens van
gips. Naargelang het voorwerp is van hout of steen,
van gips of van metaal, besmeert men dit vooraf met
was, opgeloste schellak of olie. Daardoor hecht de gips
niet aan het voorwerp. Bij halfronde voorwerpen en
reliëfs is het maken van het negatief eenvoudig. Men
giet nl. de gipspap over het voorwerp heen, en neemt
den negatieven vorm, die daardoor ontstaat eraf, zoodra de gips verhard is. Giet men in dezen negatiefvorm,
na ze vooraf met opge.oste zeep en daarna met olie
te hebben ingesmeerd, wederom gipspap, dan verkrijgt
men ten slotte een zuiver beeld van het model, een
zgn. gipsafgietsel.
Bij vrijstaande voorwerpen (in de beeldhouwkunst
ronde bosse genaamd) is het afgieten meer ingewikkeld.
Men moet dan een negatiefvorm maken, die uit meer-

dere stukken bestaat. Dit afgieten komt voor zoowel
in de gipsen-beelden-industrie als ook in de beeld-

houwerswerkplaats. De beeldhouwer maakt van elk
wasmodel, dat hij in een duurzamer materiaal
wil overbrengen, een gipsafgietsel. Eerst wordt bepaald
in hoeveel stukken de negatiefvorm moet worden
gegoten, wil hij van het model kunnen worden afgenomen. Dan steekt men volgens de aangenomen
grenslijnen strookjes dun bladkoper, ca. 8 cm lang
en ca. 3 cm breed, naast elkander in de klei, zoodat ze
aaneensluitende, ópstaande randen vormen, welke
de op te brengen gips gescheiden houden. Deze gips
wordt als gipspap met een kwast of met de handen
gelijkmatig over het beeld verdeeld. Eerst een gekleurde
laag van ong. 1 cm. Over deze laag legt men, om het
negatief te versterken, enkele ijzeren staven, ca. 1 cm
vierkant, en meebuigend met den vorm van het model.
Daarna brengt men de tweede laag aan, ong. 2 cm dik.
Het ijzer is dan in den vorm opgenomen. Als de vorm
voldoende verhard is, neemt men hem langs de koperblaadjes uiteen, verwijdert de klei of was en reinigt
den vorm met water. Vervolgens besmeert men hem
eerst met een oplossing van groene zeep en daarna
met patentolie of slaolie. Zeep en olie vervangt men ook
wel door potasch of sodawater. Beide methoden dienen
om aanhechting te voorkomen van de nieuw in te
gieten gips. De onderdeden worden dan op elkaar
gebonden of geplakt, en met gipspap volgegoten. Na
verharding neemt men den vorm uiteen, en houdt een
afgietsel van het origineele beeld over. Beeldhouwers
hakken den negatiefvorm altijd stuk, omdat ze maar
Etienne.
één afgietsel noodig hebben.
Gipskruid (G y p s o p h i 1 a), een plantengeslacht uit Klein-Azië, behoort tot de fam. der
klei- of

— Giraffe
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rauurachtigen

en telt 50 soorten kruiden of

hebben naaldvormige blaadjes
en purperkleurige bloemen. Sierplanten zijn: het g.,
G. muralis, tot 15 cm; G. elegans en de bruidssluier,
G. paniculata, uit Siberië, welke vroeger verbouwd
werd voor den wortel voor wolwasscherijen. Bonman
Gipsplaat je 9 > Polarisatiemicroscoop.
Gipsverband, verband, waarvan de grondstof
zwavelzure kalk is, die met water in korten tijd een
harde massa vormt, doordat er met water een vaste
chemische verbinding ontstaat. De gips wordt in
weeken toestand om het te verbinden lichaamsdeel
gebracht, waardoor dit snel in een hard, steunend
verband gehuld is. Meestal maakt men gebruik van
gipswindsels, d.w.z. gazen windsels, die
met droog gipspoeder bestrooid zijn en na bevochtigen
met water op het betreffende lichaamsdeel gelegd
worden, hetzij als circulair verband, hetzij in den vorm
Krekel
van spalken.
halfstruiken.

Deze

.

.

Gique, > Gigue.
Giraal geld is geld,

dat niet in contanten, maar
boekpost aanwezig is en waarover door overschrijving (giro) of chèque beschikt kan worden.
als

Giraffe (Giraffa

camelopardalisL.)

behoort tot de fam. der giraffen (Giraffidae, oudere
naam: Devexa). Leeft vnl. in open streken, in den
drogen tijd in de bergwouden. Zij is of was verbreid over
Afrika, Zuidelijk der Sahara tot de Kaap. Zij leeft in

-
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bestaat in hoofdzaak uit de bladeren en takken van
Acacia -boomen en andere loofboomen; gras eet de
g. in vrijen toestand niet. De behoefte aan water
schijnt gering

te

zijn.

