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A.
A, de eerste letter van het alphabet,
beteekent als zoodanig het begin, b.v. van
A tot Z, van het begin tot het einde. Wie
A zegt moet ook B zeggen : wie in het
schuitje zit moet meevaren. De A en 0
of Alpha en Omega, de eerste en de laatste
letter van het Grieksche alphabet, het
begin en het einde.
a (Gr.), de zoogenaamde Alpha privans,
beteekent bij het begin van eenige aan
het Grieksch ontleende woorden een ontkenning of weglating zooals het Nederlandsche on, b.v. Apathie, Asthenie. Voor
klinkers wordt het an, b.v. anoniem.
a. Afkorting van are (zoo vierkante
meter).
A, in de meetkunde, wordt tot aanduiding van een punt gebruikt.
a, in de meetkunde, wordt tot aanduiding eener lijn en in de reken- en stelkunde tot aanduiding eener grootheid
gebruikt ; in het laatste geval wordt ook
de Grieksche a gebruikt, die ook in de
meetkunde dikwijls dient tot het aanduiden
van hoeken.
a, op wissels = geaccepteerd.
a, in horloges = avancer, wijst den kant
aan, waarheen gedraaid moet worden om
een horloge vooruit to zetten.
a, oud Romeinsch cijfer = 500.
A, oud Romeinsch cijfer = 5000.
A, op munten, beteekent de stad, waar
munt geslagen wordt, b.v. in Pruisen
Berlin, in Frankrijk Parijs, etc.
A of a, grondtoon van de moltoonladder
of zesde toon in de duurtoonladder zonder
teeken vOOr aan den notenbalk.
A = Alto (alt).
A = Altesse (Fransch voor Hoogheid).
A (koophandel) = argent (Fransch voor
geld).
A of a, ook ao = anno (Lat.), in het
jaar.
A = Augustus (keizer), of = Aulus
(oud-Romeinsche voornaam); de omgekeerde A = Augusta (keizerin).
a (Fr. koophandel). Tot, voor; b.v. a een
gulden.
a (Ital.) Op, bij, in, tot, tegen, met, over,
tot i n, totdat ; b.v. a due, met twee tegelijk,
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a piacere, naar verkiezing, a mezza voce,
halfluid, a prima vista, op het eerste gezicht, van het blad.
a. a = ana, van ieder evenveel (in
recepten).
a. a = ad acta (zie die uitdrukking).
A. A., twee Augusti, of AAA = drie
Augusti (in den aanhef der door de Romeinsche keizers uitgevaardigde wetten).
A. a. a. = Amalgama (zie dat woord).
A. a. C. = anno ante Christum (Lat.),
in het jaar voor de geboorte van Christus.
A. aer. vulg. (Lat.) = anno aerae vulgaris, in het jaar der gewone tijdrekening.
Aalmoes, yr. (Gr.) eleemosyne, (Fr.) aumóne, (Eng.) alms, (D.) Almosen, (Ital.)
limosina, (Sp.) limosna, medelijden, barmhartigheid.
Aalmoezenier, m. (Fr.) aumOnier, (Eng.)
almoner. Beheerder van het armengeld,
armenverpleger ; biechtvader van een Katholiek vorst (zie Orand-AumOnier).
Aaron, m. Hebreeuwsche naam, wellicht = de verlichte (oudste broeder van
Mozes en eerste hoogepriester der Israelieten).
Aaronsstaf. Zie Arum.
Aas, m. Rozerood edelgesteente in Japan.
A. a. u. c. = anno ab urbe condita (Lat.),
in het jaar na de stichting der stad Rome.
Ab, m. (Aram. en Syr.) Elfde maand
van het burgerlijke en vijfde maand van,
het kerkelijke jaar der Israelieten, gedeeltelijk Juli en Augustus, in den Syrischen
kalender Augustus ; II Vader, Ab beth din,
vader van het gerechtshof.
A. B. = Artium baccalaureus (Lat.),
candidaat in de vrije kunsten (universitaire graad in Engeland).
A. B. = Aurea bulla (Lat.), de gouden
bul van 1356 (de oude grondwet van het
Duitsche Rijk, waarbij o. a. de verkiezing
van den Duitschen keizer door zeven
keurvorsten werd geregeld).
ab, a. (Lat.) Van, ont, weg, b.v. in abdiqueeren, abstraheeren.
a. b. = arenosum balneum. Zandbad
(scheikunde).
Aba, Abba, Abbajek, m. (Arab.) Grof
katoen en ook een daarvan gemaakt kleeI

Abab
dingstuk zonder mouwen in gebruik bij
de Oosterlingen. Thans wordt het ook van
wol gemaakt. Aba wordt ook gebezigd
voor het verpakken van tabak.
Abab, m. (Turksch). Schippersknecht,
matroos.
Abaca, m. Indische hennep, Manillahennep, nl. de draden uit den stam van
verscheidene soorten van pisangs, die
gebruikt worden voor het vervaardigen
van matten, schellekoorden en sommige
wcefsels.
Abacade = Persea gratissima (zie dit
woord).
Abaches. Katoenen doeken in de Levant
van lichtblauwe kleur met witte strepen.
Ab absurdo. (Lat.). Uit het ongerijmde.
Abacinatie, yr. Het blindmaken door
middel van een gloeiende geelkoperen
plaat.
Abacineeren. Van het gezicht berooven
door middel van een gloeiende geelkoperen
plaat.
Abacissus, m. (Lat.). Dunne plaat tusschen den abacus en het kapiteel (bouwkunst).
Abacist, m. Rekenaar, rekenmeester.
Aback, (Eng.; spr. : ebek). Terug,
achteruit, tegen den mast.
Abacomes, m. (Mid.-Lat.). Wereldlijke
abt, beschermheer eener abdij of van een
klooster ; (mrv.) Abacomites.
Abacot, (Eng.) Dubbele kroon der oude
Engelsche koningen.
Abactio partus of foetus, yr. (Lat.)
(verloskunde). Afdrijving der vrucht.
Ab actis, (Lat.). Secretaris, schrijver.
Abactus (partus ex utero), (Lat.) (verloskunde). Kunstmatige vervroegde verlossing.
A baculo ad angulum, (Lat.). Uit de
zijde van een driehoek op een der hoeken (d. i. ongerijmd, niet consequent).
Abacus, m. (Lat.). Bij de Grieken en
Romeinen een rechthoekige plaat of vlak ;
speelbord ; tafeltje met drie pooten ; cornmandostaf der Tempeliers ; rekentafel,
telraam ; (in de bouwkunde) dekplaat op
het kapiteel ; abacus harmonicus, vervaardiging en plaatsing van de sleutels van
een muziekinstrument; abacus major, kuil
in mijnen om het erts te wasschen ; abacus
pythagoricus, tafel van vermenigvuldiging
in den vorm van een vierhoek, tafel van
Pythagoras.
Abada, vr. Neushoorn uit Azie.
Abaddon, m. (Hebr.). Ondergang ; verdelger, verwoester (naam van den Israelitischen engel des doods, Openbaring van
Johannes 9, II) ; afgrond, onderwereld,
het diepste der hel.
Abades, (Sp.) mrv. Spaansche vliegen.
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Abadieten. Moorsche vorstenfamilie
(1043 tot 1o91 in Sevilla), Mohammedaansche sekte in Arabic.
. Abadsji, m. (Turksch). De maand Augustus.
Abai. Naam van den Blauwen Nijl in
Abessinie.
Abactie, vr. (Lat.). Wegdrijving, diefstal van vee.
Abactor, m. (Lat.). Wegdrijver, veedief
(zie Abigeus).
Abandon, m., (Fr.) le dilaissement, (Eng.)
the abandonment, (D.) Abtretung, (Ital.)

r abandon°, ($p.) el abandono, la dejacion.
Het afzien van iets, het afstand doen van
iets, het overlaten, het opgeven ; de verwaarloozing ; (bij de zeeverzekering) recht
van afstand ; de aansprakelijkheid van den
eigenaar of de medereeders van een
schip voor de handelingen en verbintenissen van den schipper houdt op . door
den afstand van het schip en van de
met hetzelve verdiende en nog te verdienen vrachtpenningen (Wetboek van
Koophandel, artt. 321 en 335).
Abandonneeren, (Fr.) abandonner (dilaisser, faire abandon de) la marchandise d
r assureur, (Eng.) to abandon, (give up) goods

to the insurer, underwriter, (D.) abtreten,
(Ital.) abbandonare (far l'abbandono delle)
merci all' assichratore, (Sp.) abandonar
(hacer abandono, dejar, hacer dejacion) al
asegurador. Verlaten, afstand doen van
iets, laten varen, prijsgeven, afstand
doen van een aandeel hi verzekerde go6deren.
Abandonnement, o. (Fr.; spr.: abandonman). Wijze van regeling, waarbij het
overblijfsel van een voorwerp wordt afgestaan aan den verzekeraar, die daarvoor
de geheele verzekerde som betaaft ; de
Nederlandsche wet kent deze wijze van
regeling alleen bij de zeeverzekering
(Wetboek van Koophandel, artt. 663 en
volgende).
Abandonrevers. Acte, die de verzekerde aan den assuradeur op diens verlangen moet uitreiken, betreffende den
overgang van rechten tengevolge van den
gedanen afstand.
Abanet of Abnet, m. (Hebr.). Linnen
gordel der Joodsche priesters ; gordel,
lien de Joden op Nieuwjaarsdag, enz.
aandoen.
Abannatio, m. (Mid.-Lat.) (recht). Verbanning voor een of twee jaren wegens
manslag.
Abaptiston, m. (Gr.). Schedelboor (zie
Trepaan).
Ab aerario, (Lat.). Op kosten van den
staat.
Abarbei. Perzische munt = den gulden.

Abarticulatie
Abarticulatie, y r. Gewrichtsbeweging
(zie Diarthrosis).
bas, (Fr. ; spr. : aba). Weg daarmede ! *eg met hem, met haar, met hen,
met haar ! a bas la calotte ! Weg met
de priesters !
Abas, o. Perzisch gewicht voor parelen
van V, minder dan een karaat ; Perzische
munt ; zware en wijde mantel der Arabieren, die door de Albaneezen als hoofdkussen gebruikt wordt.
Abassamento (zie Abbassamento).
Abassi (zie Abbassi).
Abatellement, o. (Fr. ; spr. : abate/man). Vonnis der Fransche consuls in
de Levant , waardoor aan Franschen,
Welke hunne verplichtingen niet nakomen
of hunne schulden niet betalen, het handeldrijven verboden wordt.
Abatis of Abattis, -(Fr.). Het vellen,
het slachten, de omverhaling ; afval ; afbraak, puin ; (in de krijgskunst) verhakking ; (bij jagers) wolvenspoor.
Abatitimbabi, m. Zuidamerikaansche
boom in Paraguay, uit wiens barnsteenachtige hars toiletartikelen vervaardigd
worden.
Abat-jour, (Fr. spr.: abazjoer). Lichtscherm, lampekap ; reflector aan verlichtingstoestellen, die aan de lichtstralen een
benedenwaartsche richting geeft ; vallicht,
koekoek, keldervenster waarin het licht
van boven invalt ; een soort jaloezie waardoor men het licht in elke richting laat
invallen.
Abaton, o. (Gr.) (ontoegankelijk). Het
Allerheilige in de Grieksche kerk.
Abattoir, o. (Fr.; spr.: abatwaar).
Slachthuis.
Abattu, (Fr.). Terneergeslagen, afgemat,
moedeloos.
A battuta, (Ital. ; spr. : abatoeta) (in
de muziek). Op de maat (in recitatieven als de zanger weder in de maat
moet zingen).
Abavia, (Lat.). Oud-overgrootmoeder.
Abavus, (Lat.). Oud-overgrootvader.
Abb. (muziek) = Abbassamento.
Abba, Abbas, m. Vader, Alvader (Marcus
14, 36) ; titel der bisschoppen en patriarchen in de Syrische en Koptische kerk.
Abbadiden. Moorsche dynastie te Sevilla
(10023-1091).
Abbas. castrensis, (Mid.-Lat.). Veldprediker ; — exemptus, abt die niet onder
een bisschop staat ; — infulatus mitratus,
abt die den mijter draagt en gelijk staat
met een bisschop.
Abbassamento, (Ital.) (koophandel). (Fr.)

,baisse, (D.) Abschlag, (Eng.) decline, fall,
decrease, (Sp.) baja, diminuciOn. Afslag,

vermindering, (muziek) het naar bene-
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Abderiet

den gaan der hand bij het maatslaan;
— dimano, (bij het pianospel) het gaan
der hand, waarvoor een stuk gezet is,
onder de andere hand; — di prezzo,
(koophandel) prijsvermindering ; — di
voce, het zakken der stem.
Abbassi, Abassi. Perzische zilveren
munt door kalief Abbas den Groote in
162o ingevoerd, vroeger = f o.8o, thans
= I 0.13; Russische munt voor Georgie
= 20 kopeken = f 0.31.
Abbasside, m. Afstammeling van Abbas.
Abbassiden, mrv. Geslacht, dat afstamt
van Mohammeds oom en dat te Bagdad
en in Egypte regeerde (750-1258) en in
Perzie (1586--1736); Schach Abbas I en
zijn nakomelingen ; naam van een gedicht
van Platen.
Abbasso, (Ital.). Naar beneden, weg er
mede !
Abbate, (Ital.). Abt, wereldlijk geestelijke.
Abbatia. Abdij.
Abbe, m. (Fr.). Wereldlijk geestelijke,
abt ; commendataire (spr.: kommandatair), wereldlijke door den vorst
aangestelde abt, die alleen het wereldlijk
mitre
gezag in een abdij uitoefende ;
et crosse, abt, die het recht heeft den
mijter te dragen, regulier, abt die
het geestelijk zoowel als het wereldlijk
gezag bezat.
Abbesse, y r. (Fr.) Abdis.
Abbonamento, (Ital.) Verbetering.
Abbozzo, m. (Ital.). Ontwerp, plan, schets.
Abbrevimento, (Ital.). Afkorting.
Abbreviator,(Lat.).Abbreviatore,(Ital.).

Afkorter ; (vroeger) uitvaardiger van
pauselijke breven, ambtenaar der pauselijke kanselarij.
Abbreviatorisch. Afkortend.
Abbreviatuur. Afkorting.
Abbuna, Abuna (Abouna). Hoofd

der
Abessinische kerk.
Abces, o. (Fr.). Ettergezwel, zweer. Een
abces is altijd het gevolg van een ontsteking. Er kunnen zich abcessen vormen
in alle deelen van het lichaam, behalve
in de huid, de tanden en het kraakbeen.
Abd, m. (Arab.). Slaaf, knecht.
Abdal, m. (Arab.) Plaatsvervanger;
dweepzieke Mohammedaansche monnik
in Perzie en Oostindie
Abdallah, (Arab.). Dienaar Gods.
Abdallieten, (Arab.). Rondtrekkende
monniken.
Abd-el-Kader, (Arab.). Knecht van den
machtigen God. Naam van den verdediger
der Arabische nationaliteit in Algerie tegen
de Franschen, geboren in 1807, gevangen
genomen in 1847, losgelaten in 1852, gestorven in Syrie in 1883.
Abderlet, m. Inwoner der voormalige

Abderitisch

stad Abdera in Thracie, berucht wegens
de onnoozelheid harer inwoners.
Abderitisch. Onnoozel, dom.
Abderitismus. Bekrompen, kleinsteedsche geest.
Abdest, o. (Perz.). Waschwater voor
handen en aangezicht ; reiniging (voor
het gebed).
Abdias, (Hebr.). Naam van een der 70
discipelen van Jezus, verkeerdelijk als
eerste bisschop van Babylon genoemd.
Abdicatie, vr. (Fr.). Afstand van den
troon, van de regeering (zie Grondwet
art. 16 en 102). De wezenlijke abdicatie
moet vrijwillig zijn, maar zij komt slechts
zelden voor. De geschiedenis levert er
eenige voorbeelden van op, b.v. die van
Diocletianus, en, in den nieuwen tijd, die
van Karel V in 1555, die van Christina
van Zweden, die van Willem I van
Nederland en die van Amedeus I, koning
van Spanje. De voorbeelden van gedwongen abdicatie zijn zeer talrijk, b.v.
die van Napoleon I te Fontainebleau op
II April 1814.
Abdicatio tutelae, (Lat.). Het nederleggen van de voogdijschap ; abdicatio a hereditatis, het afstand doen van een erfdeel
of erfrecht; — a juris, het afstand doen
van een recht of bevoegdheid ; abdicationis
beneficium, de bevoegdheid van de in
gemeenschap van goederen gehuwde
vrouw om aan de schuldeischers van
haar man na zijn dood het vermogen
over te laten en de toekomstige verdiensten te behouden.
Abdim, m. (Arab.). Ooievaar.
Abdiqueeren, (Fr.). Afstand doen, vooral
van de regeering.
Abdite, (Lat.). Heimelijk, verborgen.
Abdomen, o. (Lat.). Buik, onderlijf. De
ontleedkundigen verdeelen het abdomen
in verscheidene holten : bovenbuik, navelstreek, onderbuik, zijden, heupholten. Bij
de vrouw heeft het abdomen een grooteren
omvang dan bij den man. Bij pasgeboren
kinderen beslaat de buik een derde gedeelte van de geheele lengte van het
lichaam, bij volwassenen slechts een vijfde.
Abdominaal, (Lat.). Wat tot den buik
behoort. Abdominale spieren, zenuwen
en aderen. Abdominale phietora, volbloedigheid in den buik. Abdominale
typhus, buiktyphus.
Abdominalen of Abdominales. Visschen met buikvinnen. Tot deze klasse
behoort o. a. de karper.
Abdominoscopie, y r. (Lat. en Gr.). Onderzoek van het onderlijf (zie Laparoscopie).
Abdon, m. (Hebr.). Knecht, dienaar.
Abdorrhaman of Abderrhaman, (Arab.).
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Abencerrage

Dienaar van den barmhartigen God ;
keizer van Marokko (1823-1869), schoonvader van Abd-el-Kader, hij werd overwonnen door maarschalk Bugeaud in
den slag bij Isly (1844).
Abducens nervus, (Lat.). Aftrekkende
zenuw (het zesde zenuwpaar in de hersens).
Abduceeren, (Lat.). Aftrekken, nedertrekken, wegvoeren.
Abductie, y r. Aftrekking, wegvoering ;
beenbreuk bij een gewricht ; (taalkunde)
overgang van den eenen volzin op den
anderen.
Abductor, m. Af- en nedertrekkende
spier.
Abdulasis, m. (Arab.). Vijand van den
Almachtige.
Abd=u1-Medjid, (Arab.). Knecht van den
luisterrijken God ; sultan van Turkije
(1839-1861), bekend door den Krimoorlog.
Abdust. Zie Abdest.
Abece, o. Het abc, de letterlijst ; de
beginselen.
Abecedarius, m. Beginner ; boek om
het lezen te leeren, abeboek.
Abecedarii. Scheldnaam der Wederdoopers, omdat zij in het begin de wetenschappen verwierpen.
Abednego, m. (Hebr.). Knecht des4ichts;.
vereerder van Nego (planeet Mercurius).
Abeel, m. Zilverpopulier, witte populier.
Abel, (Hebr.). Adem, de vergankelijke.
Abelard of Abailard. Wijsgeer en godgeleerde, geboren bij Nantes in 1079,
gestorven bij Chalon-sur-Saone in 1142.
Hij hield openbare voorlezingen te Parijs
op den Genovevaheuvel en werd verliefd
op de jonge en leergierige Hdloise, de
nicht van den kanunnik Fulbert. Hdlolse
werd moeder en Abëlard trouwde in het
geheim met haar. De woedende Fulbert
liet Abëlard ontniannen. De beide geliefden gingen in een klooster.
Abelianen of Abelieten. Een naar
Abel genoemde Christelijke sekte in de
vierde eeuw, die zich van vleeschelijke
gemeenschap in het huwelijk onthield.
Abelio, Abellio. Zie Belen.
Abellagium of Abollagium, o. (Mid.Lat.). Recht van den leenheer op de bijenzwermen in de bosschen van zijne leenmannen.
Abelmosch, y r. (Arab.). Vader van de
muscus. Welriekende korrels van eene
plant in Indic en de Levant, die tot de
familie der maluwen behoort en in reukwerken gebruikt wordt.
Aben, m. (Arab.). Zie Ebn.
Abencerrage, mrv. Adellijk Moorsch.
geslacht in Granada, waarover Chateaubriand een roman heeft geschreven.

A bene placito
A bene placito, (Ital. ; spr. : tsjito).
Naar believen.
Abepithymie, yr. (Lat. en Gr.). Beroerte in het onderlijf.
Aber, m. (Kelt.). Mond eener rivier,
haven.
Aberdeen (spr. : ebberdien). Stad in
Schotland ; soort van kabeljauw ; Graaf
van -- , Engelsch staatsman (1784-186o).
Aberratie, vr. (Lat.). Afdwaling, afwijking (van planeten en lichtstralen) ; aberratio criminis, afdwaling van de misdaad
op een ander voorwerp dan het bedoelde.
Ab esperto, (Ital.). Bij ervaring.
Ab esse ad posse, (Lat.). Uit de werkelijkheid tot de mogelijkheid besluiten.
Ab eterno, (Ital.). Sedert onheuglijke
tij d en.
Ab executione, (Lat.). Met gerechtelijk e hulp.
Abgar. Titel der Syrische vorsten te
Edessa in Mesopotamie. Mythische inverbandbrenging van een dier vorsten met
Christus ; van daar Abgarusbeelden (oudste beeltenissen van Christus).
Abhigit, o. Zoenoffer voor een moord
(in Indie).
Ab hint, (Lat.). Van daar af, van dezen
tijd af.
Abhoc et ab hac (et ab illa), (Lat.).
Van dit en van dat ; ordeloos, verward,
zonder samenhang, mis of raak.
Ab hodierno, (Lat.). Van den huidigen
dag af.
Abhorrents of Abhorrers, mrv. (Eng.).
Verafschuwers, een staatkundige partij
onder koning Karel II in Engeland, die
de maatregelen der regeering afkeurde,
in tegenstelling met de partij der Addres-

sers (Petitioners).
Abia. Kleinzoon van Salomo, koning
van Juda (957-955 voor Christus).
Abib, m. (Hebr.). Arenmaand (eerste
maand van het Joodsche kerkelijke jaar,
gedeeltelijk Maart en April). Zie Nisan.
Abies, yr. (Lat.). Denneboom.
Abietine, yr. Hars in terpentijn.
AbiEtineEn. Naaldboomen, coniferen.
Abietinezuur, C44 05 , kleurlooze
kristallen in de korrelige terpentijn van
verscheiden naaldboomen.
AbiEtinezuuranhydrid, C 44 11 62 04, in
levende naaldboomen en in versche nog
niet korrelig geworden terpentijn ; colophaan, vioolhars.
Abigail, vr. (Hebr.). Voordanseres ;
vrouw van Nabal en daarna van koning
David.
Abigeator of Abigeus, m. Veedief (zie
Abactor).
Abigeatus, m. (Lat.). Diefstal van vee
uit de weide.
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Ablutie
Abimelech, (Hebr.) = Mijn vader is
koning.
Ab imo pectore, (Lat.) = Uit het diepste
van de borst. Uit den grond van het hart,
ronduit, met de grootste oprechtheid.
Ab incunabilis, (Lat.). Van de wieg af,
van de prilste jeugd af.
Ab initio, (Lat.). Van den beginne af.
Ab intestato, (Lat.). Eigenlijk : van
iemand die geen testament gemaakt heeft;
zonder een testament gemaakt te hebben.
Abiologie, yr. Leer der levenlooze
lichamen in de natuur.
Abiram, (Hebr.) = Vader van den hoogmoed; de hoogmoedige.
Ab irato, (Lat.). In gramschap. Testamentum ab irato, een in gramschap gemaakt testament.
Abire ab emtione, (Lat.). Van den koop
afzien.
Abire in creditum, (Lat.). Schuldeischer
worden.
Abiturient, m. Degene die het eindexamen der gymnasia met goed gevolg
heeft afgelegd.
Abject, (Lat.). Laag, gemeen.
Ab Jove principium, (Lat.). Laat ons
bij Jupiter, d. i. met het voornaamste
beginnen.
Abl. =---- Ablatief = Ablativus, (Lat.).
Zesde naamval.
Ablactata, yr. (Lat.). Gespeende (meisje).
Ablactatie, yr. Spening.
Ablactatus,m.(Lat.).Gespeende(jongen).
Ablacteeren, (Lat.).. Spenen, van de
borst afnemen.
Ablata, mrv. (Lat.). Het weggenomene,
het gestolene.
Ablatie, yr. (Lat.). Wegneming van een
ziekelijk of gekwetst lichaamsdeel ; beperking der voeding ; smelten van ijs en
sneeuw aan de oppervlakte van een
gletscher.
Ablatietheorie, vr. Leer dat de diefstal eerst door het wegbrengen van het
gestolene volvoerd is.
Ablator, m. Wegnemer (werktuig om
de staarten der schapen af te kappen).
Ablegaat, m. Pauselijk zaakgelastigde
van den tweeden rang ; vertegenwoordiger
van een Hongaarschen magnaat.
Ablegatie, yr. (Lat.). Wegzending, verwij d ering.
Ablepharie, yr. (Gr.). Het geheel of
gedeeltelijk gemis der oogleden.
Ablepsie, yr. (Gr.). Blindheid; stompzinnigheid ; verblinding ; onbezonnenheid.
Abluentia, mrv. (Lat.). Zuiverende geneesmiddelen (zie Abstergentia).
Ablueeren. Afspoelen, afwasschen, reinigen.
Ablutie, vr. Afspoeling, afwassching,

Abmah
reiniging ; handenwassching der priesters
in de Katholieke kerk ; uitspoeling van
den miskelk met wijn en water.
Abmah, m. (Perz.). De maand Augustus.
Abnegatie, yr. (Lat.). Ontkenning ; verloochening ; zelfverloochening.
Abnepos, m. (Lat.). Achterachterkleinzoon.
Abneptis, yr. (Lat.). Achterachterkleindochter.
Abnet. Zie Abanet.
Abnoba, (Lat.). Het Zwarte Woud
(Schwarzwald). Bij Tacitus het gebergte
waarop de Donau ontspringt.
Abnormaal, (Lat.). Van den regel afwijkend; onregelmatig ; niet in zip gewonen toestand.
Abnormaliteit, yr. Afwijking van den
regel; onregelmatigheid.
Aboard, (Eng.). Aan boord.
Abobora domata, vr. Braziliaansche
pompoen.
Aboda, yr. (Hebr.). Godsdienstoefening.
Aboe, (Arab.). Vader, b. v. Aboe-Abdalla, vader van Abdalla ; Aboe-Beker,
vader der jonkvrouw.
Aboekelb, m. (Arab.). Zilvermunt in
Syrie =`/2 Turksche piaster.
Aboel, (Arab.) (samengetrokken uit
aboe en al, vader) b.v.
Aboelfeda, vader der bevrijding, Syrisch vorst, beroemd geschiedschrijver en
aardrijkskundige.
Aboelie, yr. (Gr.). Besluiteloosheid.
AboleInezuur,, o. = Apoleinezuur.
Zuur dat met salpeterzuur uit oliezuur
bereid wordt.
Abolitie,vr.(Fr.) r abolition, P aboli ssement,
r abrogation, (Eng.) the abolishment, abrogation, (D.) Abschaffung, (Ital.) l' abolizione,
l'abrogazione, (Sp.) la aboliciOn, abrogadem. Afschaffing, opheffing; in sommige
landen het recht van den vorst om eene
gerechtelijke vervolging te doen staken,
om iemand buiten vervolging te stellen.
In Nederland wordt abolitie niet dan bij
een wet toegestaan (art. 68 der Grondwet). Brieven van abolitie werden in
Frankrijk aan den buiten vervolging ge
stelde uitgereikt.
Abolitio criminis, (Lat.). Staking van
een gerechtelijke vervolging.
Abolitio infamiae, (Lat.). Opheffing der
litatie.
eerloosverklaring, rehabi
Abolitionist, m. Degene die wil dat
jets afgeschaft zal worden ; in Amerika
voorstander van de afschaffing der slavernij.
Abolla, yr. (J, at.). Soort van mantel van
dikke stof zonder mouwen.
Abollagium = Abellagium.
Abomasus en Abomasum, o. Vierde
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Aboucheeren
maag der herkauwende dieren, lebmaag.
Abominabel, (Fr.). Afschuwelijk, verfoeilijk.
Abominatie, (Fr.). Afschuw, afgrijzen ;
gruwel, schandelijke daad.
Abondance (spr.: abondans), yr. Overvloed, menigte, volheid.
Abondant (spr. : abondan). Overvloedig.
Abonnsi, m. (Fr.) l'abonne, (Eng.) the subscriber, (D.) der Abonnent, (Ital.) rassociato,
l'abbonato, (Sp.) el suscriptor, abonado.
Inteekenaar op een krant, boek, enz.
Abonneeren, (Fr.) s' abonner a, (Eng.) to
subscribe to, (D.) sick abonnieren, (Ital.) associarsi (abbonarsi) a, (Sp.) suscribir (subscribirse abonarse) a. Zich inteekenen
op kranten, boeken, concerten, tooneelvoorstellingen, enz.
Abonnement, (Fr.) abonnement, (Eng.)
the subscription, (D.) Abonnement, (Ital.)
Passociazione, Pabbonamento, (Sp.) la
suscripciem, el abono. Inteekening op kranten, boeken, enz. ; — suspendu (spr. :
abonneman suuspandu), abonnement niet
geldig bij sommige tooneelvoorstellingen
of concerten, buiten abonnement nemen,
aannemen, (Fr.) prendre, recevoir un abonnement, (Eng.) to take, to receive a subscription (D.) Abonnement nehmen, annehmen,
prender, ricevere un abbonamento,
(Sp.) tomar, admitir (recibir) un abono;
Abonnementsbewijs, (Fr.) le bulletin
d'abonnement, (Eng.) the subscriber's form,
(D.) der Abonnementsschein, (Ital.) la scheda
(il biglietto) d'abbonamento, (Sp.) el billete (la
tarjeta) de abono.
Abord, (Fr. ; spr. : aboor). Toegang,
begin, eerste aanval ; d' terstond, dadelijk, in de eerste plaats.
Abordable, (Fr.). Toegankelijk, genaakbaar minzaam, vriendelijk.
AbOrdage, (Fr. ; spr.: aboordazje). Aanvaring, entering.
Abordeeren, (Fr.). Aanspreken, aanklampen ; een quaestie een vraagstuk aanroeren.
Aborigines, mrv. (Lat.). Oorspronkelijke
bewoners, inboorlingen.
Aborinha=wortel, m. Koningswortel
(wortel eener Braziliaansche pompoensoort,
die stoelgang en braking te weeg brengt).
Aborticidium, (Lat.). Dooding van de
ongeboren vrucht.
Abortivum (mrv. Abortiva). Middel
om de vrucht of te drijven.
Abortus, (Lat.). Ontijdige geboorte, miskraam ; — procuratio, opzettelijke afdrijving der vrucht, opwekking van een
miskraam ; criminalis, het misdadig veroorzaken van een miskraam.
Aboucheeren, (Fr. ; spr. : aboesjeeren).
Jets met iemand bespreken.

Aboucouchou
Aboucouchou of Abouchouchou, (Fr.:
spr.: aboekoesjoe). Grove wollen stof in
het Zuiden van Frankrijk.
Abouna. Zie Abbuna.
A bout portant, (Fr. ; spr. : a boe
portan). Met het pistool op de borst ; op
zeer korten afstand.
A bove majore discit arare minor,
(Lat.). Van den grooten os leert de kleine
het ploegen ; zooals de ouden zongen,
piepen de jongen.
Ab ovo, (Lat.). Bij het ei te beginnen ;
van het begin of aan. Dit gezegde is
ontleend aan Horatius ; het is een zinspeling op het ei van Leda, waaruit de
schoone Helena was voortgekomen. Homerus zou er toe hebben kunnen opklimmen, als hij ab ovo den Trojaanschen
oorlog had willen verhalen, maar Horatius
prijst Homerus juist, omdat deze de Ilias
heeft gedicht naar aanleiding van een
enkele gebeurtenis uit het beleg van Troje,
nl. den toorn van Achilles, zonder tot de
geboorte van Helena op te klimmen.
Ab ovo usque ad mala, (Lat.). Van het
ei tot de appelen ; van het begin tot het
einde, vooral bij een smulpartij.
Abozzo, m. (Ital.). Schets, eerste ontwerp in de schilderkunst.
Abpatruus, m. (Lat.). Broeder van den
oud-overgrootvader.
Abracadabra, o. Tooverwoord zonder beteekenis, waaraan de kracht
werd toegeschreven om de koorts en
andere kwalen te verdrijven. Men schreef
het op een vierkant stuk papier in den
vorm van een driehoek, die het woord
op zijne drie zijden vertoonde :
ABRACADABRA
BR ACADABR
RACADAB
ACADA
CAD
A
Dit papier werd op een kruis genaaid
en de zieke droeg het negen dagen aan
zijn hals. Thans beteekent dit woord wartaal, geklets.
Abrachie, yr. (Gr.). Misgeboorte zonder
armen.
Abraham , m. (Hebr.). Vader der
volken.
Abrahamieten, mrv. Sekte in Bohemen
tegen het einde der achttiende eeuw, die
het geloof van Abraham voor zijn besnijdenis meende te bezitten.
Abrahams. Gehoorbuis voor dooven,
zoo genoemd naar den uitvinder ; buisje,
dat bijna onzichtbaar in het oor wordt
gedragen.
A bras ouverts, (Fr.; spr. : abrazoever). Met open armen.
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Absalom
Abrawiza, yr. (Serv.). Juk voor twee
kruiken om water te halen.
Abraxas. Woord dat waarschijnlijk het
getal 365 aanduidt en het getal wereldgeesten aangeeft, welke de gnostische
sekte der Basilidianen in de tweede eeuw
na Christus aannam ; geheimzinnige, tooverkrachtige teekens zooals men ze vindt
op oude gesnedene steenen, die als talismans of amuletten gebruikt werden.
Ab re, (Lat.). Ver van de zaak.
Abrege, o. (Fr.; (spr.: abreezfte). Kort
begrip, overzicht.
Abrego, (Sp.). Zuidwestenwind.
Abrenunciatie, yr. Ontzegging ; losmaking van een doopeling door zijn peetvader
en peetmoeder van den duivel en zijne
werken.
Abreptie, yr. (Lat.). Losrukking, scheiding der ziel van het lichaam. •
Abreuvoir, m. (Fr.; (spr.: abreuvoaar).
Drinkplaats, wed.
Abraviateur, m. (Fr.). Verkorter, vervaardiger van een uittreksel.
Abreviatie, vr. (Fr.). Verkorting, afkorting.
Abri, m. (Fr.). Plaats waar men beschut
is, schuilplaats; a P-- de, beschut tegen.
Abrick, m. (Eng.). Soort van zwavel.
Abricot, (Fr.; spr. : abrico). Abrikooskleurig.
Abrine, yr. Zeer vergiftige stof die in
de paternosterboonen bevat is.
Abroahs of Abrohani. Fijn Bengaalsch
neteldoek.
Abrogatie, yr. (Fr.). Afschaffing, vernietiging, opheffing.
Abrojos, mrv. (Sp.; spr. : abrochos). Klippen in zee.
Abroma of Abrome, yr. (Gr.). Cacaomaluwe, familie der Sterculiaceen ; verscheidene soorten leveren voortreffelijke
spindraden op.
Abronen, mrv. Verwijfden, wellustelingen (naar een wellustigen Griek Abron).
Abrotonis of Abrotonolde, vr. Oostindisch koraalgewas ; averoon, averuit.
Abrupt, (Lat.). Afgebroken ; ex abrupt°,
afgebroken(van de uitdrukking der gedachten), onvoorbereid, plotseling ; in abrupt°
necessitatis, in geval van uitersten nood.
Abrupta, mrv. (Lat.). Korte vertellingen ;
grappige invallen.
Abrus, vr. Paternosterboon.
Abrusboonen, mrv. Zaadkorrels van
abrus precatorius, die gebruikt worden
voor rozenkransen en halssieraden.
Abruti, (Fr.). Verdierlijkt, verstompt.
Absalom, Absalon, (Hebr.). Vader van
den vrede ; zoon van koning David, die
tegen zijn vader opstond, overwonnen en
in zijn vlucht gestuit werd door zijn lang

Absarius
haar, waaraan hij in de takken van een
boom bleef hangen, en gedood werd door
Joab.
Absarius. Onbruikbare akker ; bij de
Franken een hoorige wiens leen werd of
kon worden ingetrokken, wanneer hij verzuimde den grond te bebouwen.
Abscessus, m. (Lat.). Zweer, etterbuil ;
— abdominalis externus, uitwendige zweer
aan den buik ; — — internus, zweer in den
buik, verzwering in de buikholte ; ani,
zweer aan den aars ; — apertus, etterende
apostematosus,
goedaardige zweer ;
etterbuil ; — aquosus, waterzakgezwel ;
— articuli externus, uitwendige ontsteking van een gewricht ; — — internus, inwendige ontsteking van een gewricht ; — aurium, ettering der ooren;
-- bussalis, slijmgezwel ; — capitis, zweer
aan of in het hoofd ; — carunculae lacrimalis, zwelling en ettering van den traanheuvel ; — cerebri, ettering der hersens ;
— colli, gezwel aan den hals ; — coroneae,
zweer aan het hoornvlies ; — facia, gezwel in het gelaat ; — frontalis, gezwel
in de holte van het voorhoofd ; — gangraenosus, pestbuil ; — glandulae lacrimalis, gezwel aan de tranenklier ; glandularum adenosus, kliergezwel ; — hepatis,
gezwel aan de lever ; — inguinalis, gezwel in de lies ; — intestinorum, gezwel
in de ingewanden ; — ischiaticus, gezwel
in het heupgewricht ; — lactis, zogverzwering ; laryngis, uitwas aan het
strottenhoofd ; — lienis, uitwas aan de
milt ; — lumbalis, uitwas aan de lenden ;
— lymphaticus, bederf der lympha ; —
mammarum, ettergezwel aan de borsten ;
— musculorum thoracis, ettergezwel
aan de borstspieren ; — narium, neuszweer ; — nucleatus, gewone bloedvin,
steenpuist ; — oculorum, oogzweer ; —
oris, ettering in den mond; — ovarii, ettering
van den eierstok ; — Pectoris, ettering der
b,orst; peritonaei, ettering van het buikvlies ; — pharyngis, zweer aan den slokdarm,—phlegmonodes, aanstekelijke zweer;
- firostatae, zweer aan de voorstandsklier
van het urinekanaal ; psoadicus, verettering van de lendenspier; — pulmonum,
zweer in de long ; — renum, zweer in of
aan de nieren ; — sacci lacrimalis, zweer
aan den tranenzak ; — sanguinis, bloedbederf ; — simulatus, schijnbare zweer ;
— sinus maxillaris, zweer in de bovenkaak ; — —spurius, valsche zweer;—symptomaticus, gezwel door congestie ; —
tonsillarum, zweer aan de amandels ; —
trachealis, ettering der luchtpijp ; — urinosus, zweer in het urinekanaal; — uteri,
zweer in de baarmoeder ; — vaginae,
zweer in de scheede ; — ventriculi, zweer
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Absentia
in of aan de maag ; vesicae urinariae,
zweer aan de waterblaas ; — viarum
lacrimalium, zweer in of aan de tranenbuizen; — vulvae, zweer aan de schaamspleet.
Abscideeren,(Lat.).Afsnijden, afhakken.
Abscis, m. (Lat.). Afgesneden stuk.
Abscissenas,vr. Een der tot bepaling van
de ligging van een punt aangenomen lijnen.
Abscissie, vr. Afsnijding, scheiding ; afbreking.
Abscondite. Verborgen, duister.
Absence d'esprit, (Fr.). Verstrooidheid,
het hoofd niet bij de zaak hebben.
Absens, m. (Lat.). Afwezige ; — carens,
de afwezige komt er bij een verdeeling
het slechtst of ; — heres non erit, de afwezige zal geen erfgenaam zijn, wie niet
op tijd komt wordt niet in aanmerking
genomen.
Absent, (Lat.). Afwezig.
Absentatie, yr. Verwijdering, het zich
verwijderen.
Absentee, m. (Eng.). Degene die het
land, waarin zijne landgoederen liggen,
verlaat en zijn inkomen in een ander
land of in een ander gedeelte van zijn
vaderland verteert. Dit woord wordt vooral gebruikt met betrekking op Ierland,
Friesland en Rumenie.
Absenteeren (Zich). Zich verwijderen.
Absentaisme, o. (Fr.). Bijzondere wijze
van bebouwing van den grond tengevolge
van de afwezigheid van den grondeigenaar.
De grondeigenaar stelt gewoonlijk een
rentmeester of zaakgelastigde aan, die
de tusschenpersoon tusschen den eigenaar
en den pachter wordt. Het absenteisme
bestond vroeger in het Romeinsche rijk ;
thans vooral in Ierland, Friesland en
Rumenie en heeft overal noodlottige gevolgen, omdat hetzelfde land nu in het
onderhoud van drie meesters moet voorzien : den pachter, den rentmeester en
den eigenaar. De pachter is daardoor
genoodzaakt zijn toevlucht te nemen tot
een wijze van bebouwing die den grond
uitput. Verbetering van den te bebouwen
grond wordt zeer moeilijk ; de welvaart
wordt in haar bron zelve aangetast en
de bevolking vervalt tot armoede.
Absentenlijst, yr. Lijst waarop de afwezigen aangeteekend worden.
Absentia, vr. (Lat.) Afwezigheid ; —
extraordinaria, ongewone afwezigheid,
verwijdering van de gewone verblijfplaats ; — ficta, voorgewende afwezigheid;
—laudabilis, prijzenswaardige afwezigheid,
necessaria,
die te verontschuldigen is ;
noodzakelijke afwezigheid ; — ordinaria,
aanhoudende afwezigheid ; — reipublicae
causa, afwezigheid wegens ambtsbezig-

Absentie
heden ; — vituperabilis, laakbare afwezigheid; — voluntaria, willekeurige afwezigheid.
Absentie, yr. Afwezigheid, (Fr.) l absence, (Eng.) the absence, (D.) die Abwesenhell, (Ital.) l'assenza, (Sp.) la ausencia.
Absentiegelden. Gelden, die van de
presentiegelden der niet aanwezigen afgetrokken en onder de aanwezigen verdeeld worden.
Absint, o. (Lat.). Alsem, alsembrandewijn.
Absintiine, yr. Het bittere bestanddeel
. bsint (C40 H, Os).
van het a
Absintismus, o. Ziekelijke toestand veroorzaakt door het misbruik van absint.
Absintolie, yr. Vloeibaar bestanddeel
van de alsemolie (C 10 E-1 1 , 0).
Absis. Zie Apsis.
Absit, (Lat.). Het zij verre ! God verhoede ! ' Absit omen, slechts geen slecht
voorteeken !
Absolaan, o. Kobaltmangaanerts.
Absolutie, yr. Vrijspraak, vergiffenis
van zonden.
Absolutio, vr. (Lat.). Vrijspraak, vergiffenis ; — ab instantia, tijdelijke vrijspraak ; — plenaria, volledige vrijspraak.
Absolutismus, o. Onbeperkte heerschappij.
Absolutist, m. Voorstander der onbeperkte heerschappij.
Absolutoria sententia, yr. (Lat.). Vrijsprekend vonnis.
Absolutorium, o. Vrijsprekend vonnis;
bewijs van loffelijk ontslag ; getuigschrift
van goed volbracht examen ; quitantie.
Absolutum decretum, o. Voorbeschikkend besluit Gods.
Absoluut. Volstrekt, onbeperkt, onvoorwaardelijk, onvermijdelijk ; absolute meerderheid van stemmen, meer dan de helft
der uitgebrachte stemmen.
Absolveeren. Vrijspreken ; ten einde
brengen, volbrengen.
Absolventen, mrv. Studenten die een
cursus afgeloopen hebben.
Absolvere ab instantia, (Lat.). Vrijspreken wegens gebrek aan bewijs.
Absorbabel. Voor inzuiging of opslurping vatbaar.
Absorbabiliteit, yr. Vatbaarheid voor
inzuiging of opslurping.
Absorbeeren. Inzuigen, opslurpen, opslokken, inslokken, inzwelgen, doen verdwijnen, verslinden, verteren, vernietigen.
Absorbeerende vaten in het lichaam.
Absorbent, (Lat.). Inzuigend, opslurpend.
Absorbentia, mrv. (Lat.). Absorbeerende
geneesmiddelen, opslurpende middelen,
zooals magnesia tegen het maagzuur en
houtskool tegen vocht.
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Abstract
Absorptie, yr. Inzuiging, opslurping,
opslokking, inzwelging, verslinding, vernietiging ; (natuur- en scheikunde) het
geleidelijk indringen van een vocht of
gas in een vast lichaam, b.v. in puimsteen,
metaaloxyden, enz.; (physiologie) eigenschap van alle organische weefsels om
vloeistoffen en gassen in te zuigen.
Absorptief. Inzuigend, opslurpend.
Absorptiemeter, yr. Werktuig om de
vatbaarheid voor opslurping te bepalen
van vloeistoffen met gassen vergeleken.
Absque, (Lat.). Zonder ; — cognilione
causae, zonder voorafgaande informatie
of onderzoek ; — omni exceptione, alle uitvluchten of tegenspraak uitgesloten ; —
ulla conditione, onvoorwaardelijk.
Abstemius, (Lat.). Geheelonthouder,
vooral van wijn en vrouwen.
Abstenti, mrv. Degenen die door den
banvloek van de openbare godsdienstoefening uitgesloten zijn.
Abstentie, vr. Geheelonthouding ; het
zich buiten stemming houden ; handeling
van een rechter die zich zelven wraakt ;
het afstand doen van een erfenis ; verwijdering van een misdadiger van de
plaats der misdaad.
Abstentio, yr. Het uitspreken van den
ban door een bisschop.
Abstentionist, vr. Degene die zich
buiten stemming houdt ; degene die bij
een verkiezing geen gebruik maakt van
zijn stemrecht.
Abstergeeren. Afvoeren, reinigen.
Abstergent, (Lat.). Afvoerend, reinigend
(wonden).
Abstergentia, mrv. (Lat.). Wondenreinigende, afvoerende geneesmiddelen.
Abstersie, vr. Reiniging, afvoering.
Abstersief. Reinigend, afvoerend.
Abstersorium, o. Handdoek der Katholieke priesters voor kerkelijk gebruik
(zie Purificatorium).
Abstinendi Sus, (Lat.). Het recht om
binnen een bepaalden termijn afstand te
doen van een erfenis.
Abstinent. Zich onthoudend.
Abstinenten, mrv. Onthouders, vasters
(sekte in de derde eeuw na Christus,
wier aanhangers zich van het huwelijk
en het nuttigen van vleesch onthielden).
Abstinentie, yr. Onthouding ; -kuur,
hongerkuur ; -dagen, vastendagen, dagen
waarop geen vleesch gegeten wordt.
Abstract. Afgetrokken, afgezonderd,
op zich zelf beschouwd ; diepzinnig, niet
wezenlijk bestaande, alleen als gedacht
verondersteld ; abstracte wiskunde, zuivere
wiskunde ; abstracte wetenschappen, wisen natuurkunde ; abstract getal, onbenoemd
getal ; abstracten, mrv., smalle staafjes

Abstractheid

aan de toetsen in orgels, waardoor het
aanspreken der orgelpijpen bij het nederdrukken der toetsen teweeggebracht wordt.
Abstractheid, y r. Afgetrokkenheid der
begrippen.
Abstractie, y r. Verrichting van den
menschelijken geest waardoor in een
voorwerp een hoedanigheid op zich zelve
beschouwd wordt met uitsluiting van alle
andere hoedanigheden van dat voorwerp ;
algemeenmaking van een begrip ; verstrooid heid ; abstractievermogen, vermogen
om afgetrokken begrippen te vormen; in
abstracto, volgens het algemeen begrip.
Abstractitius spiritus, m. Wijngeest,
waaraan door het distilleeren over plantaardige stoffen geur en kracht dier stoffen
medegedeeld zijn.
Abstractum pro concreto, (Lat.). Het
algemeene in plaats van het bijzondere.
Abstrusus. Diepverborgen, duister,
moeilijk te begrijpen of te doorgronden.
Absumeeren, (Lat.). Verteren, verbruiken, afnemen.
Absumtie of Absumptie, y r. Vertering,
verbruik, afneming.
Absurd. Ongerijmd, tegenstrijdig, dwaas.
Absurditeit, y r. Ongerijmdheid, tegenstrijdigheid.
Absurdum, (Lat.). Demonstratio of
reductio ad absurdum, niet rechtstreeksch
bewijs, bewijs uit de aangetoonde onmogelijkheid van het tegenovergestelde ;
credo quia absurdum, ik geloof het omdat
het ongerijmd is.
Abt, m. (van Abba). Bestuurder eener
abdij.
Abuis, o. Vergissing.
Abundantia, y r. De gepersonifieerde
overvloed, een schoone godin met den
hoorn des overvloeds of met korenaren
in de hand, vooral op munten (zie
Amalthea).
Ab uno disce omnes, (Lat.).

Zie Vergilius, Aeneis II, 65. Naar aanleiding van
den Griek Sinon, die de rol speelt van
Vosmeer de Spie in den Gijsbrecht van
Amstel van Vondel. Oordeel over alien
naar een van hen ; zij zijn alien met hetzelfde sop overgoten ; het is een pot nat.
Abus, m. (Fr.). Misbruik, vergrijp (zie
Appel comme d'abus).
Abuseeren. -Misbruiken, verkeerd gebruiken ; misleiden, om den tuin leiden.
Abusief. Verkeerd, wederrechtelijk.
Abusus non tollit usum, (Lat.). Het
misbruik dat van een zaak *gemaakt kan
worden, neemt niet weg dat de zaak op
zich zelve goed is ; het misbruik heft het
gebruik niet op.
Abutilon, o. (Gr.). Sierplant uit de
familie der maluwen.
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Academie
Abyla (columna), y r. (Gr.). De zuil van
Hercules op de Afrikaansche kust (zie
Kalpe).
Abyssus, y r.

(Gr.). Afgrond, peillooze
diepte ; veelvraat ; abyssus abyssum invocat,
de afgrond roept den afgrond, uitdrukking in een der psalmen Davids die beteekent dat de eene misslag door een
anderen gevolgd wordt.
A. C. (n.) of a. Chr. (n.), (Lat.) = ante
Christum (natum), vOOr de geboorte van
Christus.
A. c. (Lat.) = anno currente, in het
loopende jaar ; anni currentis, van het
loopende jaar ; (Fr.) annee courante.
Ac. = Academia, ook Acad.
A. C. = Augustana Confessio. Augsburgsche geloofsbelijdenis, Luthersche
kerk.
Acacia, m. (Gr.). De gewassen, die met
den naam acacia aangeduid worden, behooren tot de familie der peulvruchten,
maar de algemeen verspreide boom draagt
den wetenschappelijken naam van robinier, naar den geneesheer Robin, die
hem omstreeks 1615 naar Europa overbracht. De acacia groeit zeer snel ; hare
wortels strekken zich ver uit en benadeelen andere planten. Bij de vrijmetselaars is de acacia het zinnebeeld der
onschuld.
Academiae Rector, (Lat.) = Rector
magnificus.