De

korte,

kleine

romp met

een sterk verhoogde schoft rust op lange pooten. De
hals is in overeenstemming met de pooten lang, zoodat
zij door wijdbeens met de voorpooten te gaan staan,
met de lippen den bodem kan bereiken. Met haar zeer
lange, buigzame tong kan zij de bladeren en takken
als met een vinger omvatten, naar zich toetrekken en
dan met de onderste snijtanden afsnijden. De lange kop
draagt zeer groote, levendig glanzende, zachte oogen,
groote, sierlijke ooren en twee horens, die door de huid
bedekt zijn; daarnaast kunnen nog meer horens (tot
6 toe) en uitwassen voorkomen, die door de huid
bedekt zijn. De huid is zeer dik en, met uitzondering
van den halskam en staartkwast, overal gelijkmatig
behaard. Naar het aantal horens en het patroon der
teekening heeft men vsch. vormen onderscheiden.
Alle hebben dit gemeen, dat zij op lichten ondergrond
donker gevlekt lijken. Daarbij zijn zij naar ouderdom
en geslacht zeer verschillend gekleurd; oude mannetjes
zijn het donkerst. Om zich te verdedigen gebruikt zij
minder haar horens dan wel haar sterk gespierde pooten,
waarmee zij zelfs een leeuw kan dooden.
Keer,

Giraffe

(s

t e r r e

n

k.) (Lat.

Camcloparda-

soms Camelopardus), een uitgestrekt, onopvallend
sterrenbeeld nabij de N. hemelpool, in Ned. altijd
1 i

s,

—Girard

824

d’Este. Schreef litteraire critieken, gedichten, negen
benauwende tragedies (o.a. Orbecche, 1541)
en novellen, de Ecatommiti, opgevat naar Boccaccio’s Decamerone, maar met zedelijke strekking;
Shakespeare vond er het onderwerp van zijn Othello.
U i t g. Tragedie (1582) Ecatommiti (1565) ; Scritti
estetici (1864).
L i t. P. Bilanconi, G. B. G. (Aquila
A. Vecoli, L’intento morale negli Ecatommiti
1890)
(Camaiore 1890) A. Angeloro, Le tragedie di G. B. G.
(Cagliari 1901)
G. Perale, Sul valore morale degli
Ecatommiti (Prato 1907).
Ulrix.
Giraldus Cambrcnsis, Eng. geschiedschrijver,
aartsdiaken en hofkapelaan; * 1147, f 1222. Zijn
talrijke (Lat.) werken zijn van belang voor de kerkelijke
geschiedenis van Ierland en Wales.
heftige en

:

—

;

:

;

;

;

Giraltc,

Francisco,

beeldhouwer van Ned.

afkomst; * ca. 1500, f 1576 te Madrid. Zijn vorming
kreeg hij in Italië en bij A. Berruguete te Valladolid;
werkt met dezen samen aan koorbanken van den dom te
Toledo. Zijn vele altaarstukken kenmerken zich door
gedrongen proporties der figuren in onrustigen plooien
val der kleeding.
p.Gerlachus
L i t. A. Michel, Hist. de Part (IV, 946).
Girard, 1° A 1 b e r t, Fransch wiskundige;
* 1595 te St. Mihiel (Lotharingen),
f 1632 te Den Haag.
Hij leefde vnl. in Holland. Hij schreef over algebra
en gaf de werken van Stevin uit (Leiden 1634).
Werk: Invention nouvelle en Palgèbre (Amsterdam
1629
Leiden 1884).
L i t.
H. Bosmans S.J., in
Mathesis (XL, 1926); id., in Ann. de la Soc. Sc. de
.

:

—

;

Bruxelles

2°

(XLV

:

1926).

Grégoire,

Zwitsersch conventueel en paedagoog, hervormer der Freiburgsche scholen, organisator
van het „monitorenstelsel”. * 1765 te Freiburg,
f 1850 aldaar. In 1799 eerste pastoor van Bern sinds
de Reformatie, 1804- ’23 leider van het lager onderwijs
in zijn vaderstad, met grooten invloed tot ver buiten
Zwitserland; 1827 prof. in de wijsbegeerte te Luzem;
1847 lid van de commissie ter voorbereiding van een
ondernieuwe
De
wijswet.

Raad

Groote

richtte ’n stand-

beeld voor hem
te Freiburg.

op

Het

pas in de 17e eeuw door Bartsch
ingevoerd en bestaat uit een groot aantal uitsluitend
zwakkere sterren, in de Oudheid niet tot een sterrenbeeld vereenigd, gelegen tusschen de Poolster en Capella. G. bevat de veranderlijke ster SS, van het >
Algoltype, in helderheid varieerend van 9,8 tot 11
grootteklassen.
G. Mulders.
Giraff cnklavier . Omstreeks het midden van
de 18e e. werden in Duitschland rechtopstaande
klavieren gebouwd, welke zeer veel ingang vonden,
daar zij in het vertrek minder ruimte innamen dan de
zichtbaar.

gewone vleugels.

Zij

werden van hamermechaniek

voorzien en in vsch. vormen gebouwd. Zoo heeft de
Giraffenvleugel een bovenstuk in den vorm van een
lier.
Ook bouwde men de instrumenten vierkant,
in kastvorm. Deze rechtopstaande klavieren zijn van
zeer veel belang, omdat zich daaruit de tegenw.
> piano heeft ontwikkeld. Later werden de klankbodem en de snaren lager geplaatst, terwijl het toetsenbord en dc mechaniek op ongeveer dezelfde hoogte
bleven.
van Beijnum - von Essen.

Giraldi
schrijver; *

Rombouts

is

Ginzio,

Giambattista,

Ital.

1504 te Ferrara, f 1573 aldaar. Leeraar in
de wijsbegeerte en secretaris van hertog Ercole II

.

Voorn, werken De Pen:

seignement
régulier
de
la
langue maternelle dans les écoles
et

families

les

Cours
de la
langue maternelle (7 dln.1845(1844) ;
éducatif

Rapport sur
de M.

’48);

Pin8titut

Pestalozzi&Yver-

don

(1810).

Li

:

—

Herders
Lexicon der L Pat.

dagogik.

3°

Jules

Au

g u s t ij n
Fransch Klass.

,

philo loog; *1825
te Parijs,

f1902
Lanlid van

te Cannes.

gen

tijd

;

Girardin
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de Ecole d’Athènes; 1874 prof. in Gr. poëzie aan de
Sorbonne, 1895 directeur van de Fondation Thicrs.
Werken: o.a. Le Sentiment religieux en Grèce
Etudes
Essai sur Thucydide (bekroond)
(bekroond)
Etudes sur la poésie grecque.
sur 1’éloquence attique
4° Paul Frédéric, Fransch rechtsgeleerde;
Rom. recht, aanvan* 1852,
f 1926 te Parijs; doceerde
kelijk te MontpeUier, later te Parijs (1888-1923). Van
tijdschriftzijn hand verschenen, behalve tal van
artikelen, vsch. werken over Rom. recht.
Voorn, werken: Manuel élém. de droit romain
;

;

;

Uitg.: K. Hoffmann

8

romains

;

;

m

ticus; * 1806, f 1881 te Parijs. Richtte het eerste goedkoope, politieke dagblad op (La Presse) en had daar-

mee groot succes. Achtereenvolgens exploiteert hij
La Liberté, Le Petit Journal, La France e.a.; bestrijdt
geven
of steunt de vsch. regeeringen zonder blijk te
politieke beginselen. Meermalen is hij
afgevaardigd naar het parlement. G. schreef ook eenige

van vaste

theaterstukken, doch gaf vooral politieke publicaties
in het licht.

Madame Emile

de, vrouw van den
2°
voorgaande, geboren Delphine Gay; Fr. dichteres;
* 1804 te Aken, f 1855 te Parijs. Dochter van de
schrijfster Sophie Gay; huwde Emile de Girardin

Voorn, werken. Gedichten Essais poétiques
Le lorgnon Marguerite. Tooneel(1824-’26). Romans
stukken Judith (1843) Cléopatre (1847) C’est la laute
du mari (1851) Lady Tartufe (1853) La joie fait peur
:

:

;

;

;

Verzamelde

— Uitg.
— L

opstellen

:

Lettres

Mnl. epische fragm.

Parijs

Oeuvres complètes (6
Imbert de Saint-Amand, Mad. de
Malo (1924).
Girardin ( 1888)
Girarclon, Fran^ois, Fransch beeldhouwer.
* 1628 te Troyes, f 1715 te Parijs. Hij was korten tijd
waar hij
te Rome in de leer; in 1650 al naar Parijs,
onder invloed van Lebrun raakte en spoedig tot
van
opdrachten
Vele
kwam.
aanzien
hoog
Lodewijk XIV, o.a. voor het park te Versailles. Hoofdwerken zijn het praalgraf voor Richelieu en het ruiterstandbeeld voor den Zonnekoning (vernield in 1792).
De theatrale prachtlievendheid van dezen vorst weerspiegelt zich in G. ’s werk.
L i t. Lemonnier, PArt fr. au temps de Louis XIV
i t.

:

:

B

;

:

(1911).

Schretlen .

de Roussillon, held van een chanson de
het
geste, uit de tweede helft der 12e eeuw, met
thema der démesure: G., graaf van Roussillon in Bourgondië, door Karei Martel verongelijkt, staat gewapender hand tegen hem op; na jarenlange beproeving door
een wonder bekeerd, bouwt hij de abdij van Vézelay,
waaraan hij zelf als metselaar meewerkt. Hier is een
Girart uit Karei Martel’s tijd verward geworden met
een Girart, die als tegenstrever van Karei den Kalen en
met zijn vrouw Berta als stichter van Vézelay bekend

Girart

Girart de Viane).
is niet oorspronkelijk in het Proyen«jaalsch geschreven, maar in het Zuid-Bourgondisch
van in
(in Limousin?). Er bestaat een proza-vertaling
het Hoogduitsch, uit de 13e of 14e eeuw, die echter
op een Ned. origineel schijnt terug te gaan en met de
fragmenten van een proza-Lancelot-roman misschien
is

(>

De roman

getuigt voor een oud letterk. soort van volksroman,
kennen.
die we eerst uit de latere prozaromans leeren
Ook Jean Vauquelin in de 15e eeuw bewerkte den
G. d. R. in Fransch proza.

(z.j.

V

1886).

.

Mierlo.

pseud. van A. Keyenberg,
Fransch-Belgisch dichter uit de groep der > Jeune
Belgique; * 1860 te Leuven, f1929 te Brussel. Zijn
vormenstrenge poëzie onderging diep den invloed

A

1°

Giraud,

1

b e r

t,

van Baudelaire.