Academie, (Gr.). Hoogeschool, universiteit ; genootschap van geleerden of kunstenaars ; de door Plato gestichte wijsgeerige school.
Academie, (Fr.). Geleerd genootschap ;
— francaise geleerd genootschap in 1635
door kardinaal Richelieu gesticht en uit
niet meer dan 40 leden bestaande, die
men de 40 Onsterfelijken noemt ; het is
belast met de uitgave en de verbetering
van het Woordenboek der Fransche taal
(Dictionnaire de l'Acadimie), waarvan de
eerste druk in 1694 en de laatste in 1877
verscheen ; — des Inscriptions et Belles-

lettres (der Ofischrtften en Fraaie Letteren),

in 1663 door Lodewijk XIV gesticht, houdt
zich bezig met geschiedenis, oude letterkunde, gedenkteekenen, opschriften, oudheidkunde en taalkunde ; — des Sciences
(der Wetenschappen), in 1666 door Colbert
gesticht, beoefent de wis- en natuurkunde ;
— des Beaux Arts (der Schoone Kunsten) ;
— des Sciences morales et politiques (der
Zedelijke en Staatkundige Wetenschappen),
— de Midecine (voor Geneeskunde). De
naam Academie wordt ook gegeven aan

de districten, waarin Frankrijk voor het
hooger, middelbaar en lager onderwijs
verdeeld is ; met inbegrip van Algerie

Academieburger
zijn er thans 17 academies. De naam
acadimie wordt ook gegeven aan een
teekening of photographie naar het naakt
model. Officier d'acadimie, eereteeken
voor het onderwijs, bestaande uit zilveren
palmen aan een paars lint.
Academieburger, m. Student.
Academisch. Behoorende tot een geleerd genootschap of tot een universiteit ;
academische graad, door de universiteit
toegekende waardigheid (doctor, candidaat) ; academische senaat, al de prof essoren eener universiteit.
Academique, (Fr.). Palmes academiques,
de versierselen van officier d'academie
en die van officier de l' Instruction publique.
Acadia of Nieuw=Schotland. Groot
schiereiland in Noord-Amerika tusschen
den Atlantischen Oceaan en de Golf van
Sint-Laurens, behoort aan Engeland.
Acafraozaad, o. Zaad van den orleaanboom (Amerika).
Acajou, m. (Fr. ; spr. : akazjoe). Mahoniehout.
Acalephen, mrv. (Gr.). Netelkwallen
(zeedieren).
Acampsie, yr. (Gr.). Krampachtige verstijving der ledematen.
Acamptisch. Dat het licht niet weerkaatst.
Acanthacan. Plantenfamilie, vooral
in warme landen.
Acanthe, yr. (Gr.). Doorn, stekel. In
de bouwkunst de Corinthische kapiteelversiering.
Acanthobolus, (Gr.), Tang om beenderen uit te halen, b.v. uit den slokdarm.
Acanthes of Akanzis. Vrijwilliger in
het Turksche leger.
Acanthocephali, mrv. Ingewandswormen, haakwormen.
Acanthologie, yr. Verzameling van
stekels ; keur van hekeldichten.
Acanthopteri, mrv. Stekelvinnige visschen, waartoe o. a. de baars behoort.
Acanthosen, mrv. Huidziekten.
Acanthus, m. Berenklauw (plant).
A capite ad calcem, (Lat.). Van het
hoofd tot de voeten.
Acapnisch. Rookloos.
A cappella, a la cappella of alla
cappella, (Ital.). Sneller dan kerkmuziek ;
voor zangstemmen alleen, zonder begeleiding van muziekinstrumenten, zooals
de zangers in de pauselijke kapel zingen.
A capriccio, (Ital. ; spr. : akaprischo).
Naar believen, willekeurig.
Acardiacus, (Gr.). Misgeboorte met een
onontwikkeld hart of zonder hart.
Acardle, vr. (Gr.). Gebrek aan hart,
harteloosheid, lafheid.
Acardisch. Harteloos, lafhartig.
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Accaparement
Acariasis, yr. (Gr.). Ziekte der pereboomen.
Acariden, mrv. (Gr.). Mijten, houtworm en.
Acarna, yr. (Gr.). Dwergdistel.
Acarnar, m. (Bedorven Arabisch). Ster
der eerste grootte in het zuidelijk sterrenbeeld Eridanus.
Acaroldehars. Gom uit Botanybay,
aardschellak.
Acarpie, yr. (Gr.). Onvruchtbaarheid.
Acarpisch. Onvruchtbaar.
Acatalectisch, (Gr.). Niet verkort, volledig (van verzen).
Acatalepsie, yr. (Gr.). Onbegrijpelijkheid ; gebrek aan bevatting ; vernietiging
der hersens.
Acatalepticus, m. Twijfelaar.
Acataleptisch. Twijfelachtig, onbegrijp elijk.
Acataposis, (Gr.). Het niet kunnen drinken of slikken.
Acatastatisch, (Gr.). Onbestendig, onordelijk,
(van koortsen).
Acathistisch. (Gr.). Niet zittend, maar
staande of loopende te zingen.
Acathistus, m. (Gr.). In de Grieksche
kerk een lofzang ter eere der maagd
Maria op Zaterdag voor de vijfde week
in de vasten, waarbij het yolk den geheelen nacht niet mocht zitten.
Acatholicismus, o. (Gr.). Verwerping
van het Katholieke geloof.
Acatholiek. Niet Katholiek.
Acation, o. (Gr.). Snelzeiler, beker in
den vorm van een schip.
Acaulisch. Zonder stengel, zonder staart.
Acaustisch, (Gr.). Onbrandbaar.
Acc. en Accus. (Lat.) = Accusativus.
Acc. = accept' (Lat.). Ik heb gekregen,
aangenomen ; (op wissels) geaccepteerd.
Acca Larentia, (Lat.). Moeder der huisgoden ; naam der vrouw van den herder
Faustulus, welke de min was van Romulus,
den stichter van Rome.
Accablement, o. (Fr. ; spr.: akableman).
Overstelping, kommer, neerslachtigheid.
Accabusare. In een mand of een vat
met gaatjes verscheidene malen in het
water dompelen (straf voor koppelaars).
Accademia della crusca, (Ital.). Eigenlijk zemelenacademie ; geleerd genootschap
te Florence tot zuivering der Italiaansche
taal (zooals het meel van de zemelen
gezuiverd wordt).
Accademia del nudo, (Ital.). School
voor het teekenen naar zeer oude modellen.
Accapareeren. Levensmiddelen opkoopen om de prijzen te kunnen doen stijgen ;
in beslag nemen.
Accaparement, o. (Fr. ; spr. : akapaarman). Opkooping.

Accapareur
Accapareur, m. Opkooper van levensmiddelen.
Accarezzevole en Accarezzevolmente,
(Ital.). Streelend, liefkozend.
Accedeeren. Toetreden.
Accedo, (Lat.). Ik treed toe ; — nemini,
ik kies geen der genoemde personen
(vooral bij de keuze van een paus).
Accelerando, (Ital.; spr. : cc = tsj).
Haastig, met toenemende snelheid.
Acceleratie, vr. (Fr.). Versnelling, bespoedigir g, verhaasting.
Acceleratoren. Drukkende spieren ;
snelrijdende voertuigen.
Accalere, (Fr.). Verhaast, versneld ;
pas —, versnelde pas.
Accense, yr. (Fr.). Grondpacht; gepachte
grond.
Accensibel. Ontvlambaar, brandbaar.
Accenseeren, (Lat.). Bijbetalen ; tegen
een bepaalde som overlaten.
Accensie, yr. (Lat.). Ontbranding.
Accensus, m. (Lat.). Gerechtsdienaar ;
(mrv.) accensi, reservetroepen bij de
Romein en.
Accent, o. Klemtoon, nadruk ; toonteeken op een lettergreep ; tongval.
Accentor, m. Voorzanger.
Accentueeren, (Fr.). Een bijzonderen
nadruk leggen op een woord ; van een
toonteeken voorzien ; duidelijker maken,
sterker doen uitkomen.
Accentuatie, yr. (Fr.). Het leggen van
den nadruk op een woord of lettergreep.
Accentus acutus, (Lat.) = accent aigu
(Fr. ; spr. : aksanteegu). Scherp toonteeken ; — circumflexus (Lat.), accent
circonflexe (Fr.), gebogen toonteeken ; —
ecclesiastici (mrv.), stembuigingen bij altaargezangen ; — gravis (Lat.), accent grave
(Fr.), zwaar toonteeken.
Accepi, (Lat.). Ik heb ontvangen.
Accepisse, (Lat.). Bewijs van ontvangst.
Accept, o. (Lat.), (Fr.) P acceptation, (Eng.)
the acceptance, (D.) Accept, (Ital.) Paccettazione, (Sp.) la aceptaciem. Verklaring dat men een wissel betalen zal,
welke verklaring door den betrokkene
op den wissel gezet wordt ; de geaccepteerde wissel zelf.
Accepta et data, mrv. Ontvangsten
en uitgaven.
Acceptabel. Aannemelijk.
Acceptabiliteit, vr. (Fr.). Aannemelijkheid.
Acceptant, (Fr.) accepteur, (Eng.) acceptor, (D.) Acceptant, (Ital.) accettante, (Sp.)
aceptante. Hij die zich verbindt om een
wissel te betalen.
Acceptanten, mrv. Jansenisten.
Acceptatie, yr. = Accept. Voor de —
zorgen, (Fr.) procurer, (Eng.) to procure,

12

Acces
(D.) einholen, (Ital.) procurare, (Sp.) Procurar ; tot — zenden, (Fr.) envoyer
(Eng.) to send for, (D.) senden, (Ital.) inviare
(mandare, spedire), (Sp.) mandar ci, met
voorzien, (Fr.) revetir (munir, pourvoir)
de, (Eng.) to provide with, (Ital.) munire
(provvedere, rivestire) de, (Sp.) revestir de; —
weigeren, (Fr.) refuser, (Eng.) to refuse,
(D.) verweigern, (Ital.) rifiutare (ricusare),
(Sp.) rehusar (negar) ; tot — aanbieden,
overlaten, (Fr.) presenter, laisser a, (Eng.)
to present (produce), leave for, (D.) zum
Accept vorzeigen, iiberlassen, (Ital.) presentare, lasciare per, (Sp.) presentar,dejar
,
onvoorwaardelijke —, (Fr.) acceptation
pure et simple, (Eng.) absolute acceptance,
(D.) bedingungsloses Accept, (Ital.) accettazione Pura, incondizionata, (Sp.) aceptaciOn
sin condiciOn; voorwaardelijke —, (Fr.)
acceptation conditionnelle, (Eng.) conditional
(qualified) acceptance, (D.) bedingtes (qualifiziertes), (Ital.) accettazione condizionata,
limitata, (Sp.) aceptaciOn condicional, limitada ; blanco —, (Fr.) en blanc, a decouvert,
(Eng.) in blank (uncovered), (D.) blanko,
(Ital.) in bianco, allo scoperto, (Sp.) en
blanco, al descubierto ; — per interventie,
(Fr.) par intervention, par honneur, (Eng.)
collateral acceptance, for honour, supra
protest, act of honour, (D.) per Intervention,
Ehrenannahme, (Ital.) per intervento, per
onor di firma, (Sp.) por el honor de firma ;
-boek, boek waarin alle geaccepteerde
wissels opgeteekend worden ; -krediet,
het vertrouwen dat een koopman of
bankier aan een anderen betoont door
dezen te vergunnen om op hem te trekken
zonder dat er dekking aanwezig is ; -provisie, vergoeding aan den bankier voor
het verstrekken van acceptatiekrediet ;
wettelijke tijd waarop een wissel
aangeboden en geaccepteerd moet worden.
Accepteeren, (Fr.) accepter, (Eng.) to
accept, (D.) acceptieren, (Ital.) accettare,
(Sp.) aceptar. Aannemen, inwilligen ; verklaren dat men een wissel op den vervaldag betalen zal door op den wissel te
zetten geaccepteerd en daaronder zijne
handteekening te plaatsen.
Acceptie,vr.(Fr.)Aanneming,beteekenis.
Acceptilatie, yr. Acte waarbij een
schuldeischer de schuld kwijtscheldt, zonder van den schuldenaar betaling te hebben
ontvangen ; in de theologie = acceptatio
gratuita, dat God zich tevreden stelt met
het offer door Christus gebracht voor de
zonden van het menschdom.
Acceptio donationis. Aanneming eener
schenking ; — juramenti, aanbod om een
opgelegden eed te doen.
Acceptores rerum, mrv. Bezitters.
Acces, o. (Fr. ; spr. : akse), (Ital.)

Accessibel

accesso (spr.: atsjesso). Toegang, toetreding ; verkiesbaarheid tot hooge kerkelijke ambten ; het voorbereidend gebed
bij de mis ; aanval eener ziekte ; proeftijd van aanstaande rechterlijke ambtenaren.
Accessibel, (Fr.). Toegankelijk, genaakbaar.
Accessibiliteit, (Fr.). Toegankelijkheid,
genaakbaarheid, minzaamheid.
Accessie, yr. (Fr.). Toetreding ; vermeerdering, aangroei ; het aanvaarden
der regeering ; -verdrag, verdrag van
toetreding in het staats- en volkenrecht.
Accessio, yr. (Lat.). Het bijkomende,
de bijzaak ; natrekking; — cedit firincifiali,
de bijzaak deelt in het lot der hoofdzaak ;
— artificialis, kunstmatige vermeerdering
door de kracht van den mensch ; —
fortuita, toevallige aangroeiing ; — industrials, door vlijt verkregen vermeerdering; — mixta, aangroeiing door gemengde
inwerking ; — naturalis, vermeerdering
door de krachten der natuur. Zie het
Burgerlijk Wetboek art. 643 tot en met
664 ; in verband met natrekking worden in
artt. 661-664 zaakvorming en vermenging
geregeld, ofschoon zij niet geheel in de
termen van natrekking vallen.
Accessit, o. (Lat.) = Hij is er bijgekomen. Tweede prijs.
Accessoire. Bijkomend ; onderdeel, bijzaak ; accessoires, op het tooneel, de voorwerpen die voor een voorstelling noodig
zijn, b.v. geweren, dolken, enz.; de ontleedkundigen geven den naam van accessoires
aan sommige deelen verbonden aan andere
deelen, die hun belangrijker voorkomen.
Accessorium, o. Toebehooren, toevoeging, aanhang, bijzaak, bijwerk ;
of accessio sequitur
—sequitrmfncal
rem princifialem, het bijkomende richt
zich naar de hoofdzaak.
Acciaccatura, yr. (Ital.; spr.: atsjakiatoera). Samenvalling van een voorslagtoon met den hoofdtoon ; bijvoeging van
een interval in akkoorden (zie Appoggiatura).
Accidens, o. (Lat.) of Accident (Fr. ;

spr. : aksidan). Toeval, het niet wezenlijke ; ongeval; in de wijsbegeerte beteekent het de toevallige eigenschap
eener zaak in tegenoverstelling met het
essentieele; per accidens, accidentaliter, par
accident, toevallig, bij toeval.
Accidenteel, (Fr.). Toevallig, niet wezenlijk.
Accidenti musicali, (Ital.). Bijtonen,
kruizen en mollen die niet aan den sleutel
staan.
Accidit, (Lat.). Het gebeurt; — in puncto
quod non speratur in anno, dikwijls ge-
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Accommodatie

beurt iets plotseling waarop men jarenlang gehoopt heeft.
Accinctus, m. (Lat.). Soldaat in voile
wapenrusting.
Accipiter, m. (Lat.). Havik, in 't alg.
roofvogel.
Accipitrina, yr. (Lat.). Havikskruid.
Accisa. Paraguaythee.
Acclamatie, yr. (Fr.). Vreugdekreet ter
eere van iemand of iets ; bij — aannemen,
zonder hoofdelijke stemming aannemen.
Acclimatatie, vr. (Fr.) Gewenning van
menschen, dieren en planten aan een
ander klimaat dan dat waarin zij geboren
zijn.
Acclimateeren, (Fr.). Aan een ander
klimaat gewennen, inheemsch maken.
Acclineeren, (Lat.). Aanleunen, overhellen.
Accludeeren, (Lat.). Aansiuiten.
Acciusum, o. (Lat.). Aansluiting ; bijlage.
Accoglienza, yr. (Ital. ; spr. : akoljenza).
Acceptatie van een wissel.
Accoglimento, m. (Ital.; spr.: akoljimento). Verzameling, bundel.
Accointance, yr. (Fr. ; spr.: akwoijntans). Vertrouwelijke omgang.
Accola, m. (Lat.). Kolonist.
Accolade, yr. (Fr.; Omhelzing, omarming; ridderslag; (in de wiskunde) haakje,
(in de muziek) haakje aan het begin van
een notenbalk, hetwelk aanduidt dat de
noten op de daardoor verbonden lijnen
te zamen gespeeld of gezongen moeten
worden.
Accolage, vr. (Fr.). Het vastbinden der
wijngaardranken aan de staken.
Accoleeren, (Fr.). Omhelzen, omarmen;
tusschen haakjes plaatsen.
Accolito, (Ital.). Ondergeschikte geestelijke.
Accolure, yr. (Fr.). Band van wilgenhout of stroo voor wijngaardranken ; verbinding der eerste stukken van een houtvlot.
Accommodabel, (Fr.). Bruikbaar, doelmatig ; wat bijgelegd kan worden.
Accommodage, yr. (Fr.; (spr. : akkommodaazje). Toebereiding, klaarmaking;
het loon daarvoor.
Accommodant, (Fr.). Inschikkelijk, gemakkelijk in den omgang.
Accommodatie. (Fr.) Inschikkelijkheid,
het zich voegen naar de omstandigheden ;
aanpassing ; -vermogen, het vermogen
dat het oog heeft om de buiging van de
kristallens zoodanig te wijzigen, dat het
beeld van het waargenomen voorwerp
altijd op het . netvlies gereproduceerd
wordt ; het vermogen van het oog om
zich met behulp eener spier naar voorwerpen, die op verschillende afstanden
geplaatst zijn, te regelen.

Accommodeeren
Accommodeeren,(Fr.).Aanpassen,schik-

ken ; het haar in orde brengen ; een schikking maken.
Accommodement, (Fr. ; spr. : akkomodeman). Schikking, gemakkelijke inrichting; bemiddeling; vergelijk, overeenkomst;
schikking tusschen een schuldenaar en zijn
schuldeischers ; it est avec le cid des accommodements, gewijzigde versregel uit den
Tartufe van Moliere, waar staat
Le Biel defend, de vrai, certain contentements,
Mais on trouve avec lux des accommodements.

hetgeen beteekent : „God verbiedt, wel is
waar, het bevredigen van zekere lusten,
maar men kan het met Hem op een
akkoordje gooien". Thans wordt de uitdrukking gebruikt om aan te duiden, dat
er wel iets op te vinden is.
Accompagnamento, (Ital.; spr. : akkompanjcimento). Begeleiding van den zang
en van muziekinstrumenten.
Accompagnateur, (Fr. ; spr.: akkompanjateur). Degene die het gezang met
een muziekinstrument, b.v. een piano,
begeleidt.
Accompagnato, (Ital. ; spr. : akkompanjato). Begeleid, begeleidend.
Accompagneeren, (Fr.). Het zingen met
een muziekinstrument begeleiden.
Accompagnement, (Fr. ; spr. akkompanjement). Het begeleiden van den zang
en van muziekinstrumenten; de begeleidende stem of het begeleidende instrument.
Accompli, (Fr.). Volbracht, vervuld ;
fad —, voldongen feit ; iemand voor een
fait accompli plaatsen, zorgen dat hij aan
een zaak niets meer veranderen kan.
Accon, (Fr.). Zeer vlakke visscherschuit.
Accord, (Fr.). Overeenstemming, overeenkomst, verdrag ; d' overeenstemmend, eensgezind, van dezelfde meening.
Accordabel, (Fr.). Vereenigbaar, tot een
te brengen.
Accordamento, (Ital.). Samenstemming
der zangstemmen en der muziekinstrumenten.
Accordando, (Ital.). Nabootsing van het
stemmen der muziekinstrumenten bij de
begeleiding van komische muziek.
Accordeeren, (Fr.). Samenstemmen, overeenstemmen, tot eenstemmigheid brengen;
toestaan, vergunnen, bewilligen, verleenen,
schenken; toegeven, toestemmen, als geldig
aannemen ; een schikking maken met zijn
schuldeischers ; een overeenkomst betreffende een te verrichten werk tot stand
brengen.
Accordeon, o. Harmonica in x829 door
Damian te Weenen uitgevonden.
Accordeur, m. (Fr.). Stemmer van muziekinstrumenten.
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Accrediteeren
Accordoir, m. (Fr.). Stemhamer, stemvork, stemfluitje.
Accort, (Fr.). Beleefd, vriendelijk, voorkomend.
Accostabel, (Fr.). Genaakbaar, minzaam.
Accotement, o. (Fr. ; spr. : akkoteman).
Voetpad aan den kant van een straatweg ; pad tusschen een weg en een
sloot.
Accotoir, o. (Fr.). Leuning van een
armstoel.
Accouchee, vr. (Fr. ; spr. : akkoesjee).
Kraamvrouw; caquets de l' accouc hie, kraamkam erpraatj es.
Accoucheeren, (Fr. ; spr.: akkoesjeeren).
Bevallen, verlost worden, in de kraam
komen ; helpen bij d6 bevalling, verlossen.
Accoucheerstoel (spr. : akkoesjeerstoel).
Stoel die bij een verlossing gebruikt
wordt.
AccOuchement, o. (Fr. ; spr.: akkoesjeman). Verlossing, bevalling ; verloskunde.
Zie Obstetrie ; force, kunstmatige
verlossing ; — der lens, verwijdering van
de lensstaar.
Accoucheur, m. (Fr.; spr. : akkoesjeur).
Verloskundige, vroedmeester.
Accoucheuse, yr. (Fr.) Vroedvrouw.
De aangifte der geboorte van een kind
zal door den vader moeten worden gedaan, of, bij gebreke van dien, door de
geneesheeren, heelmeesters, vroedmeesters, vroedvrouwen of andere personen,
welke bij de bevalling zijn tegenwoordig
geweest ; en wanneer de moeder buiten
hare woning bevallen is, zal de aangifte
moeten geschieden door den persoon ten
wiens huize zij bevallen is (Art 3o Burgerlijk Wetboek).
Accoudoir, m. (Fr., spr.: akkoedwaar).
Kussen in een vensterbank.
Accountancy, (Eng.). Het inrichten en
bijhouden der boeken van een koopman,
eener fabriek of eener handeisfirma, het
opmaken van balansen en het nazien van
administraties en koopmansboeken.
Accountant, m. (Eng.). Hij die van accountancy zijn vak maakt ; er bestaat in
Nederland een Instituut van Accountants.
Accouplement, o. (Fr. ; spr.: akkoepleman). Koppeling, samenvoeging ander
ten juk, b.v. trekossen • paring ter voortteling ; vereeniging ; pfaatsing twee aan
twee.
Accoupleeren, (Fr. ; spr.: akkoepleeren).
Paren ,• ander den juk samenvoegen;
koppelen; twee aan twee plaatsen.
Accoutrement, o. (Fr.spr. akkoetreman). Malle kleeding, d'waze opschik,
toetakeling.
Accrediteeren, (Fr.) accrediter, ouvrir
un credit, (Eng.) to open (establish, lodge)

Accres

a credit, to accredit, (D.) accreditieren, (Ital.)
accreditare, (Sp.) acreditar. Van geloofsbrieven voorzien, b.v. een gezant ; krediet
verschaffen ; ingang doen vinden, geloof
verschaffen ; in aanzien brengen ; veld doen
winnen.
Accres, o. Aangroeiing, vermeerdering.
Accresceeren, (Lat.). Aangroeien, toenemen, vermeerderen.
Accrescendi jus. Zie Jus.
Accrescendo, (Ital.; spr. : akkresjendo).
Sterker wordend in klank.
Accretie, yr. (Lat.). Aangroeiing, toeneming, vermeerdering ; — catalogus, lijst
der voor een bibliotheek nieuw aangeschafte boeken.
Accriminatie, vr. (Lat.). Aanklacht, beschuldiging.
Accrimineeren, (Lat.). Aanklagen, beschuldigen.
Accroc, m. (Fr. ; spr. : akkro). Haak,
hoek, kram, die een scheur veroorzaakt;
winkelhaak, scheur ; beletsel, hinderpaal;
sans —, zonder hinder of beletsel.
Accroche=coeurs, m. (Fr. ; spr. : akkrosjekeur. Kleine haarlok in den vorm
van een haak tegen de slapen geplakt.
Accrocheeren, (Fr.). Aan een haak ophangen ; vertragen, verhinderen, tegenhouden, beletten ; op een listige wijze
verkrijgen.
Accroissement, o. (Fr. ; spr. : akkroasseman). Vermeerdering, aangroei.
Accubatie of Accubitie, yr. (Lat.). Het
liggen bij den maaltijd bij de Grieken en
Romeinen.
Accubita, mrv. (Lat.). Kussens om bij
tafel op te liggen.
Accubitor, m. Bijligger, slaapkameraad
(een naast den Griekschen keizer slapende
kamerheer) ; dischgenoot bij de Romeinen.
Accueil, o. (Fr. ; spr.: akkuij). Ontvangst, onthaal.
Accueilleeren, (Fr. ; spr. : akkuijeeren).
Ontvangen, onthalen.
Accul, o. (Fr.). Doodloopende straat,
keerweer, blinde straat ; keerpaal om bij
het afschieten van een kanon het achteruitspringen te beletten.
Acculeeren, (Fr.). In een hoek drijven ;
tegen een muur aandringen ; in het nauw
brengen ; bij het rijden te ver naar achteren op het kruis van het paard gaan
zitten.
Accumulatie, yr. (Fr.). Opeenhooping,
opeenstapeling.
Accumulaten, mrv. Brokken gesteenten
zonder samenhang.
Accumulator, m. Opeenhooper, opeenstapelaar, verzamelaar ; toestel om electriciteit in voorraad te hebben ; er bestaan verschillende soorten van accumula-
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toren, b.v. die van Plante, van Faure, etc.
Accumuleeren, (Fr.). Opeenhoopen, opeenstapelen ; bijeenschrapen.
Accuraat, (Lat.). Nauwkeurig, zorgvuldig, stipt, ordelijk.
Accuratesse, vr. (Ital.). Nauwkeurigheid,
zorgvuldigheid, stiptheid, ordelijkheid ; in
het Fransch exactitude.
Accusabel, (Fr.). Te beschuldigen, aanklaagbaar.
Accusatio, yr. (Lat.). Aanklacht, beschuldiging ; — contumaciae, beschuldiging van
ongehoorzaamheid ; — suspecti, aankhicht
wegens het verdachte beheer van cen
voogd over het vermogen van een pupil.
Accusatlef of Accusativus, m. (Lat.).
Vierde naamval.
Accusator, (Lat.) of Accusateur, (Fr.).
Aanklager, beschuldiger.
Accusatrix, (Lat.) of Accusatrice, (Fr.).
Aanklaagster.
Accuseeren, (Fr.). Aanklagen, beschuldigen.
Acedia, (Gr.). Stompzinnigheid ; onverschilligheid ; kwade luim.
Acenaphteen, (Gr.). Koolwaterstof (C„
H10), een soort naphthaline.
Acephali, (Gr.). Koploozen ; soort van
weekdieren zonder kop ; dwepers die
geen opperhoofd wilden dulden.
Acephalisch, (Gr.). Koploos, zonder
hoofd ; boeken waarvan het begin verminkt is.
Acequia, yr. (Sp.). Kanaal tot besproeiing
der tuinen en landerijen.
Acer, o. (Lat.). Ahornboom ; Aceracan,
ahorngewassen.
Aceratherlen, mrv. (Gr.). Voorouders
der neushoorns.
Aceratium, o. Ahornzuur zout.
Acerb, (Lat.). Sitter; Acerbatie, yr.
verbittering ; Acerbeeren, verbitteren ;
Acerbiteit, yr. (Lat.). bitterheid, hardheid,
onvri endelijkheid.
Acerieden, mrv. (Gr.). Pleisters zonder
was of zalven.
Acerina, vr. Rivierbaars.
Acereeren, (Fr.). Verstalen.
Acerra, vr. (Lat.). Wierookvat ; — thuraria, bus om de wierookkorrels te bewaren.
Acescent, (Lat.) Zuurachtig ; Acescen=
tia, mrv., gemakkelijk tot zuur overgaande voedings- en geneesmiddelen;
Acescentie, yr., aanleg tot zuur worden.
Acesle of Acesis, yr. (Gr.). Genezing ;
Acesma, o., geneesmiddel ; Acestoria, vr.,
geneeskunde ; Acestris, yr., vroedvrouw.
Acet = Acetum.
Acetabulum, o. (Lat.). Azijnflesch ; beker
der goochelaars ; kleine Romeinsche maat
van ongeveer den deciliter ; oud muziek-

Acetyl
instrument d. een metalen vat waarop
met een stok geslagen werd ; holte voor
het boveneind van het gewricht van den
bovenschenkel ; acetabula echinorum, wrattensteenen ; aceta medicata, mrv., geneeskrachtige azijnsoorten ; Acetaal, o.
(C61-1401 ), product van alcoholoxydatie
dienende tot nabootsing van het aan oude
wijnen eigene bouquet ; Acetaldehyde
= Aldehyde Acetaat, o., azijnzuur zout ;
acetisch, azijnhoudend, azijnzuur ; Aceto=
meter, m., toestel tot bepaling van het
gehalte van azijn ; Acetoon, geest van
azijn (C3 1-16 0); Acetonemie, yr., bloedvergiftiging door ophooping van acetoon
in het bloed ; Acetosella, yr., zure klaver;
Acetum, o., azijn; aceticum, zuiver
azijnzuur ; — camphoratum, kamferazijn ;
— cerevisiae, bierazijn ; — concentratum,
sterke azijn ; — crudum, ongezuiverde
azijn ; — destillatum, gezuiverde azijn of zeer
verdund azijnzuur — glaciale, ijsazijn ;
— medicatum, kruidenazijn ; — plumbicum
of saturninum, loodazijn ; pyrolignosum,
houtazijn ; — vini, wijnazijn ; — vini album,
wittewijnazijn ; — vini rubrum, roodewijnazijn.
Acetyl, o. Hoofdbestanddeel van het
azijnzuur (C1-13 C0) ; Acetyl=Biaci=Chlo=
ried = Acetylchloried Acetylig zuur,
een uit azijnzuur met zwavelzuur en
bruinsteen bereid zuur (in 1835 door
Liebig ontdekt); Acetylzuur amyloxyde,
o., amyloxyde met azijnzuur ; Acetylzuur,
0., azijnzuur ; Acetylchloried, -bromied,
-jodied, o., azijnzuur met chloor, broom,
jood ; Acetylchloruur, yr. (Chloorace=
tyl) (C2 113 0C1) (C1-13 C0C1) ; Acetyleen,
o., kleurlooze gasvormige koolwaterstof
(C2 1-12 ), thans meestal uit calciumcarbied
vervaardigd, het dient tot verlichting ;
Acetylplatinachloruur, yr., preparaat
uit platinachloried en wijngeest bereid.
Achamoth, yr. Lagere aardsche wijsheid in tegenstelling met de Sophia of
goddelijke wijsheid.
Acharistie, yr., (Gr.). Ondankbaarheid,
ondank.
A charge, (Fr. ; spr. : asjarzje). Tot
last ; getuige a charge, die ten nadeele
van den beschuldigde getuigt in tegenoverstelling met den getuige a dicharge,
die ten voordeele van den beschuldigde
getuigt.
Acharnement, o., (Fr.; spr. : asjarneman). Hevige, hartstochtelijke begeerte,
verwoedheid, verbittering ; strijdlust,
moordlust.
Acharneeren, (Fr. ; spr.: asjarneeren).
Belust maken op vleesch ; aanzetten, aanhitsen.
Achates, m., (Gr.), Trouwe metgezel,
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Achilie
boezemvriend ; de naam is ontleend aan
een persoon voorkomende in de Aeneis
van Vergilius.
Acheiropita = Acheropita of Achi=
ropita.
Acheman. Dat de chemische stralen
moeielijk of in het geheel niet doorlaat.
Achemansie , vr. Eigenschap van een
lichaam om de chemische stralen moeilijk
of in het geheel niet door te laten.
Acheminement, o., (Fr. ; spr.: asjemieneman). Inleiding, middel ter bereiking
van een doel, baanbreking.
Achernar = Acarnar.
Acheron, m. (Gr.). Een der vijf rivieren
der onderwereld in de Grieksche en Romeinsche fabelleer en volgens Homerus
de voornaamste van alle. In de oude
aardrijkskunde bestaan er verscheidene
rivieren en meren, welke dezen naam
dragen. Een dezer meren lag in Egypte
bij Heliopolis. De geleerden meenen dat
daarmede het meer Moeris wordt bedoeld.
Nadat de dooden gebalsemd waren, werden zij naar den oever van het meer
overgebracht, waar rechters ze afwachtten om ze te vonnissen : het leven, dat
zij geleid hadden, werd onderzocht, de
beschuldigers werden aangehoord, en,
als de doode het begraven waardig gekeurd werd, werd het lijk naar den tegenovergestelden oever overgebracht. I)eze
Egyptische gewoonte, welke zelfs bij de
koningen in praktijk werd gebracht, is
waarschijnlijk de oorsprong der Grieksche
mythe van den schipper Charon, die de
schimmen der dooden over den Acheron
zette, aan wiens anderen oever zij door
de drie rechters der onderwereld gevonnist werden.
Acherontia Atropos. Doodskop (nachtvlinder).
Acheroesia. Naam van verscheidene
meren, die in de Grieksche fabelleer met
de onderwereld in verband gebracht
worden.
Acheropita, mrv. (Gr.). Niet door menschenhanden gemaakte beelden van den
Heiland of de Maagd Maria.
Acheta domestica, yr. (Lat.). Huiskrekel.
A cheval, (Fr.; spr.: asjewal). Te
paard ; op de beide oevers eener rivier
gelegen, b.v. Parijs is a cheval sur la
Seine; opstelling van een leger dwars
over een straatweg of over een rivier.
Achia, Atsjia, Achiar en Atsjiar, mrv.
Oostindisch bamboessuikerwerk, een uit
bamboesriet bereide, in China zeer gezochte lekkernij.
Achian, o. Open slede in Lapland.
Achilie, yr. (Gr.). Gemis der lippen.

A chillea

Achillea. Duizendblad. Achilleine, vr.,
alcalolde uit duizendblad.
Achilles. (Gr.). Naam van een Griekschen held in den Trojaanschen oorlog
en zoon van Thetis en Peleus, vereeuwigd
in de Ilias van Homerus. Bij het beleg
van Troje doodde hij Hector, werd aan
den hiel gewond door een pijl, welken
Paris op hem afschoot, en stierf aan de
gevolgen zijner wond ; drogreden, die
afkomstig is van den wijsgeer Zeno of van
zijn leermeester Parmenides, waardoor
bewezen wordt, dat een voorwerp even
vlug zich bewegend als Achilles de trage
schildpad nooit kan inhalen ; prachtige
Surinaamsche vlinder ; Achilleshiel de
kwetsbaarste plek van een mensch, omdat
Achilles alleen aan een zijner hielen kwetsbaar was, daar zijn moeder hem in de
Styx had gedompeld om hem onkwetsbaar te maken en hem bij een zijner
hielen had vastgehouden, zoodat deze
niet met het water van de Styx in aanraking kwam ; Achillesopvoeding, zinspeling op de manhaftige wijze, waarop
hij door den paardmensch Chiron werd opgevoed, die om zijn krachten en rnoed
te ontwikkelen hem voedde met leeuwenmerg ; Achillespees, sterkste pees van
den voet ; Achillesspies, die de wonden
genas welke zij veroorzaakte ; Achilles
te Scyros, waar hij als vrouw verkleed
leefde te midden der dochters van Lycomedes; Achilles die zich in zijn tent
terugtrekt, tengevolge van een twist met
Agamemnon ; twisten om de wapens
van Achilles, zinspeling op den beroemden
twist, die na den dood van Achilles
tusschen Ajax en Ulysses ontstond ; le
bouillant (spreek : boeljant) Achille. de
opbruisende Achilles, iemand die terstond
vuur vat.
Achilleum ulcus, o. (Lat.). Kwaadaardige zweer.
Achimenes, yr. Plantensoort in ZuidAmerika.
Achioti. Orleaanboom.
Achir, (Gr.). Zonder hand, onhandig ;
Achirie, yr., gemis der handen ; Achirus,
m., misgeboorte zonder handen.
Achiropita, mrv. (Gr.). Niet door menschenhanden gemaakt.
Achlys, yr. (Gr.). Vlek op het hoornvlies van het oog (zie Podophyllum).
Achmed, (Arab.) = die roem verdient ;
naam van drie sultans van Turkije, waarvan de laatste een wijkplaats verleende
aan Karel XII, koning van Zweden, Peter
den Groote in 1711 versloeg, door de
Oostenrijkers in 1716 overwonnen werd,
Belgrado verloor, door de Janitsaren afgezet werd en in de gevangenis stierf in 1736.
BAALE, Handboek,
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Aciculae
Achne, vr. (Gr.). Fijn geschaafd pluksel ,
vlokkig slijm der oogleden.
Acholie, yr. (Gr.). Gebrek aan gal;
Indische cholera.
Achor, m. Uitslag op het hoofd bij
kinderen, dauwworm.
Achoresie, yr. (Gr.) = Stenochorie.
Achorion Schoenleinii. Zwammen die
zich vooral op de huid van het hoofd des
menschen ontwikkelen.
Achras, yr. (Gr.). Boom in West-Indic
en Zuid-Amerika, die tot de zeepplanten
behoort.
Achroi, mrv. (Gr.). Kleurlooze, bleeke
menschen ; bleekzuchtigen.
Achromasie, yr. (Gr.). Kleurloosheid ;
ziekelijk, bleek voorkomen, bleekheid;
afwijking van het witte licht door prisma's
en lenzen zonder ontbinding in zijn kleurige bestanddeelen.
Achromatisch, (Gr.). Kleurloos (van
optische instrumenten die de voorwerpen
zonder gekleurde randen vertoonen).
Achromatismus, o. Wegneming der
kleuren ; in de optica noemt men aldus
het wegnemen der kleuren, die het beeld
van een voorwerp vergezellen, wanneer
men het door een prisma of een lens
bekijkt. Hall heeft het eerst proefondervindelijk aangetoond, dat het mogelijk is
de lichtstralen te breken zonder kleuren
voort te brengen. Reeds in 1733 liet hij
een achromatischen telescoop vervaardigen. Maar deze ontdekking bleef in het
vergeetboek tot in 1747, toen Euler op
den gelukkigen inval kwam om de afwijking op te heffen door middel van
samengestelde lenzen. J. Dollond slaagde
er in dit moeilijke vraagstuk op te lossen
en vervaardigde de eerste achromatische
objectieven in 1758.
Achromatopsie, yr. (Gr.). Gebrek van
het gezichtsvermogen, dat belet sommige
kleuren te onderscheiden, kleurenblindheid (zie Daltonismus).
Achromatosen, mrv. Huidziekten, waarin de kleurstof der huid meer of minder
verdwijnt.
Achronisch, (Gr.). Bij het op- en ondergaan tegenover de zon staande ; te middernacht door den meridiaan gaande (van
sterren).
Achronyctisch. Een ster gaat achronyctisch op, wanneer zij opgaat bij zonsondergang ; zij gaat onder, wanneer
zij bij zonsopgang ondergaat.
Achtherographie. Beschrijving der gewichten.
Achyranthes. Plantensoort uit de familie
der Amarantaceen.
Aciculae, mrv. (Lat.). Stekels en doornen
aan dieren en planten.
2

Acid
Acid. = Acidum.
Acida, mrv. (Lat.). De zuren ; Acidatie,
vr., verzuring ; Acide Abietique, (Fr.),
dennenzuur ; — ellagique, galappelzuur ;
— pinique, pijnboomzuur ; Acidificatie,
yr., zuurmaking, zuurvorming ; Acideeren,
verzuren ; Aciditeit, wezen en sterkte
der zuren ; Acidimeter, zuurmeter ; Acidimetrie, yr., handelwijze om het zuurgehalte te bepalen ; Acidimetrisch, zuurmetend ; Acidobutyrometrie, vr., handelwijze waardoor het vetgehalte van melk
en zuivelproducten bepaald wordt.
Acidulae (aquae), mrv. Zure bronnen,
zuurbevattende geneeskrachtige wateren ;
Aciduleeren, eenigszins zuur maken ;
Acidum, o. (Lat.) Het zuur ; — aceticum,
azijnzuur ; — aconiticum, akonietzuur ; —
amygdalinicum, amandelzuur ; — anemonic,
anemoonzuur ; — aprocrenicum, bronzoutzuur ; — arsenicicum, arseniekzuur ; — arsenicosum, arseniekachtig zuur ; — asparticum
(acide aspartique), aspergezuur ; — benzoicum, benzoezuur; — boleticum, paddestoelzuur ; — boracicum, boraxzuur ; —
borussicum, Pruisisch zuur, blauwzuur ; —
bromicum, broomzuur ; — bromohydrargyricum, broomkwikzilverzuur ; — butyricum, boterzuur ; — caincanum, caincazuur ; — camphoricum, kamferzuur ; —
carbolkum, carbolzuur ; — carbonicum,
koolzuur ; — carbonicum liquidum, vloeibaar koolzuur ; — carbozoticum, pikrinezuur ; — cathartinicum, purgeerzuur ; —
chinicum of cinchonicum, kinazuur ; —
chloricum, chloorzuur ; — chloroaceticum,
chloorazijnzuur ; — chloronitrosum, koningswater ; — chromicum, chroomzuur ;
— chrysaminicum, aloezuur ; — cinnamylicum, kaneelzuur ; — citricum, citroenzuur ;
crenicum, bronzuur ; — crotonicum, kreeftsbloemzuur ; — cyanicum, cyaanzuur,
blauwzuur; — ferrocyanicum, ijzerblauwzuur; — fluoricum, vloeispaathzuur ; —
formicicum, mierenzuur ; — fulminicum,
knalzuur ; — fumaricum, aardrookzuur ; —
gallicum, galappelzuur ; — gallotannicum,
tannine, looizuur ; — glucicum, druivensuikerzuur ; — hippuricum, paardenurinezuur ; — hydriodicum, jodinewaterstofzuur;
— hydrobromicum, broomwaterstofzuur ;
— hydrochloricum, chloorwaterstofzuur ;

a'rocyanicum = borussicum ; — hydro—h
fluoricum, fluorwaterstofzuur ; — hydrojodicum, joodwaterstofzuur; — hydrosulfuratum of hydrothionicum, zwa velwaterstof ;
— hypochlorosum, onderchloorzuur ; —
hyponitrosum, ondersalpeterig zuur ; —
hypophosphoricum, onderphosphorzuur ;
— hypophosphorosum, onderphosphorisch
zuur ; — hyposulphurosum, onderzwavelig
zuur; — iodicum, joodzuur ; — iodohy-
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drargyricum, joodkwikzilverzuur ; —
iatrophycum, iatrophazuur ; — lacticum,
melkzuur ; — lichenicum, moszuur ; —
ligni pyroleosum, houtazijn ; — lithiacum,
blaassteenzuur; — malicum, appelzuur ; —
margarinicum, margarinezuur ; — meconicum, opiumzuur;— melilithicum, honigsteenzuur; — molybaaenicum, waterloodzuur ; —
mucicum, melksuikerzuur ; — muriaticum,
zoutzuur ; — muriaticum dilutum, verdund
zoutzuur ; — muriaticum fumans, rookend
zoutzuur ; — muriaticum hyperoxydatum,
met zuurstof oververzadigd zoutzuur ;
— muriaticum oxydatum, met zuurstof
verzadigd zoutzuur; — nitricum, salpeterzuur; — nitricum fumans, rookend
salpeterzuur ; — nitricum tenue, verdund salpeterzuur ; — nitrosomuriaticum, salpeterzoutzuur (koningswater) ;
— nitrosum, salpeterigzuur ; — nitroxanticum, koolstikstof ; — oenanthylicum, zuur
van gegiste vloeistoffen ; — oleacicum, oliezuur ; — oxalicum, zuringzout ; — papavericum, papaverzuur ; — paratartaricum,
wijnsteenzuur ,— pecticum, pektiekzuur ; —
phenylicum, carbolzuur ; — phosphori of
phosphoricum, phosphorzuur; — picrinicum,
pikrinezuur ; — pyrolignosum, houtazijn;
— pyrolignosum crudum, ongezuiverde
houtazijn ; — pyrolignosum rectificatum, gezuiverde houtazijn ; — sacchari, suikerzuur ; -- saccharo-lacticum, melksuikerzuur ; — salicylicum, salicylzuur ; — saponis of saponum, zeepzuur ; — sclerotinicum,
moederkoornzuur; — silicohydrofluoratum,
kiezelfluorwaterstofzuur ; — silicum, kiezelzuur ; — sebacicum, vet- of talkzuur ;
— sorbicum, vogelbeszuur ; — stannicum,
tinzuur ; — stearinicum, stearinezuur ; —
stibiosum, antimonigzuur ; — succinicum,
barnsteenzuur ; — sulphuricum, zwavelzuur ; — sulfihurosum, zwaveligzuur ; —
sulphuro-vinosum, wijnzwavelzuur ; —
sulphurosum anglicum, Engelsch zwavelzuur ; — sulphurosum dilutum, verdund
zwaveligzuur ; — tannicum, tannine, looizuur ; — tartaricum, wijnsteenzuur ; —
uricum, urinezuur ; — uvicum, druivenzuur ; — valerianicum, valeriaanzuur ; —
wolframicum, wolframzuur ; — vitrioli,
vitrioolzuur ; — zooticum, dierenzuur.
Acier, m. (Fr.; spr.: assiee). Staal ;
—nature',
dat verkregen wordt door het
ijzer in onmiddellijke aanraking met de
kolen te brengen ; — de cementation of —
poule (spr.: poel), dat verkregen wordt
door staven ijzer, die in met fijngestampte
houtskool gevulde bakken liggen, tot een
hoogen warmtegraad te brengen; —fondu,
gegoten staal; Acierie, staalfabriek. Door
Bessemer en Siemens zijn nieuwe handelwijzen om staal te vervaardigen uitge-

Acies
vonden, die het staal veel goedkooper
hebben gemaakt, zoodat het thans in vele
gevallen in de plaats treedt van het ijzer,
b.v. bij het aanmaken van kanonnen
spoorrails.
Acies, yr. (Lat.). Scherpte, scherpe kant ;
slagorde.
Acinaceum, o. (Lat.). Drank uit druivenschillen en water bereid.
Acineus, (Lat.). In den vorm van een
druif ; acineuse klieren.
Aciurgie = Akiurgie.
Aclastisch, (Gr.). Stralen doorlatend ;
niet brekend (van lichtstralen).
Acmastisch, (Gr.). Op (het hoogste, ten
toppunt gevoerd, b.v. koorts.
Acme, yr. (Gr.). Het hoogste punt, het
toppunt; het hevigste eener ziekte.
Acmelle, yr. Plantensoort in Amerika,
wier bladeren een bijtenden smaak hebben.
Acne, yr. Huidziekte, die ontstaat door
een kwetsing der vetklieren en zich kenmerkt door puntige puisten op het aangezicht, de armen, den rug, de borst.
Acnemie, yr. (Gr.). Misgeboorte zonder
beenen ; Acnemisch, zonder kuiten.
Acnida, yr. Virginische hennep.
Aco. Hongaarsche wijnemmer = 70,104
liter.
Acoemeter, m. (Gr.). Gehoormeter,
werktuig tot bepaling van den graad van
doofheid.
Acoenonoetus, m. (Gr.). Mensch zonder
,gezond verstand.
Acoenosos, yr. (Gr.). Ziekte van het
gehoor.
Acognosie, yr. (Gr.). Kennis der wondheelkundige geneesmiddelen.
Acolasie, vr. (Gr.). Onmatigheid ; kwade
vermenging der sappen in het lichaam.
Acolast, m. (Gr.). Slemper, brasser.
Acoloethaat, o. (Gr.). Waardigheid van

,acoloethus.
Acoloethus, m. (Gr.). Volger ; misbe,diende, altaardienaar.
Acologie, vr. (Gr.). Leer der geneesmiddelen tegen wonden.
Acolyte, m. (Gr.). Geestelijke, die de
eerste der vier lagere orden heeft ;
trouwe volgeling.
Acomashout, o. Gele harde houtsoort
in West-Indie, die voor den scheepsbouw
gebruikt wordt.
Acomeet, m. (Gr.). Slapelooze (algemeene naam der monniken der Grieksche
Kerk) ; Acometisch, slapeloos. rusteloos.
Acomie, vr. (Gr.). Haarloosheid, kaalheid ; bleekheid ; ziekelijk voorkomen.
Acommodo, (Ital.). Naar welgevallen,
zooals men verkiest.
A condition, (Fr. ; spr.: akondissjon).
„Zending van goederen op voorwaarde
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Acquireeren
dat het onverkochte teruggezonden kan
worden ; zending van goederen op zicht.
Aconion, o. (Gr.). Fijn oogenpoeder.
Aconiet, o. of Aconitum. Vergiftige
plant, gewoonlijk monnikskap of wolfskruid genoemd ; Aconitine (C30H47N07),
sterk werkend uit aconiet bereid vergif ;
Aconietzuur, o., zuurstof in het aconiet
(CHG06).
Acontias, m. (Gr.). Pijlsnelle slang;
luchtverschijnsel dat op een pijl gelijkt.
Acontismus, o. (Gr.). Het werpen met
de speer.
Acontistes, m. (Gr.). Speerwerper.
A conto, (Ital.). Op rekening.
A contre=coeur, (Fr.). Met tegenzin,
tegen wil en dank.
Acopon, (Gr.) of Acopum, (Lat.) o. Versterkend middel ; pijnstillende zalf.
Acor, m. (Lat.). Maagzuur ; scherpte in
het bloed.
Acorie, yr. (Gr.). Het gevoel van niet
verzadigd to zijn.
Acoron, (Gr.). Kalmuswortel.
A cor et a cri, (Fr.). Met hoorngeschal
en jachtgeschreeuw, met onstuimigheid,
met geweld.
Acori, m. Blauwe koraal uit Afrika.
Acormus, m. (Gr.). Niet levensvatbare
misgeboorte zonder romp.
Acorum, o. = Acorus, yr. (Lat.) Kalmus.
Acoryphisch. Zonder hoofd, zonder
begin.
Acos, o. (Gr.) Geneesmiddel, genezing.
Acosmie, yr. (Gr.). Onopgesmuktheid ;
bleekheid, ziekelijk voorkomen.
Acosmismus, o. (Gr.). Ontkenning der
be staande wereld, in tegenoverstelling
met AtheIsme.
A costi, (Ital.). Daar ; in koopmanstaal
de plaats waarheen geschreven of verzon den wordt.
Acotyledone, (Gr.). Plant zonder zaadlobben en kiembladeren.
A coup perdu, (Fr. ; spr. : akoeperdu).
Op goed geluk af, in den blinde.
Acousmate, m. (Fr. ; spr. akoesmaat).
Het suizen in de ooren.
A couvert, (Fr.). Beschut, beveiligd.
Acquaestus, (Lat.) en Acquet, (Fr.;
spr. : akee). Verworven goed, aanwinst ;
acquaestus conjugalis, gemeenschappelijk
gedurende het huwelijk verworven goed
van echtgenooten.
Acquetta, vr. (Ital.). Wijn met water;
— di Napoli, giftdrankje (zie Aqua..
Toffana).
Acquiesceeren, (Fr.). Inwilligen, toestemmen, bewilligen, berusten ; Acquiescentie, yr., bewilliging, toestemming, berusting.
Acquireeren, (Lat.). Verwerven, aanwin-