_

Voorn, werken:

Pierrot lumaire

—

;

*

(1884)

La

;

Psyché (1920); Le

Eros et
guirlande des dieux (1910)
Li
concert dans un musée (1925).
(1904).
d’aujourd’hui
Ecrivains beiges

parisiennes
dln.

—

Fr. Michel (1856).

;

F. S. Murrell (1926).

:

bewerkt geworden.
„ __ ...
Uitg.: door Bekker en Tarbé (1850); G. Kalff,

;

;

(1854).
(1843).
1861).

i t.

behandelt de vijandschap tusschen G. en Charlemagne
om de hertogin van Bourgondië; de zevenjarige
belegering van G. te Viane, Vienna; het tweegevecht
en
tusschen Olivier, zoon van G.’s broeder, Renier
Roland, dat eindelijk door een engel beslecht wordt;
waarna allen verzoend tegen de Saracenen van Spanje
ten strijde trekken; zoodat het gedicht als een inleiding
op de Chanson de Roland is bedoeld. De hist. grondslag
tegen Karei
is de strijd van graaf Girart, 819-870,
den Kalen, die met de inname van Vienne, 870, door
Karei en de vlucht van Girart met zijn vrouw Berta
eindigde. Het werk van Bertran veronderstelt een ouder
kunnen
epos, waarop enkele Mnl. fragmenten zouden
teruggaan. Ook in de Karlamagnussaga is de Girart

in 1831.

:

(1855)

V. Mierlo.
Girart de Viane, held eener chanson de geste,
door Bertran de Bar sur Aube, van ca. 1200. G. is oom
van Aimery de Narbonne, broeder van Hemaut de
Beaulande en zoon van Garin de Monglane. Het epos

L

1929) ; Hist. de Porganisation judiciaire des
Mélanges de droit romain (2 dln.
(I 1901)
5
Textes de droit romain (Parijs 1923).
1912-1923)
de, journalist en polii 1 e
Girardin, 1° E

(Parijs
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t.

:

D. Horrent,

2° Giovanni, graaf, Ital. blijspelschrijver;
1776 te Rome, f 1834 te Napels.
We r k e n o.a. L’ajo nel imbarazzo II prognoti;

:

capricciosa confusa La conversazione
Uitg.: Opere di G. G.
Desiderio.
scelte, d.
(16 dln. Milaan 1840-’42 en 1902) ; Commedie
Costa, Rome 1904).
3°
Fransch letterkundig criticus
c t o r,

La

cante fanatico
al buio ; Don

;

V

—

;

i

1868 te Macon. Minder
schenkt G. in de door
hem met voorliefde bestudeerde perioden (17e en 19e
eeuw) vooral aandacht aan de kenschetsing der ideeën,

uit de school

van Brunetière;

dogmatisch dan

*

zijn meester,

Een sobere,
de godsdienstige.
en een straffe bouw maken zijn
essays tot voorbeelden van het genre.
Voorn, werken: Pascal (1898); Taine et le
Taine
Essai sur Taine (1900)
pessimisme (1898)
Livres et questions
Chateaubriand (1904)
(1928)
d’aujourd’hui (1906); Les maitres de 1’heure (1911-’23)
moralistes
Albert de Mun Georges Goyau Bossuet Les
(192b
francais (1923) ; Le christianisme de Chateaubriand
Histoire de la grande guerre (1919-’20). Baur.
vlg.)
Giraudoux, Jean, Fransch romanschrijver
ministerie
en publicist; hoofd van den persdienst in het
voor Buitenl. Zaken en als zoodanig begrijpend
bemiddelaar tusschen Duitschland en Frankrijk.
* 1882 te Bellac. Zijn romans ijveren voor zeer moderne
in een stijl vol grillige overlading en speelsch

meer bepaaldelijk

warme

toch

stijl

;

;

;

;

;

;

;

;

stellingen

fantaisisme (aphoristisch pointillisme). De erotische
motieven worden bij hem zelden tactvol uitge-

Voorn. werken:

Provinciales (1909) ; Siegfried
Bella (de Fr. politiek,
; 1922)
des hommes
1926) ; Eglantine (1927) Juüette au pays
La
Judith (1931)
(1924) ; Amphithryon 38 (1929)
L i t. : Cremieux, J. G.
sentimentale (1932).
et le

Limousin

(pacifistisch

;

;

—

France

;

Baur-

(1924).

Giraut

;

de Borneil,

>

Bomeil.

;
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Gircken, Nico laas, Augustijn; * 1661 te
Eybertingen, f 1717 te Aken. Prof. in de theologie te
Keulen; meermalen prior van het Keulsche klooster;
1703- ’06 en 1712-’15 provinciaal der Nederduitsche
provincie.

Werken: Summa Summae

theol. scholasticae (4

Keulen 1704-’06) Jus publicum dogmatice expen(zijn hoofdwerk; Keulen 1711); De religione et
statu religioso (onvoltooid)
Diarium.
L i t.
A
Blanco, Bibl. Bibliogr. Aug. (1909, 234); Ortmans,
Chronol. Conv. Frauweiler (Univ. Bibl., Bonn).
Gireeren, het betalen door giro, d.i. met gesloten
beurzen door overboeking in reken ing-courant. In
engeren zin verstaat men onder g. wel het overboeken
via den Post-chèque- en Girodienst.
clln.