Acquis
nen, verkrijgen ; acquirendi modus, (Lat.)
wijze waarop iets verkregen wordt ; acquirens Primus, m., eerste verkrijger; acquirent,
verwerver, verkrijger.
Acquis, o. (Fr. ; spr. : aki). Opgedane
ondervinding, kennis en vaardigheid ; aangeleerde kunstgreep ; invloed.
Acquisitie, yr. (Fr. ; spr. : akisisie). Verwerving, aankoop, aanwinst.
Acquisiteur, m. Verwerver ; aanbrenger van klanten.
Acquisitor, (Lat.) m. Verwerver, verkrijger ; Acquisitum, het verworvene.
Acquit, o. (Fr. ; spr. : aki). Kwijtbrief,
quitantie ; plaats waar de biljartbal opgezet
moet worden, eerste stoot bij een partij
biljart ; — a comptant (spr.: kontan), eigenhandige quitanties der Fransche koningen
voor ontvangen gelden, maar alleen voor
den schijn, om sommige uitgaven niet op
een rekening te laten voorkomen ; pour
acquit, voldaan (op een quitantie); — a
caution (spr. : kosion) geleibiljet.
Acquitteeren, (Fr.). Afdoen, betalen ;
ontlasten, bevrijden ; vrijspreken.
Acranie, yr. (Gr.). Gedeeltelijke ontstentenis van den schedel.
Acrasie, yr. (Gr.). Ziekelijke menging.
Acratos, m. (Gr.). Zuivere, onvermengde
wijn ; Acratophoros, yr., brenger of
schenker van zulk een wijn ; Acratoposis,
vr., het drinken van zulken wijn.
Acratothermen, mrv. (Gr.). Warme
bronnen die geene gassen of vaste bestanddeelen bevatten.
acre, (Fr.). Scherp, wrang ; ficreta, vr.,
wrangheid, scherpheid.
Acre, (Fr. en Eng. ; spr. : akre en eeker).
Morgen lands ; de Engelsche — is ongeveer 4000 vierkante meters.
AcreIsch. (Gr.). Zonder vleesch.
Acrelets, mrv. Spaansche bittere dadels.
Acria, mrv. (Lat.). Scherpe geneesmiddelen.
Acribie, vr. (Gr.). Nauwkeurigheid, zorgvuldigheid ; Acribologie, yr., nauwkeurigheid in het spreken en schrijven ; Acribometer, werktuig om kleine voorwerpen
te meten ; Acribometrie, nauwkeurige
meting.
Acrididae, mrv. Sprinkhanen.
Acridine, yr. Organische verbinding in
steenkoolteer (C13H9N).
Acridophage, m. Sprinkhaneneter in
het Oosten ; in het Evangelie van Mattheus, 3e hoofdstuk 4e vers, wordt van
Johannes den Dooper gezegd : „zijn
voedsel was sprinkhanen en wilde honig".
Acrifolium, o. (Lat.). Steekpalm.
Acrimonie, yr. (Lat.). Scherpte der
vochten ; bitsheid, vinnigheid ; bitterheid ;
Acrimonieus, scherp, bits, bitter, vinnig.
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Acrobystia
Acrinie, yr. (Gr.) Gebrek aan ontlasting, onvoldoende ontlasting.
Acrisie, yr. (Gr.). Gebrek aan oordeel ;
onbepaaldheid van een ziektetoestand ;
onbeslistheid ; Acritisch, onbeslist.
Acriter, (Lat.). Hevig, scherp ; scherpzinnig.
Acriten, mrv. (Gr.). Grenssoldaten in
het voormalige Byzantijnsche rijk, inzonderheid aan den Euphraat en den Tigris,
die aan de grenzen landerijen kregen en
daarvoor de grenzen tegen roovers
moesten beveiligen.
Acro = Acros (Gr.). Voorvoegsel dat
het uiteinde of den top, het hoogste punt
aanduidt ; het zelfstandig naamw. is Acron.
Acroama, o. (Gr.). Het gehoorde ; fraaie
voordracht ; samenhangende voordracht
bij het onderwijs ; Acroamatisch, voor
het aanhooren bestemd, logisch, streng
wetenschappelijk (zie ilsoterisch) ; in
een onafgebroken voordracht (acroamatische leerwijze) ; duister, moeilijk te begrijpen, wat uitlegging en verklaring
noodig heeft ; Acroasis, yr., voorlezing,
voordracht ; Acroaterium, o., gehoorzaal.
Acrobaat, m. (Gr.) = Die op zijn teenen loopt. Koordedanser, kunstenmaker.
Acrobystia, vr. (Gr.). Voorhuid ; Acrobystiolitis, yr. (Gr.), ontsteking der
voorhuid ; Acrocephaal, (Gr.), waarvan
het hoofd in een punt uitloopt ; Acrocholie, yr. (Gr.), opwekking der gal, opwelling van het gemoed, gramschap ;
Acrocholisch, gramstorig, driftig; Acrochordon, yr. (Gr.), wrat met een steel;
Acrocarpisch, met een vrucht aan het
uiteinde ; Acrocolieen, uiteinden der ledematen van dierlijke lichamen ; Acrocomus, m. (Gr.), die alleen op den schedel
behaard is; Acrocorinthus, vr. (Gr.) de burg
van Corinthe ; Acrolelne, yr., kleurlooze
vloeistof, die een zeer scherpen, verstikkenden reuk verspreidt; eenige droppels er
van in een vertrek gesprenkeld, maken er
de lucht oninadembaar ; zij is het aldehyde
van den allylischen alcohol (C9 1140) ; zij,
ontstaat, als glycerine en vette lichamen
tot een hoogen warmtegraad gebracht
worden, en geeft een scherpen reuk aan
gesmolten rundervet en aan op een vuur
uitgestorte zaden ; Acroliet, m. (Gr.), houten standbeeld waarvan alleen de uiteinden van steen waren ; Acrologie, yr.
(Gr.), verklaring der hieroglyphen als beginletters ; Acrologisch, dat tot het begin
van een woord behoort ; Acromegalie, yr.
(Gr.), buitengewone ontwikkeling der
ledematen ; Acromiaal, (Gr.) de schouderhoogte betreffend ; Acromion (Gr.),
schouderhoogte, bovendeel van den schouder ; Acromonogrammata, mrv. (Gr.),.

Acrylzuur
gedichten welker versregels met de eindletter van den voorgaanden versregel
beginnen ; A cromonosyllabica, mrv. (Gr.),
verzen die met de eindlettergreep van
den voorgaanden versregel beginnen ;
Acromphalon, o. (Gr.), punt van den
navel ; beginnende navelbreuk ; Acronie,
yr. (Gr.), verminking der uiterste ledematen ; Acronisch, dat zich niet uitzet
(eierstok) ; Acronuridae, familie der visschen met beenderen ; Acronychisch, met
de nagels aanrakend ; Acropathie, yr.
(Gr.), ziekte der uiterste deelen ; ziekte
van den mond der baarmoeder ; Acrophobia, yr. (Gr.), watervrees ; Acropolis,
yr. (Gr.), bovenstad, citadel in Athene en
andere Grieksche steden ; Acroposthie,
yr. (Gr.), punt der voorhuid die bij de
besnijdenis weggenomen wordt ; Acropsilon, o. (Gr.), de van de voorhuid ontbloote eikel van het mannelijk lid ; Acropsilos, m., besnedene ; Acrose (CJI1206),
stroopachtige suiker, een met druivenen vruchtensuiker gelijkdeelig koolhydraat ; Acrosophie, yr. (Gr.), hoogste
wijsheid ; Acrostichon, o. (Gr.), gedicht
welks beginletters of soms ook eindletters een naam of een woord vormen,
naamdicht (in het Fr. acrostiche), Acrostolion, o. (Gr.), de met beeldhouwwerk versierde voorsteven van een schip ; Acroteriasis, yr. en Acroteriasmus, m. (Gr.),
verlies van ledematen, wegneming van
ledematen (Zie Amputatie); Acroterien,
mrv. uiterste punten ; uitstekende punten ;
zegeteekens op munten ; voetstukken
voor beelden ; vooruitstekende voetstukken zonder kroonlijst ; Acrotismus, o.
(Gr.), het streven naar het hoogste in kennis en in daden ; het zoeken naar het
wezen der dingen.
Acrylzuur = Acroleine.
Acta est fabula, (Lat.) = Uit is het
stuk ; woorden waarmede op het tooneel
der oudheid het einde der voorstelling
werd aangekondigd ; laatste woorden van
Keizer Augustus op zijn sterfbed ;
Rabelais zeide : la farce est jouie, de klucht
is uit.
Acta, mrv. (Lat.) = Akten, schriftelijke
verhandelingen, schrifturen, gerechtelijke
schrifturen ;
adhibenda, bijkomende
Apostolorum, Handevcrhandelingen :
lingen der Apostelen ; — civilia, burgercomitialia, hanlijke verhandelingen ;
delingen van den landdag of den rijksdag ;
criminalia, strafrechterlijke verhandelingen; currentia, loopende verhandelingen — diurna, de stadscourant van
Rome, door Suetonius populi diurna acta
genoemd ;
domestica, familiepapieren ;
eruditorum, verhandelingen van geleer-
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den (naam van het eerste geleerde tijdschrift in Duitschland in 1682 ); — generalia, verhandelingen over het geheel eener
zaak ;
inrotulata, ingenaaide verhandelingen ; judicialia, gerechtelijke verhandelingen ; — martyrum, daden en handelingen der martelaren en berichten over hen;
— priora, voorafgaande verhandelingen;
- privata, papieren die alleen voor een
klein getal menschen waarde hebben ; —
fiublica, openbare verhandelingen ; — reposita, ter zijde gelegde, afgedane verhandelingen ; sanciorum, daden of geschiedenis der heiligen in de Katholieke Kerk ;
— specialia, bijzondere verhandelingen ;
— transmissa, aan een hoogere autoriteit
afgegeven verhandelingen.
Acte, m. (Fr.). Daad, handeling, werk;
bedrijf van een tooneelstuk ; akte, document ; faire acte de presence (spreek : fer
akt de preezans), zich eenige oogenblikken
in een gezelschap of vergadering vertoonen, het bewijs leveren dat men niet
achterwege wenscht te blijven ; prendre
acte (spreek prandre), niet onopgemerkt
voorbij laten gaan, laten zien dat men
heeft gehoord wat een ander gezegd
heeft, om er bij gelegenheid gebruik van
te maken.
Actea, yr. (Lat.). Plant uit de familie
der ranonkels.
Acteeren. Tooneelspelen ; een redevoering voordragen met te veel gebaren.
Acteon, in. (Gr.). In de Grieksche fabelleer een bekwaam jager, die door Diana,
de godin der jacht, in een hert veranderd
werd, omdat hij haar in het bad gezien
had, en die door zijn eigen honden verscheurd werd ; Amerikaansche kever ;
Acteoniseeren, horens opzetten ; hoorndrager maken.
Acteur, m. (Fr.). Tooneelspeler. (Het
Fransche woord heeft betrekking op de
rol, het woord comidien op den stand.)
Acti labores jucundi, (Lat.). Gedane
werkzaamheden zijn aangenaam ; na volbracht werk is het rusten zoet.
Actie, vr., (Fr.) action, (Eng.) share, (D.)
Aktie, (Ital.) azione, (Sp.) accion. Bewijs
van aandeel in een vennootschap of onderneming ; werkzaamheid, voortgang; gebaren van een redenaar en van een tooneelspeler ; rechtsingang; gevecht ; genot
—, (Fr.) action de jouissance, (Eng.) dividend share, (D.) Genussaktie, (Ital.) azione

(cartella) di godimento, beneficiaria, di fayore, (Sp.) accion (cedula) de goce; oprichters (Fr.) action de fondation, (Eng.)
founder? share, (D.) Griindungsaktie, (Ital.)
azione di fondazione, (Sp.) cidula de fundaciOn, — aan toonder, (Fr.) action au
porteur, (Eng.) share to bearer, transferable

Actief

share, (D.) Inhaberaktie, (Ital.) azione al
portatore, (Sp.) accion al portador ; — pr,
naam, (Fr.) action nominative, (Eng.) registered (personal) share, (D.) Namensaktie,
(Ital.) azione nominativa, intestata al home;
(Sp.) accion nominativa, inscripta al hombre; prioriteits —, (Fr.) action priviliglie,
de prioriti, de preference; (Eng.) preference
(preferred, preferential) share, (D.) Priorittitsaktie, (Ital.) azione privilegiata, di priorita, di preferenza, (Sp.) accion privilegiada, preference; oorspronkelijke —, (Fr.)
action primitive, ordinaire, de premiere
emission, de capital, (Eng.) original (ordinary) share, (D.) Stammaktie, (Ital.) azione
di prima (originaria) emissione, azione
comune, di origine, (Sp.) accion primitiva,
ordinaria, comien, de primera emisiOn.
Actief, (Fr.). Werkend, handelend ; werkzaam, bedrijvig; actieve dienst, werkelijke
dienst; het actief, de aanwezige waarden,
in tegenoverstelling met het passief, de
schulden en lasten in een faillissement.
Acting, (Eng.). Voor titels in de beteekenis van plaatsvervangend.
Actinie, yr. (Gr.). Zeenetel, zeeanemoon,
zeeroos, soort van koraalpoliep.
Actine, yr. (Gr.). Sterkte van de uitstraling der zon ; Actinisch noemt men
de lichtstralen die een scheikundige werking op sommige lichamen hebben, b.v.
de photographisch werkende stralen; Actinobolismus, o. (Gr.), uitstraling; Actinoelectriciteit, de door de werking van lichtof warmtestralen in sommige kristallen opgewekte electriciteit; Actinograaf, werktuig voor het meten der sterkte van
chemisch werkende stralen ; Actinographic, yr. leer of beschrijving der lichtstralen; Actinoliet, straalsteen uit het
Zillerdal in Tyrol; Actinometer, straalmeter ; Actinomycose, vr. (Gr.), straalpaddestoelziekte, besmettelijke ziekte bij
runderen, varkens, paarden, olifanten en
menschen, die door den straalpaddestoel
(Antinomyces bovis) wordt veroorzaakt.
Actio, yr. (Lat.). Handeling, werkzaamheid, werking ; rechtsvordering ; — ad

deprecationem et declarationem honoris,
vordering tot afbidding en eerherstel ;
—adexhibnum,
vordering tot vertooning
van een voorwerp; — ad interesse, vordering tot volledige schadevergoeding ;
-- ad palinodiam, vordering tot herroeping van hetgeen gezegd of geschreven
is ; — cambialis, vordering die een wissel
betreft ; — civilis, burgerlijke vordering
(het mijn en dijn betreffende); — commodati, vordering uit een bruikleenovereenkomst ; — communi dividundo, vordering
tot deeling eener gemeenschappelijke zaak ;
-- conducti, vordering wegens pacht of
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huur (van den huurder tegen den verhuurder) ; — confessoria, vordering tot
erkenning van dienstbaarheid ; — constautoria, vordering over een schuld, die op
den vervaldag niet betaald is ; — crediti,
vordering tot betaling eener schuld ; —
criminalis, strafrechterlijke vordering ; —
de dote, vordering tot teruggave van de
huwelijksgift ; — de evictione, vordering
tot uitwinning ; — de in rem verso, vordering tegen een huisvader, voorzoover h ij
verrijkt is door eene overeenkomst aangegaan door iemand die in zijn macht
staat (slaaf of kind) ; — de pauperie, vordering uithoofde van door een dier veroorzaakte schade ; — deposal, vordering
uit eene overeenkomst van bewaargeving ;
— desertionis, vordering van den man
wegens kwaadwillige verlating ; — de
syndicatu, klacht over misbruik van macht,
die door de gemeente tegen haar bestuurders of door de partij tegen haar rechter
wordt ingebracht; — divortii, vordering
tot echtscheiding ; — doli, aanklacht wegens
bedrog ; — empti, vordering wegens koop
(van den kooper tegen den verkooper) ; —
ex delicto, aanklacht wegens een misdaad;
— ex pacto, vordering tot nakoming van
een contract ; — expilatae hereditatis, aanklacht wegens diefstal eener erfenis ; —
ex sponsu, vordering tot voltrekking van
een huwelijk; — ex stipulate, aanklacht
wegens woordverbreking, vordering tot
nakoming eener belofte ; — ex testamento,
vordering voortspruitende uit een testament ; -- familiae .erciscundae, vordering
betreffende het verdeelen eener erfenis ;
— fidejussoria, vordering wegens borgtocht ; -- finium regundorum, vordering
tot bepaling der grenzen ; — iiirti, aanklacht wegens diefstal; . — hereditaria,
vordering tot verkrijging van een erfdeel ;
— hypothecaria, vordering betreffende een
hypotheek ; — in heredes transitoria, vordering die op de erfgenamen overgaat ;
— injuriarum, aanklacht wegens eerroof ;
— in personam, persoonlijke vordering ;
— in rem, zakelijke vordering ; — locati,
vordering wegens verpachting of verhuring (van den verhuurder tegen den
huurder); — mandati, vordering voortspruitende uit een overeenkomst van lastgeving ; — matrimonialis, andere naam
voor — ex sponsu; — mutui, vordering
wegens uitleening ; .-- negatoria, vordering tot erkenning dat een stuk grond
vrij is van een servituut ; — negotiorum
gestorum, klacht betreffende het beheer
eener zaak ; — actionem dare, de rechtsvordering toelaten ; -- nondum nata, vordering die nog niet ingesteld kan worden;
— nullitatis matrimonii, vordering tot

Actionaris
nietigverklaring van een huwelijk ; —

pauliana, vordering, waarmede de handelingen van den schuldenaar, voor de
faillietverklaring, ter bedriegelijke verkorting van de rechten zijner schuldeischers verricht, ongedaan worden gemaakt ; — pecuniaria, vordering schulden
betreffende ; — )5 ermutatoria, vordering
betreffende. een ruffling ; — fietitoria, vordering, door welke over de zaak zelve,
meestal over den eigendom gestreden
wordt ; — possessoria, vordering welke
leidt tot strijd over het bezit; -- pigneraticia, vordering wegens onderpand ; —
publiciana, vordering waarmede de bezitter, alvorens hij door verjaring eigenaar
is geworden, zijne zaak kan terugvorderen van en beschermen tegen derden,
behalve den eigenaar (Zie Vindicatio) ;
— pro socio, vordering voortspruitende
uit een contract van vennootschap ;
—quant'miors,
vordering van den kooper
tot vermindering van den koopprijs wegens
gebreken van het gekochte ; — redhibitoria, vordering van den kooper tot vernietiging van de koopovereenkomst en
tot teruggave van den koopprijs wegens
gebreken in het geleverde ; — rei uxoriae,
andere naam voor — de dote, — rerum
amotarum, vordering wegens diefstal
(tusschen echtgenooten) ; — sepulcri violati,
aanklacht wegens schennis van een graf ;
— serviana, vordering waarmede de pandeischer zich in het bezit der hem verpande zaken stelt ; — split, vordering
tot onmiddellijke herstelling in het bezit;
— venditi, vordering wegens koop (van
den verkooper tegen den kooper).
Actionaris of Actionist. Aandeelhouder, (Fr.) actionnaire, (Eng.) shareholder,
stockholder, (D.) Actiondr, (Ital.) azionista,
(Sp.) accionista, vergadering der aandeelhouders, (Fr.) assemblie (reunion) des actionnaires, (Eng.) shareholders' meeting,
(D.) Aktiontirversammlung, (Ital.) riunione

(assemblea) degli azionisti, (Sp.) reunion
(asamblea, junta) de los accionistas.
Actionator, m. Aanklager ; makelaar,
onderhandelaar.
Actioneeren. Bij het gerecht aanhangig
maken.
Actis testantibus, (Lat.). Volgens hetgeen uit de verhandelingen blijkt.
Actitatie, vr. (Lat.). Levendige herhaling.
Actiten, (Gr.) mrv. Bewoners der zeekusten.
Activiteit, yr. (Fr.). Werkzaamheid,
bedrijvigheid.
Act of conformity, (Eng. ; spr : ekt
of conformiti). Uitsluiting der Katholieken van alle staatsambten ; — of Con-
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greys, besluit van het Parlement of van
het Congres ; -- of honour (spr.: onner),
borgstelling van een derden persoon bij
het weigeren der betaling van een wissel,
noodadres ; — of indemnity (spr. : indemniti), Parlementsakte, waarbij iemand
tegen verlies en gerechtelijke vervolging
gevrijwaard wordt ; — infirmity (spr:
infurmiti), uitsluiting van staatsambten
van degenen die niet tot de Staatskerk
behooren; — of Parliament (spr. : Paarlement), wet in Engeland, parlementsakte ;
— of settlement, wet die de troonopvolging
in het Vereenigd Koninkrijk ten gunste
van het huis van Hannover regelt.
Actor, m. (Lat.). Eischer, degene die
machtiging geeft ; volmachtgevende voogd;
door een voogd gemachtigde procureur ;
— ecclesiae, m. kerkelijk procureur ; actori
incumbet firobatio, de bewijslast rust op
den eischer.
Actorium, o. (Lat.). Volmacht vooral in
voogdijzaken.
Actrice, yr. (Fr.; spr.: aktries). Tooneelspeelster.
Actu. (Lat.). Inderdaad, werkelijk.
Actualisme, o. (Fr.). Nieuwe richting
in de geologie, die de leer van Cuvier
betreffende de gewelddadige plotselinge
vervormingen der aardkorst verwerpt,
en daarentegen aanneemt, dat alle gedaanteveranderingen geleidelijk hebben
plaats gehad.
Actualist, m. (Fr.). Aanhanger van het

actualisme.
Actualiteit, yr. (Fr.). Het tegenwoordige; werkelijkheid ; tegenwoordige toestand.
Actualiter (Lat.) en Actuellement (Fr.;
spr.: aktuelman). Werkelijk, werkzaam;
tegenwoordig, dienstdoende ; inderdaad.
Actuarius, m. (Lat.). Boekhouder, intendant.
Actuary, m. (Eng.). Bestuurder van een
verzekeringsmaatschappij in Engeland, van
een levensverzekeringsmaatschappij in de
Vereenigde Staten van Noordamerika.
Actuatie, yr. Uitwerking van een geneesmiddel op levende lichamen.
Actu corporali, (Lat.). Persoonlijk.
Actueel, (Fr.). Werkelijk, werkzaam;
tegenwoordig.
Actum, (Lat.). Gedaan, geschied, gebeurd, verhandeld ; — in senatu, gedaan
in den raad; -- ut supra, gedaan zooals
hierboven is vermeld ; — personal per.
soonlijk.
Actus, m. (Lat.). Handeling, verhandeling ; feestelijkheid vooral in scholen met
redevoeringen, voordrachten, enz. ; rechtszaak ; — continuus, voortdurende, onafgebroken handeling ; — extrajudicialis,

Acueeren
buitengerechtelijke handeling — fides (Zie
Autodafe), — an contrarium, tegenovergestelde handeling ; — inter vivos, verrichting tusschen levende personen ; —
furidicus, rechtszaak ; — merae facultatis,
willekeurige rechtsverhandelingen, wier
uitoefening door verjaring nooit verloren
kan gaan ; ministeriales, mrv. ambtsbezigheden,ambtsverrichtingen van ge estelijken ; oratorius, oefening in het spreken op scholen ; — privalus, een niet in
het openbaar verrichte handeling ; proximus, bijna voltooide onderneming of
plan ; — publicus, openbare handeling ;
scholasticus, schoolfeest ; — simulatus,
schijnhandeling ; — solemnis, plechtige
verrichting ; actu studens, wezenlijk studeerend; — voluntariae jurisdictionis, handeling van vrijwillige rechtspraak.
Acueeren,(Lat.).Scherpen,puntig maken;
een scherpen klemtoon leggen.
Acuiteit, (Fr.). Scherpte, puntigheid.
Aculeus, m. (Lat.). Stekel ; aculeiform,
stek elvormig.
Acumbre, m. Spaansche vochtmaat van
2,02 liter.

Acumen (ingenii), o. (Lat.). Scherpzinnigheid.
A cunabulis. (Zie Ab incunabulis.)
Acupictuur, yr. Borduurwerk met de
naald.
Acupuncteeren. Door een prik met een
naald genezen.
Acupunctuur, Yr. Het prikken met een
naald (geneeswijze bij jicht, koliek, enz.).
Acus magnetica, (Lat.). Magneetnaald ;
— probatoria, probeernaald.
Acusimeter, Acusiometer, Acuometer,
m. (Gr.). Gehoormeter.
Acusmaticus, m. = Exotericus. Toehoorder.
Acustiek of Acoustiek, yr. Onderdeel
der natuurkunde, dat handelt over de
voortbrenging en de voortplanting van
het geluid, leer van het geluid ; Acustica,
mrv., middelen om te hooren ; Acustisch,
de geluidsleer betreffend, geschikt om te
hooren (van zalen, enz.) ; acustische in.strumenten, werktuigen om het hooren
gemakkelijk te maken ; acustische olie,
olie tegen hardhoorigheid.
Acu tetigisti, (Lat.). Gij hebt den spijker
op den kop geslagen ; acu tetigit, hij heeft
den spijker op den kop geslagen.
Acutum ingenium, o. (Lat.). Schranderheid.
Acutus, m. (Lat.). Scherp toonteeken
op een klinker. (Zie Accent).
Acuut, (Lat.). Scherp, puntig, stekend,
snijdend ; acute ziekte, hevige ziekte die
spoedig afloopt, in tegenstelling met chronische ziekte, slepende ziekte.
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Adam
Arvin (Aswin). In de Indische mythologic twee paarsgewijze optredende godheden, zooals de Grieksche Dioscuren
Castor en Pollux.
Acyanoblepsie, yr. (Gr.). Gebrek van
het gezichtsvermogen, waardoor de blauwe
kleur rozerood schijnt ; Acyanoblept,
iemand die met dat gebrek behept is.
Acyclisch, (Gr.), Spiraalvormig.
Acyesis, yr. (Gr.). Ongeschiktheid om
kinderen te krijgen, onvruchtbaarheid.
Acyrie, yr. (Gr.). Oneigenlijk gebruik
van een woord ; Acyrologie, yr. ongewone, oneigenlijke wijze van spreken en
schrijven ; valsche voorstelling, onjuiste
voordracht.
Acyrosis, yr. (Gr.). Afschaffing, verdelging.
Acyteria, mrv. (Gr.). Middelen om of
te drijven.
A. D. (Lat.) = Anno Domini, in het
jaar onzes Heeren.
Ad, (Lat.). Tot. ; ad absurdum (Zie Ab=
surdum).
Ad acta leggen. Ter griffie deponeeren,
geen acht slaan op een verzoekschrift,
aan de vergetelheid prijsgeven ; ad acta
firiora submitteeren, zich beroepen op hetgeen voorafgegaan is en diensvolgens
beslissen.
Adactus. Gedwongen, genoodzaakt.
Ad aedes, (Lat.). Naar of te huis.
Adage, o. (Fr.; spr. : adaazje). Spreuk,
zinspreuk, spreekwoord.
Adagia, mrv. (Lat.). Spreekwoorden.
Adagiarius, m. Degene die spreekwoorden uitkraamt, die altijd spreekwoorden
gebruikt.
Adagietto, o. (Ital.; spr. adaasjetto).
Kort adagio.
Adagio, (spr.: adaasjo). (Ital.) Matig, zacht,
langzaam.
Adagio, o. (Ital.). Zacht voor te dragen
muziekstuk, muziekstuk vol gevoel.
Adagio assai of di molto. Zeer langzaam.
Adagiologie, yr. (Lat.—Gr.).Verzameling
van spreekwoorden ; leer der spreekwoorden.
Adagissimo. (Ital.; spr.: adaadsjissimo)
Uiterst langzaam.
Adagium, o. (Lat.). Spreekwoord. (Zie
Adagia).
Adactie, yr. Dwang.
Adactylie, vr. (Gr.). Het ontbreken van
eenige vingers.
Adactylisch, (Gr.). Vingerloos.
Adalme, o. Oostindisch gewicht van 2
a 2V, kilogram.
Ad altiora, (Lat.). Naar hoogere kennis
of vaardigheid streven.
Adam, m. (Hebr.). Mensch, de op aarde

Adamant
geborene ; de oude Adam, de zondige
mensch ; den ouden Adam afleggen en
den nieuwen aantrekken, zich bekeeren,
een nieuw Christelijk leven beginnen te
leiden.
Adamant (Adamas), o. (Gr.). (Eigenlijk
de onbedwingbare). Diamant, staal.
Adamanten. Onverbreekbaar, zoo hard
als diamant.
Adamieten, Scheldnaam eener Christelijke sekte in de tweede eeuw ; sekte van
dwepers in de 13e eeuw, die naar den
stichter Picard ook Picarden genoemd
werd ; naaktloopers (sekte van Wederdoopers in 1535 te Amsterdam) ; een in
1849 in den Chrudimer Kreis opgetreden
sekte ; adamitisch, naakt.
Adamsappel, m. De aan de keel uitstekende eerste wrong der luchtpijp; het
stuk appel, dat volgens de sage in Adams
keel bleef steken.
Adamskostuum, o. Zonder kleederen,
geheel naakt.
Adamsnaald, yr.
Yucca.
Adamsvijgeboom, m. Pisang.
Ad amussim, (Lat.). Volgens de rooilijn,
volgens het richtsnoer, zeer zorgvuldig,
met groote vlijt.
Ad animum. (Lat.). Tot het gemoed.
Adansonia, yr. Plantensoort uit de familie der Malvaceen, apenbroodboom.
Adanpangia, yr. Oostindische zijde.
Ad aperturam libri. (Lat.). Daar waar
men het boek opslaat, op het eerste gezicht, zonder tijd om zich voortebereiden.
Adaptabel. Wat aangewend of aangepast kan worden.
Adaptabiliteit. Geschiktheid om aangewend of aangepast te worden.
Adaptatie, yr. Aanpassing, aanwending.
Adapteeren, (Fr.). Aanpassen, aanwenden, aanvoegen.
r. (Hebr.). Zesde maand van het
Ada
burgerlijke of twaalfde maand van het
kerkelijke jaar der Joden, einde Februari
en begin Maart ; het heilige vuur der
Perzen.
Adarce, yr. (Fr.), Adarca (Lat.), Adarke
(Gr.). Het zilte schuim van het zeewater.
Adarga, yr. Langwerpig rond lederen
schild.
Ad arma, (Lat.). Te wapen ! Aan het
werk ! Ter zake !
Adarme, m. (Sp.). Klein Zuidamerikaansch gewicht van ongeveer 1,8 gram.
Adarticulatie, vr. (Lat.). Gewrichtsverbinding.
A dato, (Lat.). Van nu af aan. Zie Datum.
Ad augusta per angusta, (Lat.). Wachtwoord der samenzweerders in Hernani
van Victor Hugo, dat beteekent : Tot den
hoogsten rang langs enge wegen, d. i.
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Ad diem dictum
Men zegeviert slechts door vele moeilijkheden en hindernissen te boven te komen.
Adauli. Maat te Bombay.
Ad bene esse, (Lat.), Tot het welzijn.
Ad bene placitum, (Lat.). Naar believen,
naar goeddunken.
Ad bestias damnare, (Lat.). Tot de
dieren veroordeelen (in de oudheid een
doodstraf, volgens welke de veroordeelde
aan de wilde dieren voor geworpen werd).
Ad calendas graecas, (Lat.). Naar de
Grieksche calendae, d. naar een tijd die
nooit komen zal, omdat de Grieken geene
calendae hadden ; op Sint- Jutmis als de
kalveren op het ijs dansen ; op Jodenhemelvaartsdag. De Franschen zeggen
renvoyer aux calendes grecques of a la
semaine des quatre jeudis, uitstellen tot de
week waarin vier donderdagen voorkomen,
of a la foire de Saint-Jamais, tot de kermis
die nooit komen zal.
Ad captum vulgi, (Lat.). Naar de vatbaarheid van het yolk of van het gepeupel,
naar de gewone volksbegrippen zich
schikken.
Ad colligt. nda, (Lat.). Tot den bedoelden
bundel geschriften.
Ad computum, (Lat.). In rekening.
Ad concludendum, (Lat.). Om te besluiten, om een besluit te nemen.
Ad corpus, (Lat.). In zijn geheel, voetstoots.
Add. Verkorting van Addatur (Lat.).
Er worde bijgevoegd of bijgedaan; Adde
(in recepten), doe er bij.
Addan, m. (Arab.). Vlaktemaat der
Arabieren.
Addas, mrv. Egyptische linzen.
Addaties, mrv. Bengaalsch neteldoek.
Ad decretum, (Lat.). Volgens besluit,
beschikking of verordening.
Ad deliberandum. In beraad, in overweging.
Addenda, mrv. (Lat.). Bijvoegingen, bijlagen, vooral aan het einde van een boek.
Ad depositum, (Lat.). In bewaring. Zie
Depositum.
Addi, m. Vierde maand van het Indische
jaar, ongeveer Juli.
Addibiliteit, yr. Geschiktheid om vermeerderd te worden.
Addiceeren, (Lat.). Toekennen, toewijzen.
Addictio, yr. (Lat.). Toekenning, toewijzing ; — bonorum, toewijzing van
goederen ; — hereditatis, toewijzing van
een erfenis of van een erfdeel ; — in diem,
toewijzing of toeslag van een bepaalden
termijn af, wanneer zich ondertusschen
geen hoogere bieder heeft opgedaan.
Ad diem dictum, (Lat.). Op den bepaalden dag ; ad dies vitae, levenslang.

Addio
Addio. (Ital.) = Adieu.
Addeeren, (Lat.) ; (Fr.) additionner, faire
"addition, sommer, faire la somme, (Eng.)
to add (cast, sum) up; (D.) addieren, (Ital.)

addizionare, far Paddizzione, sommare,
(Sp.) adicionar, hacer la adicion, sumar.
Samentellen, optellen, bijvoegen ; addita
aetate, in hoogen ouderdom ; Additament,
bijvoeging, aanhang, toegift, toelage ;
Additioneel, aanvullend, bijkomend ;
Acte additionnel, aanvullingsartikelen
die Napoleon I in 1815 na zijn terugkomst
van het eiland Elba bij de grondwet van,
het Keizerrijk voegde en waarbij de vrijheid der drukpers erkend werd, terwijl
de wetgevende macht werd gedeeld door
het hoofd van den staat en twee Kamers,
waarvan de eene bestond uit erfelijke
pairs en de andere uit door het yolk niet
rechtstreeks gekozen vertegenwoordigers ;
Centimes additionnels, opcenten waardoor een belasting verhoogd wordt ;
Additief, bij te voegen, van grootheden,
die door het teeken + met andere verbonden worden, in tegenstelling met de
subtractieve grootheden, welke door het
teeken — verbonden worden.
Addisonsche ziekte, vr. Nierziekte,
waarin de huid, vooral het onbedekte
gedeelte der huid, een bruine kleur krijgt.
Addubitatie, yr. (Lat.). Betwijfeling,
twijfel, bedenking.
Adduceeren, (Lat.). Toevoeren, bijbrengen, nader brengen ; Adductie, toevoering,
bijbrenging; Adductoren (musculi adduc'ores), mrv. binnenwaarts trekkende
spieren ; adductores femoris, dijspieren.
Addulceeren. Zoet maken, verzoeten.
Ad duplicandum, (Lat.). Ter verdubbeling, d. i. beantwoording van een tweede
bezwaarschrift.
Addupleeren. Verdubbelen.
Ade = Adieu.
Adeb,o.(Arab.).Egyptisch pond= A
J Kilo.
A decouvert. (Fr. ; spreek : adeekoever).
Ongedekt, onbeschermd, onbeschut, open ;
credit a decouvert, blancokrediet.
Adeen, o. (Gr.). Klier.
Adela. Rekenmunt in Surate =1/120 ropij.
Adela, Adelaide, Adele, Adeline, Adelheid (Oudduitsch) Adalheit. Vrouwennaam : van adellijke geboorte.
Adelantado, m. (Sp. adelante, vooraan).
Iemand die bij een zaak vooruitgezonden
worth, overste; voormalige Spaansche stadhouder eener provincie, landvoogd ; thans
eeretitel van sommige Spaansche familien.
Adelbert, m., Adelberte, yr. (Oudduitsch
Adalbert, Adalberaht). Schitterend door
adel of adellijke afkomst.
Adelbonde, m. (Deensch en Zweedsch).
Vrijboer.
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Adenalgie

Adelgonde, yr. Adellijke oorlogvoerster.
Adelhelm, m. Adellijke beschermer.
Adelinda, vr. De 229e der kleine planeten.
Adeling, Edeling, m. (Oudduitsch). Adellijke, iemand van adellijke geboorte, inzonderheid eon bij de Angelsaksers en
Friezen gebruikelijke uitdrukking voor
een voornamen vrijen man.
Adeliparie, yr. Zwaarlijvigheid, welgedaanheid.
Adelobranchisch. (Gr.). Met verborgen
kieuwen.
Adelodermisch. (Gr.). Met onder de
huid verborgen kieuwen.
Adelogenisch. (Gr.). Waarvan de aard
niet uit te vorschen is.
Adelopoden, mrv. (Gr.). Dieren die
oogenschijnlijk geen voeten hebben, dieren
met verborgen voeten.
Adelostomen, mrv. (Gr.). Dieren die
oogenschijnlijk zonder mond zijn.
Adelphie, yr. (Gr.) Vereeniging der
meeldraden tot een of meer bundels,
ineengroeiing der meeldraden.
Ad elphismus, o. Broederbond, verbroedering.
Adelphisten, mrv. Verbroederden (ordebroeders in Italie).
Adelphixie, Adelphixis, yr. (Gr.). Zeer
innige verbinding van lichaamsdeelen ;
verbroedering.
Adelphoctonie, y r. (Gr.). Broeder —
of zustermoord.
Adelstan, m. (Oudduitsch). Edelsteen.
Adelung, m. (Oudduitsch). Edele man.
Adelwin, m. (Oudduitsch). Edele vriend.
A demi. (Fr.). Ten halve, voor de helft.
Ademonie, yr. (Gr.). Lusteloosheid,
oververzadigdheid, neerslachtigheid.
Ademptio, yr. (Lat.). Wegneming, onttrekking, herroeping, tenietdoening ; —
bonorum, onttrekking van goederen ; —
civitatis, ontneming van het burgerrecht,
verbanning uit de stad ; — legatorum,
herroeping van legaten ; — libertatis, vrijheidsberooving ; ademptum legatum, herroepen legaat.
Adenalgie, klierpijn ; Adenemphragie,
Adenemphraxis, verstopping der klieren ;
Adenie, ziekelijke zwelling der lymphaklieren; Adenitis, klierontsteking ; Ade=
nochirapsologie, leer van het gewaande
vermogen om kliergezwellen door aanraking met de hand te verdrijven ; Ade=
nogenesis, kliervorming ; Adenographie,
beschrijving der klieren ; Adenoiden,
lichaampj es die op klieren gelijken ;
Adenologaditis, ontsteking van het bindvlies der klieren (oogontsteking bij pasgeborenen) ; Adenologie, leer der klieren; Adenoom, kliergezwel ; Adenontus,

Adenine
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Adherent

Ad esse, (Lat.). Om te zijn, om te levee,
kliergezwel ; Adenopharyngitis, ontsteom zich er door te slaan.
king der keelamandelen en van den slokA dessein. (Fr. ; spr. :adessein). Met opzet,
darm ; Adenopathie, klierziekte ; Ade=
opzettelijk.
nophthalmie, ontsteking der oogklieren ;
Adessentia, yr. (Lat.). Het tegenwoordig
Adenophyma, kliergezwel ; Adenoscle=
zijn ; de werkelijke onmiddelbare tegenrosis, klierverharding ; Adenosis, chroniwoordigheid van het Opperwezen.
sche aandoening der klieren ; — Adeno=
Adesso. (Ital.). Terstond, oogenblikkelijk.
sus of Adeneus, wat de klieren betreft ;
A deux mains, (Fr.; spr. : adeumein).
Adenotomie, ontleding der klieren, het
Met beide handen ; voor twee handen
stuksnijden van klieren ; Adenotrauma,
(pianospel) ; cheval a deux mains, paard
klierwonde.
dat als rij- en trekpaard dient ; a deux
Adenine. Organische basis rijk aan
usances, na verdubbeling van den verstikstof (C5 1-15 N5 ); zij ontstaat door de
valtijd van een wissel.
verdeeling in tweeen van de nucleine der
Ad excipiendum (Lat.). Urn bedenkinweefselkernen onder den invloed van aangen en bezwaren in te brengen.
gelengde zuren ; zij is dan ook overal verAd exemplum, (Lat.). Bij voorbeeld.
spreid bij dieren en planten. Zij is zeer
Ad extremum, (Lat.). Ten laatste, op
oplosbaar in kokend water, maar niet
het einde, op het uiterste.
zeer oplosbaar in koud water ; zij reageert
Ad futuram (rei) memoriam, (Lat.).
niet op lakmoespapier, maar werkt als
Voor het toekomstige aandenken, voor
basis tegenover zuren en lost er zich
toekomstige herinnering.
gemakkelijk in op. Zij wordt bereid door
Ad gloriam, (Lat.). Voor den roem ; ad
alvleeschklierweefsel te laten koken in
Dei majorem gloriam, ter meerdere eere
zeer verzwakt zwavelzuur.
Gods.
Adenocarpus. Plantensoort uit de familie
Ad graecas, bone rex, fiant mandata
der vlindervormigen.
calendas. Op Sint- Jutmis, goede koning,
Adenophora. Plantensoort uit de familie
zal ik uwe bevelen ontvangen dit was
der klokvormigen.
het antwoord van koningin Elisabeth aan
Adenos, m. Zeekatoen (het fijnste kakoning Philips II van Spanje, die bij wijze
toen uit de Levant.).
van ultimatum vier slechte Latijnsche vers.
Adent, m. (Fr.; spr. : adan). Inkeregels tot haar gericht had.
pingen die in tegenovergestekle richting
Adhari, m. In Nubie, een gids, dien een
in stukken hout gemaakt worden om te
vreemdeling kiest uit de mannen van een
maken dat deze precies in elkaar sluiten
stam, door wiens gebied hij reizen wil.
en stevig verbonden worden.
Adherent, m. (Lat.). Aanhanger, deelAdeodaat, (Lat.). Mannennaam, d. i. de
nemer, medeklager ; Adherentie, aanhang,
door God geschonkene = Theodoor.
aankleving, toegift; Adhereeren, aanhanAdeona, yr. De I45e der kleine planeten.
gen, aankleven, met een meening instemAdephagie, yr. (Gr.). Vraatzucht ; Ade=
ming betuigen ; Adhesie, aantrekking,
phagus, m., veelvraat, onverzadelijke.
aanhankelijkheid, kracht die het aan elkAdeps, m. (Lat.). Vet ; — ceti, traan ; —
ander hechten van twee met elkander in
benzoatus, benzoesmout ; — suillus, varaanraking gebrachte lichamen teweegkensvet.
brengt ; verklaring dat men gebruik zai
Adept, (Lat.) Adeptus. Eigenlijk degene
maken van hetzelfde rechtsmiddel als een
die iets verkregen heeft ; degene die ingeander belanghebbende ; (fig.) instemming,
wijd is in de verborgenheden eener sekte,
toetreding. Adhesie wordt wel eens vereener wetenschap ; het werd vooral gezegd
ward met cohesie, maar deze twee woorvan de beoefenaars der alchimie.
den verschillen in beteekenis adhesie is
Adeptio, yr. (Lat.). Verkrijging, verde kracht waarmede twee lichamen, die
werving.
met elkander in aanraking zijn gebracht,
Adequaat (Lat.). Passend, overeenstemweerstand bieden aan de poging om ze
mend, volledig (van begrippen en oorzaken).
te scheiden ; cohesie, is de kracht die de
Adequatie, yr. Gelijkmaking, gelijkmoleculen van een homogeen lichaam te
stelling.
samen houdt. Zoo zijn de moleculen, die
Ades = Hades.
een druppel water of kwik vormen, door
Adesmose, yr. (Gr.). Huidziekte die door
cohesie verbonden, terwij1 de watermolehet verdwijnen van het bindweefsel ontculen, die de oppervlakte van het een of
staat.
ander lichaam bevochtigen, door adhesie
Adespota. (Gr.) mrv. van Adespoton, o.
er mede verbonden zijn. Er kan adhesie
Onbeheerde goederen ; werken van onbebestaan tusschen twee vaste lichamen,
kende personen ; adespotisch, niet despotisch, beperkt.
^ tusschen een vast lichaam en een vloei-

Ad hastam
stof en tusschen twee vloeistoffen. Een
voorbeeld der adhesie van vaste lichamen
is de kracht, welke noodig is om twee
marmeren platen te scheiden, wier gepolijste oppervlakten met elkander in
aanraking zijn gebracht. De stelling van
het water boven zijn niveau in haarbuisjes of tusschen twee glazen platen,
die elkander bijna aanraken, is een voorbeeld van adhesie van een vloeistof en
een vast lichaam. Eindelijk krijgt men
een voorbeeld van adhesie van twee vloeistoffen, als men een glazen plaat met
olie bestrijkt en haar vervolgens in aanraking brengt met de oppervlakte van het
water. Dan is er een zeer aanzienlijke
krachtsinspanning noodig om de geoliede
plaat rechtstandig los te rukken van de
oppervlakte van het water. Eertijds meende
men dat de tegenstand, welken de oppervlakten bieden aan de krachtsinspanning
om ze te scheiden, alleen afhing van de
drukking der dampkringslucht ; maar de
grootte der kracht, welke noodig is om
de scheiding tot stand te brengen, toont
aan hoe verkeerd deze meening was.
Trouwens is de adhesie ongeveer dezelfde
in het luchtledige. Een der merkwaardigste feiten, welke betrekking hebben
op de adhesie der oppervlakten van vaste
lichamen, kan men menigmaal in glasblazerijen waarnemen. Als de spiegels
geheel afgepolijst zijn, worden zij naar
het magazijn gebracht en daar op hun
kant tegen elkaar aan gezet. In dien stand
krijgen zij soms een zoo sterke adhesie,
dat drie of vier spiegels als het ware een
geworden zijn, zoodat men ze met den
diamant kan snijden en ze bewerken,
alsof zij slechts een stuk glas uitmaakten ;
Adhesiebaan, gewone spoorweg ; Adhesieklacht, verzet van gescheiden echtelieden tegen het aangaan van een nieuw
huwelijk door een hunner of vordering
tot wedersamenwoning ; Adhesief, aanhangend, aanklevend, samengegroeid ; Adhesiefpleister, kleefpleister.
Ad hastam (publicam), (Lat.). Tot openbare gerechtelijke veiling.
Adhibenda, mrv. (Lat.). Hulpmiddelen ;
Adhibeeren, aanwenden, gebruiken ; Ad=
hibitie, aanwending, gebruik ; Adhibito
notario, met hulp van een notaris ; Adhi=
bito teste, met behulp van een getuige.
Ad hoc, (Lat.). Voor dit Joel in het
bijzonder ; Ad hominem, op den man of ;
ad hominem disputeeren, den tegenstander
met diens eigen stellingen trachten te
overtuigen, met diens eigen wapenen
bestrijden ; Ad honorem, eershalve ; Ad
honores, wordt gezegd van dengene die
alleen den titel van een ambt heeft
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Adigeeren

zonder de functien er van uit te oefenen
en zonder er voor bezoldigd te worden.
Adhortatie, yr. (Lat.). Vermaning ;
Adhortatief, vermanend ; Adhortatoria
(epistola), Adhortatorium, brief met vermaningen ; Adhorteeren, vermanen.
Adhuc, (Lat.). Tot nu toe, nog; adhuc
sub judice lis est, het geschil is nog niet
beslecht.
Ad hunc locum, (Lat.). Aan of op deze
plaats.
A di, (Ital.). Op denzelfden dag (op
wissels) ,--_, na zicht.
Adiabatisch, (Gr.). Wordt gezegd van
de veranderingen, welke een lichaam kan
ondergaan zonder warmte te ontvangen
of te verliezen.
Adiagnostisch, (Gr.). Niet of moeilijk
te onderscheiden.
Adiacritolatrie, yr. (Gr.). Onverstandige
vereering ; grove afgodendienst.
Adiantiet, m. (Gr.). Leisteen met afdrukken van varens.
Adiantum, o. Plantensoort in de orde
der varens, het zoogenaamde vrouwenhaar.
Adiaphaan, (Gr.). Ondoortichtig.
Adiaphoon, yr. (Gr.) Een in 1882 door
Fischer en Fritzsch uitgevondene piano,
waarin stalen vorken de snaren vervangen.
Adiaphoor, m. (Gr.) Wijnsteengeest ;
Adiaphora, zaken van weinig belang, (in
de kerkgeschiedenis) gebruiken en vormen
van den eeredienst, zonder belang ; Adiaphorie, yr., onverschilligheid, stompzinnigheid=lndifferentismus;Adiaphorist,
onverschillige, vrijdenker ; Adiaphoristisch, wat onverschillig en van weinig
of geen belang is.
Adiapneustie, yr. (Gr.). Belemmering
van het zweeten, gebrek aan Diapnoe
of uitwaseming der huid.
Adiarrhee, yr. (Gr.). Belemmering van
stoelgang, gebrekkige stoelgang.
Adiastasie, yr. (Gr.). Onmiddelbare
alomtegenwoordigheid van de goddelijke
werkzaamheid.
Adiathermaan. (Gr.). Ondoordringbaar
voor warmtestralen.
Adiathetisch. Zonder vatbaarheid voor
ziekte.
Adiatrepsie, vr. (Gr.) Onveranderlijkheid, stoicijnsche gelijkmoedigheid.
A die, (Lat.). Van den dag ; a die insinuationis, van den dag der overhandiging
of aan.
Adieu, (Fr.). Vaarwel ! Beleefdheidsvorm
die men gebruikt als men van iemand
afscheid neemt.
Adigeeren, (Lat.). Aanhouden, noodz aken, dwingen.

Adi Oranth
Adi Uranth, m. Het eerste boek, bundel
van heilige schriften der Sikh.
Adimain, (Fr.). Schaap in Senegambie.
Adimeeren, (Lat.). Wegnemen, onttrekken.
Ad implementum contractus, (Lat.).
Op nakoming van een contract aandringen.
Adimpleeren, (Lat.). Vervullen, volvoeren, voltooien.
Ad impossibilia nemo obligatur,

Impossibilium nulla obligati° est, (Lat.),
A l'impossible nul n'est tenu, (Fr.). Men
mag het onmogelijke niet vergen, men mag
van iemand niet iets vergen, dat boven
zijn krachten gaat. Zie ook : Biirgerliches
Gesetzbuch far das Deutsche Reich § 306.
Ein auf eine unmogliche Leistung gerichteter Vertrag ist nichtig = Eene overeenkomst op een onmogelijke praestatie
gericht, is nietig ; ad incitas redactus,
tot den bedelstaf gebracht (eigenlijk onbewegelijk, schaakmat) ; ad inferos, bij
de dooden, in de onderwereld, in het
schimmenrijk ; ad infinitum, tot in het
oneindige ; ad instantiam, op verzoek ;
ad instantiam creditorum, op aandringen
der schuldeischers ; ad instar, (Lat.), a
l'instar de, (Fr.), evenzoo, op de wijze
van, in navolging van ; ad interim, in
den tusschentijd, ondertusschen (ministerie
ad interim, dat de zaken gaande houdt
totdat er een nieuw ministerie benoemd
is) ; ad interim rollen, rollen welke een
tooneelspeler van den tweeden rang vervult bij ontstentenis van een tooneelspeler
van den eersten rang. Zie Doublure.
Adipeus. Vettig.
Adipiden, mrv. (van het Latijn adeps,
vet). Vetachtige producten van dierlijke
stoffen ; Adipine, yr., zuur dat uit moederloog ontstaat door verdamping van salpeterzuur in den vorm van korrels (C6
n10 04) ; Adipocera of Adipocire, lijkenvet ; Adiposae pinnae, mrv., vetvinnen ;
Adiposa membrana, vethuid ; Adiposus
panniculus (contextus), het eigenlijke vetweefsel.
Adipsia, mrv. (Gr.). Dorstlesschende
middelen ; Adipsie, yr. gebrek aan Borst,
ontstentenis van dorst ; Adipson, o., dorstlesschend middel.
Adirato, (Ital.). Toornig, gramstorig (in
een vlugge opgewondene voordracht).
Adire hereditatem, (Lat.). De erfenis
aanvaarden ; Adire in jus, voor de rechtbank verschijnen, voor den rechter komen.
A dirittura, (Ital.). Rechtstreeks, onmiddellijk, zonder overlading.
Adireus. Gramstorig.
A discretion, (Fr.; spr.: adieskreesion).
Naar believen, naar willekeur ; op genade
en ongenade.
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Adjunct
Aditi, yr. Oneindigheid in de Indische
godenleer ; de moeder der Goden ; Aditjas,
mrv. Zeven godheden, zonen van Aditi.
Aditio hereditatis, yr. (Lat.). Het aanvaarden eener erfenis.
A ditto, (Ital.). Op denzelfden dag.
Aditus, m. (Lat.). Toegang, toetreding.
Adj. = Adjectivum of Adjunct of
Adjudant.
Adjacent, (Lat. en Fr.). Aanliggend,
aangrenzend.
Adjective, (Lat.) = Adjectivisch, bijvoegelijk ; adjectum pactum, een overeenkomst, die aan de eigenlijke overeenkomst is toegevoegd.
Adjectie, yr. (Lat.) Het hooger bieden,
bijvoeging.
Adjectivum, Adjectief, o. (Lat.). Bijvoeglijk naamwoord.
Adjiceeren, (Lat.). Bijvoegen, er bij doen.
Adjoint, m. (Fr.). Toegevoegde, adjunct ;
deze titel wordt in Frankrijk vooral gegeven aan den persoon die den maire
vervangt en komt overeen met wethouder.
Adjoue. Deeg uit fijngestampte dadels
vervaardigd (handelsartikel aan de Perzische Golf).
Adjournment, o. (Eng.; spr.: edzjornment). Verdaging, reces van het Engelsche
Parlement.
Adjudant, m. (Fr.). Helper, hulpofficier :
de adjudant-onderofficier is de hoogste
in rang der onderofficieren ; een bevelvoerend generaal heeft een of meer
officieren te zijner beschikking om zijne
bevelen over te brengen, deze officieren
zijn de adjudanten van den generaal ; zie
Kapitein en Luitenant; de plaatselijke
adjudant is een officier van politie; adjudant general, in de legers der Fransche
revolutie kolonel van den generalen staf;
in het leger der Bataafsche republiek
was de adjudant-generaal chef van den
staf eener divisie of eener brigade, resp.
met den rang van kolonel en luitenantkolonel; Adjudant is ook de naam van een
Oostindischen grooten ooievaar, die ook
maraboe genoemd wordt.
Adjudicatie, yr. Gerechtelijke toewijzing.
Adjument, o. (Lat.). Hulpmiddel, hulp.
Adjunct, m. (Lat.). Toegevoegde helper;
persoon die een ambtenaar bijstaat in
zijn ambtsbezigheden ; Adjunctie, yr.,
toevoeging ; Adjunctum, o. het toegevoegde, de bijlage ; adjutrix, naam van
twee Romeinsche legioenen (legio I en II
Adjutrix) in de jaren 68 en 7o n. Chr.
opgericht, eigenlijk hulplegioenen, aldus
genaamd omdat zij bij hunne oprichting
niet uit Romeinsche burgers, maar uit
matrozen waren samengesteld.

Adjuvant
Adjuvant, m. (Lat.). Helper, hulpleeraar;
Adjuvantia, mrv., ondersteuningsmiddelen ; Adjuvatie, yr., hulp, ondersteuning ; Adjuveeren, bijstaan, helpen, ondersteunen.
Ad latus, (Lat.). Ter zijde, tot hulp, tot
bijstand ; Adlatus, degene die iemand ter
zijde staat.
Adlecti, mrv. (Lat.). Bijgekozenen.
Adlegatie, yr. (Lat.). Gezantschap (in
de Duitsche geschiedenis de toevoeging
van de gezanten der kreitsen aan die des
keizers).
Ad legendum, (Lat.). Om te lezen.
Ad libitum, (Lat.). Naar believen, naar
keuze ; in de muziek wordt deze uitdrukking gebruikt om aan te duiden, dat
mien iets weglaten of wijzigen kan.
Ad literam (Lat.). Letterlijk.
Adligatie, yr. Aanbinding; adligeeren,
aanbinden.
Ad lineam. Naar de lijn, rechtlijnig.
Adlinimenten, mrv. Verzachtende geneesmiddelen.
Ad liquidandum et praecludendum,
(Lat.). Tot aangifte en bewijs van schuldvorderingen met bedreiging van uitsluiting.
Ad loca, (Lat.). Op de plaatsen, op de
plaats.
Ad Magnificum citeeren. Voor den
Rector magnificus dagvaarden.
Ad majorem Dei gloriam, (Lat.). Zinspreuk der Jezuieten : ter meerdere eere
Gods.
Ad Mand. = ad mandatum, (Lat.). Op
bevel van den vorst of der overheid ;
Ad M. R. M. = Ad mandatum regiae
majestatis, op bevel van Zijne Koninklijke Majesteit ; Ad mandatum sacrae
caesareae majestatis, op bevel van Zijne
heilige Keizerlijke Majesteit ; Ad mandatum Serenissimi, op hoog bevel ; Ad
mandatum Serenissimi proprium op
hoogst eigen bevel ; Ad mandatum
'
Serenissimi speciale, op uitdrukkelijk
bevel.
Ad manus, (Lat.). Ter hand, bij de
hand ; ad — benevolas of faventes, in toegenegen handen ; ad — fideles, in trouwe
handen ; ad — mortuas, in de doode
hand ; ad — proprias, in eigene handen ;
ad marginem, aan den rand, op den rand
aanteekenen.
Ad meliorem fortunam, (Lat.). Tot
een beter lot of tot grooter vermogen
(komen); naar betere omstandigheden
(verwijzen), tot op betere omstandigheden ;
Ad mensuram, naar maat of gewicht ;
Admensuratie, yr., toemeting ; admensureeren, toemeten.
Adminatie, yr. Bedreiging.
Adminicula, mrv. (Lat.). Hulpmiddelen;
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Admiraal

— gratiae, genademiddelen ; — probationis,
hulpmiddelen voor de bewijsvoering ;
Adminiculator, in de Katholieke kerk
degene die de weduwen, weezen en pelgrims moet verzorgen ; Adminiculeeren,
helpen, bijstaan ; Adminiculum, o., hulpmiddel.
Administrateur, m. (Fr.). Beheerder,
bestuurder ; degene die de goederen, de
bezittingen en de zaken van een land,
gemeente, stichting, beheert ; Admini=
stratief, wat op de administratie betrekking heeft ; Administratief recht, het
geheel van voorschriften, waarbij aangewezen wordt, welke verplichtingen in hun
leven en bedrijf aan de ingezetenen
kunnen worden opgelegd ten behoeve
van het algemeen belang en op welke
wijze en door welke organen van het
staatsgezag de nakoming van die verplichtingen kan worden gevorderd ; Admi=
nistratie, yr., bestuur, beheer van openbare of particuliere zaken ; personen of
ambtenaren die met eene administratie
belast zijn ; gebouw of lokaal waar personen of ambtenaren eener administratie
hunne werkzaamheden verrichten ; toediening van de genademiddelen der Katholieke kerk ;Administratieve rechtspraak,
de onmiddelijke beoordeeling van de
vraag of een administratieve maatregel
terecht of ten onrechte is genomen ; deze
rechtspraak is grootendeels opgedragen
aan de Gedeputeerde Staten en den Raad
van State. „Een collegie met administrative regtspraak belast", bedoeld in art.
'54 Grondwet is nog niet ingesteld.
Administratieve wet, wet die voor het
grootste gedeelte uit voorschriften van
administratiefrechterlijken aard bestaat.
Voorbeelden van dergelijke wetten : de
belastingwetten, de wet betrekkelijk de
Nationale Militie, de Hinderwet, de Arbeidswet, de Veiligheidswet, de Stoomwet, de Ongevallenwet ; Administratio
bonorum, het door den voogd of den
curator gevoerde beheer over de goederen
van den minderjarige of onder curateele
gestelde ; Administrator, geestelijk opperhoofd van een bisdom, die den bisschop
vervangt ; Administrator bonorum, beheerder van goederen ; — massae, beheerder van een boedel ; — stipendii, bestuurder eener stichting; Administreeren,
besturen, beheeren; toedienen.
Admirabel, (Fr.). Bewonderenswaardig.
Admiraal, m. (Professor Dozy der
Leidsche Universiteit leidt dit woord
of van het Arabische amir-al-bahr, d. i.
bevelhebber ter zee) ; Amiral, (Fr.), bevelhebber over een vloot ; naam van een
vlinder ; kegelvormig schelpdier ; Admira-

Admirateur
liteit, collegies in de voormalige republiek
der Vereenigde Provincien (Nederland)
die zorgden voor den aanbouw en de
uitrusting der oorlogschepen ; in Engeland
is het Admiraliteitshof (admiralty court)
belast met het onderzoek en de berechting
van zeezaken, zooals b.v. het voor goeden
prijs verklaren van genomen schepen,
aanvaringen, enz. ; Admiraliteits=Portu=
galeser, m. Hamburgsche gouden munt
van tien dukaten geslagen op de oprichting
der admiraliteit in 1623 en 1723 ; Admi=
raliteitsraad, in Frankrijk conseil de
l'amirauti, belast met het opstellen en het
herzien der wetsontwerpen en reglementen
het zeewezen betreffende.
Admirateur, m. (Fr.). Bewonderaar ;
Admireeren, bewonderen ; Admiratie,
yr. bewondering.
Admissarius, m. (Lat.). Fokhengst ; zeer
geile man.
Admissibel, (Fr.) Toelaatbaar, aannemelijk ; Admissie, toelating, aanneming ;
Admissie=examen, toelatingsexamen; Admittatur, dat hij toegelaten of aangenomen
worde, bewijs van toelating ; Admitteeren,
toelaten, aannemen, toegang verleenen ;
Admittitur, er wordt toegelaten of toegestaan, ambtelijke vorm voor de uitreiking van een vergunning.
Admixtie, yr. (Lat.). Bijmenging.
Admodiatie, yr. (Lat.). Verpachting van
land ; toewijzing volgens contract van
openbare werken ; Admodiator, m. (Lat.),
verpachter, pachter ; Admodieeren, verpachten.
Ad modum, (Lat.). Op de wijze ; ad —
Minelli, op de wijze van den in 1638 overleden Rotterdamschen rector Minelli, die
de classieke schrijvers der oudheid uitgegeven heeft met omschrijving of woordelijke vertaling van den tekst.
Admoneeren, (Lat.). Herinneren, manen,
waarschuwen ; Admonitie, herinnering,
vermaning, waarschuwing ; Admonitio
praevia, voorafgegane waarschuwing ;
Admonitio de periurio vitando, waarschuwing door den rechter gedaan om
een getuige van het afleggen van een
valschen eed te doen afzien; Admonitief,
vermanend, waarschuwend ; Admonitor,
waarschuwer, vermaner ; Admonitorium,
maanbrief.
Admorticatie, yr. Overgang in de
-doode hand.
Admotie, yr. (Lat.). Bijvoeging, toelating.
Admoveeren, (Lat.). Aanvoeren, bijbrengen.
Ad multos annos, (Lat.). Voor vele
jaren, voor langen tijd.
Admutileeren, (Lat.). Verminken.
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Adonis

Adnata. (Lat.). De aangeborene ; bindvlies der oogen.
Ad nauseam usque, (Lat.). Tot misselijk
worden toe.
A. d. n. J. Chr. = Anno domini
nostri Jesu Christi, (Lat.). In het jaar
onzes Heeren Jezus Christus.
Adnomen, o. (Lat.). Bijnaam.
Ad normam, (Lat.). Volgens voorschrift,
volgens het richtsnoer ; ad — conventionis,
(op munten) volgens de overeenkomst ;
ad notam nemen, kennis nemen.
Adnotanda, mrv. (Lat.). Wat de moeite
waard is om opgemerkt te worden ;
Adnotata, mrv., aanmerkingen, opmerkingen ; Adnotatie, opteekening, opmerking ; Adnotator, m., opteekenaar ; Adnotatum, aanmerking ; Adnoteeren, opmerken, opteekenen.
Ad notitiam, (Lat.). Tot naricht, ter
informatie.
Adnubileeren, (Lat.). Bewolken, verduisteren.
Ad nutum, (Lat.). Op een wenk.
Ad oculos of ad oculum demonstreeren, (Lat.). Duidelijk aantoonen, zoo helder
als de dag maken, zonneklaar bewijzen.
Adoha, Adohamentum, o. Geldelijke
hulp van leenmannen of van leenheeren.
Adolar, (Oudduitsch). De edele.
Adolesceeren, (Lat.). Opschieten, opgroeien.
Adolescence, yr. (Fr.). Leeftijd van 15
tot 20 jaar, jongelingsjaren.
Adolescent, m.(Fr.). Opgeschoten knaap,
aankomend jongeling.
Adolf, m. (Oudduitsch). Edele. held,
hoogedele ; Adolfine, yr. hoogedele.
Adolf van Nassau. Keizer van Duitschland (1292-1298).
Adolf, graaf van Nassau, gesneuveld
in den slag bij Heiligerlee (1568).
Adolf Frederik, koning van Zweden,
(1751-1771) ; onder zijn regeering en
onder die van zijn voorganger Frederik
I (1720-1751) woedde de strijd tusschen
de partijen der mutsen en hoeden.
Adolf d'or, m. Goudstuk in ZweedschPommeren ter waarde van f 6,25.
Adonal, m. (Hebr.). Heer God (in het
aanspreken).
Adonea, vr.( Gr.). Geliefde van Adonis,
bijnaam van Venus.
Adonidine, vr. Giftige stof in het lenteadonisroosje (adonis vernalis).
Adonis n, mrv. Feesten ter eere van

Adonis.
Adonis, m. Schoone jongeling, mooie
jongen (naar een Cyprischen prins in de
Grieksche mythologie die de lieveling
van Venus was) ; blauwkleurige Duitsche
vlinder ; stekelvinnige visch ; Adonisatie,

Adonist

het opschikken, het mooimaken ; Adonishet vuurroosje, — vernalis, lenteadonis, — aestivalis, zomeradonis, —
autumnalis, herfstadonis ; Adoniseur, m.
(Fr.) mooimaker, kapper ; Adoniseeren,
mooi maken, opschikken, opdirken ; zich
adoniseeren, al het mogelijke doen om
voorbelong en schoon door te gaan, niets
is spottelijker dan een grijsaard die
zich adoniseert; Adonisch, in de metriek
een vers, dat uit een dactylus en een
spondeus of trocheus bestaat.
Adonist, m.) (Fr.). Kenner of beschrijver
van tuingewassen ; verzamelaar van kruiden.
Adoptans of Adoptant, m. (Lat. en Fr.).
Degene die iemand als kind aanneemt ;
Adoptaat, m., aangenomen kind ; Adoptator = Adoptans Adopteeren, als kind
aannemen ; Adoptie, y r., het als kind aannemen ; volledigheidshalve zij pier herinnerd
bloem,

dat de adoptie of aanneming van kinderen,
die in het Fransche recht toegelaten is (art.

343-360 van het Fransche Burgerlijk
Wetboek) en een band tusschen den adop-

tant en het aangenomen kind schlep, eenige
gelijkenis met dien van ouders en kinderen
ofileverende, overeenkomstig Oud-Ilollandsche begrifipen ten onzent is ofigeheven (Zie

Mr. C. Asser, Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk
Recht, deel I, 3de druk, pag. 340) ; Adop=
tie noon, aangenomen zoon ; Adoptieloge,
erkende loge bij de vrijmetselaars.
Adorabel(Fr.).Aanbiddelijk, aanbiddenswaardig, zeer schoon, heerlijk ; Adorateur,
m. (Fr.), aanbidder, vereerder, minnaar ;
Adoratie, vr., aanbidding, vereering, inzonderheid van pasgekozen pausen van
wege de kardinalen ; Adoratief, aanbiddend; Adoratorium, o., afgodentempel ;
Adoreeren, aanbidden, vereeren.
Adorea, y r. De 268e der kleine planeten.
Ados, m. (Fr.; spr. : adoo). Af hellend
naar de zon toegekeerd tuinbed ; grond,
dien men schuin tegen een op de zon liggenden muur aanbrengt om er iets in te
zaaien, dat men vroeger wil doen opkomen
dan in den kouden grond ; Adossement, o.,
het steunen of leunen tegen iets ; Ados=
seeren, rug aan rug plaatsen, ruggelings
tegen elkander plaatsen, zetten met den
rug gekeerd naar iets, doen leunen, steunen.
Ad ostentationem, (Lat.). Tot vertoon,
om in het oog te doen vallen.
Adoubeeren, (Fr.; spr. : adoebeeren).
Tot ridder slaan ; averij aan een schip
herstellen; in het triktrak-, dam- en schaakspel een schijf of stuk aanraken om het
recht te zetten en niet om het te spelen,
terwij1 men zegt : ik adoebeer.
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Ad ratificandum
Adovaren,

Arabieren.

m y . Draagbare tenten bij de

Adowlin of Adalme, o. Gewicht voor
granen te Bombay, 2 a 2 1 /4 kilo.
Adoxa moschatellina. Muskusplant.
Ad palatum, (Lat.). Naar den mond
(praten) ; A d partem, met ieder deel afzonderlijk ; Ad patres, naar of tot de
vaderen gaan, d.
sterven, dood zijn :
Ad perpetuam (rei) memoriam, ter
eeuwige gedachtenis formule op gedenkteekenen en medailles alsmede aan het
hoofd van sommige pauselijke bullen.
Ad pias causas, (Lat.). Tot vrome of
liefdadige doeleinden, voor gestichten van
liefdadigheid, b.v. wees-, zieken-, vondelings-, en armenhuizen.
Ad pion usus, (Lat.). Voor een vroom
of liefdadig doel of gebruik ; (schertsenderwijze) op het geheim gemak te gebruiken.
Ad pondus omnium, (Lat.). Evenveel
als van alle andere deelen (in een artsenij m engs el).
Ad posteriora, (Lat.). Op de achterdeelen, op het achterste.
Ad praecludendum, (Lat.). Tot uitsluiting.
Ad primam materiam reduceeren,
(Lat.). In den vorigen toestand brengen.
Ad producendum of profitendum et
liquidandum credita (Lat.). Tot het veri-

fieeren der schuldvorderingen in een faillissement.
Adpromissio, y r. (Lat.). Borgtocht, Adpromissor, m. (Lat.). borg; Adpromitteeren, borg staan.
Ad propositum (Lat.). Tot de zaak
(komen).
Ad protocollum (Lat.) nemen. Gerechtelijk of ambtelijk opschrijven.
Ad proximam sessionem, (Lat.) Tot
de eerstvolgende zitting of vergadering.
Adragant, (Fr.). Gom dragant.
Adrameeren. Vaststellen, bepalen ; Adramitie, vaststelling, bepaling.
Adrammelech, (Hebr.).Heerlijke koning;
Babylonische godheid, wier eeredienst
naar Samaria overgebracht werd, misschien verwant met Moloch.
Adrastea, vr. (Gr.). Die men niet ontloopen kan, wraakgodin = Nemesis.
Ad ratificandum. (Lat.). Ter goedkeuring ; ad referendum, tot het geven van
bericht ; ad rem, ter zake dienende, afdoende ; ad rem antwoorden, een beslissend of afdoend antwoord geven ; ad
rem nil facit, dat doet niets tot de zaak
af, dat behoort niet bij de zaak ; ad replicandum, tot het inbrengen van tegenwerpingen of bedenkingen, tot het opwerpen van exception.

Adres
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Adres, o. (Fr.) adresse, suscription, (Eng.)
address, direction, superscription, (D.)
.Adresse, (Ital.) indirezzo , soprascritta, (Sp.)
sobrescritto, direcciOn, sena; per adres, (Fr.)
aux soins de, (Eng.) care of, (D.) per
Adresse, (Ital.) presso, per cura di, (Sp.)
bajo la cubierta (con las seftas, al cuidado)
de,- Para entregar d. Aanduiding van den

naam en de woonplaats van een persoon;
verzoekschrift ; brief van dankbetuiging ;
in constitutioneele staten het antwoord
der volksvertegenwoordiging op de troonrede ; de plaats waar een wissel betaald
moet worden ; die zet is aan mijn adres,
die zet is op mij gemunt, dat kan ik in
mijn zak steken; Adresboek, boek dat
de namen der inwoners met aanduiding
hunner woonplaatsen bevat; Adreskan.
toor, kantoor waar men inlichtingen
kan krijgen over personen en zaken ;
Noodadres, op den wissel geplaatste aanwijzing . van dengene, aan wren de houder
van den wissel, ingeval van weigering
der betaling door den betrokkene, verplicht is den wissel ter acceptatie of ter
betaling aan te bieden. Zie art. 181 Wetb.
v. Kooph. ; Adressant, degene die zich
met een bezwaar- of verzoekschrift tot
een regeeringslichaam wendt; Adressee.
ren, (Fr.) adresser, mettre (libeller) l'adresse,

la suscription, (Eng.) to address (direct), to
put on Me address, direction, (D.) adressieren, (Ital.) indirizzare, porre l'indirizzo,
(Sp.) dirigir cartas, goner la direccien, las
senas, richten, zenden, sturen, verwijzen.
Ad restituendum, (Lat.).

Tot teruggave

of vergoeding.

Ad rhombum, (Lat.). Volgens de ruit
(meetkunstige figuur), geschikt, deugdelijk.
Adriaan. Zie Hadrianus.
Adrogatie, yr. (Lat.). In het Roineinsche
recht aanneming tot kind van een persoon,
die niet meer onder de vaderlijke macht
staat en erin bewilligt om zich onder de
vaderlijke macht van een ander te plaatsen ; Adrogeeren, zulk een persoon tot
kind aannemen.
A droite. (Fr.; spr.: adroat). Rechts,
naar de rechterzijde.
Adscensus uteri, (Lat.). Het omhooggaan van den buik bij zwangere vrouwen.
Adsjem, m. (Arab.). Pers, buitenlander,
vreemdeling in Arabic.
Adscribeeren, (Lat.). Toeschrijven, toeeigenen ; Adscriptie, toeschrijving ; Adscriptor, medeonderteekenaar.
Adscriptus glebae,(Lat.). (Aan de aardkluit verbonden). Lijfeigene, hoorige. (Fr.)
Attaché a la glebe.
Adsectatie, yr. (Lat.). Begeleiding, aanhang ; Adsectator, aanhanger, begeleider ;
Adsecteeren, begeleiden, aanhangen.

BAALE, Handboek.

Adulator
Ad secundas nuptias venire of ad
secunda vota migrare, (Lat.). Een tweede

huwelijk sluiten, hertrouwen.
Ad separatum. Afzonderlijk, alleen.
Ad Serenissimum, (Lat.). `,Aan Zijne
Doorluchtige Hoogheid.
Ad special's, (Lat.). Voor de bijzondere
omstandigheden ; Ad speciem, voor den
schijn.
Adsorptie, yr. (Lat.). Verzwelging; opneming van gassen door poreuse stoffen.
Adspersorium, (Lat.). Wijwaterkwast.
Adspiceeren, (Lat.). In het oog krijgen,
aanschouwen.
Adspirant, m. (Lat.). Degene die naar
een betrekking dingt.
Ad statum legendi, (Lat.). Om te doorlezen.
Adstipulatie, yr. (Lat.). Instemming ;
Adstipulator, instemmer, toestemmer ;
Adstipuleeren, instemmen.
Adstrictie, yr. (Lat.). Samentrekking,
verstopping ; inkrimping van de weefsels
door den invloed van sommige stollen;
Adstringens, (Lat.), samentrekkend geneesmiddel; Adstringent, samentrekkend;
Adstringentia, mrv., samentrekkende geneesmiddelen, die de eigenschap bezitten
om de organische weefsels, waarmede
men ze in aanraking brengt, samen te
trekken ; Adstringeeren, samentrekken.
Adstrueeren, (Lat.). Toelichten, beweren ; Adstructie, toelichting.
Ad summam, (Lat.). In het geheel; Ad
summum, op het hoogste, op het uiterste ;
Ad superiorem judicem appellare, in
hooger beroep gaan; Ad tempus
svoorloopig; Ad tempus vitae, feven
lang ; Ad tristem partem strenua est
suspicio, bij de bedroefde partij komt
achterdocht spoedig op ; Ad turpia nemo
obligatur, tot schandelijke handelingen
is niemand verplicht.
Aducar (Sp.). Soort van zijde.
A due, (Ital.). Met tweeen corde, op
tweestemmig, voor
twee snaren ;
twee stemmen.
Adufe, vr. (Arab.). Oostersch muziekinstrument, tamboerijn, trom met bellen.
Adular, m. Maansteen, een kleurloos
of eenigszins blauwachtig, groenachtig of
roodachtig, zeer schitterend kaliveldspaat,
dat dikwijls den glans van paarlemoer beef t.
Adulatie, yr. (Lat.). Pluimstrijkerij, flikarij.
flooierij, ophemel
Adulator, m. (Lat.), Adulateur, m. (Fr.),
pluimstrijker, flikflooier, ophemelaar; Adulatorisch, flikflooiend, ophemelend ; Adulatrice, vr.(Fr.),pluimstrijkster,flikflooister,
ophemelaarster ; Aduleeren, honig om
den mond smeren, pluimstrijken, flikflooien, ophemelen.
3

Adullamieten
Adullamieten, m. mrv. Zoo noemde
men in 1866 in Engeland tijdens de beraadslaging over de Reformbill een kleine
groep ontevredenen der liberale partij,
die met de behoudsmannen stemden (naar
de holen van Adullam waarin David zich
met zijn aanhangers voor Saul verborgen
hield).
Adulter, m. (Lat.). Echtbreker, overspelige ; Adultera, echtbreekster, overspelige vrouw ; Adulteratie, yr. vervalsching van munten, win, enz. ; Adulterator, vervalscher, valsche munter ; Adulterinus, valsch (van munten) ; Adultereeren , vervalschen; Adulterium , echtbreuk ; Adulterium duplex en simplex,
dubbele of eenvoudige echtbreuk, naar
mate slechts een der schuldigen gehuwd
is, of beiden de huwelijkstrouw geschonden hebben ; Adulter monetae, m., valsche munter.
Ad ultimum, (Lat.). Ten laatste, tot besluit.
Adultus, m. (Lat.). Volwassene.
Adumbratim, (Lat.). Schetsachtig, onnauwkeurig; Adumbratie, yr., korte vluchtige schets of ontwerp, afschaduwing ;
Adumbreeren, afschaduwen, schetsen,
ontwerpen ; bemantelen.
Ad unguem, (Lat.). Eigenlijk : op den
nagel. Dit werd gezegd van steenhouwers,
die met den nagel over afgewerkte marmeren platen streken om te onderzoeken
of er soms jets aan de bewerking ontbrak; (eigenlijk) wanneer jets zoo glad of
effen is, dat de daarover gaande nagel
geen oneffenheid of jets ongelijks bemerkt,
d. i. nauwkeurig, stipt, juist ; jets ad
unguem kennen, beteekent jets op zijn
duimpje kennen, (Fr.) savoir quelque chose
sur fongle, sur le bout du doigt, jets op
den nagel, op den top van den vinger
kennen.
Ad unum. Tot den laatsten man toe,
allen zonder uitzondering.
A-dur. Toonaard met 3 kruisen.
Adurens, m. (Lat.). Brandend of bijtend
geneesmiddel, b.v. Spaansche vliegen ;
Adurent, brandend ; Adurentia , mrv.,
brandende of bijtende middelen ; Adust,
verbrand, verzengd ; Adustibel, brandbaar ; Adustie, yr., het branden ; verhitting
van het bloed en andere sappen.
Ad usum, (Lat.). Volgens het gebruik,
de gewoonte; Ad usum Delphini, ten
behoeve of ten gebruike van den Dauphin;
deze uitdrukking wordt gebezigd om een
beroemde uitgave der Latijnsche classieke
schrijvers aan te duiden, welke vervaardigd is voor den zoon en vermoedelijken
troonsopvolger van Lodewijk XIV, koning
van Frankrijk ; spottenderwijze wordt deze
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uitdrukking gebruikt voor uitgaven, die tot
in het overdrevene gezuiverd zijn van
alles wat aanstoot zou kunnen geven ;
Ad usum transfereeren, in zwang brengen;
Ad utrumque paratus, tot beide dingen
bereid, op beide voorbereid ; Ad valorem,
naar de waarde, uitdrukking gebezigd bij
den invoer van waren of goederen, waarvan het invoerrecht naar de waarde en
niet naar het gewicht berekend wordt ;
Ad valvas, aan de deuren ; — academicas,
aan de deuren der Universiteit, – curiae,
aan de deuren van het raadhuis, — ecciesiae of templi, aan de deuren der kerk,
— judicii, aan de deuren der rechtbank of
van het gerechtshof.
Advectie, yr. (Lat.). Aanvoer, transport;
Advector, degene die jets aanvoert of
vervoert.
Advena, m. (Lat.). Aankomeling.
Advenant. Zie A l'avenant.
Advent, m. (Lat.) Adventus, m. Komst
van Christus ; — spiritus sancti, uitstorting van den Heiligen Geest ; Advent=
zondagen, Adventtijd, de laatste vier
weken voor Kerstmis ; Adventicia bona,
van den in het Romeinsche recht oorspronkelijk streng volgehouden regel, dat
de zoon, die onder de macht des vaders
staat, geen eigen vermogen kan bezitten,
doch dat alles wat hij verwerft aan den
vader behoort, werd in den keizertijd in zooverre afgeweken, dat de vader slechts het
vruchtgebruik en de administratie, niet den
eigendom had van bepaalde categorieen
van goederen, die de zoon buiten bet vermogen des vaders om zich verworven
had ; deze goederen heetten bona adventicia. Adventisten, mrv., sekte in NoordAmerika en Engeland, die aan de terugkomst van Christus in zichtbare gestalte
en aan een daarmede beginnend duizendjarig rijk gelooft ; Adventief, bijkomend;
Adventieve wortels, nevenwortels ; Ad=
ventorisch, betreffende de komst.
Adventurer, m. (Eng. ; spr : edventjoerar). Avonturier.
Adverbium, o. (Lat.). Bijwoord ; Ad=
verbia of Adverbien, mrv., bijwoorden ;
Adverbialia, mrv., bepalingen van omstandigheid, plaats, tijd en wijze, b.v. adverbialia causae, bepalingen van de oorzaak ;
adverbialia loci, plaatsbepalingen; Adver=
bialisch, bijwoordelijk ; Adverbialiter, als
bijwoord gebruikt.
Adversa fortuna, yr. (Lat.). Tegenspoed,
ongeluk ; Adversa pars, tegenpartij ; Ad=
versaria, mrv., boek voor aanteekeningen
van verschillenden aard, boek waarin men
datgene opteekent dat men niet vergeten
wil ; Adversarius, m. (Lat.). Adversaire,
(Fr. ; spr. : adverser), tegenstander ; Ad=

Advertance
versatief, tegenstellend ; Adversatieve
zinnen, die tegenovergestelde gedachten
of begrippen uitdrukken ; Adversiteit, yr.,
tegenspoed, ongeluk.
Advertance, yr. (Fr.; spr: advertans).
Bedachtzaamheid.
Adverteeren. Aankondigen in de dagbladen ; Advertentie, yr., aankondiging
in de dagbladen.
Advertised bonds, mrv. (Eng.; spr.:
eddvertijst). Tot betaling opgeroepen schatkistbiljetten.
Advertiser, m., (Eng. ; spr. : eddverlifrar). Aankondiger, waarschuwer; nieuwsbode.
Advies, o. (Fr.) avis, (Eng.) advice, (D.)
Avis, Bericht, (Ital.) avviso, (Sp.) aviso ;
volgens —, (Fr.) suivant (selon) avis, (Eng.)

as per advice, as advised, (D.) laut Avis,
(Ital.) secondo (come d') avviso, (Sp.) segun
aviso; met of zonder — (Fr.) suivant ou
sans avis, (Eng.) with or without advice,
(D.) laut oder ohne Avis, (Ital.) secondo o
senza avviso, (Sp.) segun o sin aviso ; bij
gebrek aan –, (Fr.) faute d'avis, (Eng.)
for want of advice, (D.) mangels Avis,
(Ital.) per mancanza d'avviso, (Sp.) por
falta de aviso. Bericht ; meening; raadgeving ; in het wisselrecht zie art. 142
Wetb. v. Kooph. De trekker is verplicht
aan den betrokkene tijdig kennis of advies
te geven van den door hem getrokken
wisselbrief, en, bij nalatigheid daarvan,
gehouden tot vergoeding van de kosten,
door weigering van acceptatie of betaling
uit dien hoofde gevallen. Adviesbrief, m.
(Fr.) lettre d'avis, (Eng.) letter of advice,

advice letter, advice note, (D.) Avisbrief,
(Ital.) lettera d'avviso, (Sp.) carta de aviso,
brief dien een koopman schrijft om jets
aan zijn correspondent te berichten; Adviesjacht, o., vaartuig om bevelen over
te brengen ; Adviseeren, (Fr.) aviser, Bonner avis, (Eng.) to advise, give advice, (D.)
avisieren, (Ital.) avvisare, dar avviso, (Sp.)
avisar, dar aviso, berichten, advies geven.
Advitaliteit, yr. en Advitalitium, o.
Vruchtgebruik, levenslang gebruik eener
zaak.
Ad vitam aeternam, (Lat.). Veor het
eeuwige leven.
Ad vivum resecare, (Lat.). De nagels
tot op het vleesch afknippen; jets al te
nauwgezet opnemen of opvatten.
Advocaat, m.(Lat.); Advocatus, m.Eigenlijk degene die te hulp geroepen wordt.
(Fr.) avocat, (Eng.) lawyer, barrister, (D.)
Advokat, Rechtsanwalt, (Ital.) avvocato, (Sp.)
abogado. Pleitbezorger, verdediger voor
het gerecht ; Advocatus Del, (eigenlijk :
pleitbezorger van God) verdediger van
,een heilige of van iemand dien men heilig
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verklaren wit; Advocatus diaboli, advocaat des duivels, pleitbezorger der partij
welke zich tegen de heiligverklaring verzet ; Advocatus ecclesiae, beschermheer
of verdediger der Kerk ; Advocaat.
generaal, m., ambtenaar van het openbaar
ministerie bij een gerechtshof; Advocaat
Pathelin, titel eener klucht uit de i5de
eeuw, waarin een advocaat een lakenkooper oplicht en daarna door zijn eigen
client bedrogen wordt ; Advocatuur, het
beroep van advocaat en daarmede gepaard
gaande bezigheden.
Advocatenboom = Abacade.
Ad votandum, (Lat.). Tot het uitbrengen
van stemmen bij verkiezingen.
Advoteeren. Voorstemmen.
Ady, m. Maat op de kust van Malabar
= 0,26 meter.
Adynamie, yr. (Gr.). Krachteloosheid,
zwakte ; Adynamisch, krachteloos.
Adynatocrasie, yr. (Gr.). Losse, zwakke
vermenging.
Adyton, Adytum, o. (Gr.). Het ontoegankelijke, het allerheiligste.
A. E. = Archi- Episcopus, (Lat.). Aartsbisschop.
Aed = Aedes, (Lat.). Kerk.
Aedicula, yr. (Lat.). Huisje, gebouwtje,
nis.
Ae d if i catie, yr. (Lat.). Opbouwing,
stichting ; Aedificeeren, opbouwen, stichten, sterken.
Aedilis, m. (Lat.). In het Rome der
oudheid, opzichter over de openbare gebouwen, over de markt, zedenpolitie en de
openbare spelen ; bouwmeester ; Aediliteit, yr., waardigheid van aedilis.
Aedituus, m. (Lat.). Koster, tempelbewaker.
Aedo, yr. (Gr.). Schaamte ; Aedoea, mrv.,
schaamdeelen ; Aedoeoblennorrheue, yr.,
witte vloed ; Aedoeodynie, yr., pijn in de
schaamdeelen ; Aedoeltis, yr., ontsteking
der schaamdeelen ; Aedoeographie, beschrijving der schaamdeelen ; Aedoeolatrie, vr., godsdienstige vereering der
schaamdeelen ; Aedoeologie, leer der
schaamdeelen, verhandeling over de wellevendheid ; Aedoeomycoderitis, yr., ontsteking van de slijmvliezen der schaamdeelen; Aedoeotomie, ontleding der
schaamdeelen.
Aedon, yr. (Gr.). Nachtegaal.
Aeger amore, (Lat.). Die ziek is van
liefde ; aeger animo, zielszieke ; aegri
somnia, mrv., droomen van een zieke,
ziekelijke wonderlijke inbeeldingen.
Aegocreos, m. Die horens heeft als
een geit, bijnaam van Pan.
A. E. I. 0. U. = Austriae Est Imperium
Orbis Universi, d. i. de gansche aarde is

Aello
aan Oostenrijk onderworpen, (ook :) alle
eer komt aan Oostenrijk toe.
/keno, yr. (Gr.). Eene der harpijen.
Aelpathie, vr. (Gr.). Aanhoudende ziekelijkheid, voortdurend sukkelen.
Aeiphygie, yr. (Gr.). Levenslange verbanning.
Aeol-. Zie Eol-.
Aem-. Zie Em-.
Aen-. Zie En-.
Aeon-. Zie Eon-.
Aequal-. Zie Equal-.
Aequa lance (Lat.). Onpartijdig, van hetzelfde gewicht ; aequa lanx, evenwicht ;
aequivoca, mrv., dubbelzinnige uitdrukkingen; aequo animo, met gelijkmoedigheid, zonder er door ontmoedigd te worden; aequum et bonum, recht en billijk.
Aequi-. Zie Equi-.
Aequo pulsat pede, (Lat.). De dood
slaat met een onverschilligen voet ; de
dood klopt zoowel aan de poorten der
paleizen als aan de deuren der hutten.
De Fransche dichter Malherbe (1556-1628)
drukt dezelfde gedachte uit in de volgende
verzen :
Le pauvre en sa cabane oil le chaume le couvre
Est sujet a ses lois,
Et la garde qui veille aux barrieres du Louvre
N'en defend pas nos roil.

Aer, m. (Lat.). Lucht ; Aeraat, koolzuur
water; Aeratle, vr.(Lat.), voortbrenging van
lucht ; Aeriform, luchtvormig ; Aerisch,
aan de lucht blootgesteld ; Aeriseeren,
in lucht veranderen ; Aerobaat, luchtwandelaar, luchtspringer, koorddanser ; Aerobien, (Gr.), bacterien die zuurstof noodig
hebben om te kunnen leven ; Aerobom,
luchtbal met een daaraan bevestigde bom ;
Aerodiaphanometer, (Gr.), werktuig om
de doorschijnendheid der lucht te bepalen ;
Aerodlaphthoroscoop, in., werktuig om
de zuiverheid der lucht te onderzoeken ;
Aerodroom, o., plaats om proeven te nemen met luchtballons ; Aerodynamiek,
yr., leer van de wetten der beweging van
luchtvormige lichamen ; Aerographie, yr.,
beschrijving der lucht ; Aeroide, luchtkleurig, nevelig, dof ; Aeroclinoscoop,
m. (Gr.), toestel voor stormseinen ; Aeroleptyater, m., luchtverdunner, luchtpomp ;
Aeroliet, m., luchtsteen, meteoorsteen (de
verschijning van een vuurkogel is de eerste
gedaante van dit verschijnsel ; de glans
van dien vuurkogel is zeer sterk ; de
vuurkogels verschijnen op een aanzienlijke
hoogte in den dampkring ; de schittering
der vuurkogels stelt ons in staat hunne
snelheid te bepalen, die alleen met die
der planeten te vergelijken is en in sommige gevallen io tot 40 kilometer per
seconde bedraagt ; nadat hij een grooteren
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of kleineren afstand heeft afgelegd, spade vuurkogel uiteen en dan ziet men opeens scherven, die in verschillende richt
tingen wegvliegen ; deze uiteenbarsting
gaat met een oorverdoovend geluid gepaard ; gewoonlijk volgen verscheidene
knallen elkander op ; eerst na deze lichten geluidverschijnselen vallen de stukken
van den luchtsteen neder met een zeer
geringe snelheid en dringen niet zeer diep
in den grond ; op het oogenblik van hun
val zijn zij zeer heet aan de oppervlakte,
terwij1 het binnenste daarentegen merkwaardig koud is); Aerologle, yr. (Gr.),
leer der lucht, bestudeering der lucht uit
een geneeskundig oogpunt ; Aeromancle,
waarzeggerij uit lucht ; AeromechanIca
= Pneumatiek ; Aeromel = Manna ;
Aerometer, m., luchtmeter ; Aerometrier
yr., leer van de eigenschappen der lucht,
bepaling van de dichtheid en spankracht
t, m., iuchtschipper ;
der lucht; Aeronau
Aeronautiek, yr., kunst om luchtballons te
vervaardigen en te besturen ; Aerophaan,
doorschijnend als de lucht ; Aerophobie,
yr., luchtschuwheid, vrees voor lucht;
Aerophoon, yr., toestel door Edison in
1878 uitgevonden en bestemd om de stem
van den mensch op zeer groote afstanden hoorbaar te maken ; het is een soort
trompet, die bestaat 1°. uit een vlies,,
waartegen gesproken wordt en dat een
stijve stang draagt, welke bij elke trilling
een dubbele klep opent en sluit, 2°. een
breed trillend vlies dat een trommel in
twee afdeelingen verdeelt, 3°. een opgevouwen buis die in deze beide afdeelingen
uitloopt en aan hare beide einden met
kleppen gesloten is, 4°. een derde vlies
dat veel grooter dan het tweede en daarmede verbonden is door een stijve stang ;
de trommel is met samengeperste lucht
gevuld ; als men tegen het eerste vlies
aan spreekt, dan worden door de trillingen
er van de beide kleppen beurtelings geopend en gesloten ; de samengeperste
lucht gaat van de eene afdeeling in de
andere over en brengt op het tweede
vlies uitgebreidere trillingen te weeg,
welke op het derde vlies overgeplant
worden ; de aldus voortgebrachte geluiden dragen tot op 20 kilometer ; dit toestel kan bij mistig weder op zee groote
diensten bewijzen ; Aerophonlsch, luidklinkend ; Aerophoor, toestel door Denay.
rouse uitgevonden en dienende om zuivere
lucht toe te voeren aan personen, die
zich onder water bevinden of in besmette
dampkringslucht ; het bestaat uit een vergaarbak waarin lucht onder een drukking
van 25 a 3o atmosferen gebracht wordt„
en uit een buis van caoutchouc, voorzien,

Aera
van automatische kleppen, die deze lucht
in den mond van den patient brengt of
in den helm van een duikerskostuum
fscaphander), een veiligheidslamp, welke
door lucht uit den vergaarbak gevoed
wordt, verschaft desnoods licht, dat voldoende is om in de duisternis den weg
te kunnen vinden ; Aerophorisch, luchtbevattend ; Aerophyten, mrv., planten
welke in de lucht aanwezig zijn; planten
die in de lucht leven in tegenoverstelling
met waterplanten ; Aerophthora, yr., bedorvenheid der lucht ; Aeroscoop, o.,
werktuig, dat dient om het in de lucht aanwezige stof op te vangen ten einde het met
het microscoop te onderzoeken ; Aerosis,
yr., luchtverversching, aanwezigheid van
lucht in lichamen, opgeblazenheid, verdunning van het bloed ; Aerosiet, o., zilvererts ; Aerostaat, m., luchtbal, luchtschip ; Aerostatie, yr., kunst om luchtballons te vervaardigen en te besturen ;
Aerostatiek, yr., leer van het evenwicht
van luchtvormige lichamen; Aerostatische
pers, yr., toestel om uit te loogen of uit
te trekken ; Adrostier, m. (Fr.), bestuurder
van een luchtbal, soldaat behoorende tot
de afdeeling der luchtschippers ; Aerothe=
rapie, vr., geneeswijze door middel van
dampkringslucht, verdunde of sam e ngeperste lucht (de geneeskracht der lucht
hangt of van hare zuiverheid, van daar
de gunstige invloed van een verblijf op
het land, in het gebergte of aan zee) ;
Artrothorax, m. (Gr.), ontwikkeling van
lucht in de borstholte tusschen de longen
en het borstvlies ; Aerotonoon, (Gr.), windboog, wiens pijlen door de kracht der
lucht afgeschoten worden ; Aeroxerotes,
yr. (Gr.), droogheid der lucht ; Aerozoen
= Aeroblen ; Aerozoisch, dat lucht noodig heeft om te leven.
Aera. Zie Era.
Aer. vulg. = Aerae vulgaris, (Lat.).
Volgens de gewone tijdrekening.
Aere perennius, (Lat.). Duurzamer dan
metaal, niet te verdelgen.
Aerugo. Groenachtige aanslag, kopergroen ; — crystallisata, kristal in het kopergroen; — nobilis, edele roest die op het
brons gevormd wordt ; — plumbi, loodwit ; — scissilis, zwavelgroen; Aerugineeren, een metaal kunstmatig met edelen roest overdekken, aan een metaal
kunstmatig een oudachtig voorkomen
geven.
Aes, o. (Lat.). Erts, brons, geld; — alienum,
vreemd, geleend geld, schulden; — caldarium, klokspijs ; — combustum, gebrand
koper ; — confessum, een voor het gerecht
erkende schuld ; — cyprium, Cyprisch
erts, koper ; — flavum, galmei koper ;
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— hepatizon, leverkoper; — pyropum,
gaskoper ; — resignatum, het als boete
ingehouden deel der soldij ; — signatum,
geld met het gewichtmerk in het oude
Rome; — triplex, drievoudig metaal (om
het voorhoofd en de borst een driedubbele laag metaal hebben, d. i. een
flink en standvastig maar hardvochtig
karakter hebben ; — viride, kopergroen.
Aesculanus, (Lat.). God der munten ;
Aesculine, yr. Een stof in de schors van
de paardenkastanje ; Asculus, paardenkastanje.
Aesculaap. Zie Esculaap; Aesop.
Zie Esopus; Aesthema. Zie Esth —.
Aesthesis. Zie Esthetiek.
Aet. of Aetat. = Aetatis (Lat.). Van
zijn of haar ouderdom.
Aetas, yr. (Lat.). Leeftijd, ouderdom;
— canonica, leeftijd welke vereischt wordt
voor het bekleeden van een kerkelijk
ambt ; — legitima, de door de wet gevorderde ouderdom ; — pubertatis, leeftijd
waarop men huwbaar is ; — pupillaris,
minderjarigheid ; — superadulta, meerderjarigheid ; — virilis, mannelijke leeftijd.
Aeternus, (Lat.). Eeuwig ; Aeternum
vale, voor eeuwig vaarwel; gezegde dat
Ovidius aan Orpheus in den mond legt
als deze voor de tweede maal zijn dierbare Eurydice verliest.
Aethal. Lichaam dat bij het verzeepen
uit walschot gewonnen wordt.
Aether, m. (Gr.). Uiterst fijne, ijle, zeer
elastieke stof in het wereldruim die alle
lichamen doordringt ; vluchtige ontvlambare vloeistof, ether; — aceticus, azijnether ;
— ammoniacatus, ammoniakether ; —
anaestheticus, gevoelloos makende, bedwelmende ether ; — benzoicus, benzoeether ; — bu6Iricus , boterzuurether; —
cantharidatus, ether uit Spaansche vliegen ;
— formicicus, mierenether ; — hydrobromicus, broomethyl; — hydroiodicus joodethyl ; — muriaticus, zout- of keukenzoutether ; — nitricus, salpeterether; —
oenanthicus, wijnether; — oxalicus, zuringzuurether; — petrolei, petroleumether; —
PhosPhoricus,phosphorether, —sulphuricus,
zwavelether.
Aethiops, m. (Gr. en Lat.). Moor (door
de zon verbrande) = Ethiopia. ; — antimonialis, spiesglanszwart ; — auratus,
goudzwavelzwart; — cupri, koperzwart ;
— graphicus, met graphiet afgewreven
kwikzilver ; — martialls, ijzerzwart; —
mercurialis, kwikzilverzwart ; — mineralis
fusione paratus, kwikzilverzwart door
smelting bereid, zwart zwavelkwikzilver;
— narcoticus, slaapverwekkend poeder ;
— saccharatus, suikerzwart ; — vegetabilis,
plantenzwart.