;

sum

—

;

:

828

schitterende redenaars, maar als idealisten onderschatten zij de kracht van de straatrevolutie; schrokken
op het beslissend oogenblik terug voor de consequenties

van hun

en gaven daardoor (en ook door hun

leer

verdeeldheid) aan de Jacobijnen de kans op de
overwinning. Tot 1792 zochten ook de G. den steun van
de massa, maar om de Septembermoorden en het
communisme hielden zij zich voortaan op afstand.
Ondanks Robespierre lokten de G. den eersten > Coalitie-oorlog uit, om de Revolutie naar buiten te propageeren en in Fr. een crisis te verwekken, die de monarchie door een G.-regeering moest vervangen. Andere

oorzaken van

strijd tusschen G. en Jacobijnen waren:
de Septembermoorden; de poging van de G. om de
Girgcnsolm, Karl, Prot. (Evangelisch) macht van Parijs, het steunpunt der Jacob., te breken,
door aan de dept. grooter invloed te geven. In de econ.
theoloog; * 1875 op het eiland Oesel (Lijfland),
f 1925
te Leipzig. Doceerde in Dorpat, Greifswald en Leipzig. politiek wilden de G. staatsonthouding tegenover de
Behalve theologische systematiek was zijn arbeids- staatsbemoeiing van de Jacob. Hun poging om Bodegebied godsdienstpsychologie, waarvan hij de experi- wijk XVI van den dood te redden, en het „verraad”
van
Dumouriez brengen onverzoenlijken strijd,
menteele methode grondvestte.
Voorn, werk: Der seelische Aufbau des religiösen waarbij de G. den invloedrijken Danton in het kamp
Erlebens. Eine religionspsychologische Untersuchung van Robespierre dreven, door zijn aanbod tot samenauf experimenteller Grundlage (Leipzig 1921).
werking hooghartig af te slaan. Het oproer van 31 MeiGirgenti, > Agrigento; Agrigentum.
2 Juni 1793 dreef de G. uit de Conventie; 22 leiders
Girlani,
ook Archangela di werden geguillotineerd; hun opstand in de dept. door
Trino of A. Girlamis genaamd, zalige, Carmelites; het Schrikbewind bloedig onderdrukt.
V . Claassen .
leefde in innige gemeenschap met Christus, had de
Giroverkeer, het op georganiseerde wijze vergaven der wonderen; * 1460 te Trino (Ital.), 25 Jan. richten
f
van betalingen door te > gireeren. Aldus
1494 te Mantua (Maria del Paradiso, waar haar lichaam
worden op eenvoudige en snelle wijze betalingen
ongeschonden bewaard is). Feestdag 13 Februari.
verricht, zonder dat het overhandigen van contant
L i t. Phill. a ss. Trin., Decor Carmeli (I Lyon 1665)
geld noodig is. Als regel werkt een goed ingericht
Bibl.Carm (I, 191).
Feugen bankwezen het
g. in de hand. Voorwaarde voor de
Girnar, een met tempelgroepen bebouwde heuvel
ontwikkeling van een uitgebreid g. is natuur lijk, dat
bij Dzjoenaghar (in Goedsjerat, Eng. Indië), voor de
een zoo groot mqgelijk aantal personen en instellingen
Dzjaina’s een heilige bedevaartsplaats. Deze tempels
met een bank in reken ing-courantverhouding staan
zijn zeer bewerkelijk en fraai, vele in den gebruikeen met eikaars bankrelatie bekend zijn. Van groot
lijken Hindoe-stijl; men vindt er o.a. de oudste horizonbelang is in Ned. de Post-chèque- en Girodienst, welker
tale koepels in (door overkragingen ontstaan). De
werkkring vooral voor het verrichten van kleinere
voornaamste is die van Neminath, een Tirthankara
betalingen een zeer grooten omvang heeft aangenomen.
(Heilige) van de Dzjaina’s. De centrale koepel ervan
> Chèqueverkeer.
Huysmans .
is vreemd
beschilderd en omringd door vrouwenGis (sol ), de door een kruis met een halven toon
figuren. De meeste sporen der oudheid zijn verdwe-

Archangela,

:

.

nen

Hendricks.

-

#

Giro, >

Giroverkeer;

>

Gireeren.

kompas, berustend op het
beginsel, volgens hetwelk de as van een snel ronddraaiende tol zich richt naar den stand van de aardas.
De tol in het g. wordt electrisch bewogen. Het voordeel
van deze kompassen is, dat zij niet beïnvloed worden
door het magnetisme van het scheepsijzer, hetgeen
vooral van belang is aan boord van duikbooten. Bijvoet.
Gironde, 1° mondingstrechter van de Dordogne
en de Garonne.
2 ° Dept. in het Z.W. van Frankrijk, 10 725 km2
852 768 inw. (1931), 80 per km 2 hoofdstad Bordeaux.
Het Westelijk deel, Les Landes, wordt thans beboscht.
Landbouw overheerscht (tarwe, haver, rogge, maïs,
tabak, groenten) daarnaast veeteelt (rundvee, schapen,
varkens, ezels). Beroemd is de wijnbouw in de omgeving
van Bordeaux. Arcachon is bekend als badplaats;
tevens oesterteelt.
Lit.
Joanne, Géogr. de la G. (1925); H. Lorin,
Bordeaux, la G. (Parijs 1921).
Heere.

,

;

:

(sol).

Enharmonisch gelijk aan as (la I? ).
Slatheim. Dominicaan, mysticus,
Eckehart. Docent in Keulen en

Giselher van

Giro-kompas,

;

verhoogde g

tijdgenoot van
Erfurt. Hij heeft een verzameling Duitsche preeken
het licht doen zien over de Mispericopen van het
kerkelijk jaar (1323- ’37). Ook heeft hij het leven van

Hermann

v. Fritzlar geschreven.
Feugen .
Lit.: Preger, Gesch. der deutschen Mystik im M.A.
(II, 91 vlg., 160 vlg.)
Zschr. Dtsch Alt. (8, 211 vlg.).
'

;

Gislcbertus,

Benedictijn in Elno, kroniekschrijver en dichter;
f 1095. Dichtte in leonijnsche
verzen het Carmen de incendio monasterii S. Amandi
Einon. en gaf daarna deels in proza, deels in poëzie
een bericht over wonderen, die zouden hebben plaats
gegrepen tijdens het omdragen der relieken van
S. Amandus na dien brand.

U

i

t g.

v.

(XI, 409-432)

— Lit.:

Carmen in Mon. Germ. hist. Script.
Uittreksel der wonderen t.a.p. (XV, 2).
S.S. Febr. (I 1658); Migne, Patr. Lat.

h.
;

Acta

(CL, 1435 vlg.).

Feugen

.

Gislenus, Heilige; volgens de Vitae s. G. (Bibl.
een republikeinsche partij tijdens Hagiogr. Lat., 529 vlg.) in
Griekenland geboren,
de Fr. Revolutie (> Frankrijk, sub III), genoemd naar studeerde in
Athene, werd monnik in de orde van
het dept. Gironde, de woonplaats van hun leiders: S. Basilius,
kwam tegen het midden der 7e eeuw in
Brissot, Vergniaud, Gcnsonné (naar Brissot ook wel: België,
stichtte een klooster te Ursidonque, later
Brissotins, naar Bordeaux: de Bordelais). De G. waren St. Ghislain
genoemd. Waarsch. was hij daar een tijd-

Girondijnen,

.

Gissing
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genoot van den H. Amandus en de H. Waldetrudis.
Feestdag 9 Oct. Aangeroepen tegen kinderkrampen
en epilepsie (mal de St. Ghislain).
L i t. Vander Essen, Etude crit. et litt. sur les
vitae des saints Méroving. de 1’ancienne Belg. (Leuven
Feugen.
1907, 249-260).
:

George Robert,

Gissing,

Eng. roman-

schrijver; * 1857 te Wakefield, f 1903 in de Pyreneeën.
G. stud. aan het Owens College te Manchester, doch

door

een

onvoorzichtig

huwelijk

vernietigde

hij

kansen op een goede loopbaan, leed veel gebrek
in Amerika, in Duitschland en Londen; het succes
kwam eerst op het laatst van zijn leven, na een tweede
ongelukkig huwelijk. Hij is een der voornaamste
vertegenwoordigers van het naturalisme in Engeland.
Zijn werk, dat het leven van het volk en den kleinen
middenstand beschrijft, is zeer pessimistisch. Eerst
in een zijner laatste boeken, The private papers of
Henry Ryecroft (1903), nog sterker autobiographisch
dan zijn overig werk, wordt het uitzicht hoopvoller.
G. schreef ook een uitmuntende studie over Charles
Dickens (1898).
Voorn, werken: Demos (1886) The Nether
World (1889) New Grub Street (1891) Bom in Exile
J. Panhuijsen.
The Odd Women (1893).
(1892)

zijn

;

;

;

;

Gist

bestaat uit gistcellen, die een onderafd.
der plantaardige micro -organismen vormen. De gistcellen zijn meestal veel grooter dan bacteriën (die er
een andere onderafd. van vormen) en eivormig of ovaal
van vorm. Over de vermenigvuldiging, > Gist-

zwammen.
De gistcellen hebben het vermogen koolhydraten
te breken, waarbij allerlei producten kunnen
ontstaan, afhankelijk van de soort suiker en de soort
Meestal zijn de belangrijkste eindproducten
gist.
alcohol en koolzuur. Hiervan wordt bijv. bij de broodbereiding gebruik gemaakt, want het ontstane koolzuur doet het deeg „rijzen”. Ook bij het maken van

af

wijn en vele andere alcoholhoudende dranken
spelen gistsoorten een groote rol en het soort kool-hydraat (bijv. mout, druivensuiker) en het soort gist
bepalen dan het karakter van het eindproduct (bier,
wijn, port enz.). > Biergist; Gisting; Persgist.
De vergistende eigenschappen der gistcellen berusten
bier,