Aetiet
Aetiet of Aetites, o. (Gr.). Arendsteen,
(wegens den vorm) niersteen. De naam
arendsteen komt van de meening der Ouden,
die geloofden, dat deze steen in arendsnesten werd gevonden.
Aetius, stadhouder van Gallic, behaalde
in 451 n. C. op de Catalaunische velden
bij Chalons-sur-Marne een beslissende
overwinning op den Hunnenkoning Attila,
en werd in 454 vermoord door den
Westromeinschen keizer Valentinianus III.
Aetos, m. (Gr.). Adelaar, huisgevel,
vooral de driehoekige gevelspits der
tempels.
Aette, (Jodenduitsch). Vader.
Aevia. In oude kerkgezangen gebruikelijke verkorting van Halleluja.
Aevum, o. (Lat.). Menschenleeftijd.
A. F. = Anni futuri, (Lat.). Van het
aanstaande of eerstvolgende jaar.
Af, m. Mond, degene die het woord
voert voor den koning van Abessinie.
Afendis, (Nieuwgr.). Heer, waarvan het
Turksche Efendi of komt.
Affa, o. Gewicht op de Goudkust in
Afrika = I ons.
Affabel, (Fr.). Minzaam, vriendelijk,
spraakzaam ; Affabiliteit, yr., minzaamheid, vriendelijkheid, spraakzaamheid.
Affabulatie, vr. (Fr.). Zedelijke strekking
eener fabel.
Affadeeren, (Fr.). Laf, flauw, smakeloos
maken, doen walgen.
Affaibleeren, (Fr.). Verzwakken, zwak
of krachteloos maken, doen afnemen.
Affaire, vr. (Fr.). Zaak, ding van belang, bezigheid; hetgeen men hebben moet;
gevecht ; — d'amour, liefdeshistorie ; —
d'argent, geldzaak ; — de coeur, iets waarbij
het hart in het spel is ; — d'honneur, iets
waarmede de eer gemoeid is, tweegevecht,
duel ; chargé d'affaires, in de diplomatie
zaakgelastigde, die bij ontstentenis van een
gevolmachtigd minister de zaken van het
gezantschap behartigt.
Affaissement, m. (Fr.; spr.: affesman).
Ineenzakking, ineenzijging, verzakking,
verzwakking.
Affaitage, yr. (Fr. ; spr. : affettaadzje).
Africhting van valken.
Affameeren, (Fr.). Uithongeren, laten
verhongeren, gebrek laten lijden.
Affanato, (Ital.). Bekommerd, weemoedig.
Affatim, (Lat.). Rijkelijk, in overvloed.
Affectus, (Lat.). Gemoedsstemming,
neiging des gemoeds, hartstocht ; Affec=
tatie, (Fr.), gemaaktheid, ingebeeldheid,
schijn-aanneming, aandoening, bezwaring
met hypotheek, bijzondere bestemming ;
Affecteeren, (Fr.), bijzondere voorliefde
laten blijken, den schijn aannemen, be-
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geerig zijn, gaarne willen, aandoen, een
nadeeligen invloed hebben, verbinden,
toekennen, bestemmen; Affectie, (Fr.),
genegenheid, aandoening; Affectief, (Fr.),
aandoenlijk, roerend, innerlijk gevoeld ;
Affectiewaarde, prijs dien een gek
voor iets geven wil, prijs dien een
lief hebber voor jets overheeft; Affectueus, toegenegen, liefderijk, vriendelijk,
innem end.
Affeterie, yr. (Fr.). Gezochtheid, gemaaktheid, gekunsteldheid.
Affettuosissamente, Affettuosissimo,
(Ital.). Zeer gevoelvol, langzaam en teeder
Affettuoso of con affetto, (Ital.), aandoenlijk, hartstochtelijk, met warmte.
Affibulatie, yr. (Lat). Aanhechting,
aangesping; Affibuleeren, aanhechten,
aangespen.
Affiche, vr. (Fr.). Aanplakbiljet, strooibiljet, aankondiging, bekendmaking ; les
petites affiches, advertentieblad : Afficheeren, aanplakken, bekend maken, aan de
groote klok hangen, te koop loopen met
iets, uithangen ; Afficheur, aanplakker.
Affidavit, o. Verklaring onder eede door
een buitenlandsche regeering opgelegd
aan de houders van effecten of staatsfondsen, waardoor zulk een regeering er
in bewilligt om die houders vrij te stellen
van belasting op die effecten.
Affiliatie, vr. Aanneming tot kind, opneming in of aansluiting aan een genootschap ; Affilieeren, als kind aannemen,
voor zoon of dochter verklaren, opnemen
in een genootschap, een orde, een klooster,
een vrijmetselaarsloge.
Affiloir, o. (Fr. ; spr. : affilaar). Tang
der perkamentbereiders, wetstaal.
Affinage, yr. (Fr.). Zuivering, loutering.
Affinerie, yr. (Fr.). Werkplaats waar
grondstoffen gezuiverd worden, draadtrekkerij, ijzerdraad of plaatijzer in rollen ;
Affineur, zuiveraar, fijnhekelaar, fijnscheerder van laken, draadtrekker ; Affineeren, zuiveren, louteren, reinigen,
puntig maken van spelden ; Affineerwater, etswater.
Affinitas, (Lat.). Verwantschap,
electica, keurverwantschap, – multiplex,
veelvuldige verwantschap, – producta,
teweeggebrachte verwantschap, – reciproca, wederkeerige verwantschap, –
simplex, eenvoudige verwantschap.
Affiniteit, yr. Zwagerschap; zie art.
350 v. h. Burg. Wetb.: Zwagerschap bestaat in de betrekking welke door aanhuwelijking geboren wordt tusschen den
eenen der echtgenooten en de bloedverwanten van den anderen ; keurverwantschap, scheikundige verwantschap, aantrekkingskracht.

Affinis
Affinis, m. en vr. (Lat.). Iedere aangehuwde.
Affiquet, (Fr.). Breihoutje ; (mrv.) kwikjes en strikjes.
Affirmando, (Lat.). Bevestigend, toestemmend ; Affirmatie, bevestiging, beeedigde verklaring ; Affirmatief, bevestigend ; Affirmeeren. bevestigen, toestemmen, verzekeren, een verklaring afleggen.
Affixa, (Lat.) mrv. van Affixum, o. (Fr.)
Affixes. Aanvoegsels, aanhechtsels, wat
bijgebouwd of spijkervast is ; Affixio et
refixio, aanhechting en wegneming ; Af=
fixum, o., aanhechtsel, aangehechte letter
of lettergreep, verlenging van een woord;
aangehecht blad.
Affleureeren, (Fr.). Zichtbaar worden
aan de oppervlakte van den grond, waterpas zijn.
Afflictie, (Fr.). Droefheid , hartzeer ;
Afflitto (Ital.), bedroefd; con afflizione,
met vveemoed, met droefheid.
Affluentie, yr. (Lat.). Toevloeiing, toestrooming ; Afflueeren, toevloeien, toestroomen ; Afflux, toevloed, aandrang.
Affodil, vr. Plantensoort uit de familie
der Liliaceeen.
Afforage, yr. (Fr.). Belasting op den verkoop van wijn.
Afformatie, yr. In de Hebreeuwsche
spraakleer de vorming van de verschillende personen van het werkwoord door
aanhechting van verkorte persoonlijke
voornaamwoorden.
Affranchi, (Fr.). Gefrankeerd ; Affranchissement, (Fr.), frankeering ; affranchissement insuffisant, ontoereikend gefrankeerd.
Affrêtement, m. (Fr. ; spr. : affreeteman). Bevrachting van een schip, overeenkomst betreffende het huren van een
vaartuig ; deze overeenkomst moet schriftelijk zijn en den naam en den tonneninhoud van het vaartuig, den naam van
den gezagvoerder en de namen van den
verhuurder en den bevrachter bevatten ;
zij moet eveneens inhouden de plaats en
den tijd, waarover overeengekomen is
wat het laden en lossen betreft, en den
vrachtprijs ; ten slotte moet zij aanduiden
of de bevrachting gedeeltelijk of geheel
is en de schadeloosstelling vermelden in
geval van vertraging. In de Fransche
havens aan de Middellandsche Zee wordt
het woord nolisement gebruikt ; (Eng.)
chartering,affreightment, (D.) Befrachtun ,
(Ital.) noleggio, noleggiamento, (Sp.) etamento,Affreter,noliser (Fr.), bevrachten,
(Eng.) to charter, to freight, to a/freight,
to hire, (D.) befrachten, (Ital.) noleggiare,
.prender a note, (Sp.) fletar; Affreteur
(Fr.), bevrachter,(Eng.)charterer,freighter,
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affreighter, (D.) Befrachter, (Ital.) noleggiatore, (Sp.) fletador.
Affrettando en Affrettoso, (Ital.). Met
spoed, haastig.
Affreus, (Fr.). Schrikbarend, ontzettend,
ijselijk, schromelijk, akelig.
Affriandeeren, (Fr.). Belust maken, verlekkeren, verwennen, verlokken.
Affricata (mrv.). Affricatae, vr. (Lat.).
In de klankleer een samengestelde medeklinker, die uit een plof klank en een
wrijfklank bestaat, b.v. pf en ts.
Affront, o. (Fr.). Beleediging, vernedering, beschaming, schande ; Affronterie,
yr., schaamtelooze bedriegerij ; Affrontee=
ren, grof beleedigen, in de eer tasten.
Affubleeren, (Fr.). Opdirken, opschikk en, toetakelen.
Affunde, (Lat.). In recepten : giet er op
of er bij ; Affusie, vr., opgieting, bijgieting.
Affuit, o. (Fr.). Onderstel voor een kanon.
Afialtsjik, m. (Russ.). Weyer en verkooper van katoenen dekens.
A fiato, (Ital.). Aanduiding dat de blaasinstrumenten moeten invallen.
A fleur de. (Fr.). Op dezelfde hoogte
met iets, gelijk met iets.
A fond, (Fr. ; spr. : afon). Grondig ;
charge a fond, doorgezette aanval.
A fonds perdu, (Fr. : spr. : afonperdu).
Op lijfrente.
A forfait, (Fr. ; spr. : aforfee). Voetstoots.
A fortiori, (Lat.). Met des to meer reden.
Afrancesados, mrv. (Sp.). Aanhangers
van Frankrijk in Spanje gedurende den
oorlog met Napoleon I (18o8-1814) op
het Pyreneesch schiereiland.
Africanismus, o. Het slecht Latijn
spreken in het door de Romeinen veroverde Noord-Afrika.
Africus, (Lat.). Zuidwestenwind.
Afrikaander, m. Blanke inboorling in
Zuidafrika; afstammeling der Europeanen
in de Kaapkolonie.
Afoe, o. (Arab.). Vergeving eener zonde.
Afzelia, yr. Plantensoort die genoemd
is naar den Zweedschen plantkundige

Afzelius.
Ag = Argentum. Zilver.
Aga, (Turksch). Heer, opperste, bevelhebber.
Agacant, (Fr.; spr.: agassan). Prikkelend, plagend, tergend, opwekkend, uitlo end, aanleiding gevend ; Agaceeren,
prikkelen, sarren, tergen, opwekken, uitlokken, belust maken, aanleiding geven ;
Agacerie, yr., prikkeling, plagerij, uitlokking.
Agada, vr. Abessinische fluit.
Agagropilae, mrv. Steenen in de maag
van sommige herkauwende dieren. Zie
Bezoar.

Agalactie
Agalactie of Agalaxie, yr. (Gr.). Gebrek aan zog in de borsten der moeder.
Agalik, (Turksch). Waardigheid en gebied van een aga.
Agallochehout, o. Aloehout, paradijshout, kleine boom in Oostinde, die op
moerassige gronden groeit er zijn drie
soorten, welke zeer harsrijk zijn en een
zeer sterken reuk verspreiden ; dit hout,
dat verkeerdelijk aloehout genoemd wordt,
wordt door de schrijnwerkers gebruikt.
Agalma, (Gr.). Beeld, tempelversiering ;
Agalmatholiet, (Gr.), speksteen.
Agamemnon, m. (Gr.). Eigenlijk de volhardende ; koning van Mycene, opperbevelhebber van het Grieksche leger in
den Trojaanschen oorlog; bij zijn terugkeer in Griekenland werd hij vermoord
door zijn vrouw Clytemnestra en Egisthus.
Agami, m. Trompetvogel, vogel behoorende tot de familie der messnaveligen
in de orde der steltloopers ; hij is zoo
groot als een volslagen kip, zijn vederen
zijn zwartachtig met schitterend paars op
de borst, zijn rug is aschkleurig en van
boven vaalbruin, zijn kop en hals zijn
alleen met dons bedekt, de omtrek van
zijn oogen is vederloos, zijn bek is korter
dan zijn kop, gewelfd en kegelvormig,
zijn vleugels en staart zijn kort, bijgevolg
vliegt hij slecht maar loopt zeer hard.
Hij bewoont Zuidamerika, waar hij in
de bosschen leeft en zich met zaden en
vruchten voedt. De trompetvogel laat zich
gemakkelijk tam maken en in dezen
nieuwen toestand ontwikkelt zijn verstand
zich verbazend. Naar men zegt, is hij
onder de vogels wat de hond onder de
zoogdieren is.
Agamie, yr. (Gr.). Ongehuwde staat ;
Agamisch, ongehuwd; Agamist, m., oude
vrijer, ongehuwde.
Aganactesis, vr. (Gr.). Pijnlijke aandoening.
Aganippiden, mrv. Bijnaam der Muzen,
naar de bron Aganippe bij den Helicon.
Agapen, mrv. (Gr.). Gemeenschappelijke maaltijden der eerste Christenen, die
door het concilie van Carthago in 397
afgeschaft werden,
Agapanthus, yr. (Gr.). Sierplant uit de
familie der Liliaceeen.
Agapete, yr. (Gr.). Geliefde, liefelijke ;
Agapeten , mrv., vrome ongehuwde
vrouwen die in de vierde eeuw gemeenschappelijk te zamen leefden en het
Christendom trachtten te verbreiden in
huizen, waar alleen vrouwen toegang
hadden; zij waren niet door kerkelijke
geloften gebonden.
Agaphiet, m. Soort van turkoois.
Agar, yr. Dienstmaagd en daarna vrouw
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van Abraham, moeder van Ismael, van
wien, volgens den Bijbel, de Arabieren
afstammen.
Agar-Agar, m. Kleverige stof, welke
door uitkoking in water verkregen wordt
uit Indisch zeegras, dat Aja-aja, mos

van Ceylon, Javaansch zeegras, (Gracilaria lichenoides) heet ; in China wordt het
gebruikt voor het maken van confituren ;
het papier wordt er doorschijnend door ;
natuurvorschers gebruiken deze stof als
bestanddeel van het voedsel voor microbenculturen.
Agaricine, yr. Zuur dat uit den paddestoel, die op lorkenboomen groeit, vetkregen wordt.
Agaricus, (Fr.) Agaric. Bladzwam,
boomzwam ; in den handel en de geneeskunde komen twee soorten voor, de eerste
heet agaricus der apothekers of wine —, de
tweede — der chirurgen, de eerste werd
vroeger veel gebruikt als wormverdrijvend en purgeermiddel, de tweede dient
om het bloed te stelpen bij lichte verwondingen ; Agaric mineral (Fr.), ook
steenmerg of maanmelk genoemd, is een
soort van koolzure kalk.
Agaricia of Agaricina. Zwamkoralen ;
Agaricieten, koraalversteeningen.
Agasch of Agatsch, o. Turksche
Agaso, m. (Lat.). Rij- of stalknecht.
Agassiz (1807-1874). Beroemde Zwitsersche natuurvorscher, vooral bekend
door zijn Natuurlijke Gesclliedenis der Zoetwatervisschen en zijn Studien over de Glet-

schers.
Agastrisch, (Gr.). Zonder maag; Agas=
tronomie, verlamming der maagzenuwen.
Agatha, Agathe, vr. (Gr.). De goede,
zachtaardige ; Agathobiothiek, yr., kunst
van een goed leven te leiden ; Agatho=
demon, goede geest, beschermgeest ; Agathoergoi, mrv. In Sparta bestond de lijfwacht der koningen uit 300 uitgelezen
jongelingen van 20 tot 3o jaren, die ridders heetten, hoewel zij te voet dienden.
leder jaar traden de 5 oudsten uit het
corps : deze werden agathoergoi genoemd
en voor gezantschappen gebruikt ; Aga=
thocles, m., die een goeden naam heeft ;
tiran van Syracuse (361-287 na C.) ; Aga=
thologie, leer van het hoogste goed ;
Agathon, m., de goede, naam van een
beroemden roman van Wieland ; Aga=
thophyllum, soort van plant op Madagascar, die de inboorlingen als kruiderij
gebruiken.
Agati Basji, m. (Perz.). Opperhofmeester.
Agatiseeren. In agaat veranderen.
A gauche, (Fr. ; spr. : agoosje). Links,
aan de linkerzijde.

Agave
Agave, yr. (Gr.). Prachtaloe uit Amerika ; als vrouwennaam beteekent het de
beroemde, de edele ; Agavus, m., de edele,
beroemde.
--age, zeer dikwijls voorkomende uitgang van Fransche zelfstandige naamwoorden, die met den Hollandschen uitgang age in vrijage, slijtage, stolfage,
enz. overeenkomt ; deze uitgang wordt
achter aan zelfstandige naamwoorden gehecht en duidt dan een verzameling aan,
b.v. feuillage (gebladerte), of aan den stam
van werkwoorden en beteekent dan een
werking of de uitkomst eener handeling,
b.v. arfientage (landmeten), blanchissage
(bleeken, wasschen), fiderinage (pelgrimstocht).
Age, donkergeel, op boter gelijkend vet,
dat in Mexico uit een schildluis gewonnen
wordt.
Age, (Lat.). Welaan, voorwaarts ; Age
quod agis, let op hetgeen gij doet.
Age, (Fr.). Leeftijd, ouderdom ; Age, bejaard.
Agelastos, (Gr.). Die nooit lacht.
Agence, vr. (Fr. : spr. : azjans). Agentuur; Agence Havas, agentuur voor telegraphische berichten te Parijs.
Agenda, mrv. (Lat.). Eigenlijk wat er
gedaan moet worden, aanteekeningboekje ;
Agende, vr. (Lat.), kerkelijk voorschrift,
handboek voor den altaardienst.
Agenesie, yr. (Gr.). Ongeschiktheid tot
voortteling tengevolge van een gebrek der
organen of door bedorvenheid van het
zaadvocht.
A genoux, (Fr. ; spr.: azjenoe). Op de
knieen, kniel neder !
Agens, (Lat.). De werkende kracht, beweegoorzaak; Agens in rebus, (Lat.). In
den lateren Romeinschen keizertijd een
hooge ambtenaar, dien de keizer naar
de provincies stuurde, teneinde zich over
den stand der zaken te doen inlichten, eigenlijk een officieele spion en als zoodanig
zeer gehaat.
Agent, m. (Fr.) agent, commissionnaire,
(Eng.) agent, factor, (D.) Agent, (Ital.) agente,

commissionario, (Sp.) agente, comisionista).
Zaakbezorger, vertegenwoordiger van een
handelshms ; Agent de change (Fr.), beeedigd openbaar ambtenaar, die bij besluit
van den president der Republiek, op de
voordracht van den minister van financien, benoemd wordt ; niemand kan agent
de change zijn, tenzij hij voile vijf en
twintig Saar oud is, tenzij hij Franschman
is, tenzij hij overlegt een getuigschrift van
geschiktheid en goed gedrag geteekend
door de hoofden van verscheidene bankiers- of handelshuizen ; op de effectenbeurs te Parijs worden de zaken uitslui-

41

Agesilaus
tend gedaan door tusschenkomst van de

agents de change, wier vergadering uitmaakt wat men het parquet noemt ; de
agents de change komen op de beurs te
half een en blip/en er tot drie uur ; gedurende deze twee en een half uur wordt
de officieele beurs gehouden. wier opening
en sluiting door klokgelui aangekondigd
wordt ; de plaats, waar de agents de change
zich in het beursgebouw bevinden, heet
corbeille, de agents de change zijn ook bevoegd tot het koopen en verkoopen van
wissels en ander handelspapier en geldartikelen zij maken de officieele beursnoteering op ; Agent de la Silrete, m.
(Fr.), politieambtenaar zonder uniform die
niet anders doet dan het opsporen van
misdadigers, rechercheur, stille politieagent ; Agent provocateur (Fr.), handlanger der geheime politie, die het vertrouwen van verdachte personen zoekt
te winnen en hen aanzet tot staatkundige
vergrijpen ; Agentuur of Agentschap,
(Fr.) agence, commission, maison de commission, (Eng.) agency, commission business, (D.) Agenturgeschtift, (Ital.) agenzia,

commercio (casa) di commissione, (Sp.)
agenzia, commercio (casa) de comisiOn,
werkkring van een agent; Agentia, mrv.
(Lat.), werkende geneesmiddelen.
Ager, m. (Lat.). Akker.
Agerasie, yr. (Gr.). Het niet oud worden,
jong schijnen, jeugdige frischheid op den
ouden dag.
Ager assignatus, m. (Lat.). Land van
het Rijk of de gemeente dat aan een
bijzonder persoon wordt overgedragen ;
censualis, land waarvoor belasting wordt
betaald ; -- decimanus of decumanus, akker
waarvan tienden betaald worden.
Ageratum, Leverbalsem.
Agere causam, (Lat.). Een proc es voeren.
Ager emphyteuticus, m. (Lat.). Land
waarop erfpacht of een beklemming rust ;
limitaneus, grensland, in den Romeinschen keizertijd land gegeven aan de
soldaten, die de grenzen beschermen
moesten ; — novalis, braakliggende akker;
—parochialis, pastorieland;— .pubficus, land
dat aan den staat behoort ; firivatus,
land dat aan een bijzonder persoon behoort; restibilis, akker welke jaarlijks
bezaaid wordt ; — vectigalis, land dat aan
den staat behoort en tegen betaling van
grondbelasting verpacht wordt
Agesilaus, (444-36o v. Chr.) beroemd
Spartaansch veldheer. Hij werd koning
van Sparta in 401, streed in 396 en 395 met
goeden uitslag tegen de Perzen in KleinAzie, doch werd gedwongen terug te
keeren, toen Perzie een aantal Grieksche
staten, waaronder Athene en Thebe de

Agetor
voornaamste waren, wist te bewegen aan
Sparta den oorlog te verklaren. Deze
oorlog, de Corinthische genaamd, eindigde
in 387 met den door Antalcidas gesloten
vrede, waarbij Sparta wel is waar de hegemonie behield, maar de Klein-Aziatische
Grieken onder den koning van Perzie
kwamen. De slag bij Leuctra (37i) maakte
echter aan het overwicht van Sparta een
einde, waarop Thebe de leidende staat in
Griekenland werd.
Agetor, m. (Gr.). Aanvoerder, heerscher.
Ageusie, yr. (Gr.). Ontstentenis van
smaak, het niet kunnen proeven.
Ageustie, -yr. (Gr.). Het nuchter zijn,
het vasten, het nuchter blijven.
Agevole, (Ital. ; spr : adsjeevole). Licht,
bewegelijk.
Aggelatie, vr, (Lat.). Het bevriezen.
Aggeneratie, vr. Aaneengroeiing van
twee lichamen.
Agger, m. (Lat.). Dam ; Aggeratim, op
hoopen ; Aggeratie, yr. ophooping ; Aggereeren, ophoopen.
Aggestie, yr. (Lat.). Bijbrenging, ophooping.
Aggiustatamente, (Ital. ; spr : add.
sjoetatamente). Stipt, nauwkeurig.
Agglomeraat, o. (Lat.). Het samengepakte, samenhoopsel ; Agglomeratie, yr.,
samenpakking, opeenhooping; Agglomeration bruxelloise, yr. (Fr.), Brussel en
zijn voorsteden ; Agglomereeren, samenpakken, opeenhoopen.
Agglutinantia, mrv. (Lat.). Aaneenverbindende geneesmiddelen, kleefmiddelen ; Agglutinatio maxillae inferioris,
mondklem;Agglutinatie,vr.,ineengroeiing,
samenkleving; bijvoeging van lettergrepen
in de Toeraansche talen ; Agglutineeren,
samenkleven, aaneengroeien ; Agglutineerende talen, waarin de buigingsuitgangen
door een samenkoppeling van wortelwoorden worden vervangen, b.v. het
Hongaarsch, het Turksch, bet Baskisch, enz.
Aggratiatie, yr. Begenadiging , Aggra=
tiatio publica, begenadiging door een
monarch bij gelegenheid eener heuglijke
gebeurtenis, b.v. bij de geboorte van een
troonopvolger ; Jus aggratiandi, zie Jus;
Aggratieeren, begenadigen.
Aggravatie, vr. (Fr.). Verzwaring van
straf, verergering; Aggravant (Fr.), verzwarend ; circonstances aggravantes, verzwarende omstandigheden ; Aggraveeren,
verzwaren, verergeren ; Aggrave, verscherpte bedreiging met den kerkelijken
banvloek.
Aggredeeren, (Lat.). Aangrijpen, aanvallen.
Agiatamente, (Ital.; spr. : adsjatamente).
Gemakkelijk.
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Ageeren, (Lat.). Handelen, werken, te
werk gaan, gerechtelijk vervolgen.
Agillochum. Zie Agallochehout.
Agio, o. (Fr.) agio, change, (Eng.) premium, exchange, (D) Agio, Au/geld,
Wechselgeld, (Ital.) aggio, cambio, (Sp.)
agio, cambio. Opgeld; Agiotage, beursspel (Fr.) agiotage, jeu de bourse, (Eng.) stock

jobbing, stock gambling, jobbery, agiotage,
(D.) Borsespiel, (Ital.) aggiotaggio, giuoco
di borsa, (Sp.) agiotaje, juego de bolsa;
Agioteur, m. beursspeculant, (Fr.) agioteur, joueur de bourse, (Eng.) stockjobber,
stockgambler, (D.) Borsenspieler, (Ital.)
aggiotatore, giuocatore di borsa, (Sp.) agiotador, agiotista, jugador de bolsa.
A giorno, (Ital.). Als op klaarlichten dag.
Agioscoop, m. (Gr.). Toestel voor het
vertoonen van nevelbeelden.
Agiosideron, o. (Gr.). Heilig ijzer, de
heilige hamer die bij de Christenen in
het Oosten de klokken vervangt.
Agitabel. Beweeglijk, wat te bespreken is.
Agitakel of Agitaculum, o. Roerstok,
stamper bij het bereiden van geneesmiddelen.
Agitata res, yr. (Lat.) Afgehandelde
dikwijls besproken zaak ; Agitatie, yr.,
gemoedsbeweging, aandoening, gejaagdheid, onrust, woeling, opwinding; Agitato,
(Ital.; spr. : adsjitato) of con agitazione,
onrustig, woelig; Agitator, woelgeest,
roervink, onruststoker, opruier, godsdienstige of staatkundige drijver; Agitatorisch, opruiend ; Agiteeren, opruien,
bewegen, zenuwachtig maken, schudden,
in rep en roer brengen.
Aglaia, yr. (Gr.). Naam van eene der
drie gratien (eigenlijk glans, pracht, sieraad).
Aglia, yr. (Gr.). Witte vlek op het hoornvlies ; een vlinder ; de 47e der kleine planeten.
Agligak, m. Groenlandsche pijI die geworpen wordt.
Aglossie, yr. (Gr.). Gemis der tong.
Aglossostomie, yr. (Gr.). Mond zonder
tong.
Aglutie, Aglutitie, yr. (Lat.). Onvermogen om te slikken, het niet kunnen
slikken. = Dysphagie.
Agma, o. (Gr.). Breuk van beenderen.
Agmen, o. (Gr.). Tocht van een Leger;
Agminaal, betreffende den tocht van een
leger.
Agnaat, m. (Lat.). Bloedverwant van
vaderszijde, zwaardmaag ; Agnatie, yr.
bloedverwantschap van vaderszijde in de
afdalende linie ; Agnatisch, die bloedverwantschap betreffende.
Agnathie, yr. (Gr.). Misgeboorte zonder
onderkaak en waaraan het onderste

Agnel
gedeelte van het gelaat ontbreekt.
Agnel, Agnelet, m. (Fr.). Oude Fransche
gouden munt met een paaschlam er op ;
van Lodewijk IX tot Jan II was de waarde
ongeveer 7 gulden, later ongeveer 8 gulden;
Agneline, yr. (Fr. ; spr.: anjelien), lamswol;
Agnelins, (spr. : anjelijn), lamsvellen.
Agnes, yr. (Fr.). Kuische, reine ; jong
onnoozel meisie ; Agnes Sorel, geliefde
van koning Karel VII van Frankrijk
(1409-1450).
Agni, m. Vuurgod in de Indische godenleer.
Agnitie, yr. (Lat.). Erkenning van een
aanspraak, een akte, een oorkonde. Zie
Recognitie.
Agnitoria, vr. Vonnis waarbij jets erkend wordt.
Agnoeten, mrv. (Gr.). Onwetenden ;
naam eener Christelijke secte in de 4de
eeuw.
Agnomen, o. (Lat.). Bijnaam ; Agno=
mineeren, een bijnaam geven ; Agno=
minatie, yr., gelijkluidendheid.
Agnosceeren, (Lat.). Erkennen dat iets
juist of in orde is.
Agnosie, yr. (Gr.). Onwetendheid, onkunde ; Agnostici, mrv., nietweters, degenen die beweren dat het bestaan van
God niet bewezen is ; Agnosticismus, o.
(Gr.), wijsgeerig stelsel volgens hetwelk
het absolute ontoegankelijk is voor den
menschelijken geest, en dat een volkomen
onkunde belijdt omtrent het beginsel en
den grondslag van alle verschijnselen in
de natuur en op het gebied der zedelijkheid; dit woord wordt vooral gebezigd
om de leer van den Engelschen wijsgeer
Herbert Spencer aan te duiden, die veel
overeenkomst heeft met die van Auguste
Comte en Littrë.
Agnus, m. (Lat.). Lam, langwerpig ronde
medaille van was door den Paus gewijd,
die op de eene zijde een lam met de kruisvaan en op de andere de beeltenis van
een heilige vertoont ; op den Witten Zondag
na zijne wijding en vervolgens om de
zeven jaren wijdt de Paus de agnus;
Agnus castus, (Lat.), kuischboom, monnikspeper; Agnus Da, Lam Gods, d. i.
Jezus volgens het Evangelie van Johannes,
hoofdstuk I, vers 29, het Lam Gods dat
de jzonde der wereld wegneemt ; gebed
gedurende de mis ; de laatste zinsnede
van het gezang bij de mis ; Agnus paschalis,
paaschlam; Agnus scythicus, varenkruid.
Agoge, yr. (Gr.). Trapsgewijze opeenvolging der tonen ; Agogiek, yr., leer van
de opeenvolging der tonen.
Agomphiasis en Agomphosis, vr. (Gr.).
Het losstaan of waggelen der tanden ;
Agomphisch, tandeloos.
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Agrarisch
Agon, m. (Gr.). Wedstrijd, rechtsgeding.
Agonalien en Agonien, mrv. (Lat.).
Feesten ter eere van Janus in het oude
Rome.
Agone, vr. (Gr.). Verbindingslijn der
plaatsen waar de magneetnaald precies
naar het noorden wijst.
Agonie, yr. (Fr.). Het zieltogen, de
doodstrijd, doodsangst.
Agonismus, o. (Gr.). Wedstrijd ; Ago=
nist, m., strijder, kampvechter ; Agonis=
tarch, m., bestuurder der worstelspelen ;
Agonistiek, yr., worstelkunst, gymnastiek;
Agonistisch, strijdend, worstelend; Ago=
nographie, vr., beschrijving van de worstelspelen ; Agonographisch, de worsteling beschrijvend ; Agonotheet, m., kamprechter.
Agonizzanten, mrv. (Sp.). Broeders van
den goeden dood (monnikenorde).
Agonycliten, mrv. (Gr.). Degenen die
de knieen niet buigen (sekte).
Agora, Yr. (Gr.). Marktplein.
Agorah, vr. (Hebr.). Kleine munt.
Agoranoom, m. (Gr.). Marktmeester ;
Agoranomie, vr., opzicht over de markten.
Agoraphobie, yr. (Gr.). Storing in de
hersens tengevolge waarvan de lijder een
afschuw heeft van het openbaar verkeer
en alle vermakelijkheden en vergaderingen schuwt, menschenschuwheid.
Agouti, m. (Fr. ; spr.: agoeti). Varkenkonijn op de Antillen en in de warme
streken van Zuidamerika, Amerikaansche
haas en konijn.
Agrafe, yr. (Fr.). Haak, haakje, houvast,
verbinding, instrument van den heelkundige om de randen van wonden tot
elkander te trekken ; Agrafeeren, toehaken, vasthaken.
Agrammatist, m. (Gr.). Onkundige,
ongeleerde.
Agrandissement, m. (Fr. ; spr.: agrandiesseman). Vergrooting, uitbreiding, vermeerdering.
A grands pas, (Fr. ; spr.: agranfta).
Met groote schreden.
Agrapha, mrv. (Gr.). Eigenlijk wat niet
geschreven is, overgeleverde uitspraken
van Jezus die niet in de Evangelien staan;
Agraphie, yr. (Gr.), het niet bij machte
zijn om te schrijven.
Agrarisch. Wat op de verdeeling der
landerijen of op den landbouw in ' het
algemeen betrekking heeft; — wetten, in
het oude Rome wetten die de verdeeling
der landerijen regelden, vooral de wet
van Caus Licinius Slob() (376 v. C.), die
bepaalde dat geen burger meer dan 125
hectaren mocht bezitten ; deze wet, welke
wet Licinia genoemd werd, bepaalde
bovendien, dat het overschot der ver-

Agraviados
overde landerijen onder de plebejers ver•
deeld zou worden naar verhouding van
minstens 175 aren per hoofd ; maar deze
voorschriften werden door de patriciers
zoo weinig nagekomen, dat ongeveer twee
en een halve eeuw later er bijna geen vrije
mannen op het land aanwezig waren;
toen stelde de volkstribuun Tiberius Semprcnius Gracchus voor de landerijen, die
aan den staat toebehoorden, onder de
arme burgers te verdeelen ; dit voorstel
werd aangenomen, maar de patriciers
verhinderden de uitvoering dezer wet
Sempronia en brachten een oproer teweeg,
waarin Tiberius Gracchus vermoord werd;
hierdoor niet afgeschrikt stelde zijn broeder Calus Gracchus voor om de wet Sempronia weder van kracht te verklaren,
maar hij werd evenals zijn oudere broeder om het leven gebracht ; onder het
consulaat van Cicero deed de tribuun
Servilius Rullus het voorstel om alle
staatseigendommen in Italic en daar buiten
te verkoopen om met de opbrengst van
dien verkoop landerijen aan te koopen,
die dan onder de armen verdeeld zouden
worden, maar Cicero wist te bewerken, dat
dit voorstel verworpen werd ; de wetten
van Sulla, Caesar en Augustus, welke de
verdeeling der veroverde of verbeurdverklaarde landerijen regelden, worden
ook tot de agrarische wetten gerekend ;
AgrariErs, mrv., staatkundige partij in
Duitschland, die voor de belangen der
grondbezitters en landbouwers opkomt.
Het is een grove dwaling, wanneer men
in onzen tijd aan de uitdrukking agrarische
wet de beteekenis geeft van gelijke verdeeling van alle landerijen onder de burgers van den staat ; Agrarische banken,
kredietinstellingen ten behoeve van de
landbouwers.
Agraviados, mrv. (Sp.). Eigenlijk de
beleedigden, staatkundige partij in Spanje,
tegenstanders der Bourbons in de 18e
eeuw ; in 1826 aanhangers der priesterpartij, die de onbeperkte heerschappij der
p erk wilden vestigen en Don Carlos op
den troon verheffen.
Agreabel, (Fr.). Aangenaam.
Agrdage, m. (Fr.). Makelaarsloon te
Bordeaux.
Agreeeren, (Fr.). Welwillend aannemen,
beamen, goedkeuren, een schuldvordering
als juist erkennen ; Agrement, m. (Fr.,
spr.: agreeman), toetreding, toestemming,
goedkeuring, aangenaamheid, bevalligheid,
taitspanning, verpoozing, versiersel, bijwerk ; voyage dagrament, pleizierreis.
Agreeur, m. (Fr.). Takelmeester, scheepsoptuiger.
Agregados de Embassada, mrv. (Sp.).
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Agrimensor
Leden van een Spaansch gezantschap.
Agregaat, o. Opeenhooping, verzameling ; in de rekenkunde de som ; vereeniging van verscheidene mineralen tot een
geheel ; Agregatie, vr. (Fr.) opeenhooping,
aanneming in een genootschap, bevoegdom als leeraar of hoogleeraar in Frankrijk
aangesteld te worden ; Agregaattoestand,
m., toestand, waarin een lichaam zich tengevolge der verschillende wijzen, waarop
zijne kleinste deelen (moleculen of atomen)
met elkander verbonden zijn, bevindt ;
men onderscheidt drie dezer toestanden;
den vasten, vloeibaren en gasvormigen;
Agregeeren, opnemen in een genootschap,
ophoopen ; Agregó, m. (Fr.; spr.: agreezjee),
hij, die na een met goeden uitslag afgelegd vergelijkend examen in Frankrijk
de bevoegdheid heeft verkregen om tot
leeraar aan een gymnasium of hoogere
burgerschool of tot hoogleeraar aan een
universiteit aangesteld te worden.
Agres, mrv. (Fr. ; spr.: agree). Scheepstuig, takelage.
Agresseur, m. (Fr.). Aanrander, aanvaller ; Agressie, aanranding, aanval ;
Agressief, aanrandend, aanvallend; Agresseeren, aanranden, aanvallen.
Agrest, m. (Ital.). Sap van onrijpe druiven.
Agreste, (Fr.). Landelijk, onbebouwd,
wild, boersch, onbeschaafd, ruw.
Agricola, m. (Lat.). Landman, landbouwer, boer, huisman ; Rudolf Agricola
(Roelof Huisman), geboren te Baflo in de
provincie Groningen in 1442, gestorven
te Heidelberg in 1485, bekend door zijn
groote geleerdheid, tijdgenoot van Wessel
Ganzevoort; Agricole, (Fr.), landbouwend,
den landbouw betreffend; Agrichemie,
de op den landbouw toegepaste scheikunde ; Agriculture, yr. (Fr.), akkerbouw,
landbouw; Agriculturist, lid eener partij
in Engeland, die de belangen van den
landbouw boven die van handel en nijverheid voorstaat; Agricultuurstaat, staat
wiens bloei op den landbouw berust;
Agricultuursysteem = Physiocratisch
systeem.
Agri decumates, mrv. (Lat.). Tiendenland, deel van het Romeinsche Germanie
in den hoek tusschen den Rijn en den
bovenloop van den Donau door een grenswal van het overige Germanie gescheiden.
Agriffeeren, (Fr.). Met de klauwen
beetpakken, met de klauwen vastklemmen.
Agrifolium, o. (Lat.). Wouddistel.
Agrigentum. Stad op Sicilie, het tegenwoordige Girgenti, beurtelings door de
Carthagers en de Romeinen genomen.
Agrihout, o. Ebbenhout uit Oostindie.
Agrimensor, m. (Lat.). Landmeter; Agri=
mensuur, vr., landmeetkunde.

Agriminist
Agriminist, m. (Fr.). Agrementwerker,
agrementverkooper.
Agrimonia. Leverkruid, plant uit de
familie der Rosaceen.
Agrionia, mrv. (Gr.). Feesten te Argos
ter eere van Bacchus en de Zanggodinnen,
waarbij raadsels opgegeven werden ; ver•
zameling van raadsels.
Agriophagen, mrv. (Gr.). Volken die
zich met het vleesch van wilde dieren
voeden; wildediereneters.
Agriothymie, yr. (Gr.). Woestheid,
ntoordzucht.
Agrippa, m. en Agrippina, yr. Eigenlijk
de verkeerdgeborene, geboren met de
voeten in plaats van met het hoofd vooruit;
Agripplinsche geboorte, geboorte met
de voeten vooruit ; Agrippa, Romeinsch
veldheer, schoonzoon en gunsteling van
keizer Augustus, onderscheidde zich in
den slag bij Actium en liet het Pantheon te Rome bouwen (63— 12 v. C.);
Agrippa, alchimist en wijsgeer, geboren
te Keulen, in armoede te Grenoble gestorven (1486-1535); koning Agrippa
(Handelingen der Apostelen, hoofdstuk
25 en 26, vooral 26, vers 28 : ,,En Agrippa
zeide tot Paulus : gij beweegt mij bijna
een Christen te worden") ; Agrippina,
kleindochter van keizer Augustus, dochter
van Agrippa en Julia, trouwde met Germanicus, bij wien zij verscheidene kinderen kreeg, waaronder Caligula en Agrippina; zij werd door Tiberius verbannen
en stierf in 33; Agrippina, dochter van
Germanicus en Agrippina, geboren te
Keulen in 16 na Chr., werd de moeder
van Nero zij trouwde voor de derde maal
met haar oom keizer Claudius, liet hem
haar zoon Nero als kind aannemen en
vergiftigde hem om Nero op den troon
te plaatsen, maar deze, die de voogdijschap zijner moeder moede was, liet haar
in 59 om het leven brengen; Agrippine,
persoon in het treurspel Britannicus
van Racine; Agrippiniaan, m., volgeling
van Agrippinus, volgens wiens leer de
door een ketter toegediende doop niet
geldig is ; Agrippa d'Aubigne. Zie
Aubigne.
Agrographie, vr. (Gr.). Beschrijving van
hetgeen op den landbouw betrekking heeft;
Agrologie, yr. (Gr.), wetenschap die handelt over de gesteldheid der gronden in
betrekking tot den landbouw ; Agromanie,
hartstochtelijke ingenomenheid met den
landbouw; Agronoom, landbouwkundige ;
Agronometrie, yr., berekening der waarde
van de landerijen; Agronomie, yr., landbouwkunde ; Agronomisch, landbouwkundig.
Agropilen. Zie Agagropilae.
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Ahead
Agropyrum. Plantensoort uit de familie
der Gramineen, kweek.
Agrostemma. Plantensoort uit de familie der Caryophylleen, veldvlam.
Agrostide en Agostris. Plantensoort
uit de familie der Gramineen, bundelgras,
kwastgras.
Agrostographie, vr. (Gr.). Beschrijving
der grassoorten ; Agrostologie, yr., ver.
handeling over de grassoorten.
Agrumen, o. (Ital.). Agrumi, mrv. Zuurachtige, sappige vruchten, b.v. citroenen,,
sinaasappelen.
Agrypnie, vr. (Gr.). Slapeloosheid ;
Agrypnocoma, wakker blijven terwijl
men gaarne zou willen slapen ; Agrypnotica, middelen om den slaap te verdrijven.
Aguador, m., Aguadores, mrv. (Sp.).
Waterdrager en waterkoopman te Madrid.
Aguapa. Giftboom.
Aguardiente di canna. Portugeesche
of Zuidamerikaansche brandewijn uit suiker bereid.
Heete
Aguas calientes, mrv.
bronnen.
Agua va, (Sp.). Pas op voor het water.
Ague, o. (Eng.; spr. : eegjoe). Koude
koorts, intermitteerende koorts. alle daagsche. anderendaagsche of derdendaagsche koorts.
Aguerreeren, (Fr.). Aan den oorlog
gewennen, in den krijg harden, geschikt
maken om oorlog te voeren.
Aguilles, mrv. (Fr. ; spr. : agiljes). Katoenen doeken van Aleppo.
Agulhasstroom, m. Zeestrooming van
Madagascar naar de zuidpunt van Afrika,
Aguti, o. (Sp.). Goudhaas, knaagdier
dat op een haas gelijkt. Zie Agouti.
Agynie, yr. (Gr.). Het zonder vrouw
zijn; Agynisch, zonder vrouw; Agynus,
m., iemand die geen vrouw heeft.
Agyrmos, m. (Gr.). Eerste dag der
mysterien van Eleusis.
Agyrt, m. (Gr.). Eigenlijk verzamelaar;
marktschreeuwer, goochelaar, kwakzalver;
in een kwaden reuk staande rondtrekkende priester van Cybele. Zie Galli.
Ahab, m. (Hebr.). Vadersbroecler;
koning van Israel (875 —853 v. C.).
Aham. (Sanskr.). Ik, het ontwaakte
zelfbewustzijn.
Ahasverus, (eigenlijk Achasjwerosj),
(Hebr.). Naam voor Xerxes ; naam vatt
den „Wandelenden Jood".
A haute voix, (Fr.; spr.: a oote voa).
Met luider stem.
Ah ca, voyons! (Fr. spr.: assa voajon).
Hei daar, dat gaat zoo niet!
Ahead, (Eng.; spr.: ehedd). Verder vooruit, voorwaarts, kop over hals, zeer snel.

Ahenum
Ahenum, o. (Lat.). Ketel tot uitdamping
{scheikunde).
Ahitophel, (Hebr.). Wijze raadgever,
inzonderheid van David.
Ahovaiboom, m. Braziliaansche boom
uit de familie der Apocynaceen met zaad,
dat zeer vergiftig is.
Ahriman, m. (Perz.). God des kwaads
en der duisternis volgens de leer van
Zarathustra.
Ahull, (Eng.). Voor top en takel, met
geborgen zeilen en vastgesjord roer,
zooals een zeilschip in een storm.
Ahypnie. Zie Aypnie.
a. i. = ad interim.
Ai, o. Zoogdier uit de orde der Tande-

loozen, familie der Trageloopers, luiaard
met drie teenen; Vin d'AI, Champagnewijn.
Aide, m. (Fr.; spr.: eede). Helper; —
de camp, adjudant , officier toegevoegd
aan een militair opperhoofd om diens
bevelen over te brengen ; -- mimoire,
notitieboekje ; aide-tot, le ciel t' aidera, help
u zelven en God zal u helpen ; Aides,
voormalige indirecte belastingen in Frankrijk ; aide de cuisine, bijkok ; — major,
regimentsadjudant ; — mason, opperman ;
— chirurgien, officier van gezondheid;
Aides, alles wat dient om een rijpaard
te besturen, b.v. teugel, sporen, enz.
Aides. Zie Hades.
Aigre de vitriol (Fr. spr. : eegre). Vitrioololie ; Aigre-doux (Fr.; spr. : eegredoe),
zuurzoet, rinsch.
Aigrefin, m. (Fr.; spr.: eegrefijn). Schelvisch ; leepe vos, sluwerd, oplichter.
Aigrette, y r. (Fr.; spr. : eegret). Zilverreiger ; kuif van vogels ; pluim, sieraad
van edelgesteenten in den vorm van een
pluim, pompon aan een militair hoofddeksel ; stralenbundel in de natuurkunde;
haarkuif bij planten.
Aigreur, y r. (Fr. spr. : eegreur). Zuurheid, scherpheid, bitterheid ; het zuur in
de maag, zure oprisping; bij het graveeren
een te diepe snede ; Aigreeren, zuur maken,
verbitteren, verergeren, pijnlijker maken.
Aigu, (Fr.). Scherp, puntig, spits, schel,
doordringend, hevig, acuut ; accent aigu,
scherp toonteeken.
Aiguade, y r. (Fr.; spr. : eegade). Plaats
waar schepen versch water innemen.
Aiguare, y r. (Fr. ; spr. : eegieere). Waterkan, lampetkan.
Aiguille, vr. (Fr.; spr.: eeguiie). Naald,
kompasnaald, wijzer op de wijzerplaat
van een uurwerk; wissel op een spoorweg;
naaldvisch; naaldblad der coniferen ; spitse
bergtop vooral in de groep van den Mont
Blanc; Aiguillette, y r. (Fr.), nestel, y angsnoer, veterkoord; seizing, raband, strop ;
Aiguilleeren, met de naald zuiveren, van
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de staar lichten ; een trein op een ander
spoor brengen; Aiguilleur, wisselwachter ;
Aiguillier, naaldenkoker ; naaldenmaker,
elzenmaker.
Aijar, (Turksch). Maand.
Aijukal. Een der vier hoofdafgoden van
Mongolie met drie hoof den en tien handen.
Ailak, (Turksch). Gerechtigheid.
Ailanthus. Godenboom, Japansche vernisboom, uit de familie der Simarubaceen;
deze schoone boom is afkomstig uit China
en in 1851 in Frankrijk ingevoerd; ongelukkig verspreiden de mannelijke bloesems een niet zeer aangenamen en doordringenden geur ; zijn hout is even fraai
als dat van den noteboom, vaster en
minder bros dan dat van den eik ; zijn
schors is dicht en glad ; op hem leeft een
zijderups die een even fraaie zijde levert
als die van den zijdeworm, die op moerbezieboomen leeft ; de schors van den
wortel wordt gebruikt ais wormenafdrijvend middel.
Aile, y r. (Fr. ; spr. : elle). Vleugel, wiek ;
Aileron, vleugelspits, klein buitenwerk
van een vesting, boutje, yin, schepbord
aan een watermolen, schoffel, wijze van
het haar op te maken in den tijd van
Lodewijk XV, grappige danspas.
Aimabel, (Fr. ; spr. : eemabel). Beminnelijk, beminnenswaardig, vriendelijk, lief.
Aimak. Huisafgod bij de Tartaren.
Aimant, m. (Fr. ; spr. : eeman). Zeilsteen,
magneet, die in groote hoeveelheden gevonden wordt in de Zweedsche en Noorweegsche ijzermijnen, op het eiland Elba,
in Andalusie, op de Philippijnsche eilanden,
in Arabie, China en Siam. Zie Magneet;
Aimanteeren, met den zeilsteen bestrijken,
magnetisch maken; Aimantatie, yr., mededeeling der magnetische kracht.
Ainali, (Turksch). Dukaten.
Aine, (Turksch). Spiegel.
Aiophyllisch, (Gr.). Met altijddurende
bladeren.
Aiora, y r. (Gr.). Schommel.
Air, o. (Fr.). Lucht, wind ; voorkomen,
uitzicht, houding; zich een air geven, een
voornaam voorkomen aannemen, zich als
een deftig persoon voordoen ; zangwijze,
lied, aria ; natuurlijke houding van het
paard bij de oefeningen in de rijkunst :
Airs, mrv., wolken, hemelen, het luchtruim ; aanmatigende houding, uiterlijke
schijn.
Aira. Plantensoort uit de familie der
Gramineen, haargras.
Airak. Bedwelmende drank der Tartaren.
Airing, (Eng. ; spr. : eering). Het luchten,
de blootstelling aan de lucht, wandeling
in de open lucht, uitstapje.