op de aanwezigheid van een enzym, zymase genaamd.
Gistcellen groeien goed op suikerhoudende voedingsbodems. Komen ze in voor hen slechte levensomstandigheden, dan vormen vele soorten zgn. sporen;
dit zijn kleine vormsels, die zeer resistent zijn tegen
allerlei schadelijke invloeden en waarin de levenskracht
der cel is geconcentreerd. Komen deze sporen weer in

goede omstandigheden, dan groeien er weer de gewone
Een heel enkele maal is een bepaalde
soort g. pathogeen voor den mensch (d.w.z. heeft
ziekmakende eigenschappen), maar dit is een uiterWyers.
mate groote zeldzaamheid.
Gistel (Ghistelles), gem. in de prov. West-Vlaandcrcn, ten Z. van Oostende, gelegen aan het kanaal
van Gistel (vertakking van de Moerdijkvaart) opp.
1 601 ha, ca. 4 000 inw. Zandstreek; landbouw.
Reeds vroeg beroemd: versterkte plaats met kasteel
(1180). Eertijds Benedictijner vrouwenabdij, gesticht
in 1090, in de 16e e. verwoest en naar Brugge verplaatst. Van hier uit werd in 1891 een nieuwe priorij
opgericht te G. en 8 Nov. 1934 tot den rang van abdij
verheven. Beroemde bedevaartplaats ter eere van de
VI. martelares Sinte Godelieve van G., die er in 1070

gistcellen uit.

;

gemarteld werd.

L

i t.
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Beaucourt de Noortvelde, Jaarb.

:

v. G. (Oost-

Houbart.

ende, Bots, 1903).

Gisting noemde men

vroeger een met gasontwikkeling gepaard gaande, schijnbaar spontane ontleding van organische stoffen. Volgens Justus von
Liebig (1839) zou de g. een inwendige beweging zijn
der gistende stof, beweging, die van een zich in ontleding bevindend stof op een andere kan overgedragen
worden. Hiertegen stelde in 1872 Pasteur zijn physiologische theorie op. De g. is volgens dezen schrijver
een physiologisch verschijnsel, welke het gevolg is
van het leven der cel in afwezigheid van zuurstof.
In aanwezigheid van zuurstof kan de vergistbare stof
geheel of gedeeltelijk geoxydeerd worden. Ontbreekt
de zuurstof, dan moet de levende cel ditzelfde substraat
vergisten om de noodige energie vrij te maken. Moderne
onderzoekingen hebben Pasteur ’s opvatting bevestigd.
Vele cellen en weefsels, zoowel plantaardige als dierlijke, kunnen g. veroorzaken.
De omzettingen, welke de vergistbare substraten

ondergaan, kunnen bijna alle tot oxydo -reducties
herleid worden. Dit doet insgelijks het eng verband
uitschijnen, dat bestaat tusschen g. en ademhaling.
De aanwezigheid van levende cellen is niet noodzakelijk voor het ontstaan van g. Cellooze g. werden voor
het eerst door Büchner in 1897 verwezenlijkt. De
biochemische katalysatoren der alcoholische g.,
genoemd, werden door Büchner, uit de
met zand verscheurde gistcellen, onder zeer hoogen
druk, geperst. Dit perssap kan suiker vergisten in
koolzuur en alcohol.
Na Büchner heeft men nog andere biochemische
katalysatoren uit levende fermenten kunnen isoleeren,
bijv. uit de melkzuurbacteriën. Het meest bekende en
meest verspreide gistingsproces is de alcoholische g.
(> Alcohol, s.v.). Daarnaast worden nog verscheiden
gistingsprocessen op groote schaal technisch uitgebaat,
bijv. de > melkzuur-, boterzuur-, butylalcohol- en

zymase

acetongisting.

Soms wordt
gebruikt. Het

ten onrechte de benaming azijngisting
een biologische oxydatie, maar geen

is

gisting.

Schoen, Le Problème des Ferraentations
Kluyver, The Chemical Activities of
1926)
Aubel, Les FermenMicro-organisms (Londen 1931)
La Science, ses Progrès, ses Applications
tations, in

L

i

t.

:

(Parijs

;

;

:

(I

Frateur .

Parijs 1933, 373).

Gistingsproef wordt

de zuivelbereiding
toegepast om na te gaan de aanwezigheid van te veel
gasvormende bacteriën (gistingsbact.), welke schadelijk kunnen zijn vooral voor de kaasbereiding. De voornaamste dezer gistingsbact. zijn de coli- en de boterzuurbacteriën. De proef wordt aldus uitgevoerd: In
3
een steriel reageerbuisje wordt ca. 40 cm melk gedaan;
dit wordt in een broedstoof geplaatst op een temp. van
40° C. Een steriel gummikapje wordt op het buisje
geplaatst. Na een verblijf van 12 uren in de broedstoof
worden de monsters beoordeeld. De temp. van 40° C
optimum-temp.)
is de gunstigste temperatuur (zgn.
voor gistingsbacteriën. Zijn er dus veel gistingsbact.
in de melk, dan zullen zij bijv. ten opzichte van de
melkzuurbact., wier optimumtemp. hooger ligt, de
overhand hebben. Is nu de melk dun-vloeibaar gebleven zonder gasvorming of wei-afscheiding, dan
is ze van goede kwaliteit. Laat men het buisje leeg
loopen en vindt men onderin een propje dik geworden
melk of blijft er tegen den wand wat dikgeworden
melk zitten, dan is dit een teeken van aanwezigheid
in

—Gistzwammen
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Gistingsreductaseproef

te veel melkzuurbacteriën. De melk is dan van
voldoende kwaliteit. Ziet men een porceleinachtig

van

stolsel

dan

is

832

met de andere soorten, die ronde tot
vormen hebben. De suikeroplossingen
te sterk zijn; het beste is 4-8%. Wanneer

in tegenstelling

elliptische

met enkele gasbelletjes of wei-afscheidin», mogen niet
van matige kwaliteit. Ziet men klonters en in de gisting te sterk is, bij ong. 10% alcohol, houdt zij
mate gasvorming of wei-afsckeiding, dan is de op. Sommige soorten vergisten alleen druivensuiker,

ze

sterke
kwaliteit slecht. Zie ook > Gistingsreductaseproef.
Drinkwater
Voor de gistingsproef van Eykman,
Verheij.

(kol. 422).

Gistingsreductaseproef,

combinatie
van > gistings- en > reductaseproef. Alles gebeurt
3
als bij de gistingsproef; alleen doet men er 1 cm
methyleenblauwop lossing bij. Zegt de gistingsproef
iets over de s o o r t bact., de gistingsreductaseproef
geeft een inzicht over het aantal.
Gistpoeder, > Bakpoeder.

Gistzwammen

een

(Sacharomyceten)

vormen de voornaamste groep van zwammen, omdat
daartoe de soorten behooren, die in de bierbrouwerij
en de bakkerij gebruikt worden en die de gisting van
den wijn veroorzaken. Het zijn kleine zwammen, die
in suikerhoudende vloeistoffen leven en daarin de
koolhydraten omzetten in alcohol en koolzuur. Zij
bezitten geen eigenlijk mycelium, maar de cellen vermeerderen zich door knoppen, die ten slotte loslaten.
Bij het geslacht Zygosacharomyces vindt copulatie
*
plaats, terwijl de cellen van Schizosacharomyces
in ketens met elkander verbonden blijven.
Op vaste voedingsbodems vooral komen de g. tot
sporenvorming; 2-8 per cel; alleen het geslacht
Monospora vormt maar één spore, die naaldvormig is,

LIJST
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terwijl andere soorten

ook maltose, rietsuiker en melksuiker verbruiken. Zetmeel moet eerst door moutingsproces, waarbij diastatische fermenten optreden, in
suiker omgezet worden.

De voornaamste

g.

is

Saccharomyces cerevisiae,

de biergist, die bijna kogelronde cellen en vier sporen
heeft. De cultures moeten vrij zijn van wilde soorten,
zooals S. pastor ianus of S. conglomeratus, die in
den wijn kan voorkomen tusschen de cellen van S.
ellipsoides, die meer ellipsvormig zijn en twee tot vier
sporen hebben.
De bakkersgist verkrijgt men uit biergist, dat
uitgewasschen, met potasch behandeld en gedroogd
wordt, nadat het eerst weer geregenereerd is. S. apiculatus veroorzaakt de gisting van ooftwijn. S. galacticola en ket'ir vergisten melk. S. glutinis veroorzaakt
roode plekken op stijfsel, S. niger zwarte plekken op
gelatine. S. mycoderma veroorzaakt de kaam op bier,
wijn en ingemaakte groenten; deze gist gebruikt de
zuurstof van de lucht, zoodat geen eigenlijke gisting
plaats heeft. S. albicans is parasitisch en vormt witte
plekken en woekeringen op de slijmhuid bij zoogdieren.
Monospora komt voor in de lichaamsholte van watervlooien en doet hen dikwijls sterven, zoodat hij schadelijk is voor de vischcultuur.
Bouman.

OPGENOMEN PLATEN EN KAARTEN

tegenover kolom:

tegenover kolom:

Forum

16

Gebergte

Fossiel I

32

Geboorte van Christus

416

33

Geboorte van Maria

432

Fossiel II

.

Fouquet

48

Franciscus van Assisi
Franciscus Xaverius

352
49

400

Geertgen tot St. Jans

417

Geeseling van Christus

464

Gelder, de

401

Frankrijk (kaart kerk. ind. e.a.)

64/65

Gelderland (kaart)

Frankrijk (natuurk. kaart e.a.)

96/97

Gelderland

Frankrijk

I

Frankrijk II

512 /513

I

480

80

Gelderland II

481

81

Gelderland III

496

Frankrijk (kunst) III

112

Gelegenheidsgraphiek

Frankrijk (kunst) IV

113

Gelegenheidsgraphiek II

529

128

Genève

576

Frankrijk (kunst)

V

Fransch -Vlaanderen (kaart)
Fransch-Vlaanderen

I

Fransch-Vlaanderen IT
Friesland (kaart)

Friesland

I

144/145

Gent

I

I

528

608

160

Gent II

609

161

Genua

577

208 /209
192

Géricault

273

Germanen

497

Friesland II

193

Geschut

353

Froment

129

Gezelle I

768

Futurisme

256

Gezelle II

Gainsborough

272

Ghirlandajo,

769

Domen ico

465

Gandhara-kunst

257

Giorgione

800

Gasaanvallen

352

Giotto

801