Aired
Aired, (Eng.; spr.: eerd). Gelucht, door
lucht gezuiverd of gereinigd ; gedroogd
door vuur; geventileerd.
Airline railroad, (Eng. ; spr. : eerlijn
reelrode). Bijna rechtlijnige spoorweg.
Airol, o. Donkergroen niet vergiftig
poeder, dat bij het behandelen van wonden als strooipoeder gebruikt wordt.
Aisance, yr. (Fr.; spr. : eezans). Losheid, ongedwongenheid, gemakkelijkheid
van beweging ; ruimte van geld, gegoedheid, welstand, bemiddeldheid ; Cabinet
of lieux d'aisances, geheim gemak, sekreet, bestekamer ; Fosse d'aisance,
heerput, sekreetput.
Aise, yr. (Fr. ; spr.: eeze). Gemak, welstand ; itre a son —, goedaf zijn, er warmpies in zitten, zich prettig gevoelen.
Aissa, m. (Arab.). Naam voor Jezus.
Aissaugue en Essaugue, yr. (Fr. ; spr.:
essooge). Zaknet der visschers aan de
kusten der Middellandsche Zee.
Aissawa, (Arab.). Lid eener sekte in
Algerie, welke beweert, dat zij door haar
geloof tegen vergif, brand, enz. beschut is.
Aitiologie. Zie Etiologie.
Aja. Zie Aya. Hofmeesteres, gouvernante.
Ajahti—Keman. Turksch strijkinstrument.
Ajax. Twee Grieksche helden uit den
Trojaanschen oorlog, wier naam van gelijke beteekenis is met opbruisend, onstuimig krijgsman : 1°. Ajax, zoon van
Telamon, werd door Ulysses overwonnen
in den strijd over de wapens van Achilles,
en krankzinnig geworden van smart,
doodde hij de kudden der Grieken, in de
meening, dat hij vijanden voor zich had;
ten slotte bracht hij- zich zelven om het
leven; eens toen Jupiter de Trojanen
helpend, het Grieksche leger in een wolk
had gehuld zoodat het niet vechten kon,
riep deze Ajax uit : „Jupiter, geef ons
het daglicht terug en stort ons dan in het
verderf"; 2°. Ajax, zoon van Oileus, leed
schipbreuk toen hij van het beleg van
Troje terugkwam, zocht een wijkplaats
op een rots, van waar hij de goden bedreigde, en werd door de zee verzwolgen;
Ajax, treurspel van Sophocles, stelt de
razernij en den zelfmoord van dien held
voor.
Ajin. Turksche regeeringsgebruiken.
Aji, (Sp.). Roode peper.
Ajmak. Genius der gezondheid bij de
Zuidamerikaansche Indianen.
Ajo. (Ital.). Gouverneur van een vorst,
(Sp.) Ayo.
Ajoupa, m. (Fr.; spr. : azjoepa). Op palen
rustend bladerdak in Westindie.
A jour, (Fr. ; spr.: azjoer). Doorzichtig,
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met kleine openingen ; in het boekhouden
en de administratie beteekent het dat de
boeken tot het laatste oogenblik bijgehouden zijn.
Ajourneeren, (Fr.; spr.: azioerneeren).
Verdagen, uitstellen, tot op een anderen
dag verschuiven ; Ajournement, v erdaging, uitstel, verschuiving tot op een
anderen dag.
Ajouteeren, (Fr.; spr.: ajoeteeren). Bijvoegen, vermeerderen, vergrooten.
A Jove principium, (Lat.). Het begin
met God ; de geestelijkheid voorop !
Ajoeroe. Groene papegaai.
Ajustage, yr. (Fr.; spr. : azjustaadje).
Afvijling van muntstukken om ze op het
vereischte gewicht te brengen; opstelling,
pasklaarmaking; Ajusteeren, (Fr.), pasklaar maken, doen sluiten, vereffenen,
bijleggen, in overeenstemming brengen,
in orde brengen, behoorlijk inrichten, stellen, regelen, afvijlen van muntstukken,
opschikken, tooien; Ajustement, o. (Fr.),
pasklaarmaking, vereffening, regeling, bijlegging, schikking, inrichting, opschik, tool;
Ajusteur, m. (Fr.), pasklaarmaker, afvijler
van muntstukken.
Ajutage, yr. (Fr. ; spr.: azjutaadje). Tuit,
pijp, gasbuis, fontein.
Akakia, Geneesheer van Frans I, koning
van Frankrijk, wiens Fransche naam was
Sans-Malice, hetgeen beteekent zonder erg,
argeloos; hekelschrift van Voltaire (Dia-

tribe du docteur Akakia, midecin du pape),
waarin Maupertuis belachelijk gemaakt
wordt ; Voltaire laat Maupertuis het voorstel te berde brengen om een put te graven
tot aan het middelpunt van den aardbol,
om den geneesheer niet te betalen wanneer diens patient sterft, om een Patagonier te gaan vangen ten einde het gewicht van diens hersens te bepalen; verwaande schoolvos.
Akal, (Arab.). Verstand, geslepenheid,
list.
Akefietje. Verbastering van aqua vitae,
levenswater,, brandewijn; onaangenaam,
vervelend, vuil werk.
A Kempis (Thomas). Schrijver van de

Imitatio Christi (Navolging van Christus),
woonde op den Agnietenberg bij Zwolle.
Al. = Alinea. Nieuwe regel; gedeelte
van een tekst tusschen twee nieuwe regels.
Al. = Alias, (Lat.). Anders.
Al of El. Arabisch lidwoord, vooral in
samenstellingen, b. v. alcohol, alchimie.
A la, (Fr.). Op de wijze van; a la francaise, op zijn Fransch.
Ala, yr. (Lat.). Wiek, vlerk, vleugel van
een vogel, een gebouw. een leger; alae
narium, neusvleugels ; alae pulmonum,
longenvleugels; alae aquilae, adelaarswie-

Ala
ken; Alarii, troepen die op de vleugels
staan.
Ala. In den Romeinschen keizertijd eene
afdeeling geregelde cavalerie, meestal 500,
soms moo man sterk. De ala droeg dikwijls den naam van den volksstam,waartoe de ruiters waaruit zij bestond, behoorden. Bij Tacitus worden o. a. vermeld eene ala Batavorum (afdeeling Batavieren) die in 70 n. Chr. tot Claudius
Civilis overliep en eene ala Cannenefatium (afdeeling Canninefaten) die in het
jaar 28 n. Chr. met de Romeinen tegen
de Friezen streed.
Alaaf. Zie Alaf.
A la baisse (speculeeren) (Fr.; spr. : alabes).
Op daling der prijzen van koopwaren of
van den koers van effecten speculeeren.
(Eng.) bear speculation, (D.) auf das Fallen,
1(0n/ermine, Baisse, (Ital.) speculazione al

ribasso, ribassista, (Sp.) especulaciem de
(sobre la, en) baja.
Alabama. Rivier in Noordamerika ; staat
in de Vereenigde Staten van Noordamerika,
soort van katoen : Alabamaquaestie,
strijdvraag tusschen de Vereenigde Staten
van Noordamerika en Engeland, veroorzaakt door het uitrusten van een Noordamerikaansch kaperschip in Engeland, gedurende den secessieoorlog (1860-1865)
en bijgelegd door een scheidsgerecht te
Geneve in 1872.
Alabandine, vr. (Fr.). Soort van rood
quartz; edelsteen die het midden houdt
tusschen granaat en robijn.
Alabandismus, o. Knoeierij in de kunst
(naar de Carische stad Alabanda, waar
een slechte kunstsmaak heerschte).
Alabarch, m. (Gr.). Tollenaar, ambtenaar
der invoerrechten.
Alabaster, m. (Gr.). Fijnkorrelig, doorschijnend gips, ook biscuit de Florence
genoemd , het wordt gevonden in de omstreken van Volterra in Toscane.
Alabazam, m. Een met cognac en fijngestampt ijs vermengde likeur in Amerika.
A la bonne heure, (Fr.; spr.: alabonneur).
Zoo mag ik het, ik heb er vrede mede,
zoo vind ik het goed! Al'abri, beschut ;
A la campagne (spr. : alakanpanje), buiten,
op het land ; A la chasse (spr. : alasjas),
op de jacht.
Alacoque (Marie). Non in het klooster
der Visitatie (Maria Groetenis) te Parayle-Monial (1647-169o), schrijfster van de

Devotie voor het hart van Jezus.
Aladin. Vorst der Assassijnen, meer bekend onder den naam van Oude van den
berg (13de eeuw) ; Aladins wonderlamp,
titel van een vertelling uit de Duizend-eneen-Nachten, de jonge Aladin, die tengevolge van buitengewone omstandigheden
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in het bezit dezer wonderlamp is gekomen,
komt daardoor tot grooten rijkdom en
aanzien ; er wordt dikwijls gezinspeeld
op deze lamp om het geheim vermogen
aan te duiden, dat iemand bezit om in
den kortst mogelijken tijd aan zijn begeerten en grillen te voldoen.
Aladsjas, mrv. Fijne Oostindische met
bloemen doorwerkte taf.
Alaf, Alaaf. Gelukwensch in de landen
aan den Benedenrijn bij het drinkers op
iemands gezondheid ; hij leve!
A la face, (Fr.). In het aangezicht, in
tegenwoordigheid ; A la faveur, onder
begunstiging; A la Figaro, soort van
biljartspel ; A la fin (spr.: alafijn), ten
slotte, ten laatste, op het laatst ; A la
fortune du pot, wat de pot schaft, iemand
uitnoodigen om te komen eten zonder dat
men weet wat er opgedischt zal worden.
Alaga, yr. (Sp. en Turksch). Mats,
Turksche tarwe, spelt.
A la grecque, (Fr.; spr. : alagrek). Op
Grieksche wijze ; versiering a la grecque,
rechthoekige vorm der zoogenaamde Meandersche versieringen (Zie Meander); A la
guerre comme a la guerre, men moet
de dingen nemen zooals zij zijn, zich naar
de omstandigheden schikken ; A la hate
(spr.: ala-aat), in haast ; A la hausse
(speculeeren) (Fr.), op het rijzen of stijgen
der prijzen speculeeren, (Eng.) bull specu-

lation, to speculate for the advance, rise,
(D.) auf das Steigen spekulieren, (Ital.)gluocare (speculare) al (sul) rialto, all' aumenio,
(Sp.) jugar (especular) sobre. el (al) alza,
A la Henri quatre (spr. : alaanrikatre),
op de wijze van Hendrik IV, koning van
Frankrijk ; A la Marie Stuart, op de
wijze van Maria Stuart ; A la jardiniere,
met verschilende groenten er bij ; potage
a la jardiniere, groentesoep.
Ala, (Turksch). Openbare optocht.
Alaise, Alese en Aleze (Fr. ; spr.: aleeze).
Gevouwen beddelaken dat men op een
bed onder een zieke legt om te maken,
dat het bed niet bevuild wordt ; Alai=
seeren, verlichting bezorgen.
Alaje, yr. Door de wet beperkte opvolging in Turkije.
Alajotth, m. Grootste ster in het sterrenbeeld de Voerman.
Alakdaga, m. Mongoolsche springhaas.
Alacriteit, yr. Levendigheid, opgewektheid, opgeruimdheid, dartelheid.
Alactie, (Lat.). Zie Agalactie.
Alalie, yr. (Gr.). Stilstand van het spraakvermogen, sprakeloosheid, verstomming.
Alaliet, o. = Diopsiet.
Alam,(Arab.). Wereld in samenstellingen
als Schah.Alem, Koning der wereld.
Alambic. (Gr.-Fr.). Distilleerkolf.

Alameda
Alameda, yr. (Sp.). Laan van populieren ; met boomen beplante wandelplaats.
A la mesure, (Fr. ; spr.: alamezuur),
(Ital.) a tempo. In de maat; A l'amiable
(Fr.), in der minne; A la minute, op de
minuut af, terstond, dadelijk ; A la mode,
Haar de mode, in de mode ; A la nage,
al zwernmende.
Alanen, my. Een krijgshaftig herdersyolk met een fraaie, rijzige gestalte en
blond haar, dat eerst rondzwierf bij den
Kaukasus en aan de oevers der Wolga,
door de Romeinen onder Pompejus onderworpen werd, zich gedurende de Groote
Volksverhuizing in Portugal en daarna
met de Vandaien onder Genserich op de
noordkust van Afrika vestigde.
Alang=Alang, ( Javaansch). Hoog rietaewas.
A l'anglaise, (Fr. spr. : alangleeze). Op
zijn Engelsch.
Alant. Plant wier wortel als geneesmiddel gebruikt worth.
Alantolie, yr. Vloeibare kamfer (C10
H160).
Alapurine, yr. Wolvet, dat zich van
Lanoline onderscheidt, omdat het geen
water bevat.
A la pyramide, (Fr.). Biljartspel met
15 genommerde in een driehoek opgestelde ballen en een speelbal; A la queue,
(spr. alakeu achteraan; A la renverse,
(spr.: alaranvers), omgekeerd, op den rug.
Alarich of Alaric. Oudduitsche naam,
die almachtig, over alles heerschend beteekent ; Alaric I, koning der Westgothen,
plunderde Rome in 41o, na den keizer
van het West-Romeinsche rijk, Honorius,
tevergeefs in Ravenna belegerd te hebben, en stierf in hetzelfde jaar ; volgens
de sage werden zijn doodkist en zijne
schatten in het afgeleide riviertje Busento,
dat de muren van Cosenza bespoelt, begraven en werden alle gevangenen, welke
dat werk verricht hadden, gedood, opdat
niemand te weten zou komen, waar de
koning begraven lag, en opdat Romeinsche
hebzucht de rust van zijn gebeente niet
zou storen; Alaric II, koning der Westgothen, werd door Clovis, koning der
Franken, te Vouille in 507 verslagen en
gedood ; onder zijne regeering werd de

lex Romana Visigothorum (Breviarium
Alaricianum) in 506 uitgevaardigd als het
wetboek voor de Romeinsche onderdanen
in het Westgothische rijk. (Zie Breviarium).
A la rigueur, (Fr.). Streng genomen,
in letterlijken zin.
Alarm, o. (van het Ital. all'arme, te
wapen !). Noodrumoer, schrik, ontsteltenis.
angst, verslagenheid, oploop ; signal d'alarme, noodrem in een spoorwegrijtuig;
BAAL; Handboek.
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Alarmeeren, verschrikken, do en ontstellen,
verontrusten, te wapen roepen, waarschuwen dat er brand is ontstaan; Alarmist, alarmmaker, uitstrooier van onrustbarende geruchten vooral op de effectenbeurs ; het komt voor in samenstellingen als alarmklok, alarmplaats, alarm-

schot, alarmsignaal, alarmtrom, valsch
alarm.
A la ronde, (Fr.). In de rondte, in het
rond, in den omtrek ; biljartspel met 12
ballen; A la sourdine, gedempt, in alle
stilte, heimelijk, zonder opzien te baren.
Alastor, m. (Gr.). Plaaggeest,
huisduivel ; Alastorie, yr., roekeloosheid.
A la suite, (Fr.; spr.: alaswiet). In het
gevolg, tot iemands gevolg behoorende;
a la suite gevoerd worden, ingeschreven
zijn op den sterktestaat eener troepenafdeeling maar overcompleet zijn, boven
het vereischte getal officieren.
A latere, (Lat.). Aan de zijde; wordt
gezegd van kardinalen, die met buitengewone volmacht door den paus naar
vorsten en naar kerkvergaderingen worden
gezonden; legaat a latere, buitengewoon
gezant van den paus.
A la ache, (Fr.; spr.: alataasje). Op
stuk (werken); A la tite (Fr.), aan het
hoofd.
Alatie, yr. Bevleugeling.
Alatli, Mexicaansche ijsvogel.
Alauda, yr. de leeuwerik ; Alaudae.
Bijnaam van een door Caesar gedurende
den Gallischen oorlog op eigen kosten
uit Galliers opgericht legioen, dat later
als nummer 5 kreeg. (Legio V Alaudae).
De naam is waarschijnlijk afkomstig van
den vederbos, dien de soldaten van dit
legioen op den helm droegen.
Alauraat, o. Salpeter.
A l'avenant, (Fr.). Naar evenredigheid,
naar gelang, in overeenstemming, evenmatig, volgens omstandigheden.
Alba, yr. (Lat.). Wit koorkleed of misgewaad, lang wit priesterkleed.
Alba=Florawijn, m. Wijn van het
eiland Minorca; hertog van Alba of Alva
(15o8-1582).
Albamen, o. Urinezout ; Albane en
Albina, de witte, reine.
Albanitiko, m. Een bij de Albaneezen
in Europeesch Turkije gebruikelijke dans
met onnatuurlijke houdingen en vliegend
haar.
Albanus, m. (Lat.). De witte ; persoon
die van woonplaats veranderde, vreemdeling die niet genaturaliseerd is in het
land waarin hij woont; Albatie of Albi=
ficatie, yr., het bleekmaken van metalen
vooral van het koper.
4

Albast
Albast, o. Soort van halfdoorschijnende
soms geaderde steen die helder wit is ;
Albasten, schitterend wit.
Albatros, m. Stormvogel, de grootste
en dikste van alle zeevogels ; zijn uitgespreide wieken hebben ongeveer drie
meter vlucht; hij wordt gevonden in de
zeeen tusschen Amerika en Afrika, vooral
in de Zuidpoolzee en bij de Kaap de
Goede Hoop; dagen lang ziet men dezelfde
troepen boven de schepen zweven ; hij
rust gewoonlijk uit aan de oppervlakte
der zee ; weekdieren, kuit van visschen,
lijken van walvischachtige en andere groote
zeedieren maken zijn gewoon voedsel uit;
de albatrossen paren tegen het eind van
September ; het wijfje legt maar een zeer
groot langwerpig wit ei ; de eieren van
dezen vogel zijn eetbaar ; zijn vleesch is
taai en heeft een onaangenamen smaak.
Albatus, m. (Lat.) mrv. Albati. In het
wit gekleede, geestelijke, pasgedoopte.
Albedo, vr. (Lat.). Verhouding der sterkte
der door een vlak teruggekaatste lichtstralen tot de kracht van de daarop vallende stralen.
Albergaria, (Ital.) albergo, (Oudduitsch)
heriberga. Herberg.
Albergement, o. (Fr.). Pacht voor 99
jaren, erfpacht.
Alberine, (Ital.). Boomvormige steen in
Toscane.
Alberoni. Kardinaal en minister van
Philips V, koning van Spanje ; hij vatte
het plan op om het regentschap van Philij5s
van Orleans in Frankrijk omver te werpen
door de samenzwering van Cellamare, om
aan Oostenrijk Nape's te ontnemen, den
pretendent naar Schotland te zenden, een
verbond aan te gaan met Karel XII van
Zweden, enz., kortom hij wilde geheel
Europa in vuur en vlam zetten, maar,
daar al zijne plannen schipbreuk leden,
viel hij in ongenade en kreeg den 5 November 1719 een briefje van Filips V,
die hem gelastte Spanje binnen drie weken
te verlaten; hij ging door Frankrijk naar
Italie, waar hij in hoogen ouderdom stierf
(1664-1752).
Albert, samengetrokken uit Adalbert
(Oudduitsch Adalberaht), beteekent : schitterend door adel ; Albert de Oroote,
godgeleerde, wijsgeer en alchimist, geboren in Zwaben in 1193, gestorven te
Keulen in 128o; Albert, hertog van
Saksen-Coburg, trouwde in 1840 met Victoria, koningin van Engeland (1819-1861);
Albertine, yr. prachtedele, edelberoemde;
Albertiner of Albertusdaalder, kruis-,
kroon- of Brabantsche daalder, zoo genoemd naar Albertus, vorst der zuidelijke
Nederlanden op het einde der zestiende
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Albinagium
eeuw; Albertinische Linie, jongere
koninklijke linie van het huis Wettin ;
Albertvereeniging, in 1867 gestichte vrouwenvereeniging van het „Roode Kruis"
(van daar Albertinerinnen, leden dezer
vereeniging.)
Albertotypie of Albertypie, yr. Photographische wijze van drukken, de zoogenoemde lichtdruk, naar den photograaf
Albert te Munchen.
Albesca, o. Fijn Engelsch meel, Albes=
ceeren, wit worden Albificatie vr. en
Albinatie, vr., witmaking, verzilvering
van koper.
Albigenzen, mrv. Sekte, die te Albi,
een stad in het zuiden van Frankrijk,
ontstond in de elfde eeuw ; zij verwierp
het gezag van den paus en de sacramenten op twee na : de doop en het avondmaal ; paus Innocentius III liet een kruistocht tegen deze sekte prediken ; de
kruisvaarders onder aanvoering van
Simon de Montfort verwoestten het
schoone en bloeiende land (1208-1229).
Zie Katharen, Manicheeers, Paulicia=
nen en Waldenzen.
Albilabrisch, met witte lippen ; Albi=
manisch, met witte handen.
Albinus. Zie Albanus. Albina. Zie
Albane.
Albinagium, o. (Lat.), (Fr.), droit d'aubaine (spr.: droadobeine). Recht van den
vorst of heer op de nalatenschap van
een in zijn gebied overleden vreemdeling ;
volgens een wet van den Franschen
koning Lodewijk IX moest de vreemdeling binnen ddn jaar en een dag den
heer, in wiens gebied hij zich kwam
vestigen, als zijn meester erkennen, maar
toch werd hij desniettegenstaande op
allerlei wijze uitgezogen ; bij zijn dood
konden zijn bloedverwanten en kinderen
niet van hem erven ; hij kon geen testament maken noch over het geringste
deel van zijn vermogen beschikken; het
droit daubaine werd een twistappel tusschen den koning en zijn leenmannen,
maar ten slotte verbleef het aan den
koning ; verscheidene koninklijke besluiten
verzachtten mettertijd dit barbaarsche
recht, dat een groote hinderpaal bleek te
zijn voor den handel met het buitenland
en de internationale betrekkingen ; langzamerhand werden de vreemde kooplieden, gezanten, studenten, werklieden,
de Zwitsers, Duitschers en Italianen, welke
in het Fransche leger dienden, er van
vrij gesteld ; van de vijftiende eeuw of
droegen de verdragen met vreemde mogendheden er krachtig toe bij om dit
barbaarsche recht te wijzigen ; den 6 Augustus Iwo schafte de Constitueerende
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vergadering dit recht af en noodigde de
andere mogendheden uit het ook af te
schaffen, maar aan deze uitnoodiging werd
geen gevolg gegeven dientengevolge
kwamen er in het Fransche Burgerlijk
Wetboek weder bepalingen die het erfrecht van vreemdelingen in Frankrijk
beperkten (artt. 726 en 912) ; deze bepalingen werden echter bij de wet van 14
Juli 1819 afgeschaft, welke wet echter
in art. 2 bepaalde, dat indien tot een
nalatenschap, waartoe zoowel Franschen
als vreemdelingen geroepen waren, goederen behoorden in het buitenland gelegen,
die de Franschman bij erfenis niet kon
verkrijgen, deze laatste een. waarde vooruit zou nemen, evenredig aan de mate
van zijn erfdeel met de waarde der
goederen, van welker eigendomsverkrijging hij door buitenlandsche wetten of
gewoonten was uitgesloten ; de overeenkomstige artt. 884 en 927 van het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek zijn eerst bij
de wet van 7 April 1869 afgeschaft;
evenwel houdt deze laatste wet een bepaling in ongeveer gelijkluidend met het
hierboven aangehaalde art. 2 der Fransche
wet van 14 Juli 1819.
Albinatie. Zie Albatie en Albificatie.
Albinisme. Ontstentenis van kleur in
het buitenste huidvlies. Zie Leucopathie.
Albino, m. (Sp.). Mensch en dier, in
wier huid, haar en oogen de donkere
kleur gemist wordt ; witte neger. Zie
Blafard, Dondo, Bedas, Kakkerlak.
Albion, o. Eigenlijk bergland, Engeland;
la perfide Albion, het valsche, trouwelooze
Engeland.
Albipedisch. Met witte voeten ; Albi=
pennisch, met witte vleugels.
Al bisogno, (Ital.). In geval van nood,
desnoods.
Albiet,o.Wit veldspaat, natronveldspaat.
Albo corvo rarior. (Lat.). Zeldzamer
dan een witte raaf.
Albogalerus, m. (Lat.). Witte muts der
priesters van Jupiter en der hoogepriesters.
Albogne, yr. (Sp.). Herdersfluit.
Albocarbonlamp, vr. Lamp, die zoo
ingericht is, dat er met petroleum bezwangerd lichtgas in gebrand kan worden.
Albo lapillo notare diem. (Lat.). Een
dag met een witten steen merken, met
een krijtje aan den balk schrijven, een
dag als gelukkig beschouwen ; zinspeling
op een versregel: alboque dies notanda
Alboiet, m. Cement, dat voornamelijk
uit magnesia en kiezel bestaat, en dat
gebruikt wordt om er hout en muurwerk
mede te bestrijken.
Alborak, m. (Arab.). Bliksem van Mo-

Alcahest
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hammed, gevleugelde schimmel (paard).
Albornoz, m. (Sp.). Geitenharen mantel
der Malthezer ridders, burnoes.
Albuginea, yr. Witte vezelachtige huid;
Albugo, m., witte ondoorschijnende vlek
tusschen de plaatjes van het doorschijnend
hoornvlies van het oog; witte vlek op
het oog ; Album, o. (Lat.), het witte
stamboek, boek waarin men zijn vrienden
en kennissen een spreuk of een gedicht
laat schrijven; Album argenti, loodwit,
leiwit; Albumen, o. (Lat.), eiwit; Albumen
ovi siccum, gedroogd eiwit; Album
graecum, Grieksch wit, witte hondendrek ;
Albumine, yr., eiwitstof in lichamen en
in het blued ; Albumindide, eiwitachtig ;
Albuminose, product van de vertering
van eiwitachtige stoffen ; Albuminurie,
yr., nierziekte waarin de urine eiwit afscheidt of bevat. (Zie Brightsche ziekte);
Albumolde, onoplosbaar eiwit.
Alburnum, o. (Lat.). Jong hout onder
de schors van boomen, spint.
Albus, m. (Lat.). Penning waarvan er
in Keurhessen 32, in Trier 54, in Keulen
8o op een thaler gingen ; tweede Zondag
na Paschen ; Quasimodogeniti, witte Zondag, naar de witte bekleeding van het
altaar en de witte kleeding der priesters
bij de eerste avondmaalsviering der kinderen in de Katholieke Kerk.
Alcabala of Alcavala, yr. (Sp.). Verbruiksbelasting op verkochte of geruilde
voorwerpen.
Alcaeus. Grieksch lyrisch dichter uit
het begin der 6e eeuw v. Chr. Het schema
van de naar hem genoemde Alcaeische
strophe, die veel bij Horatius voorkomt,
is als volgt

I
3 :1:1

I '
....-

4 Vers 1 en 2 bestaan uit : de anacrusis
of voorslag, twee trochaei (achter den
tweeden valt de caesuur), een dactylus,
een trochaeus met eene lettergreep,
(zoogen. Alcalcus hendecasyllabus d. i.
elflettergrepig).
Vers 3 bestaat uit 4 jambi met eene
lettergreep, (zoogen. Alcalcus enneasyllabus d. negenlettergrepig).
Vers 4 bestaat uit 2 dactyli en 2 trochaei (zoogen. Alcalcus decasyllabus d. i.
tienlettergrepig).
Horatius gebruikt deze strophe vooral
bij liederen van staatkundigen en zedekundigen inhoud : zij drukt kracht en
energie uit.
Alcahest, o. (Arab.). Algemeen oplossend middel.

Alcaide
Alcaide, yr. (Arab.). Bevelhebber, stadhouder, slotvoogd in Afrika.
Alcalde, verkeerdelijk Alcade, m, (Sp.).
Van het Arabisch al kadi, de rechter.
Dit woord dient om in Spanje een soort
rechterlijke ambtenaren aan te duiden,
die bij de verdrijving der Mooren de
Mohamedaansche kadis vervangen hebben;
de functien der alcalden zijn tegelijk burgerlijk en rechterlijk en komen overeen
met die van kantonrechter en burgemeester.
Alcalescent of Alcalesceerend. Dat
alcali ontwikkelt; Alcalescentia, mrv.,
loogzoutmiddelen; Alcalescentie, yr., ontwikkeling van alcali; Alcalesceeren, alcaIi
ontwikkelen.
Alcali. Loogzout ; — ammoniacum, met
azijn verzadigde ammoniak ; — ammoniacum aquosum, waterige salmoniakgeest;
— amm. causticum, bijtende salmoniakgeest; — amm. succinatum, barnsteenhoudende geest van hertshoren (eau de Luce);
amm. vinosum, met wijn vermengde salmoniakgeest — amm. volatile, koolzure
ammoniak ; — causticum, bijtende Steen ;
fixum herbarum, kali uit de asch van
verbrande kruiden; — fluor volatile causticum, bijtende salmoniakgeest ; —
norum, gezuiverde potasch ; — minerale,
natron ; — min. tartarisatum, seignettezout;
— min. vitriolatum, glauberzout ; — tartan,
wijnsteenzout; vegetabile, kali ;
veget.
acetatum, gebladerde wijnsteenaarde;
veget. tartarisatum vitriolatum, getartariseerde gevitrioliseerde wijnsteen ; — volatile, ammoniak; Alcaliciteit, loogzoutachtigheid ; Alcalien, mrv., oxyden en
oxyhydraten van de alcalimetalen ; Alcaligeen, o., stikstof die met waterstof een
alcali vormt; Alcalimetalen, de elementen
Kalium, Natrium, Lithium, Rubidium;
Alcalimeter, werktuig tot bepaling van
het alcaligehalte van potasch en soda;
Alcalimetrie, bepaling van het alcaligehalte van potasch en soda ; men geeft
dezen naam aan een handelwijze, welke
dient om de wezenlijke waarde van de
potasch en soda, die in den handel zijn,
te bepalen; verscheidene takken van nijverheid verbruiken zeer groote hoeveelheden van deze alcalien, maar daar de
potasch en de soda, welke in den handel
zijn, altijd zeer veel vreemde bestanddeelen bevatten, en daar Naar verkoopwaarde alleen afhangt van de hoeveelheid
koolzure potasch en soda, die er in aanwezig is, is het noodig deze hoeveelheid
nauwkeurig te onderzoeken en het gehalte
aan alcali te bepalen, daartoe neemt men
een nauwkeurig afgepaste hoeveelheid
zwavelzuur, welke men in een met streepj es
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Alcarraza
voorzien fleschje doet, en een hoeveelheid
alcali zoo groot dat, indien deze geheel
zuiver was, zij geheel door het zuur geneutraliseerd zou worden ; vervolgens giet
men het zuur droppel voor droppel op
de alcali, welke vooraf met lakmoes blauw
gekleurd is, zoolang tot dat de roode kleur
te voorschijn komt, hetgeen aanduidt dat
al de alcali geneutraliseerd is ; daar de
alcali in den handel altijd zeer onzuiver
is, zal men des te minder zuur noodig
hebben, naar mate de alcali een grootere
hoeveelheid vreemde bestandeelen bevat;
als men om het uitgekozen monster alcali
te verzadigen, slechts een vierde gedeelte
van het zuur heeft gebruikt, is het duidelijk dat het monster slechts een vierde
deel alcali bevat; aan Gay Lussac is de nijverheid deze even gemakkelijke als nauwkeurige handelwijze verschuldigd; Aka=
linisch, loogzoutachtig ; Alcalisatie, bereiding van loogzout, alcaliseering; Akaliniteit, loogzoutachtigheid; Alcaliseeren,
uitloogen, met loogzout vermengen of bezwangeren; AlcaloIde, uit planten gewonnen op alcali gelijkende stof, plantaardige basis, die behalve kool- en waterstof uitsluitend stikstof bevat en ten deele
zeer vergiftig is; Alcaloldemeter, m.,
nabootsing van den alcalimeter ter bepaling van het alcoloidegehalte.
Alcalurethica, mrv. (Gr.). Geneesmiddelen om het alcaligehalte der urine te
verhoogen ; naar men zegt, bezitten zij
de eigenschap om de vorming van steenen
in de blaas tegen te gaan.
Alcanna of Alcanlawsonie, yr. Plantensoort uit de familie der Boragineen; Alcannawortel, m., wortel die gebruikt
wordt om wol en zalven te kleuren; Alcannine, yr., roode kleurstof in de schors
van den alcannawortel. (Zie Anchusine).
Alcantara=orde. Een der drie oude
Spaansche geestelijke ridderorden, gesticht in 1156, opgeheven in 1872, weder
ingevoerd in 1874, zoo genoemd naar de
stad Alcantara.
Alcarraza, yr. (Sp.) (van het Arabisch
al korras). Koeltest; poreuse aarden pot
in den vorm van een kruik of flesch die
dient om dranken koel te houden; de
afkoeling wordt teweeggebracht door
hunne poreusheid, die een gedeelte van
het vocht, dat zij bevatten, doet doorsijpelen, zoodat dit gedeelte, hetwelk aan
den buitenkant van den pot verdampt.
aan den inhoud een zekere hoeveelheid
warmtestof onttrekt ; om deze verdamping
en de daarmede gepaard gaande of koeling van den inhoud te bespoedigen, zorgt
men er voor, dat de pot aan een zoo
krachtig mogelijken luchtstroom bloot-

Alcarsine
gesteld wordt ; de stof, waaruit deze
potten vervaardigd worden, bestaat uit
5 deel en kalkaarde en 8 deelen klei of
leem.
Alcarsine, yr. Zeer heldere, etherachtige, zeer vergiftige vloeistof, die naar
arsenicum en waterstof ruikt (As, (CHI), 0).
Alcatquen. Met goud doorwerkte Perzische stof.
Alcazaba, yr. (Sp.). Sterk kasteel, citadel.
Alcazar, m. (Sp.). (Arab. al kazar).
Paleis der Moorsche koningen in Spanje ;
de beroemdste zijn die van Cordova,
Sevilla en Segovia.
Alceste, yr. (Gr.). Eigenlijk de sterke;
volgens de mythologic de vrouw van
Admetus, koning van Thessalie, die zich
opofferde om haar man te redden.
Alceste, m. (Fr.). Hoofdpersoon uit
Moliere's Misanthrope (menschenhater).
Alchatib, m. (Arab.). Prediker in de
moskeeen.
Alchimie, vr. (Arab. alkimia). Het zoeken naar den steen der wijzen en het
elixir des levens ; onder steen der wyzen
verstonden de alchitnisten een hetzij vaste,
hetzij vloeibare stof, die de eigenschap
zou bezitten om de onedele metalen in
goud en zilver te veranderen, door het
elixir des levens verstonden zij een algemeen geneesmiddel tegen alle ziekten en
kwalen, dat den mensch zou kunnen verjongen ; de alchimie is de moeder der
hedendaagsche scheikunde ; Alchimist,
goudmaker.
Alcedo, yr. (Lat.). I Jsvogel.
Alchemilla. Leeuwevoet, vrouwenmantel, plantensoort uit de familie der Rosa-

can.
Alcibiades, m. (Gr.). Eigenlijk de sterke,
de overwinnaar, de bedwinger ; beroemd
Atheensch veldheer en staatsman(450-4o4)
voor C. ; hij wikkelde zijn geboortestad
in den tocht naar Sicilie, diende haar en
verried haar beurtelings gedurende den
Peloponnesischen oorlog en stierf in ballingschap : zijn naam dient om een persoon aan te duiden, wiens karakter een
mengsel van groote ondeugden en schitterende hoedanigheden vertoont, en die
zich met wonderbare gemakkelijkheid
naar de omstandigheden weet te schikken;
Alcibiades zocht door alle mogelijke middelen de aandacht op zich te vestigen ;
daarom liet hij een prachtigen hond, die
hem zeer veel gekost had, den staart
afkappen.
Alcides, m. Bijnaam van Hercules, kleinzoon van Alceus.
Alcimade, o. Spiesglans.
Alcinous, m. Koning der Phaeaken,
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Aldehyd
wiens tuin zeer prachtig was, en die
Ulysses na diens schipbreuk opnam.
Alcman, m. Grieksch dichter uit de
zevende eeuw voor C.; Alcmansch vers,
,
,
vers van 4 dactyli ,
,
Alcmene, yr. Vrouw van Amphitryon
en moeder van Hercules.
Alco, m. Wilde Zuidamerikaansche
hond.
Al corso, (Ital.). Naar de tegenwoordige waarde van het geld of van den
wissel.
Alcyon, m. (Gr.) = Alcedo.
Alcyone, yr. De helderste ster in het
sterrebeeld der Plejaden.
Alcohol, m. (Arab.). Van water bevrijde
wijngeest, bestaande uit koolstof, waterstof en zuurstof (C2 II, 0); Alcoholaten,
mrv. vloeibare kleurlooze geneesmiddelen
bestaande uit alcohol die met de vluchtige bestanddeelen van sommige stoffen
is bezwangerd, b. v. eau de Cologne,
eau des Carmes; Alcoholatuur, yr., vermenging van plantensappen met alcohol
om ontbinding tegen te gaan; Alcoholisatie, yr., bevrijding van water van alcohol ; Alcoholiseeren, alcohol bij een vloeistof voegen, wijngeest van water bevrijden ; Alcoholisme, storingen door het
overmatig gebruik van alcohol in het
lichaam teweeggebracht; misbruik van
sterke dranken; Alcoholmeter, werktuig
tot bepaling van het alcoholgehalte; Alcoholmetrie, bepaling van het alcoholgehalte van sterke dranken; Alcoholisch,
alcohol bevattend; Alcoholydrolyton =
Isolusine.
Alcor, m. Kleine ster in den Grooten
Beer.
Alcuin. Oude Duitsche naam: van Alah,
tempel, en win, vriend : tempelvriend;
geleerde die door Karel den Groote belast werd met het stichten en inrichten
van scholen (735-8o4).
Alcyoniet, o. Versteende paddestoel in
den vorm van een vrucht.
Alcyonium, o (Gr.). Meerschuim.
Aldea, yr. (Sp.). Dorp, elke plaats in
Zuidamerika die geen stad is.
Aldebaran, m. (Arab). Ossenoog, ster
van de eerste grootte in het rechteroog
van het sterrebeeld De Stier.
Aldehyd, o. (al, verkorting van alcohol,
de, bevrijd van, en hyd, verkorting van
hydrogenium, waterstof). Dit woord is
een verkorting voor van water bevrijde
alcohol. Het duidt een stof C, 114 0 aan,
die twee atomen waterstof minder bevat
dan alcohol; het is een kleurlooze, zeer
brandbare vloeistof met een zeer bijzonderen etherreuk, die kookt bij 21° C. en
oplosbaar is in water en alcohol; door

Alderman
oxydatie gaat het gemakkelijk over to t
aziinzuur ; het is een der organische
stollen die het gemakkelijkst zilveroxyde
reduceeren.
Alderman, m. (Eng., spr.: aoldurmen).
Lid van den gemeenteraad en wethouder,
tevens vrederechter.
Aldina, Aldinen, yr. mrv. Oude uitgaven van Grieksche, Romeinsche, enz.
schrijvers uit de drukkerij van Aldus
Manutius en zijner afstammelingen te
Venetie uit de 15e en the eeuw ; Aldi=
nische letters, cursieve letters ; het merk
van Manutius is een anker en een dolfijn.
Aldionen, mrv. Hoorigen der vrije
Duitsche grondbezitters.
Aldrooandia. Plantensoort uit de familie
der Droseraceen.
Aldsjame, yr. (Arab.) Groot Mohammedaansch bedehuis.
Ale, yr. (Eng.. spr.: eel). Bier uit tarwemout met weinig hop ; pale ale, lichte ale.
Alea, yr. (Lat.). Dobbelsteen, teerling,
hazardspel, zeer wisselvallige kans ; —
iacta est, (Lat.), de teerling is geworpen,
gezegde van Julius Caesar bij het overtrekken van den Rubico, omdat een Romeinsche wet aan ieder veidheer, die uit
het noorden Italie binnenkwam, gebood
zijn leger of te danken alvorens de rivier
de Rubico over te trekken ; dit gezegde
wordt gebruikt als men na lang aarzelen
een kloek besluit neemt; aleae res, yr.,
onzekere uitslag eener onderneming, zeer
gewaagde speculatie ; Aleatorisch contract, o. (Fr.) contrat aliatoire, (Eng.),

aleatory contract. (D.) Gliicksvertrag, aleatorischer Vertrag, (Ital.) contralto aleatorio,
(Sp.) contrato aleatorio, verdrag of overeenkomst in den handel betreffende een
zeer gewaagde speculatie ; Aleator, m.
(Lat.) dobbelaar, onverbeterlijke speler
of speculant ; Aleatorium, speelhuis.
Aleatico, m. (Ital.). Geurige zoete wijn
uit muskadeidruiven (Toskane, Alessandria, Turijn en Zuiditalie.)
Alega, m. Abessinisch geestelijke.
Alector, m. (Gr.). Soort van hoenderachtige vogels, die het midden houdt
tusschen den fazant en den kalkoen en
in de bosschen van Amerika voorkomt;
Alectrimorphisch, in de gedaante van
een haan ; Alectrophonie, yr., het uur
waarop de haan kraait ; Alectryomachie,
yr. hanengevecht; Alectryomantie, yr.,
haanwaarzeggerij, voorspelling uit het
eten of kraaien van den haan of een
anderen vogel.
Alecto, yr. (Gr.) Rustelooze, eene der
Furien.
Alem, m. (Turksch). Stok met een halve
maan er op, het Turksche vaandel.

Aleuromantie
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Alemanie en Allemanie. Zuidwestelijk
Duitschland met Zwitserland ; Alemannen
of Allemannen, Duitsche volkstam door
de Karolingers in het Frankische rijk
opgenomen ; Allemansch, dialect in Zwaben en Zwitserland.
Alembert (d'). Fransch wiskunstenaar
en schrijver (1717-1783) ; hij schreef de
voorrede voor de Encyclopidie.
Alembiek. (Arab.). Helm van de distilleerkolf. Zie Alambiek.
Alembroth, o. (Arab.). Zout der wijsheid, sleutel tot de goudmakerij; Alern=
brothzout, verbinding van zoutzuur kwikzilveroxyde en salmoniak (kwikzilverchloride), dat voor het vergulden gebruikt
wordt.
Alemdar, m. (Turksch). Drager van het
heilige vaandel aan het hof van den sultan.
Alemsin, m. (Turksch). Knop aan de
staven met paardestaarten.
Alentours, mrv. (Fr.; spr. : alantoer).
Omstreken.
A Penvers,(Fr.; spr.: alanver).Verkeerd,
averechts.
A Penvi, (Fr. ; spr. : alanvi). Om strijd.
Aleph. Eerste letter van het Hebreeuwsche en Phenicische alphabet.
Alepine, yr. (Fr.; spr.: aleepien). Stof
welker schering zijde en welker inslag
wol is; zij wordt vervaardigd te Aleppo,
Parijs, Beauvais, Amiens, Gera, enz.
Aleppobuil, vr. Etterende ziekte van
de aangezichtshuid, die te Aleppo in Syrie
inheemsch is.
Alerte, (Fr.). (Van het Ital. all'erta, op
een hoogte om te kunnen bespieden).
Opgeruimd, wakker, vlug, levendig.
Alesan en Alezan, m., (Fr.). Vospaard,
rosachtig, vaalrood paard.
Aleseeren, (Fr.). De ziel van een kanon
wijder maken, een kanon uitboren ; uitvijlen, gladvijlen; Alesoir, (Fr.; spr.: aleezoaar), p olijstboor.
A Pespagnole, (Fr.; spr. : alespanjool).
Op zijn Spaansch ; a l'estompe, gedoezeld ; al estofado, (Sp.), beschilderd beeldhouwwerk.
Alethea, 250ste der kleine planeten.
Aletheia, vr. (Gr.). Waarheid (allegorische godheid, dochter van Jupiter).
Alethiologie, yr. Waarheidsleer; Ale=
thophilos, m., vriend der waarheid.
A Petourdie, (Fr.; spr.: aleetoerdi). Onbesuisd.
Alette, (Fr.). In de bouwkunst kleine
zuil, nevenkolom.
Aleuriet. Plant uit de familie der Eu-

phorbiaceen
Aleuroniantie, yr. Waarzeggerij uit
meel, vooral uit het offermeel ; Aleuro=
meter, m., werktuig om het meelgehalte

Aleuron
te bepalen en te onderzoeken of het meel
geschikt is om er brood van te bakken.
Aleuron, o. (Gr.). Kleefmeel, een in
vele plantenzaden zich bevindende stof,
die tot de eiwitstoffen behoort.
Alexander, m. (Gr.). Degene die de
mannen helpt, de hulpvaardige ; Alex=
ander de Groote, koning van Macedonia,
de grootste veldheer en veroveraar in de
oudheid, die het Perzische rijk veroverde
(356-323 v. C.) ; Alexander Severus,
Romeinsch keizer (222-235 n. C.), die
de Christenen beschermde, de Perzen
overwon en wegens zijn strengheid door
zijn soldaten vermoord werd ; Alexander I,
keizer van Rusland, zoon van Paul I,
(1777-1825) volgde zijn vader in 1801 op,
werd te Austerlitz in 1805 en te Friedland
in 1807 door Napoleon I verslagen, sloot
vrede te Tilsit in 1807, voerde op nieuw
oorlog in 1812-1814 en deed zijn intocht
in Parijs in 1814; Alexander II, keizer
van Rusland, volgde in 1855 zijn vader
Nicolaas I op, sloot vrede met Frankrijk
en Engeland te Parijs in 1856 na de inneming van Sebastopol, schafte in 1863
de lijfeigenschap of en werd den 13 Maart
1881 te Petersburg vermoord; Alex=
ander III, keizer van Rusland, (1845-1894);
naar hem is te Parijs een brag over de
Seine genoemd; Alexandra, yr., kleine in
1858 ontdekte ster; Alexandrie, stad in
Egypte door Alexander den Groote gesticht (331 v. C.), bezat een beroemde
bibliotheek, die, naar men zegt, door
kalief Omar verbrand werd ; Alexan=
drine, vr.. helpster, een op zijde gelijkende stof uit linnen en katoen vervaardigd ; Alexandrijn, m., zesvoetig vers uit
jamben bestaande met een caesuur in het
midden, zoo genoemd omdat deze vers.
soort tegen het midden der 12 de eeuw in
de oud-Fransche gedichten nit den sagenkring van Alexander den Groote gebruikt
werd; Alexandrijnen, de zeventig overzetters (zie Septuaginta) ; Alexan=
drijnsche wijsgeeren, zie Neoplatonici ;
Alexandristen, mrv., wijsgeerige school
in de middeleeuwen, welke de leer van
Aristoteles weder in haar zuiveren vorm
poogde te herstellen.
Alexeterium, o. (Gr.). Hulp- of redmiddel, tegengif.
Alexianen, mrv. of Celliten. Een door
paus Sixtus IV gestichte orde, zoo genoemd
naar haar beschermheilige Alexius.
Alexie, vr. (Gr.). Het niet in staat zijn
om te leien (gevolg van verscheidene
hersenaandoeningen).
Alexicaton, o. Behoedmiddel tegen
ongeluk, tegengif ; Alexipharmacie, vr.,
leer van de tegengiften; Alexipharmacum,
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Al fresco
o., tegengif; Alexipyreticum, o., koortswerend middel; Alexiterisch, gifafdrijvend.
Alexis en Alexius, m. Helper, bijstand;
Alexis Petrowitch, zoon van Peter den
Groote, die tegen zijn vader een samenzwering smeedde en in 1718 in de gevangenis stierf ; naam van den tegenwoordigen vermoedelijken troonopvolger
in Rusland, die in Augustus 1904 geboren
is; Alexius d'or, gouden munt geslagen
door hertog Alexius van Anhalt-Bernburg
ter waarde van ongeveer tien gulden.
A l'exterieur,(Fr.).Uitwendig, van buiten
naar den schijn; A l'extremite, (Fr.) op het
uiterste, in den uitersten nood, op sterven.
Alfa, vr. Grassoort in Algerie (stipa
tenacissima), die tegen warmte en droogte
bestand is • hare gerote, gebraakte en
gehekelde 'bladeren worden evenals de
hennep voor het vervaardigen van touwwerk, matten, enz. gebruikt ; de van alfa
gemaakte touwen rotten niet zoo spoedig
als die welke uit hennep zijn vervaardigd ;
uit alfa wordt ook papier gemaakt. dat
zeer stevig is.
Alfadir en Alfadur, m. Alvader, in de
Noorsche mythologie Odin, Wodan.
Alfaki, m. (Arab.). Moorsche priester.
Alfane , yr. (Sp.). Strijdros, Arabische
merrie.
Alfange, m. Kromme Moorsche sabel.
Alfenic, m. (Fr.). Witte gerstesuiker,
gedraaid suikergoed.
Alfenide, o. (Fr.). Geheel wit mengsel
van metalen door den scheikundige Halphen uitgevonden ; het bestaat uit 5o deelen
koper, 3o deelen zink, io deelen nikkel
en I deel ijzer en wordt gebruikt om er
door galvanoplastie verzilverde schotels,
borden, vorken, enz. van te maken, die
niet geel worden in het gebruik ; het gehalte aan zilver bedraagt 2°/0.
Alfons = Alphonsus.
Alfonsin = Alphonsin.
Alfort. Gemeente in het Fransche departement der Seine, bekend door de
aldaar gevestigde veeartsenijschool.
Alfred. Eigennaam, die waarschijnlijk
vriendelijk in den raad beteekent ; Alfred
de Oroote, de beroemdste der Angelg
en (871-901), die, nadat
saksische konin
hij de Denen uit Engeland had verdreven,
toonde een bekwaam wetgever, bestuurder
en heschermer van kunsten en wetenschappen te zijn ; hij liet de Angelsaksische heldengedichten (Zie Beowulf) en
wetten bijeenbrengen, en vertaalde zelf
de geschriften van Boethius, de bekentenissen van Augustinus, enz.
Al fresco, (Ital.). Op versche kalk
(schilderen.)

Alga
Alga, yr. Zeegras, zeewier.
Algacieten, mrv. Versteend zeegras.
Algalie, yr. (Arab.). Tentijzer voor de
waterblaas, sonde.
Alganon, m. (Fr.). Ketting der galeiboeven, aan wie het vergund werd in de
stad te komen.
Algarade, vr. (Fr.). Onbeschofte, beleedigende uitval.
Algarithmus en Algorithmus, (Arab.
en Gr.). De vier hoofdregels der rekenkunde, beginselen der rekenkunde.
Algarotpoeder, o. Antimoniumchloriet,
braakpoeder, purgeerpoeder.
Algebra, vr. (Arab. al dsjebratu). Stelkunde, verbinding van gescheiden deelen,
leer der vergelijkingen, algemeenmaking
der vragen en oplossingen, Welke zich
bij de getallen voordoen ; Algebraisch,
stelkundig ; algebrafsche oplossing, oplossing waarin letters in plaats van cijfers
worden gebruikt ; Algebrist, stelkundige.
Algen, mrv. Afdeeling der Thallophyten,
wieren.
Algenib, (Arab. al dsjanb, de zijde of
kant). Ster der derde grootte in het sterrebeeld Pegasus.
Algerijnsch metaal, o. Witte legeering
bestaande uit 94,5 deelen tin, 5 deelen
koper en 0,5 deel antimonium.
Algesceeren, (Lat.). Koud worden, bevriezen.
Algheti. Naam eener ster in het sterrebeeld Hercules.
Algetisch, (Gr.). Pijnlijk, door pijn ontstaan.
Algide,(Arab.-Sp.). Regenbak, waterbak.
Algidus, (Lat.). I Jskoud.
Algie, yr. (Gr.). Smart, pijn; het komt
vooral voor in samenstellingen b. v. neu-

ralgie, odontalgie.
Algol,m.(Arab. ras a/ ghofil,duivelshoofd,
Medusahoofd). Naam eener ster in het
sterrebeeld Perseus, die zich onderscheidt
door haar snelle afwisseling van licht.
Algolagnie, yr. (Gr.). Wellustpijn, ziekelijke geestestoestand van personen, die
zich het gevoel van wellust verschaffen
door andere personen te verniinken of
te dooden, b.v. moordlustigen.
Algologie, yr. (Gr.). Kunde der wieren,
b.v. zeewier.
Algomeiza, yr. Naam eener ster in het
sterrebeeld de Kleine Hond.
Algor, m. (Lat.). Het koud zijn, ziekelijk
gevoel van koude.
Algospasmus, m. (Gr.). Spierpijn, pijn
in de spieren.
Alguacil en Alguazil, m. (Sp.; spr. :
algoeaziel). Ambtenaar der politie, die
belast is met het doen van inhechtenisnemingen, speurhond.
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Alienabiliteit

Algummin, o. Sandelhout.
Alhagi, m. (Arab. al had), pelgrim).
Plantensoort uit de familie der Leguminosen, klasse der Papilionaceeu.
Alhambra, vr. (Arab. het roode huis).
Paleis en vesting der Moorsche koningen
te Granada, wonder van bouwkunde.
Alhandal, in. (Arab.). Kolokwint.
Alhania, vr. (Arab.-Sp.). Ruimte om in
te slapen.
Alhenna, yr. (Arab.). Roodkleurende
wortel die in het Oosten als blanketsel
gebruikt wordt.
Alhidade en Alidade, (Arab. teller).
Beweegbaar liniaal met een pennetje op
ieder der einden, dat bij het inkaartbrengen gebruikt wordt ; beweegbaar
liniaal, dat om het middelpunt van een
in graden verdeelden cirkel draait en den
geheelen omtrek van dien cirkel kan
doorloopen om hoeken te kunnen rneten.
Ali, m. (Arab. hoog, verheven). Heerschen een eeretitel die gelijk staat met
Hoogheid; Ali, schoonzoon van Mohammed,
kalief in 656, vermoord in 661; Ali=Pacha,
pacha van Janina, maakte zich van Albanie meester, maakte zich berucht door
zijn wreedheden, werd door de troepen
van sultan Mahmoed gevangen genomen
en ter dood gebracht (1741-1822) ; AliBaba, held van een der bekendste vertellingen uit Duizend en een nacht; bij
toeval is hij de beteekenis van het tooverwoord : „Sesam, ontsluit u" te weten gekomen, en hij maakt er gebruik van om
in een hol binnen te gaan, waar veertig
dieven hunne schatten verbergen.
Alias, (Lat.). Anders, buitendien; vooral
voor een eigennaam : Petrus, alias Piet;
een alias, een guit, een geestig jong mensch.
Alibi, m. (Lat. elders). Tegenwoordigheid van een persoon op een andere plaats
dan die waar de misdaad, waarvan hij
beschuldigd wordt, gepleegd is ; een alibi
bewijzen, het bewijs leveren dat men zich
op het oogenblik, waarop een misdaad
gepleegd is, op een andere plaats beyond.
Alicante. Zoete Spaansche wijn uit de
omstreken der stad Alicante.
Alicate, (Fr.). Tang der emailleurs.
Alice, yr. (Fr.) = Elisabeth.
Aliden, mrv. Afstammelingen van kalief

Ali.

Alienabiliteit, vr. (Fr.). Geschiktheid
om verkocht of vervreemd te worden;
Alienabel, vervreemdbaar, verkoopbaar,
(Fr.) alienable, (Eng.) alienable, (D.) verilusserlich., (Ital.) alienabile, (Sp.) enajenab/e ;
Alienamento, (Ital.), vervreemding, onttrekking van een deel van het vermogen
voor de faillietverklaring; Alienatie, yr.
vervreemding, verkoop, verpanding, (Fr.)

Auger
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alienation, vente, (Eng.) alienation, sale, (D.)
Verausserung, (Ital.) alienazione, vendita,
(Sp.) enajenacion, yenta; afwijking van
den natuurlijken toestand, krankzinnigheid,
verstandsverbijstering : Alienataris, degene die jets koopt; Alienator, m., verkooper, vervreemder ; Alien-Bill, (Eng.),
wet op de vreemdelingen ; Alieneeren,
verkoopen, vervreemden, (Fr.) aliener,
vendre, (Eng.) to alienate, to sell, (D.) verdussern, verkaufen, (Ital.) alienare, vendere,
(Sp.) enajenar, vendere; Alienigena (Lat.),
nit een ander land afkomstig, elders geboren ; Alieni juris, onder vreemde heerschappij: Alienist, geneesheer voor krankzinnigen ; Alienum est, de zaak behoort
niet voor deze rechtbank.
Anger, m. (Lat.). Vleugeldrager, b.v.
Mercurius.
Aligneeren, (Fr.; spr.: alienjeeren). In
een rechte lijn plaatsen, richten.
Alignement, (Fr. ; spr. : alienjement)..
Richting, rooilijn.
Alijah, vr. (Arab.). Koele bovenkamer
in het Oosten.
Alimenta, mrv. (Lat.). Verplegingskosten, kosten van onderhoud, voedingsmiddelen ; — naturalia, voedingsmiddelen in
natura, (Fr.) denries alimentaires, vivres,
(Eng.) food stuff, provisions, victuals, (D.)
Nahrungsmittel, Niihrmittel , (ital.) g eneri (ar-

iicoli, prodotti) alimentari, derrate (sostanze)
alimentarie, vettovaglie, (Sp.) substancias
alimenticias, generos alementicios, vituallas;
Alimentarius, m., verpleegde ; Alimen=
tatie, yr., spijziging, voeding, onderhoud ;
Alimenteeren, spijzigen, voeden, onderhouden ; Alimenteus, voedzaam, voedend.
A limine, (Lat.) Van den drempel of
dorpel, van voren af aan.
Alindesis, yr. (Gr.) Het wentelen in
het stof van het met olie ingesmeerde
lichaam voor den worstelstrijd; Alindethra,
vr. plaats waar men zich in het stof
wentelt.
Aline, 266e der kleine planeten.
Alinea, (Lat.). (Van de lijn af aan).
Begin van een nieuwen regel ; gedeelte
van een tekst tusschen twee nieuwe
regels, lid.
A l'insu, (Fr.). Buiten weten.
Alio die, (Lat.). Op een anderen dag.
Alios, m. Voor water ondoordringbare
laag gelegen in de Landes van Gascogne
(Zuid-Frankrijk) op een meter gemiddelde
diepte, van verschillende dikte, van donkerbruine kleur, die vrij dicht is en alleen
voor het houweel bezwijkt; zij bestaat
uit zand en een een weinig ijzer bevattende stof.
Alioth, (Arab). Naam eener ster in het
sterrebeeld de Groote Beer.

Alkermes
Alipasma, (Gr.). Zweetpoeder en zweetzalf.
Alipes, m. (Lat.). Met vleugels aan de
voeten (bijnaam van Mercurius).
Alipilus, m. (Lat.). Haaruittrekker.
Aliptes, m. (Gr.). Insmeerder die de
worstelaars met zalf of olie inwreef ;
Alipterium, o., zaal waar de worstelaars
met zalf of olie ingewreven worden :
Aliptiek, yr. kunst van met zalf of
olie in te wrijven ; Aliptrum, o., zalfdoosje.
Aliquante, yr. (Lat.). Getal dat bij de
deeling niet in een ander getal opgaat,
b.v. 4 ten opzichte van r5; onevenmatig
deel van een getal.
Aliquote, yr. (Lat.). Een getal dat juist
in een grooter getal opgaat, b.v. 3 op Ix.
Aliquote tonen, bijtonen.
Alisma. Plantensoort uit de familie der
Alismaceen. waterweegbree.
Aliter, (Lat.). Op andere wijze.
Aliterius, m. (Gr.). Spion, spie.
Aliteeren (Fr.). Bedlegerig maken.
Alituur, yr. (L.). Voeding, vermogen
van het lichaam om het verlies door
voedende sappen te herstellen.
Altus, m. (Lat.). Een ander ; aut to au'
alius. of gij of een ander ; aliud sceptrum,
aliud plectrum, wiens brood men eet diens
woord men spreekt.
A livre ouvert, (Fr., spr. : alievroever).
Van het blad, daar waar het boek openvalt of opgeslagen wordt; zonder tijd
tot voorbereiding. Zie Ad aperturam
libri.
Alix = Alice.
Alizari, m. (Sp.). Wortel der meekrap;
Alizarine, yr., roode kleurstof der meekrap
C1 , II, 0.; Alizarine-inkt, roode inkt. Daar
de alizarin nu op goedkoopere wijze uit
koolteer bereid wordt, is de verbouwing
van meekrap, die vroeger o. a. in Zeeland
zoo belangrijk was, geheel in verval
geraakt.
Alk. m. (Zweedsch). Noordsche duikvogel.
Alkade. Zie Alcalde.
Alkalam, o. (Arab.). Wetenschap, het
bij de Mohammedanen nit de geschriften
van Aristoteles en den Koran samengestelde godgeleerd wijsgeerig stelsel.
Alkali = Alcali.
Alkatief, o. (Port. alcatifa, Arab. el gatifah.). Oostersch tapijt of vloerkleed ; hang
kleed dat als bed gebruikt wordt.
Alkermls, (Arab.), al kermes, scharlakenrood. Likeur of maagbitter afkomstig uit Napels, wordt gemaakt van laurierbladen, foelie, notemuskaat, kaneel en
kruidnagels op alcohol getrokken, daarna
wordt er suiker bijgevoegd en het geheel

Alkoof
met kermes gekleurd; een maagbitter.
Alkoof, yr. (Fr.) alcove, (Sp.) alcoba,
alcova (Arab.) al gobba. Verwulfd of
koepelvormig vertrek, afgeschoten vertrekje in een kamer, vertrekje tot slaapkamer ingericht.
Alkoran = Koran.
Alla, (Ital.) = a la (Fr.). Alla breve
(Ital.), in korte tijdmaat, snelle beweging
in twee tempo's ; alla camera, voor de
kamer ; alla campagna = a la campagne;
alla diritta, rechtuit of trapsgewijze, volr,crens de toonladder.
Allabatti, mrv. Fijn Oostindisch katoenen weefsel.
Allageeren, (Ital.). Under water zetten,
overstroomen.
Allagiet, o. Kiezelmangaan, zeldzame
groene delfstof.
Allah,m. (Arab.), al ildh, de Allerhoogste,
dc vereeringswaardige. Naam van den
eenigen God der Mohammedanen; —
aalim, God is alwetend; — akbar, God
is groot ; kerim, God is grootmoedig ;
Allah is groot en Mohammed is zijn profeet.
Allame, m. (Turksch). Geleerde.
Allaitement, o. (Fr., spr.: alleeteman).
Het zoogen, voeding met de moedermelk;
Allaiteeren, zoogen.
Allambeeren. Belikken.
Alla mercantile, (Ital.). Op koopmansmanier, (Fr.) commercialement, (Eng.) bu-

sinesslike, (D.) kaufmannisch, (Sp.) comercialmente; A la minuta = al minuto; all'
antico, op ouderwetsche wijze ; Alla mi=
litare, op de wijze van een krijgsman,
op de maat van een militairen marsch.
Allantiasis, yr. (Gr.). Het ziek worden
tengevolge van het gebruik van vergiftige
worst.
Allantols, yr. (Gr.). Eigenaardig omhulsel van de onvoldragen vrucht der
hoogere gewervelde dieren (vogels, zoogdieren), die uit het achtereinde van het
darmkanaal ontspruit; Allantolsch vocht,
vocht tusschen de allantois en het amnium
(vruchtwaterhuid) ; Allantolne, C4H6N403,
kristalliseerende organische verbinding
welke voorkomt in de urine van zuigende
,kalveren, in het allantolsch vocht en soms
in de urine van den mensch; Allanto=
toxicon, vergift in worst.
Alla ottava, (Ital.). In het octaaf ; octaafsgewijze; alla Palestrina, in plechtigen,
kerkelijken stijl; alla pezza, stuksgewijze;
alla polacca, op zijn Poolsch.
Allargando, (Ital.). Breeder.
Allargeeren. Breeder maken, uitbreiden.
Allata. Zie Illata.
Alla tempera, (Ital.). Met waterverf
geschilderd.
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Allegramente

Allatratie, vr. (Lat.). Het aanblaffen ,
Allatreeren, aanblaffen.
Allatur, vr. In het Hongaarsche recht
de bruidschat der vrouw of de door andere personen verschafte gelden voor
het opzetten van een huishouding.
Alla turca, (Ital.). Op zijn Turksch :
alla zoppa, op hinkende, ongelijke wijze,
met horten en stooten.
Allee, vr. (Fr.). Laan van boomen, dubbele rij boomen.
Allegaat, o. (Lat.). Het bijgebrachte,
het aangevoerde, de aangehaalde zinsnede;
Allegaten, mrv. van Allegaat ; Allegatie,
yr., bijbrenging, aanhaling, bijgebracht
bewijs, aangevoerde stelling; Allegeeren,
bijbrengen, aanvoeren, aanhalen.
Allege, yr. (Fr.; spr.: alleezje). Lichterschip, lichter, (Eng.) lighter, (D.) Lichterschiff, (Ital.) alleggio, (Sp.) lancha, gabarra.
Allegens, o. Oostindische stof uit zijde,
katoen en hennep.
Allegiance, yr. (Eng.; spr.: alliedzjiens).
Getrouwheid als onderdaan, leenplicht,
huldiging; oath of allegiance, eed van getrouwheid.
Allegorie, yr. (Gr.). Zinnebeeldige voorstelling, wijze van uitdrukking der gedachte, waarin de gebruikte teekens vatbaar zijn voor een bijzondere uitlegging
onaf hankelijk van hunne eigenlijke beteekenis. Dus zijn een standbeeld, een
schilderij allegorisch, als zij in den geest,
van den beschouwer afgetrokken denkbeelden opwekken, welke met die voor
werpen in verband staan, b.v. twee soldaten die om een helm vol water vechten,
doen het begrip dorst ontstaan ; in engere
beteekenis is de allegoric een redefiguur,
die bestaat uit een reeks metaphoren of
uit een enkele volgehouden metaphoor,
al.b model van allegoric kan aangehaaid
worden de beroemde ode van Horatius,
waarin deze dichter de Romeinsche Republiek voorstelt als een schip dat ten
speelbal strekt voor wind en golven ; in
den Bijbel is de allegorie zeer dikwijls
gebruikt, vooral in den vorm eener gelijkenis ; Allegorisch, zinnebeeldig; Alle=
goriseur, m., jachtmaker op zinnebeeldige
voorstellingen; Allegoriseeren, zinnebeelden gebruiken, zinnebeeldig uitleggen,
zich zinnebeeldig uitdrukken ; Allegoris=
mus, gebruik van zinnebeeldige uitdrukkingen; Allegorist, m., degene die ervaren is in het uitleggen van zinnebeeldige
uitdrukkingen, degene die in gelijkenissen spreekt.
Allegramente, (Ital.). Haastig, opgeruimd, vroolijk ; Allegre, (Fr.), opgeruimd,
vlug; Allegretto, (Ital.), eenigszins vlug;
Allegrissimo, bijzonder vlug ; Allegro,

Allejars
o., vlug gezang, haastig spel, opgeruimd
levendig muziekstuk ; Allegro assai =
allegrissimo, Allegro con brio, con fuoco,
zeer levendig, met vuur ; Allegro con
moto, zeer snel ; Allegro con spirit°,
zeer levendig, met vuur; Allegro di
molto = allegrissimo; Allegro maestoso,
tamelijk snel of vlug; Allegro ma non
tanto of ma non troppo, niet te snel
of te vlug; Allegro moderato, tamelijk
snel; Allegro non tanto, niet zeer vlug.
Allejars, (Eng.; spr. : alledz,iars). Oostindisch katoen.
Allektatie, yr. Verleiding, lokaas ; bijzondere manier van het hanteeren der
oTaveerstift.
Allelengyon, (Gr.). Wederzijdsche borgstelling.
Allelodidactisch, (Gr.). Wederzijds
onderrichtend.
Allelomachie, yr. (Gr.). Twist van den
een met den ander.
Alleluchie, yr. (Gr.). De bijeenhouding,
verbinding.
Alleluiarium, o. Verzameling der Psalms
alleluiatici, de 20 psalmen met het opschrift

Halleluja.
Alleluja. Zie Halleluja.
Allemande, vr. (Fr.). Duitsche (Zwabische) dans.
Allentando en Allentato. (It.). Vertragend, dalend.
Allenthesis, yr. (Gr.). Aanwezigheid
van vreemde bestanddeelen in het organisme en daardoor ontstaande ziekte.
Alleviation, yr. (Eng.; spr. : ellivieesjun).
Het verlichten, verminderen, gemakkelijk
maken.
Allez, (Fr.). Gaat, voorwaarts ! Allez=
vous-en (Fr.; spr.: alleevoezan). Ga heen,
maak dat gij wegkomt !
Alliage, yr. (Fr.; spr. : aljaazje). Verbinding van twee of meer metalen met
elkander, bijvoeging van koper bij goud
en zilver ; deze bijvoeging is noodig om
aan goud en zilver grootere hardheid te
geven, waardoor men ze kan bewerken;
de verhouding van de bijgevoegde hoeveelheid koper tot de hoeveelheid goud
en zilver wordt gehalte genoemd.
Alliance, vr. (Fr.; spr. : aljans) en Alli=
antie, yr. Verbond, bond, bondgenootschap ; Triple Alliantie, drievoudig verbond tusschen de Republiek der Vereenigde Provincien, Engeland en Zweden
tegen Lodewijk XIV in 1668; drievoudig
verbond tusschen Duitschland, Oostenrijk
en Italie in 1887 gesloten (Zie Triplice);
Quadruple Alliantie, viervoudig verbond
in 1718 tusschen Frankrijk, Engeland, de
Republiek der Vereenigde Provincien en
Duitschland tot instandhouding van den
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Allochthoon
vrede van Utrecht (Zie Alberoni); Sainte=
Alliance, heilig verbond in 1814 tusschen
Rusland, Oostenrijk en Pruisen tot bestrijding der vrijzinnige denkbeelden
Belle=Alliance, Schoon Verbond, naam
eerier boerenwoning op het slagveld van
Waterloo waar Napoleon I heeft vertoefd ; Alliance francaise, Fransch verbond, genootschap tot verspreiding en
bevordering der Fransche taal en letterkunde buiten Frankrijk; Alliance israe=
lite universelle, algemeen Israelitisch
verbond, vereeniging tot bevordering van
de belangen der Joden over de gansche
wereld ; Alliantiewapen, huwelijkswapen,
dat uit het wapen van den man en dat
der vrouw is samengesteld ; Alliance beteekent ook trouwring ; Allieeren, verbinden, een bondgenootschap sluiten,
samensmelten, paren, ,huwen.
okken, verlokken.
Alliceeren, (Lat.). Aanl
Allideeren, (Lat.). Aanstooten, aanslaan.
Alliensis dies, (Lat.). Dag van de Allia,
de dag waarop de Romeinen in 390 v. C.
door de Galliers aan de Allia verslagen
werden; ongeluksdag.
Alligatie, yr. (Lat.). Vermenging van
metalen ; Alligatierekening, yr. mengingrekening om de waarde van dooreen
gemengde waren te bepalen.
Alligator, m. (Sp. al lagarto, de hagedis).
Amerikaansche krokodil, kaaiman.
Alligeeren. Zie Legeeren.
Allingue, yr. (Fr. ; spr. : alijnge). De in
een rivier geslagen palen om het vlothout
tegen te houden.
Allisie, vr. (Lat.). Het aanstooten, aanslaan.
Alliteratie, yr. Oudste vorm van het
rijm bij de Germanen die bestaat in het
herhalen van denzelfden klank aan het
begin der woorden, stafrijm, b.v. Roland
de reus aan 't raadhuis te Bremen, in
rep en roer, kind noch kraai.
Allium, o. (Lat.). Plantensoort uit de
familie der Liliaceen, knoflook.
Allo ! Roep bij het begin van een telephonisch gesprek.
Allocatie, yr. Toekenning van een subsidie ; goedkeuring van een post die in
een reeds overgegeven rekening ingelascht is.
All' occorenza, (Ital.). Bij gelegenheid,
naar omstandigheden.
Allochezie, vr.(Gr.). Afgang van vreemdsoortige stollen, loozing door een abnormale opening.
Allochrolsch, (Gr.). Weerschijnend,
kleurwisselend ; AllochroIsmus, weerschijn, afwisseling van kleuren ; Allo=
chrolet, groenachtige granaat.
Allochthoon, (Gr.). Uit een vreemd

Allod
land afkomstig, het tegenovergestelde
van Autochthoon.
Allod, o. (Oudduitsch geheel vrije eigendom in tegenstelling met feudum, het leen).
Vrij erfgoed; Allodiaal, vrij van leenplicht ; Allodialiteit, vrijheid van leenplicht Allodificatie, vr., verandering van
een leen in een vrij erfgoed ; Allodium,
0., vrij erfgoed.
Allocutie, vr. (Lat.). Toespraak, vooral
van den paus aan de kardinalen over een
punt dat den godsdienst of de staatkunde
betreft, een snort manifest.
Allodoxie, yr. (Gr.). Dwaalleer.
Allogandromelie, yr. (Gr.). Misgeboorte,
waarbij een Bier menschachtige ledematen
vertoont.
Allogonisch, (Gr.). Onder verschillende
hoeken gekristalliseerd.
Allographum, 0. (Gr.). Schrift van een
onbekende hand.
Allolalie, yr. (Gr.). Gebrekkig spreken.
Allomorphose, yr. (Gr.). Vervorming
in een nieuwen ziektetoestand.
Allonge, yr. (Fr.). Verlengstuk, insteekblad in een tafel; aanhangsel aan een
wisselbrief als de achterzijde van den
wissel niet groot genoeg is om alle endossementen te bevatten, (Eng.) rider,
allonge, (D.) Allonge, Anhang, (Ital.)foglio

allungamento, allungo, aggiunta, coda,
(Sp.) hoja de prolongamiento, Allongeeren,
verlengen, uitrekken, langer maken Allongement, o. (Fr.) verlenging Allongepruik, vr., pruik met lange krullen
onder Lodewijk XIV.
Allons, (Fr.). Kom ! toe ! Wel aan ! Kom
aan ! Och kom ! Allons, enfants de la pawel aan ! kinderen des vaderlands
(begin van de Marseillaise).
Alloniem. (Gr.). Onder een anderen
naam dan dien van den schrijver uitgeoreven.
Allopaath, m. (Gr.). Aanhanger en uitoefenaar der allopathie, d. i. de gewone
geneeswijze door tegenwerkende middelen, in tegenstelling met de homoeopathie;
Allopathisch, volgens de allopathie.
Allophaan, (Gr.). Verbinding van kiezelzure teem met water.
Allophyle, (Gr.). Van een ander ras.
Allorhythmie, yr. (Gr.). Ziekelijk gewijzigde hartslag.
Allotement, o. (Fr. ; spr. : allotman).
Verkaveling.
Allotria, mrv. (Gr.). Nevenzaken, niet
tot het beroep behoorende bezigheden;
ongepaste woorden of daden.
Allotriochezie, yr. (Gr.). = Allochezie ;
Allotriodontie, yr., inzetting van valsche
tanden; Allotriologie, inmenging van
vreemdsoortige dingen en gedachten;
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Allyl
Allotriophagie, yr., ziekelijke trek naar
dingen die niet te gebruiken zijn; Allotriotexus, vr., ongewone bevalling of
verlossing, miskraam ; Allotriurie, yr.
(Gr.), loozing van vreemdsoortige stoffen
in de urine.
Allotropic, yr. (Gr.). Eigenschap van
sommige elementen om in verschillende
toestanden op te treden, b.v. koolstof als
diamant, graphiet en kool; Allotropisch,
b.v. ozon is een allotropische toestand van
de zuurstof, roode phosphorus en witte
phosphorus zijn twee allotropische toestanden.
All ottava, (Ital.). In het octaaf, acht
tonen hooger.
Allouable, (Fr.). Wat toegestaan kan
worden; Alloueeren, goedkeuren, toestaan,
bewilligen, besteden, bestemmen ; Allowance, vr. (Eng. ; spr.: ellowens), verlof,
toestemming, toegeving, beperkte hoeveelheid spijs en drank, rabat, tarra.
Alloxaan, o. Bij de oxydatie van urinezuur door salpeterzuur en chloor ontstaande verbinding C41-141\1,0„ het wordt
aangetroffen in het darmslijm bij darmcatarrhen.
Alloxantine, yr. Wordt gevormd bij
reductie van alloxaan met tinchloruur
C81-14N4 0„ zij wordt als blanketsel gebruikt.
All right, (Eng. ; spr. aolrift). In orde,
afgesproken.
All is well, (Eng.). Alles is in orde;
all is well that ends well, einde goed alles
goed.
Alludeeren, (Lat.). Toespelingen maken,
spotten, (Fr.) aliuder, faire allusion, (Eng.)
to allude, (D.) andeuten, anspielen, (Ital.)

alludere, (Sp.). aludir, hater allusion.
Allueeren, (Lat.). Aanspoelen, bespoelen.
Allumette, yr. (Fr.). Lucifer in 1802
door Pelletier uitgevonden ; Allumeeren,
aansteken, ontsteken, doen ontvlammen.
All' unisono, (Ital.). Gelijkklinkend, eenstemmig.
Allure, yr. (Fr.). Gang, tred, aanwensel,
gewoonte, hebbelijkheid; wending, richting,
spoor van dieren; manier van handelen,
wijze waarop men zich voordoet (vooral
in het mrv.).
Allusie, yr. Zinspeling, toespeling ; Allusief en Allusorisch, zinspelend.
Alluviaal, (Lat.). Aangespoeld, aangeslikt, aangeslibt ; Alluvie, vr., aanspoeling,
aanslibbing ; Alluvium, o., bovenste of
jongste lagen der aardkorst die door aanspoeling en verdamping van het water
gevormd zijn.
Allyl, o. Onverzadigde organische atoomgroep, die niet op zich zelve kan bestaan

Alm
en alleen in verbindingen voorkomt. b.v .

Allylalcohol C81-180.
Alm of Alma, yr. Vroegere Turksche
vochtmaat = 5,2 liter.
Alma, yr. Meisje, jonkvrouw ; eerwaardige, voedster, zegen aanbrengende; alma
mater, yr. (Lat.), voedstermoeder, de universiteit als kweekplaats der wetenschappen.
Almacks, (Eng.). De vroeger in Londen
elken Woensdag plaats hebbende bals
der groote wereld (naar Almack, pseudoniem van den eersten bezitter van het
huis waarin zij gehouden werden), vervolgens de op badplaatsen ingerichte bals.
Almade of Almadie, yr. (Eng. en Fr.).
Kano, boot van boomschors ; sneizeiler
in Oostindie.
Almadine, vr. = Almandijn en Robijn.
Almagest, m. (Arab. en Gr.). Beroemde
verhandeling over de sterrenkunde door
Claudius Ptolemaeus onder de regeering
van Antoninus Pius (140 n. C.), die van
de sterrenkundigen te Alexandria den
naam van Groote Verhandeling had gekregen; toen de Arabieren met dit werk
in 827 kennis maakten, gaven zij vol bewondering er den titel Takrir-al-megesti,
die beteekent het werk bij uitnemendheid,
aan ; de almagest is verdeeld in 13 boeken,
bevat de uiteenzetting van het onder den
naam van Ptolemaeus bekende wereldstelsel, een lijst van 1022 sterren in 48
sterrenbeelden afgedeeld, de theorie der
maanwisselingen, de berekening der zonsen maansverduisteringen en de beschrijving der sterrenkundige werktuigen die in
den tijd van Ptolemaeus in gebruik
waren.
Almagra, yr. (Sp.). (Arab. al maghra,
roode oker). Bruinroode okeraarde, die
bij het schilderen gebruikt wordt en ook
bekend is onder den naam Indisch of
Perzisch rood.
Almagro. Spaansch veldheer, metgezel
van Pizarro, op wiens bevel hij in 1538
in Peru geworgd werd ; zijn zoon wreekte
hem door Pizarro te vermoorden.
Almanak, m. Tijdwijzer, een elk jaar
op nieuw uitgegeven boek, dat een kalender, de feestdagen, de uren van zonsopen ondergang, de maanwisselingen, enz.
bevat.
Almandijn, m. Kersroode granaat.
Almane of Almene, o. Oostindisch
gewicht = I kilo.
Almansor en Almanzor, m. (Arab. verdediger, overwinnaar). Tweede kalief uit
het huis der Abbassiden (754-775); vermaard veldheer der Mooren in Spanje
(939-1°°1).
Almarada, vr. (Sp.). Driesnijdende dolk.
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Alogianen
Al marco. (Ital.) Naar het gewicht (van
munten).
Almaria, yr. Dorschvloer ; kast of kamer
voor oorkonden in een kerk of klooster.
Almasigo en Almacigo, (Arab.-Sp.).
Bed waarop men te verplanten planten
kweekt.
Almaviva, vr. (Sp.). Persoon uit Figaro's
Bruiloft, het meesterwerk van Beaumarchais, toonbeeld van den verdorven adel
aan het einde der achttiende eeuw
in Frankrijk; hij verpersoonlijkt al de
bevalligheid, al de voorrechten en al de
misbruiken van den ouden adel en wordt
door zijn bediende Figaro beetgenomen :
wijde mantel, die met een slip over den
schouder omgeslagen werd.
Aimee, vr. (Arab. de in kunsten volleerde). Danseres en zangeres in Indic:
schilderij van Gerome.
Almeida, (Frans van). Eerste Portugeesche onderkoning van Indic (1505-1510).
Almeidan = Bazar.
Almemor, m. (Nebr.). Verhoogde plaats
in de synagoge, die dient tot het voorbidden en het voorlezen uit de Thora.
Aimicantarat. Zie Almucantarat.
Almilla. (Sp.; spr : almilja). Katoenen
ondervest, Spaansch kleedingstuk dat
onder den hemdrok of borstrok gedragen
wordt.
AI minuto. (Ital.). In het klein.
Almohaden en Almoraviden, mrv.
(Arab.). Twee elkander bestrijdende Moorsche vorstenhuizen en sekten in Spanje in
de elfde, twaalfde en dertiende eeuw.
Almoraham, (Arab.). Eerste maand in
den Arabischen kalender.
Almucantarat, o. (Arab.). Iedere met
den horizon evenwijdige cirkel op de
hemelglobe.
Al Mumenin, mrv. (Arab.). Afstammelingen van Mohammed.
Almutium (= cium), o. Schoudermantel met kap der Katholieke geestelijkheid,
die in de 14de eeuw in gebruik kwam
en thans nog te Keulen gebruikt wordt.
Alnage, o. (Eng.; spr.: elnidzje). Het
meten met de el; Alnager, m. gezworen
meter met de el.
Al numero, (Ital.). Naar het getal.
Alnus, yr. (Lat.). Els, elzenboom.
Aloe, yr. (Gr.). Plantensoort uit de familie der Liliaceen in Afrika inheemsch;
het bittere sap uit de afgesneden bladeren
dezer plant ; (tie Agave); Mahout, o.,
paradijshout ; dit bout is niet van de aloe
afkomstig ; Aloetine, yr., gezuiverd aloesap.
Alogianen., (Gr.). Sekte in de 2de eeuw
n.C., die aan Jezus de hoedanigheid van
Logos ontzegde (Evangelie van Johannes

Alogotrophie
I, vers t) ; Alogie, yr., onverstand, gebrek
aan overleg, zoutelooze taal ; Alogisch,
onverstandig, ongerijmd ; Alogismus, onverstand, onzin ; Alogistisch, onbezonnen.
Alogotrophie, vr. (Gr.). Onevenredige
bovenmatige voeding van enkele lichaamsdeelen ; kromgroeien der beenderen in
de Engelsche ziekte.
Aloi, m. (Fr.). Allooi, wettelijk fijngehalte eener munt.
Alomne, yr. Purgeermiddel dat uit aloesap bereid wordt.
Alonso of Alonzo, m. (Sp.). = Al=
phonsus.
Aloof, (Eng. spr. : eloef). Op korten
afstand, niet in een zaak betrokken, zich
op een afstand houdend.
Alopecie, yr. (Gr.). Het uitvallen van
haar, het verharen.
A I'ordinaire, (Fr.). Gewoonlijk ; A l'o=
reille, (Fr.; spr. : alorelje) in het oor.
Alopecurus. Vossestaart, plant uit de
familie der Gramineen.
Alosa, yr. (Lat.). Elft.
Aloys of Aloysius = Lodewyk ; Aloy=
sia = Louise.
Alp, m. Beklemdheid van het hart
in den nacht, angstige droom ; Alpen,
hooggebergte ; Alpenclub, vereeniging
die zich het wetenschappelijk onderzoek
en de beklimming der Alpen ten doel
stelt ; Alpinist, Alpenbeklimmer.
Alpaca of Alpaga. Oorspronkelijk op
de Andes in Amerika inheemsch bergschaap, dat wegens zijn voortreffelijke
wol thans ook in Duitschland aangefokt
wordt ; legeering van koper, zink en
nikkel, meestal verzilverd.
Alpagattes, mrv. (Sp.). Schoenen van
touw vervaardigd in de Pyreneen ; Alpargatas, sandalen der Spaansche infanterie.
Al pars, (Ital.). Gelijkwaardig, pari,
zonder opgeld ; Al peso, naar de zwaarte,
naar het gewicht ; Al pezzo, bij het stuk.
Alpha, vr. Eerste letter van het Grieksche alphabet ; Alphabet, o., letterlijst;
Alphabetarius, m., leerling die begint
met lezen te leeren ; Alphabetisch, volgens de letterlijst ; Alphabetslot, o., letterslot ; Alpha privans, in het Grieksch
de a die, voor aan een woord gezet, de
ontkenning van het begrip uitdrukt ; Alpha en Omega, het begin en het einde.
Aiphard, (Arab.). Ster in de Hydra.
Alpheniek. Zie Alfinic.
Alphitedon, (Gr.). Vermorseling of
versplintering van beenderen.
Alphitomantie, yr. (Gr.). Waarzeggerij
uit meel.
Aiphons, Alphonsus of Alfons, m,,
(Oudduitsch Al funs, Adalfuns). Naam van
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Alrune
verscheidene vorsten in Spanie en in
het voormalig koninkrijk Napels : Alphonsus VI, koning van Galicie, Asturie,
Leon en Castilie, onder wiens regeering
de Cid leefde (Io65— 11o9) ; Alphonsus X,
bijgenaamd de Mize of Geleerde (12521284), koning van Castilie en Leon, herstelde de universiteit van Salamanca en
beoefende de sterrenkunde ; Alphonsus
XII, zoon van Isabella II, geboren in
1857, koning van Spanje (1874-1885) ;
Alphonsijnsche tafelen, sterrenkundige
tafelen onder leiding van Alphonsus X
vervaardigd.
Alphonsin of Alfonsin, m. (Fr.). Driearmige kogeltang (bij geschoten wonden)
om den kogel uit de wond te trekken,
door Alphonse Ferrier in 1552 uitgevonden.
Alphus, m. (Gr.). Meelvlek, witte vlek
op de huid, uitslag.
Alpigenisch, (Gr.), en Alpicolisch,
(Lat.). Op de Alpen groeiend of levend ;
Alpinisch, Alpijnsch, alpenachtig, de Alpen betreffend.
Alpiou, m. (Fr.). Teeken of vouw die
men bij sommige hazardspelen in zijn
kaart maakt, om aan te duiden, dat men
zijn inzet verdubbelt.
Alporama, o. (Gr.). Gezicht op een
hooggebergte.
Al punta, (Ital.). Op het punt, op een
haar, nauwkeurig.
Alquifoux, (Fr.). Zwavellood dat de
pottebakkers gebruiken om aardewerk
glanzend te maken ; schoonheidsmiddel
dat de vrouwen in het Oosten gebruiken
om wenkbrauwen en ooghaartjes zwart
te maken.
Al rigore di tempo of al tempo. (Ital.).
In afgemeten beweging, volgens de tijdmeting ; Al secco, op een drogen achtergrond schilderen, in tegenstelling met al
fresco ; Al segno, (spr. : al sennjo), aan
of bij het teeken.
Alruin. Plant behoorende tot de familie
der Solaneen, ook Mandragora genoemd,
tooverwortel. Vroeger werd deze plant
gebruikt om de patienten die een heelkundige operatie moesten ondergaan gevoelloos te maken ; het volksgeloof schreef
aan deze plant tooverkracht toe, die de
bezitters geluk aanbracht ; de wortel
dezer plant gelijkt eenigszins op eene
verkleinde menschelijke gedaante en werd
daarom als toovermiddel gebruikt onder
den naam van pisduiveltje, omdat hij
onder de galg, waaraan misdadigers
werden opgehangen, gevonden werd ;
men geloofde ook dat deze wortel tot
mingenot prikkelde.
Alrune, vr. Wijze vrouw, waarzegster.

Alsatia
Alsatia. Latijnsche naam van den Elzas.
A1=Sirat, m. (Arab.). Bij de Mohamedanen de brug die naar het Paradijs
voert, smal en scherp als de scherpe
kant van een zwaard, waarover alleen
de vromen kunnen loopen.
Alt, Alto. Tweede stem, hoogere middelstem bij het zingen.
Alta atras, (Sp.) mrv. Achterwaartsche
sprongen, wanneer een blanke vrouw
met een kleurling trouwt.
Alta jurisdictio, vr. (Lat.). Hooge
rechtspraak.
Altaar, m. (Lat.). Altaar, outer, offertafel, offerhaard ; Altaragium, o., altaargoed, jets dat aan het altaar gewijd is;
altare portabile (Lat.), draagbaar altaar;
altare summum, hoogaltaar ; Altarist, m.,
altaardienaar, misbediende.
Altambor, m. (Arab.). Groote pauk
met slap vel.
Alta ottava. Zie All'ottava.
Alta vendita, yr. (Ital.). Opperste loge
der Carbonari.
Alta viola, vr. (Ital.). Altviool.
Altazimuth, o. (Lat.-Arab.). Werktuig
waarmede de hoogte en het azimuth
eener ster kan gemeten worden.
Altekleer, vr. Naam van het zwaard
van Olivier in het Rolandslied.
Altelik. Turksche zilveren munt = f o.65.
Al tempo, (Ital.). In de maat.
Alter, alters, alterum, (Lat.). De
andere, het andere (van twee).
Alterabel, (Fr.). Vatbaar voor verandering, veranderlijk ; Alterantia, mrv.
(Lat.), middelen om de sappen te verbeteren ; Altereeren, veranderen, wijzigen,
verslechteren, vervalschen, hevigen dorst
veroorzaken.
Altera pars. Het andere deel, de tegenpartij.
Altera pars Petri, vr. (Lat.). Het
tweede deel der logica van Petrus Ramus
dat over de oordeelen handelt; scherpzinnigheid, geestigheid, oordeelskracht.
Alteratie, vr. (Lat.). Gemoedsbeweging,
schrik, ontroering, verergering, verslechtering; Alterativa,mrv., verzachtende
geneesmiddelen, welke de sappen langzamerhand verbeteren ; Alterato, (Ital.),
de door een verplaatsingsteeken gewijzigde
toon.
Altercatie, vr. (Lat.). Woordenwisseling,
woordenstrijd, kibbelarij.
Alter ego, (Lat.). Het andere ik, het
tweede ik ; plaatsvervanger.
Alternaat, o. Gewoonte in de diplomatie, volgens welke mogendheden, die
met elkaar een verdrag sluiten, in de
daarover uitgevaardigde documenten, tot
handhaving harer gelijkheid in rang,
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Altior adversis

beurtelings het eerst genoemd worden
recht van twee steden om beurtelings
zetel der regeering te zijn, b.v. in het
Koninkrijk der Nederlanden voor 1830
Den Haag en Brussel ; Alternamente
(Ital.) = Alternativamente ; Altenaratio,
yr. (Lat.), verwisselde verhouding, verandering van een lager kerkelijk inkomen
in een hooger ; Alternatim, afwisselend;
Alternatie, vr. onderlinge afwisseling,
omzetting, verplaatsing ; Alternativa=
mente (Ital.), beurtelings afwisselend;
Alternatief, o., beurtelingsche afwisseling,
keuze tusschen twee dingen waaruit
gekozen moet worden; Alternativo,
(Ital.) = Alternativement, (Fr.) = Alter=
nativamente ; Alterne, wisselend ; Alterneeren, omwisselen, beurtelings een ambt
waarnemen, het eene jaar koren, het
andere jaar een ander gewas zaaien,
wisselbouw drijven ; Alterneerende
functien, functien van veranderlijke
grootheden, die, als men twee willekeurige er van omwisselt, wel van
teekens maar niet van waarde veranderen;
Alterneerende huizen, vorstenhuizen die
beurt om beurt de regeering uitoefenen
of sommige voorrechten genieten ; Alter=
neerende koorts, afwisselende koorts.
Alterum tantum, (Lat.). Eens zooveel,
het dubbele ; interesten die tot het bedrag
van het kapitaal opgeloopen zijn.
Altesse, yr. (Fr.), Altezza (Ital.). Hoogheid ; — imperials, Keizerlijke Hoogheid ;
— royale, Koninklijke Hoogheid ; —
serinissime, Doorluchtige Hoogheid; —
ducale, Hertogelijke Hoogheid.
Althaea, yr. (Gr.) Plantensoort uit de
familie der Malvaceen, witte maluwe ;
naam van de 119e kleine planeet ;
Althaeine = Aspagarine ; Althee, uit
wier zoetachtigen wortel borstsuiker bereid wordt.
Althesterien,mrv.(Gr.).Geneesmiddelen
voor wonden.
Althionisch. Dat uit alcohol en zwavel
bestaat.
Altigrade, (Lat.). Opklimmend, in de
hoogte gaande ; Altiloquent, (Lat.), grootsprekerig, luid zingend ; Altiloquentie,
yr. en Altiloquium, o., hoogdravende
wijze van spreken ; Altimeter, m. hoogtemeter; Altimetrie, vr., deel der praktische
meetkunde, dat het meten van genaakbare
en ongenaakbare hoogten ten doel heeft,
meting van de hoogte der bergen; Alti=
metrisch, hoogtemetend.
Altin, m. Turksche gouden munt =
f 4,50 ; Russische zilveren munt = 3
kopeken of bijna 7 cents.
Altior adversis, (Lat.). Boven onaangenaamheden verheven.

Altiora
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Alytarch

Altiora, mrv. (Lat.). Hoogere kundigzuur aangetast, maar het lost zeer snel
heden of wetenschappen. , op in chloorwaterstofzuur en in potasch
Altioris indaginis. Tot dieper of
talrijke nieuwe handelwijzen bereiden
grondiger onderzoek.
thans dit metaal op veel goedkoopere
Altirostrisch, (Lat.). Met een snavel
wijze dan door de handelwijze van Deville
die meer lang dan breed is.
en het oogenblik is nabij, waarop aluAltis, yr. (Gr.). Weide, boschje.
minium in vele gevallen het ijzer, het
Altisonant, (Lat.). Hoogklinkend.
zink, het koper en zelfs het zilver zal
Altist, m. Altzanger.
vervangen ; thans warden er talrijke
Altitudo, (Lat.). Hoogte; — meridiana,
mengsels met aluminium gebruikt, vooral
middagshoogte; servitus altius non tole
Aluminiumbrons (aluminium en koper),
lendi, verplichting om bij het bouwen
dat zich tot een groat aantal toepassingen
van een huis een bepaalde hoogte niet
leent, wegens zijn geringe aantastbaarte overschrijden; Altius tollendi ins,
heid en zijn groote veerkracht, welke die
recht om een huis hooger te bouwen of
van het staal overtreft ; aluminium wordt
te verhoogen.
thans ook gebruikt voor het vervaardigen
Alto. Zie Alt.
van tooneelharnassen, b.v. dat van
Altruismus, m. Altruisme, (Fr.). WelLohengrin in de bekende opera van
willendheid, onbaatzuchtigheid in tegenWagner.
stelling met Egoisme ; Altruist, lid van
Alumna, yr. (Lat.). Pleegdochter; Alumeen in 1889 te Nantes opgericht genootnaat, o., inrichting van onderwijs welker
schap dat zich ten doel stelt de menschleerlingen daarin kost en inwoning hebben;
heid door uitoefening van het altruisme te
Alumnaticum, o.,bijdrage der geestelijken
verbeteren; Altruistisch, onbaatzuchtig,
aan het bisschoppelijk seminarie ; Alum=
onzelfzuchtig.
neum, o., = Alumnaat; Alumnus, m.
Altum silentium, (Lat.). Diep stil(mrv. Alumni), kweekeling, voedsterling,
zwijgen.
kostleerling.
Altun. Turksche gouden munt = 3V,
Alva dolce, mrv. (Ital.). In honig ingepiaster.
legde walnoten.
Alucita, yr. (Lat.). Lichtmot, schildAlvearium, o. (Lat.). Bijenstok ; uitwenvleugelig insect, vlinder.
dige gehoorgang van het oor; Alveolair,
Aludel, m. (Arab.-Sp.). Alchimistische
de tandkas betreffend ; Alveolaria, werveltoestel die uit boven elkaar gepiaatste en
been met schaakbordachtige teekeningen;
in elkaar sluitende kegelvormige potten
Alveolaire klanken, waarbij de punt der
bestaat en tot zuivering dient.
tong de tandkassen aanraakt; Alveole,
Aluha, (Arab.). Gedroogde en in boter
m. (Fr.), cel in een honigraat, tandkas,
vakj e.
gebraden dadels.
Alveus, m. (Lat.). Rivierbedding
Alumen, o. (Lat.). Altun; — plumosum,
scheepsruim.
asbest, steenvlas ; — ustum, gebrande aluin ;
Alumina, (Lat.), leern, aluminiumoxyde ;
Alvi fluxus, (Lat.). Buikloop; Alvus,
Aluminaat, o., verbinding van leem met
vr., onderlijf; — adstricta, hardlijvigheid ;
— fluids, loslijvigheid ; — laxa, open lijf; -een basis; Aluminiet, o., metaal dat uit
obstructa, verstopt lijf.
zwavelzure leem en water bestaat; Alu=
Alwin, m. (Oud-Duitsch wini, vriend.)
mineus, aluinhoudend; Aluminium, o.,
metaal dat op zilver gelijkt; het is vierVriend van alien ; Aiwina, (Oud-Duitsch
winia) de door alien geliefde.
maal minder dicht dan zilver en driemaal
minder dicht dan ijzer; in 1827 heeft
Alychnisch, (Gr.). Zonder lamp, zonder
licht.
WOhler het geisoleerd in den vorm van
een grijs poeder, in 1854 is het aan
Alyke, Alysis, yr. Alysma, o. en
Sainte-Claire Deville gelukt het als metaal- Alysmus, o. (Gr.). Beangstiging, onrust
(bij ziekten) ; Alyktisch, angstig, onrustig.
massa te verkrijgen; het laat zich koud
Alypias, vr. (Gr.). Zeer sterk purgeersmeden en wordt veerkrachtig en luidmiddel.
klinkend ; het is zeer smeedbaar en rekAlyssum, o. (Gr.). Steenkruid, plant
baar en laat zich vijlen als ijzer ; het
waarvan men zegt dat zij de hondsdolheid
smelt op 500° Celsius; het is een voorgeneest, plantensoort uit de familie der
treffelijke geleider der electriciteit en
Cruciferen.
warmte; het geleidt deze laatste 8 maal
Alyta, mrv. (Gr.). Onoplosbare, onverbeter dan ijzer; het wordt niet door de
klaarbare dingen en opgaven.
zuurstof aangetast, zelfs niet bij zeer
Alytarch, m. (Gr.). Bestuurder van
hooge temperaturen en ontbindt het water
eerst wanneer het witgloeiend is; het
tooneelvoorstellingen ; inrichter der feesten
te Olympia; Alytarchie, yr., opzicht
wordt moeilijk door salpeter- en zwavel-

Alzamenti di mano
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Arnarkalim

over tooneelvoorstellingen, ambt van begodenleer de nimf, welke Jupiter toen
stuurder van tooneelvoorstellingen.
. hij nog een kind was, met de melk eener
Alzamenti di mano, (Ital.). Het opheffen
geit voedde; de geit zelve, wier horen
der hand bij het rnaatslaan.
„horen des overvloeds" genoemd werd.
A. M. = Anno mundi, (Lat.). In het
Aman, me (Arab.). Geroep om genade ;
jaar der wereld; ook = Artium Magister,
geleide ter bescherming van vreemdelinmeester der vrije kunsten, universitaire
gen in Turkije ; blauw katoen uit de
Levant.
graad in Engeland.
Amana. Communistische kolonie in den
Am. Verkorting van Ammonium.
staat Jowa (Vereenigde Staten van NoordAIM = Aan den Main.
Amabile, (Ital.). Beminnelijk, beminAmerika).
nenswaardig, lief, vriendelijk, teeder;
Amancebamiento, o. (Sp.). Soort van
huwelijk dat slechts voor korten tijd geAmabiliteit, beminnelijkheid, liefheid,
sloten wordt.
vriendelijkheid, teederheid; Amabilmente
Amanda, vr. (Lat.). Liefelijke, bemiri= Amabile.
nenswaardige.
Amadeus en Amedeus, m. Godlief ;
naam van verschillende vorsten uit het
Amandatie, yr. (Lat.). Wegzending,
huis van Savoye, waarvan de bekendste
ontslag.
is Amadeus VIII die afstand deed in 1434,
Amande, m. (Fr.). Amandelmelk, amantot paus verkozen werd onder den naam
deldrank ; Amandes cassees, geschilde
amandels ; Amandes en coque, ongevan Felix V en in 1449 de driedubbele
schilde amandels ; Amandine, yr., aman
kroon nederlegde om een einde te maken
aan de scheuring in de Westersche kerk ;
delzeep.
Amandeeren. Wegzenden, ontslaan.
Amadeus I, tweede zoon van Victor
Amandus, m. Beminnenswaardige.
Emanuel, tot koning van Spanje gekozen
Amani, (Turksch). Heilig boek dat leefin 187o, deed afstand van den Spaanschen
regels bevat.
troon in 1874; Amadesten, mrv., broeAmanitine, yr. Vergif uit paddestoelen.
derschap der Franciscanen in de i4de
Amant, m. (Fr.). Minnaar ; Amante, yr.
eeuw.
(Fr.), geliefde, hefje, bijzit ; Amanter,
Amadinen, mrv. Groote diksnavelige
(Lat.), liefdevol; Amantes amentes, verprachtvinken.
liefden zijn dwazen ; Amantium irae
Amadis, m. Held van een grooten midamoris redintegratio, (Lat.), twist tusdeleeuwschen sagenkring; nauwsluitende
schen een minnend paar brengt nieuwe
mouw ; Amadis de Uaule, romanheld,
liefde aan.
ridderlijke minnaar.
Amanuensis, m. (Lat.). Handlanger,
Amadou. m. (Fr. ; spr.: amadoe). Zwam
helper ; degene, die den hoogleeraar in de
om te branden, tonder.
wis- en natuurkunde bijstaat bij het geAmaduri Egyptisch katoen.
reedmaken van proeven, enz.
Amaigrissement, m. (Fr. ; spr.: ameegriesseman). Vermagering.
. Amara, mrv. (Lat.). Bittere geneesmiddelen.
A majori ad minus, (Lat.). Van het
Amarantaceen. Plantenfamilie uit de
groote tot het kleine.
orde der Centrospermen, nagelbloemen.
Amalberga, yr. (Oudduitsch). WerkAmarantkleur. Donker paarsrood.
zame beschermster.
Amaranthout, o. Mahoniehout dat een
Amalekieten, mrv. Volk in Steenachtig
Arabic dikwijls in oorlog met de Israeliten.
donkere bloedroode kleur heeft.
Amarante, yr. De onverwelkelijke.
Amalgama, o. (Volgens Dies door letAmarantus, m. Onverwelkelijke ; planterverplaatsing uit het Grieksch malagma,
tensoort uit de familie der Arnarantaceen,
verweeking, met een voorgevoegde a =
vossestaart.
samen). Iedere verbinding van kwik met
Amarelle, (Fr.). Wijnkers, zuurzoete
een ander metaal; mengelmoes van perkers.
sonen en dingen die niet bij elkaar passen;
Amarelkruid, o. Gentiana Amarella,
Amalgamutie, yr., het verbinden van
dat in Zweden in plaats van hop gebruikt
metalen met kwik ; innige verbinding,
wordt.
samensmelting ; Amalgameeren, met kwik
Amaresceeren, (Lat.) Bitter worden.
verbinden, innig verbinden, samensmelten,
(Ital.). Bitterheid;
A marezza, yr.
vermengen ; Amalgameerwerk, inrichting
droefenis.
voor .,amalgamatie.
Amarine, yr. Bitter bestanddeel.
Amalgonde, yr. (Oudduitsch). WerkAmarineeren. (Fr.). Aan de zee gezame oorlogvoerster.
wennen ; een genomen schip bemannen.
Amalia, yr. Werkzame, bezige.
Amarkalim, mrv. (Nebr.). DrempelAmalthet, vr.. (Gr.). In de Grieksche
BAAL; Handboek.
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Amarulent
bewakers, opzieners over den tempel te
Jeruzalem.
Amarulent, (Lat.). Bitter ; Amarulentie,
yr., bitterheid.
Amaryllis, yr. Narcislelie ; een fraaie
dagvlinder.
Amasesis, yr. (Gr.). Onvermogen om te
kauwen, het niet kauwen, belemmering
in het kauwen.
Amasia, vr. (Lat.). Geliefde, beminde ;
Amasius, m., geliefde.
Amassette, yr. (Fr.). Paletmes, tempermes der schilders.
Amasseeren, (Fr.). Ophoopen, bijeenbrengen, vergaren; verwen wrijven.
Amat, o. Gewicht te Batavia = 123
kilo.
Amateeren, (Fr.). Goud en zilver dof
maken.
Amateur, m. (Fr.). Liefhebber, kunstvriend, beminnaar, (Eng.) intending
purchaser, likely buyer, (D.) Liebhaber, (Ital.)

interessato, (Sp.) interesado.
Amathie, yr. (Gr.). Onkunde, gebrek
aan beschaving.
Amathus. Voormalige stad op Cyprus
bekend door den eeredienst van Venus.
Amathusia, yr. - Bijnaam van Venus
naar de stad Amathus.
Amator, m. (Lat.). Zie Amateur;
Amatoria febris, liefdekoorts; Ama=
torisch, liefderijk, verliefd; Amatorium,
drank of middel om liefde op te wekken;
Amatrice, yr. (Fr.), liefhebster, vriendin
der kunst ; Amatus, m. (Lat.), geliefde.
Amaurosis, yr. (Gr.). Zwarte staar (oogziekte); zij heeft het geheel of bijna
geheel verlies van het gezicht en de
onbewegelijkheid van den oogappel ten
gevolge. Zie Amblyopie, Hemeralopie,
Hemiopie, Nyctalopie, Diplopie, Myiode=
opsie, Pseudochromie, 0outte sereine;
Amaurotisch, stekeblind.
Amazone, yr. (Gr. zonder Borst).
Krijgshaftige vrouw ; dame te paard,
manwijf; volgens de Grieksche legende
waren de Amazonen een stam van krijgshaftige vrouwen, die geen man in haar
omgeving toelieten ; eenmaal in een jaar
onderhielden zij betrekkingen met de
naburige volken alleen met het doel om
haar ras voort te planten; wanneer de
Amazonen moeder werden, werden hare
mannelijke kinderen naar hunne vaders
gezonden of aan de grenzen nedergelegd,
waar zij van gebrek omkwamen, de
meisjes daarentegen werden op staatskosten opgevoed ; als zij den ouderdom
van 8 jaar hadden bereikt, ondergingen
de Amazonen een pijnlijke operatie, waardoor haar de rechterborst werd afgezet,
om haar, geschikter te maken voor het
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hanteeren van den boog. De koning van
Dahomey in Afrika onderhoudt een korps
krijgshaftige vrouwen, die op straffe des
doods maagd moeten blijven en die de
Europeanen de Amazonen van Dahomey
noemen ; Amazonenkleed, o., vrouwenrijkleed ; Amazonenrivier, yr., of Marag=
non, grootste rivier in Zuidamerika, zoogenoemd, omdat de Portugees Oxellana
in 1539 meende, dat hij op hare oevers
gewapende vrouwen had gezien ; Ama=
zonensteen, kopergroen veldspaat met
parelmoeren weerschijn.
Ambabus manibus, (Lat.). Met beide
han den.
Ambactae (feudum), (Lat.). Ambachtsleen, leen dat bestaat in een post, ambt
of betrekking, zooal§ de voormalige hofambten.
Ambages, mrv. (Fr., spr.: ambaazje),
Omhaal van woorden, verwarde redeneeringen.
Ambar, m. (Russisch). Voorraad koopwaren, magazijn, pakhuis; markt, mis.
Ambarvalien, vr. mrv. (Lat.). Bij de
Romeinen het feest van de inzegening
der akkers.
Ambassade, yr. (Fr.). Gezantschap,
woning van een gezant met de daarbij
behoorende bureaux ; Ambassadeur, m.
gezant ; in de taal der diplomatie wordt
die titel alleen gegeven aan de hoogste
klasse der diplomatieke agenten ; de
persoon van ambassadeur is zoo goed
als onschendbaar; hij kan alleen vervolgd
worden wegens vergrijpen tegen het
gewone recht.
Ambe, yr. (Ital.). In de combinatieleer
eene verbinding van twee grootheden.
Amber, m. (Fr.) ambre, (Eng.) amber, (D.)
Ambra, (Ital.) ambre, (Sp.) ambar, alambar, (Arab.) ambar. Grijsachtige stof die
in sommige zeeen drijvende wordt aangetroffen ; zij wordt afgescheiden uit het
darmkanaal van een potvisch (cachelot) ;
zij wordt gebruikt als reukwerk, als
krampstillend geneesmiddel; deze amber
is duurder dan goud en meer bekend
onder den naam van Ambergrijs.
Er bestaat een tweede zelfstandigheid,
welke met den naam amber wordt aangeduid, geheel van de eerste verschilt
en meestal gele amber of barnsteen
genoemd wordt; het is een harsachtige,
harde, broze stof half doorschijnend en
van een hyacintroode of gele kleur en
wordt voornamelijk gebruikt om er
knoppen van stokken, sigarenpiipjes,
halssnoeren en paternosters van te maken ;
deze amber wordt in groote hoeveelheden
aan de stranden der Oostzee gevonden
en is afkomstig van een voorwereldlijken

Amberiet
conifeer, die veel harsachtiger was dan
een der tegenwoordige coniferen.
In de derde plaats wordt het woord
amber gebruikt om een soort van welriekende bars aan te duiden, die in de
apotheek bekend is onder den naam
Styrax of ambra liquida; Amberboom,
boom welke Styrax oplevert ; Ambergeur, liefelijke geur ; Ambergrijs, yolksnaam van den grijzen amber, een grijsachtige, harde stof, die men in de ingewanden van den potvisch vindt, en die,
om hare muskuslucht, bij het maken van
welriekende toiletartikelen gebruikt wordt;
Ambervet, hoofdbestanddeel van den
grijzen amber (ambreine).
Amberiet, o. Buskruit van nitroglycerine en nitrocellulose gemaakt.
Ambest. Boom der onsterfelijkheid.
Ambidexter. Mensch die zijn linkerhand evengoed als zijn rechter gebruiken
kan ; Ambidexteriteit, yr., gelijk gebruik
van de linker- en de rechterhand.
Ambieeren, (Lat.). Staan of dingen
naar een betrekking, verlangen naar jets.
Ambient, m. Sollicitant, baantjesjager.
Ambigeeren, (Lat.). Weifelen, aarzelen,
geen besluit kunnen nemen.
Ambigu, (Fr.). Dubbelzinnig ; maaltijd waarbij de spijzen en het nagerecht tegelijk opgediend worden ; mengelmoes; Ambiguiteit, yr., dubbelzinnigheid ; Ambiguspel, o., kaartspel ; A mbiguum, o., iets dubbeizinnigs; Ambilogie,
vr., dubbelzinnige uitdrukking.
Ambitie, vr. Eerzucht, groote ijver ;
Ambitieus, eerzuchtig, zeer ijverig.
Ambitionneeren. Naar iets hak en, vurig
begeeren ; Ambitiosum decretum, partijdige rechtspraak ; Ambitus, (Lat.), kuiperij, omkooping ; omvang, toonwijdte.
Amble, m. (Fr.). Telgang van een paard.
Ambloma, o. en Amblosis, vr. (Gr.).
Misgeboorte, ontijdige geboorte. (Zie
Abortus).
Amblothridium, o. (Gr.). Kunstmatige
ontijdige geboorte middel om de vrucht
of te drijven.
Amblotica, mrv. (Gr.). Vruchtafdrijvende middelen.
Amblyaphie, yr. (Gr.). Verstomping
van het gevoel.
Amblygoon, (Gr.). Stompe hoek ; Amblygonisch, stomphoekig.
Amblyopie, yr. (Gr.). Verzwakking van
het gezichtsorgaan; Amblyops, m., iemand
die zwak van gezicht is.
Amblystoom, m. (Gr.). Stompbek.
Ambo. Beide, twee.
Amboina-hout, o. Palmboom met zeer
hard, rood of goudgeel hout op het eiland

Amboina.
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Ambulacrum

Amboise. Stad in Frankrijk aan de
Loire met een beroemd kasteel ; Samenzwering van Amboise door Condi tegen
Frans II en de Guises in 1560 ; AbdelKader werd er vier jaar gevangen gehouden ; Amboisienne, (Fr.), zijden stof
die te Amboise gemaakt wordt.
Ambon, m. (Gr.). Spreekgestoelte, lessenaar in oude kerken ; zanglessenaar in
een kerk ; galerij in een kerk tusschen
het schip en het koor ; Ambonoclast, m.,
vernieler van zanglessenaars in de kerk,
vijand van kerkmuziek.
Ambozaat, m. Onderbevelhebber bij
de landsknechten die een korte piek droeg.
Ambouteeren, (Fr.). Uitronden, met
den hamer uitdrijven.
Ambra, o. = Amber ; Ambralne =
Ambervet.
Ambreade, yr. (Fr.). Valsche barnsteen.
Ambreeren, (Fr.). Barnsteenkleurig
maken ; ambergeurig maken.
Ambrette, yr. (Fr.). Wijnzuurachtige
naar amber ruikende peer, amberpeer ;
muskusbloem.
Arnbroine, yr. Zelfstandigheid om electrische stroomen te isoleeren.
Ambrometer, m. Sneeuwmeter.
Ambroos, Ambrozijn, o. (Gr.). Ambrosia, yr. Spijs der goden in de Grieksche mythologie, die degenen, welke er
van geproefd hadden, jong en onsterfelijk
maakte ; ambrosiekruid, plant uit de
familie der Chenopodiaceen.
Ambrosius. Bisschop van Milaan, gestorven in 397 ; onder de door hem vervaardigde hymnen zijn bekend ,,aeterne
rerum conditor" en „veni redemptor
gentium." Ambrosiaansch gezang, wijze
van zingen door Ambrosius ingevoerd
en later door het Gregoriaansch kerkgezang vervangen; Ambrosiaansche bibliotheek, beroemde boekverzameling te
Milaan; Ambrozianen, mrv., Augustijner
monniken en nonnen in Italie ; oude
gouden en zilveren munten te Milaan ;
Ambrozine, yr. (Ital.). Milaansche amandel ; fossiele hars in Zuid-Carolina ; Ambrozisch, hemelsch zoet, een heerlijken
geur verspreidend. De naam Ambrosius
beteekent de goddelijke, de onsterfelijke ;
Ambrosius, bisschop van Milaan, is heilig
verklaard en wordt tot de kerkvaders
gerekend.
Ambubajen, mrv. (Lat.). Syrische lichtekooien, Oostersche zangeressen in het
oude Rome.
Ambulacrum, o. Koorgang ; met boomen beplante wandelplaats ; exercitieveld
bij de oude Romeinen ; Ambulacren,
bewegingsorganen (zuignappen) der stekeihuidigen ; Ambulance, yr. (Fr. ; spr.:

Amburbium

ambulans), veldhospitaal; Ambulancier,
m., Ambulanciêre, yr., verpleger, verpleegster van gewonden in een veldhospitaal; Ambulant, rondtrekkend, rondreizend, rondloopend ; spoorwegpostkantoor ; dictionnaire ambulant, wandelend
woordenboek (spotnaam voor een taalleeraar) ; Ambulatie, vr., wandeling ;
Ambulantisme, spotnaam voor de werkzaamheden van het hoofd eener lagere
school dat niet aan een bepaalde klasse
geregeld onderwijs geeft ; Ambulator, m.
straatslijper, rondlooper, slenteraar ; Am=
bulatorisch, rondtrekkend, rondreizend,
b. v. een tooneelgezelschap dat op verschillende plaatsen voorstellingen geeft ;
Ambuleeren, rondwandelen, straatslijpen,
rondreizen, heen- en weerloopen.
Amburbium, o. (Lat.). In het oude Rome
plechtige ommegang om de stad ; Amburbalia, mrv. (Lat.), offers bij deze plechtigheid.
Ambureeren, (Lat.). Verzengen, verbranden.
Ambusta, mrv. (Lat.). Brandwonden;
Ambustie, yr., verbranding.
A. m. c. = a mundo condito (Lat.).
Van de schepping der wereld af.
A. M. D. G. = ad majorem Del gloriam. Tot meerdere eere Gods.
Ame, vr. (Fr.). Stapel in een viool.
Amedsji Efendi, m. (Turksch). Kabinetssecretaris van den Reis-Efendi of
minister van buitenlandsche zaken.
Amólanchier, m. (Fr.; spr.: ameelansjee). Plant uit de familie der Rosaceen;
— vulgaris, Engelsche mispel.
Ameldonk. Ongebuild meel van amelkoren, witte stijfsel ; Amelkoren, o., soort
van tarwe, waarvan witte stijfsel gemaakt
wordt. Zie Amyl.
Amelie, yr. (Gr.). Zorgeloosheid, veronachtzaming.
Amelioratie, yr. (Fr.). Verbetering, verfijning ; Amelioreeren, verbeteren, verfijnen, veredelen.
Amelus, m. (Gr.). Misgeboorte zonder
ledematen.
Amemphie, yr. (Gr.). Onberispelijkheid.
Amen, (Hebr.). Zoo zij het ! Ja en Amen
zeggen, goedkeuren.
Amenabel, (Eng.). Verantwoordelijk,
aansprakelijk.
Amenage, m. (Fr.). Toevoer, vervoer ;
vracht, voerloon.
Amendabel, (Fr.). Voor verbetering
vatbaar; strafbaar met geldboete ; Amende, vr. (Fr.), geldboete; Amende honorable bestond in het openlijk bekennen
van de misdaad, waarvoor de schuldige
veroordeeld was ; er werden twee soorten
van amende honorable toegepast: de een-

68

Amentia activa
voudige, welke plaats had blootshoofds
en geknield in de rechtzaal of in de raadkamer van het hof, en de amende honorable in figuris, welke aan den beul toevertrouwd werd ; daarbij werd de veroordeelde door den beul begeleid en liep
blootsvoets in zijn hernd met den strop
om den hals en blootshoofds met een
groote gele waskaars in de hand en met
een schandbord op de borst en op de
schouders, waarop zijn misdaad te lezen
stond; zoo ging de veroordeelde naar een
plein of markt, waar hij met luider stem
zijn misdaad beleed; tegenwoordig beteekent het openlijk schuld bekennen en vergiffenis vragen ; Amendement, o., verbetering, wijziging; verandering welke in
een of meer artikelen van een wetsontwerp aangebracht wordt; art. 112 der
Grondwet zegt : „De Tweede Kamer alsmede de vereenigde vergadering der
Staten-Generaal heeft het recht wijzigingen in een voorstel des Konings te
maken", waaruit volgt dat de Eerste
Kamer het recht van amendement niet
bezit ; het gewichtige onder s. cheid tusschen
de Eerste en de Tweede Kamer ten aanzien van het recht van amendement springt
in het oog ; van daar dat de Tweede
Kamer over wetsvoorstellen artikelsgewijze beraadslaagt en stemt, terwij1 in
de Eerste Kamer het wetsvoorstel in zijn
geheel in stemming gebracht wordt; het
recht van amendement komt ook toe aan
de vereenigde vergadering der StatenGeneraal; Amendement beteekent ook
verbetering der te bebouwen akkers door
het aanbrengen van kalk, leem, asch,
verschillende zouten, enz.; Amendeeren,
verbeteren, wijzigen.
Amenie, yr. (Gr.) en Amenorrhee, vr.
(Gr.). Ophouden of uitblijven der stonden.
Zie Menstruatie.
Amenomanie, yr. (Gr.). Storing der
geestvermogens bij het uitblijven der
stonden.
Amens, (Lat.). Zinneloos, waanzinnig.
A mensa, (Lat.). Van tafel (gescheiden);
A mensa et toro, van tafel en bed (gescheiden).
Amentaceen. Katjes dragende planten.
Amenthes. De onderwereld bij de oude
Egyptenaren.
Amentia activa, (Lat.). Waanzin,
dwaasheid ; — occulta, verborgen waanzin,
geheime krankzinnigheid; — partialis, gedeeltelijke krankzinnigheid; — passiva,.
verstomptheid van geest ; — senilis, het
kindsch worden tengevolge van ouderdorn ; - simplex, algemeene zwakheid der
geestvermogens; — stupor, stompzinnigheid.

Amentum
Amentum, o. (Lat.). Katje aan boomen.
Amercement, o. (Eng.; spr.: emersment).
Geldboete.
Americus Vespucius, (1451-1512).
Zeevaarder uit Florence in Italic,wiens
ware naam Albericus Vespucius is ; men
zegt Van hem dat zijn naam aan Amerika
gegeven is, ofschoon hij daar na Columbus aanlandde.
Amerie, vr. (Gr.). Ondeelbaarheid.
Amerikanisme, o. Eigenaardige wijziging der Engelsche taal in Amerika, b.v.
I fancy voor I think; Amerikanisatie,
Amerikaanschmaking ; Amerikaniseeren,
veramerikaanschen; Amerikanist, m., k enner der talen, zeden, gewoonten en oudheden der volken van Amerika voor den
tijd van Columbus.
Amerinado, m. (Sp.). Spaansch schaap
voortgekomen uit de kruising van Churros
en Merinos.
Amers, m. mrv. (Fr.; spr : ameer). Landmerken ; torens, huizen, boomen, enz. die
den schippers tot bakens dienen.
Amertume, yr. (Fr.). Bitterheid, zielsverdriet.
A merveille, (Fr. spr.: ameervijlje).
Wonderwel, uitstekend, voortreffelijk.
Amerij, yr. en Amerijtje, o. (Verbastering van Ave Maria). Zeer kort
tijdsverloop waarin men een Ave Maria
kan bidden, ommezien.
A meta, (Ital.). Voor de helft, voor
gezamenlijke rekening; (Fr.) en participation, is demi, (Eng.) joint, (D.) gemeinschaftlich, (Sp.) a mitad.
Ametabola. Insecten met onvolkomen
gedaanteverwisseling; Ametabolisch, niet
aan gedaanteverwisseling onderhevig.
Ametamorphotisch, (Gr.). Niet aan verandering onderhevig ; Ametamorphose,
yr., onvatbaarheid voor verandering.
Amethodisch, (Gr.). Strijdig met de
leerwijze, zonder leerwijze of methode;
Amethodist, m., knoeier, kwakzalver.
Amethist, m. (Gr. die niet dronken is).
De Ouden noemden aldus paarskleurige
edelgesteenten, omdat men beweerde dat
zij de dronkenschap voorkwamen ; een
meestal blauwe of paarskleurige soort
kwarts; Amethysta, mrv., middelen die
het dronken worden verhinderen of voorkomen.
Ametretae, mrv. (Gr.). Wijsgeeren in
de vierde eeuw, die het bestaan van vele
aardbollen aannamen.
Ametrie, vr. (Gr.). Onevenredigheid,
ongelijkheid, wanverhouding, onregelmatigheid ; Ametrisch, onevenredig, ongelijk,
onregelmatig.
Ametropie, yr. (Gr.). Oogziekte, waarbij
de lichtstralen niet rechtstreeks het net-
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Amidon
vlies bereiken, bijziendheid en verziendheid.
Ameublement, o. (Fr.). Huisraad ; inrichting eener woning.
Ameutement, m. (Fr.). Koppeling van
jachthonden; opruiing tot muiterij; Ameuteeren, jachthonden koppelen; ophitsen,
opruien.
Amharisch. Tegenwoordige volkstaal
in Abessinit.
Ami, (Fr.). Vriend, minnaar;
de la
maison, huisvriend.
Amiant, o. (Gr.). Soort van asbest,
steenvlas ; Amiantpapier, o., onbrandbaar
papier.
Arnica, vr. (Lat.). Vriendin, geliefde.
Amicaal. Vriendschappelijk ; Amicabili
modo, op vriendschappelijke wijze ; Amicabilis compositio, schikking in der
minne, (Fr.) arrangement (accord, accommodement, composition) a 'amiable, (Eng.)

amicable arrangement, settlement, adjustment, composition, (D.) gfillicher Vergleich,
(Ital.) accordo (accomodamento) amichevole,
transazione conciliante, stralcio, (Sp.) arreglo
(acuerdo, acomodamiento) amigable ;
Amice, m., vriend.
Amicia, yr. Monnikskap; Amiceeren,
bekleeden.
Amicist, m. Lid van een vriendschapsbond aan een universiteit.
Amicitia, yr. (Lat.). Vriendschap, godin
der vriendschap ; amicitiae causa, uit
vriendschap.
Amictorium, o. Halsdoek, borstlap ;
Amictus, m. (Lat.), hoofd- en schouderdeksel der priesters bij het lezen der
mis = Humeraal.
Amicus, m. (Lat.). Vriend (Fr.) anti,
(Eng.) friend, (D.) Freund, (Ital.) amigo,
(Sp.) amigo; Amicus certus in re incerta
cernitur, in den nood leert men zijn
vrienden kennen; Amicus Plato, amicus
Aristoteles, magis arnica veritas, Plato
is mijn vriend, Aristoteles is mijn vriend,
maar ik ben nog grooter vriend van de
waarheid; Amicus en Amelius, vriendenpaar dat door de middeleeuwen verheerlijkt werd en veel overeenkomst heeft
met Orestes en Pylades; Amicus humani
generis, allemansvriend.
Ami de coeur, m. (Fr.; spr.: amidekeur).
Boezemvriend; ami de cour,m. (Fr. ; spr.:
amidekoer), hofvriend, valsche vriend.
Amiden. Lichamen die men als ammoniak beschouwt, waarin een of meer atomen waterstof door zuren vervangen zijn.
Amido. Voorvoegsel bij samenstelling
van een woord met amide.
Amidobenzine = Aniline.
Amidon, m. (Fr.). Ongekookte stijfsel;
Amidonneeren, stijven, poederen.

Amimetisch
Amimetisch, (Gr.). Onnavolgbaar.
Amimetopie, yr. (Gr.). Weelderigheid.
Amimie, vr. (Gr.). Onvermogen om
zijn gedachten en gevoelens door gepaste
gebaren uit te drukken.
A minori ad majus, (Lat.) Van het
kleine tot het groote.
Aminezuren, mrv. Zure amiden met
zuren van meer dan ëën basis.
Amir = Emir.
Amirante, m. (Sp.). Admiraal.
Amissibel, (Lat.). Verliesbaar; Amissie,
yr., verlies , Amissibiliteit, vr., verliesbaarheid.
Amita, yr. (Lat.). Zuster van een
vader; — magna, zuster van een grootvader.
Amitini. Broeders- en zusterskinderen.
Amitió, yr. (Fr.; spr.: amitjee). Vriendschap.
Amitteeren, (Lat.). Verliezen, in het
ongereede doen geraken.
Ammas, m. In Frankrijk verbouwde
nieuwe soort tarwe.
Ammatteeren, (Ital). Gek maken.
Ammazzeeren, (Ital.). Sluipmoorden.
Ammi, Ammei. Plantensoort uit de
familie der Umbelliferen.
Ammochosie of Ammochosis, yr. (Gr.).
Het leggen van een ziekein warm zand ;
zandbad; uitdroging van een menschelijk
lichaam dat in warm zand bedolven ligt.
Ammaline, vr. Ammoniakolie.
Ammon, m. (Hebr.). De betrouwbare,
getrouwe ; bijnaam van den Libyschen
Jupiter, die met den kop van een ram
afgebeeld werd ; Ammonshoren, koppootig weekdier. (Zie Ammoniet.)
Ammoniak, m. Gasvormige verbinding
van stikstof en waterstof, die een
prikkelenden geur verspreidt (N113 ); vloeibare ammoniak of geest van salmoniak
is een oplossing van ammoniak in water ;
Ammoniakalium, verbinding van aluin
met zwavelzuren ammoniak; Ammoniakalisch, ammoniak bevattend; Ammoniakbases, mrv., scheikundige verbindingen
met ammoniak; Ammoniakgom, gomhars
uit het hard geworden sap der Dorema
Ammoniacum; Ammoniakplant, vr.,
Dorema Ammoniacum; Ammoniakphosphaat, mengsel van ammoniakzout
en superphosphaat; Ammoniakzouten,
mrv., ontstaan bij het neutraliseeren
• van vloeibaren ammoniak met zuren;
Ammoniaksoda, yr., handelssoda; Ammoniakwater, o., het ammoniak bevattende
condensatiewater bij de vervaardiging
van lichtgas.
Ammoniemie, yr. (Gr.). Bloedvergiftiging door koolzuren ammoniak.
Ammoniet, m. Als een ramshoren
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gedraaide versteende zeeslak (fossiel koppootig weekdier).
Ammonium, o. (Lat.). Hypothetische
verbinding van stikstof en waterstof
(NI-14 ) ; — benzoicum, benzoezure ammoniak; — bichromicum, dubbel chroomzure
ammoniak ; -- bromaticum, broomammonium; — carbonicum, koolzure ammoniak; -- chloratum, chloorammonium;
— chloratum /erratum, ijzersalmoniak ;
— ciiricum, citroenzure ammoniak; —
fluoratum, fluorzure ammoniak; — hydrasulphuratum, vloeibaar zwavelammonium ;
— jodatum, joodammonium; — muriaticum,
zoutzure ammoniak, salmoniak; — natrophosphoricum, phosphorzure ammoniaknatron ; — nitricum, salpeterzure ammoniak; — oxalicum, zuringzure ammoniak;
— purpuricum, purperzure ammoniak ;
— salicylicum, salicylzure ammoniak ; -succinicum purum, zuivere barnsteenzure
ammoniak ; — sulphuricum, zwavelzure
ammoniak ; -- sulphurosum, zwaveligzure
ammoniak; — vanadinicum, vanadiumzure ammoniak.
Ammoniumbromid, o. Verbinding van
ammoniak en broom (NH4Br).
Ammoniumchlorid, o. Salmoniak
(NH4C1).
Ammoniumfluorid, o. Uit ammoniak
en fluor bestaande (MUD.
Ammoniumjodid, o. Uit ammoniak en
jood bestaande (NH, J).
Ammunitie. Zie Munitie.
Amnesic, yr. (Gr.). Verlies van het
geheugen ; slecht geheugen.
Amnestie, yr. (Gr.). Kwijtschelding
van straf voor staatkundige misdrijven:
aan een of meer groepen veroordeelden
gezamenlijk te verleenen ontheffing van
straf; amnestie kan algemeen of gedeeltelijk
zijn; algemeene amnestie komt zelden
voor, daar de hoofdaanleggers van staatkundige misdrijven bijna altijd van de
amnestie worden uitgesloten; in Nederland
is er voor het toestaan van amnestie een
wet noodig (art. 68 der Grondwet);
Amnestiek, yr., kunst of geschiktheid
om te vergeten; Amnestieeren, begenadigen, vergiffenis schenken, vergeten.
Amniitis, yr. (Gr.). Zie Amnitis :
Amnioklepsis, vr., het ontsnappen van
het vruchtwatervlies; Amniomantie, yr.,
waarzeggerij uit het vruchtwatervlies ;
Amnion of Amnios, o., het lam- of
schapevlies om de vrucht in het lichaam
der moeder,vruchtwatervlies, het binnenste
der vliezen waarin de foetus gewikkeld
is, de helm; Amniorrhde, vr., het te
vroeg wegloopen van het schapewater;
Amniotisch, wat op het amnion betrekking heeft; Amnioten, mrv., de hoogere

Amnicolist
gewervelde dieren welke een amnion
bezitten ; Amnitis, yr., ontsteking van
het amnion.
Amnicolist, m. Oeverbewoner aan een
rivier.
Amodiateur, m. (Fr.). Pachter ; Amodieeren, pachten.
Amoebe, yr. (Gr.). Eencellig diertje
dat van gedaante verwisselt en naakt
of in een schelp in zoet water leeft.
Amoen, (Lat.). Aangenaam, aanminnig,
lieftallig; Amoeniteit, aangenaamheid,
lieftalligheid; Amoena, vrouwennaam die
aanminnig beteekent.
A mol. Toonaard zonder teeken voor aan
den notenbalk.
Amolleeren, (Fr.). Week maken, verslappen, verzwakken, verwijfd maken,
verteederen, vermurwen ; Amollissement,
m. (Fr.), verweeking, verslapping, weekelijkheid.
Amon, (Gr.) en Amomum, (Lat.). In de
oudheid een Indische specerijplant en de
daaruit bereide balsem ; Amomaceen,
plantensoort waartoe de gember en bet
paradijskoren behooren.
A mon aise, (Fr. ; spr.: amonneeze). Op
mijn gemak.
Amonceleeren, (Fr.). Ophoopen.
Aemonische kunsten, mrv. Tooverkun s ten.
Amor, m. (Lat.). God der liefde.
Amorce, vr. (Fr.). Aas, lokaas, lokspijs;
pankruit, percussiedopje; sisser, lont
waarmede mijnen ontstoken worden ; de
in- en uitspringende steenen aan een
buitenmuur ; Amorceeren, lokken, gereed
maken om de einden aan elkaar te soldeeren; kruit op de pan doen, het slaghoedje opzetten ; beginnen aan te leggen,
in beweging brengen ; Amorceur, m. (Fr.),
opzuiger bij den zelfwerkenden hevel ;
Amorcoir, m. (Fr.; spr.: amorsoaar), spitsboor, voorboor.
Amorillos, mrv. (Sp. ; spr. : amorieljos).
Soort van Spaansche sigaren.
Amorinen, mrv. Godinnen der liefde ;
fladderende linten in het haar ; Amor
insanus, m. (Lat.), dolle verliefdheid,
liefdewoede ; Amorosa, (Ital.), smachtend ;
minnaar.
Amorpha, mrv. (Gr.). Alle organische
en anorganische zelfstandigheden die geen
bepaalden regelmatigen vorm hebben;
Amorphie,vr. en Amorphismus, o., gemis
van een bepaalden vorm, wanstaltigheid ;
Amorphe en Amorphisch, vormloos, niet
gekristalliseerd ; Amorphus, misgeboorte
zonder hoof d, zonder uiterste ledematen
en zonder geslachtsdeelen.
Amortisatie, yr. (Fr.) amortissement,
rachat, (Eng.) redemption, amortization,
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amortizement, sinking, (D.) Amortisation,
Tilgung, (Ital.) ammortizzazione, ammortamento, rimborso, riscatto, (Sp.) amortizaciOn, rescate. Schulddelging door middel van over een zeker aantal jaren verdeelde geregelde aflossingen ; het overgaan van een onroerend goed in de doode
hand; recht der burgerlijke wetgeving
dat betrekking heeft op den aankoop van
goederen ten behoeve van kerkelijke gestichten ; Amortisatiekas en Amortisatiefonds, gelden bestemd voor het delgen
van schuld ; Amortisatie=syndicaat,
fonds tot aankoop door het Rijk van uitgestelde Nederlandsche schuldbrieven,
dat in 1822 opgericht en in 1840 opgeheven is, (Fr.) caisse d'amortissement,
(Eng.) sinking fund, (D.) Amortisationsfonds, (Ital.) fondo (cassa) di ammortiz-

zazione, (Sp.) fondo (caja) de amortization; Amortiseerbaar, (Fr.) amortissable,
remboursable, rachetable, (Eng.) redeemable,
(D.) amortisierbar, (Ital.) ammortizzabile,
rimborsabile, (Sp.) amortizable, redimible,
wat gedelgd kan worden; Amortiseeren,
(Fr.) amortir, racheter, (Eng.) to redeem,

sink, ammortize, (D.) amortisieren, tilgen,
(Ital.) ammortizzare, (Sp.) amortizar,
delgen, vernietigen.
Amor vincit omnia, (Lat.). Liefde overwint alles.
Amos, (Nebr. last). Een der kleine profeten.
Amotae res, (Lat.). Ontvreemde zaken,
vooral die welke bloedverwanten zich
hebben toegeeigend zonder er recht op
te hebben ; Amotie, yr. (Lat.), afbreking,
slooping ; verwijdering ; ontvreemding
under bloedverwanten; ontzetting uit een
ambt, afzetting ; Amoveeren, afbreken,
sloopen ; ontvreemden; afzetten; Amovi=
ble, (Fr.), afzetbaar ; Amovibiliteit, afzetbaarheid.
Amour, m. (Fr. ; spr. : amoer). Liefde,
minnehandel ; Amourette, yr. (Fr.), gekookt ruggemerg van een kalf of schaap
voorbijgaande verliefdheid; Amourettehout, 0., bruinrood en stevig hout op
de Antillen ; Amour-propre, eigenliefde;
Amours, mrv., minnehandel, vrijerij ;
Amoureus, verliefd, verzot op, ingenomen
met, begeerig naar iets of iemand.
Ampac, m. Lijmharsboom ; lijmhars.
Ampasteleeren, (Fr.). Met weede verwen.
Ampel, yr. (Lat.) ampulla, (Fr.) ampoule.
Misflesch, olieflesch; la sainte ampoule
(Fr.; spr. : sijntampoel), de flesch met
heilige olie op het hoogaltaar in de kathedraal te Reims, waaruit de Fransche koningen gezalfd werden ; den 25 December
496 werden de pas tot het Christendom

Ampel
bekeerde koning Clovis en 3000 zijner
krijgslieden door den heiligen Remigius,
bisschop van Reims gedoopt ; de bisschop
zalfde Clovis tegelijk als koning der Franken; volgens de overlevering zou de
heilige ohe, die bij deze plechtigheid gebruikt werd, aan Remigius gebracht zijn,
op het oogenblik zelf van de plechtigheid
en in tegenwoordigheid van het gansche
yolk, door een witte duif, welke het
fleschje bekend onder den naam van
sainte ampoule in haar snavel hield; na
dien tijd werd het bij de zalving der
Fransche koningen steeds gebruikt; gedurende de Fransche Revolutie werd
het den 6 October 1793 op de markt te
Reims stuk geslagen door een commissaris der Nationale Conventie, die de
brokstukken, naar Parijs zond; Karel X
was de laatste Fransche koning die in
1825 te Reims gezalfd werd.
Ampel, (Fr.). Wijd, ruim, wijdloopig ;
— en breed, tot in bijzonderheden, uitvoerig.
Ampelidegn = VitaceEn.
Ampeliet, o. (Lat.). Teekenleisteen,
bergturf, timmermanskrijt.
Ampeline, vr. Uit bitumineusen leisteen
verkregene geelachtige olie.
Ampella. De 198e kleine planeet.
Ampelogenisch, (Gr.). Wijnstokken
voortbrengend.; Ampelograaf, m., schrijver
over den wijnbouw ; Ampelographie, vr.,
beschrijving van den wijnstok, verhandeling over den wijnbouw; Ampelurgie,
vr., bewerking van den wijngaard, wijnbouwkunde.
Ampelopsis. Plantensoort uit de familie
der Vitaceen, wilde wijngaard.
Ampere. Geleerd wis- en natuurkundige
geboren te Lyon in Frankrijk (1775-1836) ;
hij ontdekte de wet van de inwerking der
electrische stroomen op magneten en die
van de inwerking der electrische stroomen
op elkander en legde daardoor den grond
voor dat gedeelte der natuurkunde, dat
ekcfro-dynamica genoemd wordt; hij bracht
de theorie der magneten in verband met
die der electrische stroomen en grondvestte daardoor het electro-magnetisme;
hij kan met Arago beschouwd worden
als de uitvinder van de electrische tele.graphie; eenheid voor het meten van de
sterkte der electrische stroomen; Amperemeter, m., werktuig om de stroomsterkte
of te lezen.
Amphamphoterodiplopie, yr. (Gr.).
Het dubbelzien met beide oogen tegelijk
of met ieder oog afzonderlijk.
Ampharisterisch, (Gr.). Linksch met
beide handen.
Amphemerina febris, (Lat.). Dagelijks
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terugkeerende koorts ; — tussiculosa, het
kuchen.
Amphi. Grieksch voorvoegsel, dat
rondom, naar beide zijden, aan weerskanten beteekent en in zeer vele samenstellingen voorkomt.
Amphiasma, o. (Gr.). Omgeslagen
kleedingstuk.
Amphiatrosis, yr. (Gr.). Halve bewegelijkheid of onmerkbare bewegelijke gewrichtsverbinding van twee beenderen.
Amphibie, yr. (Gr.). Dier dat op het
land en in het water leeft en niet tot de
zoogdieren of visschen behoort ; zeehonden en walrussen zijn geen amphibian; de
amphibian zijn zoo bewerktuigd dat zij
tegelijk de adetnhaling in de lucht en die
in het water bezitten ; in hun eerste
levenstijdperk ademen zij door kieuwen ;
zij hebben koud bloed en leggen meestal
eieren (schildpadden, krokodillen, hagedissen, kikvorschen); Amphibioliet, m.,
versteende amphibie; Amphibioloog, m.,
beschrijver en kenner van amphibian ;
Amphibiologie, yr., amphibienkunde;
Amphibie wordt ook gezegd van een
persoon die tusschen twee partijen door
tracht te zeilen of van iemand die twee
zeer uiteenloopende beroepen uitoefent.
Amphiblestrodapoplegie, yr. (Gr.).
Verlamming van het netvlies in het oog;
Amphiblestrodatrophie, yr., verdwijning
van het netvlies ; Amphiblestroditis,
ontsteking van het netvlies ; Amphiblestrolde, yr., netvlies ; Amphiblestrodomalakie, verweeking van het netvlies ;
Amphiblestrodophthisis, yr., netvliestering.
Amphibool, o. (Gr.). Hoornblende. Zie
Tremoliet.
Amphibolie, vr. (Gr.). Dubbelzinnigheid ; Amphibolisch, dubbelzinnig ; Amphibologie, yr., dubbelzinnigheid welke
ontstaat door de verkeerde plaatsing van
de woorden in den zin.
Amphibrachys, m. (Gr.). De Grieksche
en Latijnsche dichters gaven dien naam
aan een versvoet bestaande uit eene
lange lettergreep tusschen twee korte.
Amphibranchia, mrv. (Gr.). Keelamandels. (Zie Amygdalae en Tonsillen).
Amphictyon, (Gr.). Volgens de mythologie de zoon van Deucalion en
Pyrrha.
Amphictyoon, m. (Gr.). Lid van een
Amphictyonie, godsdienstig verbond van
eenige staten in het oude Griekenland,
waarvan het beroemdste dat is hetwelk
in de lente te Delphi in den tempel van
Apollo en in den herfst in den tempel
van Ceres te Anthela bij de Thermopylae
vergaderde.

Amphidesmisch
Amphidesmisch, (Gr.). Van dubbele
linten voorzien.
Amphideum, o. (Gr.). Mond der baarmoeder.
Amphidiarthrosis, yr. (Gr.). Dubbele
gewrichtsverbinding.
Amphidiplopie, vr. (Gr.). Het dubbelzien met beide oogen.
Amphidromia, mrv. (Gr.). Feest bij de
oude Atheners waarbij een nog zeer
jong kind rondom het huisaltaar gedragen werd.
Amphidezouten, mrv. Zouten welke,
volgens een verouderde opvatting, bestaan uit een metaaloxyde als basis en
het oxyde van een negatief radicaal als
zuur = Amphotere zouten.
Amphigonie, vr. (Gr.). Voortteling.
Amphigourie, vr. (Gr.). Bombast, koeterwaalsch, koddige redevoering of geschrift,
waarin de volzinnen zoo geplaatst zijn
dat er geen samenhang tusschen hen bestaat, wartaal, onzin : Amphigourisch,
verward, onsamenhangend, onzinnig ; Amphigourist, redenaar die wartaal uitslaat,
verwarde schrijver.
Amphikarpisch, (Gr.). Boven en onder
den grond vruchtdragend; Amphikarplum, 0. (Gr.), pleister om om den handwortel te leggen.
Amphikaustis, yr. (Gr.). Vrouwelijke
schaamdeelen.
Amphilogie, yr. (Gr.). Tegenstrijdigheid ; Amphilogisch, tegenstrijdig.
Amphimacer, yr. (Gr.). Drielettergrepige versvoet die uit een korte tusschen
twee lange bestaat = Creticus.
Amphimallos, (Gr.). Mollig aan weerskanten.
Amphimascalos, m. (Gr.). Wollen hemd
met korte mouwen.
Amphimetores, mrv. (Gr.). Kinderen
van, twee verschillende moeders maar
van een vader.
Amphion, m. (Gr.). Volgens de mythologie zoon van Jupiter en Antiope ; koning
van Thebe ; hij zou door het spelen op
zijn Tier de muren van Thebe gebouwd
en de wilde dieren getemd hebben; zijn
naam wordt menigmaal gebruikt om de tooverkracht der muziek in het licht te stellen.
Amphioxus lanceolatus. Lancetvisch
die den laagsten rang der gewervelde
dieren bekleedt.
Amphipatores, mrv. (Gr.). Broeders en
zusters van twee verschillende vaders
maar van g ene zelfde moeder.
Amphipneuma, o. (Gr.). Benauwde
ademhaling.
Amphipoden, mrv. (Gr.). Kleine kreeften, garnalen, enz.; Amphipodisch, met
tweeerlei voeten.
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Amphiprostyl, o. (Gr.). Tempel met
vier zuilen aan den voor- en aan den
achterkant; Amphiprostylisch, aan alle
zijden door zuilen omringd.
Amphisbetesis, vr. (Gr.). Twist.
Amphiscii, mrv. (Gr.). Tweeschaduwigen, d. i. bewoners der heete luchtstreek,
wier schaduw in verschillende jaargetijden
nu eens naar het noorden en dan weder
naar het zuiden yak, naarmate de zon
zich ten zuiden of ten noorden van den
evenaar bevindt. (Zie Ascii.)
Amphismila, yr. (Gr.). Tweesnijdend
mes ten gebruike bij de anatomie.
Amphisphyra, o. mrv. Soort van
vrouwenschoenen.
Amphistomisch, (Gr.). Met dubbelen
mond ; wordt vooral gezegd van de slagorde die naar voren en naar achteren
front maakt, (Lat.) acies anceps.
Amphitheater, o. (Gr.). Groot rond of
ovaal gebouw voorzien van oploopende
zitbanken, dat bij de oude Romeinen voor
de volksspelen gebruikt werd ; het eerste
geheel van steen gebouwde amphitheater
te Rome werd door Vespasianus begonnen en door zijn zoon Titus voltooid en
werd Amphitheatrum Flavicum, ook wel
Colosseum of Coliseum genoemd ; in Frankrijk is vooral dat van Nimes bekend, dat
nog in vrij goeden staat verkeert; zaal
met oploopende banken voor het onderwijs in natuur- en scheikunde, ontleedkunde, enz. ; oploopende zitplaatsen in een
schouwburg vlak tegenover het tooneel ;
Amphitheatersgewijze, halfrond met
oploopende banken.
Amphityron, o. (Gr.). Voorhang voor
kerkdeuren.
Amphitomisch, (Gr.). Tweesnijdend.
Amphitrite, vr. (Gr.). In de mythologie
de godin der zee, vrouw van Neptunus ;
soort van zeeworm : de 29e der kleine
planeten.
Amphitropisch, (Gr.). Dat zich naar
weerskanten keert.
Amphitryon, m. (Gr.). In de mythologie
de coon van Alcaeos, kleinzoon van Perseus
en echtgenoot van Alcmene; hoofdpersoon
in een blijspel van Plautus en ook in een
van Moliere dat denzelfden titel heeft ; in
het blijspel van Moliere komen de volgende twee versregels voor :

Le veritable Amphitryon
Est P Amphitryon oil Pon dine;
van daar wordt degene, die een diner
geeft en zijn gasten goed onthaalt, Amphitryon genoemd.
Amphora, yr. (Gr.). Groote kruik met
twee handvatsels en een nauwen hals in
gebruik bij de Romeinen en Grieken om
er water, wijn, olie en andere vloeistoffert

Amphoter
in te doen; de amphora liep gewoonlijk
van onderen in een punt uit, zoodat er
een opening in den grond moest gemaakt
worden om ze overeind te doen staan;
Venetiaansche vochtmaat, die ongeveer
16o liter kan bevatten; het sterrebeeld de

Waterman.
Amphoter, (Gr.). Tot beide zijden behoorende, van dubbelen aard; Amphotere
vormingen, gesteenten bij wier ontstaan
het water en het vuur medegewerkt hebben ; Amphotere reactie, eigenschap om
zoowel zuur als alcalisch te reageeren.
Amphoteramphodiplopie, Amphote=
rodipoplie, vr. (Gr.). Het dubbelzien met
ieder oog afzonderlijk.
Amphotis, yr. (Gr.). Hoofddeksel met
twee oorlappen voor vuistvechters.
Amphrisiaorde, vr. Orde van den
bloempot, Order de la Terraza.
Ample, (Fr.). Ruim, rijkelijk, wijdloopig.
Amplecteeren, (Lat.). Omvatten, omarmen.
Amplement, (Fr.). Ruim, rijkelijk, wijdloopig.
Amplexus, in. (Lat.). Omarming.
Ampliatie, yr. (Lat.). Uitbreiding ; uitstel van een rechtsgeding ; afschrift eener
akte of quitantie, waarvan het oorspronkelijke in bewaring blijft ten kantore van
een notaris of op de gemeentesecretarie ;
Amplificeeren, uitbreiden, uitvoerig behandelen ; Amplificatie, vr. (Lat.), uitbreiding, uitvoerige behandeling in een
redevoering; Amplificatief, zeer hooge
graad eener eigenschap; Amplissimus,
(Lat.), zeer voornaam, zeer aanzienlijk,
hoogedel; Amplitudo, yr. (Lat.), (Fr.)
Amplitude, boog van den horizon begrepen tusschen het op- of ondergangspunt
van een hemellichaam en het ware oastof westpunt; zij is oostelijk wanneer zij
gerekend wordt van het ware oosten
naar het punt van opgang, zij is westelijk
wanneer zij gerekend wordt van het ware
westen naar het punt van ondergang; —
arcus, wijdte van den boog tusschen het
op- en ondergangspunt der zon ; — occidua,
ondergangsboog; — ortiva, opgangsboog;
de amplitudo is noordelijk of zuidelijk,
naarmate de ster zich bevindt boven of
onder den evenaar, zoo is b.v. de amplitudo
der zon noordelijk van de lente- tot aan
de herfstnachtevening (21 Maart-23 September); in de wis- en natuurkunde beteekent amplitudo de wijdte van een boog
en de slingerwijdte van een slinger, d. i.
de grootste verwijdering van een slingerend lichaam van zijn evenwichtstoestand.
Ampoule. Zie Ampel.
Ampoulette, yr. (Fr.). Kleine zandlooper, welke dient om het aantal knoopen
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te bepalen dat een schip loopt ; houten
buss in het zundgat bij bommen ; houten
zundgatpen.
Amputatie, yr. (Lat.). Het afzetten of
wegnemen van vermorzelde of tot bederf
overgaande ledematen (armen, beenen,
enz.) ; Amputeeren, afzetten, wegnemen
van ledematen.
Ampyx, yr. en m. (Gr.). Band of lint
om het voorhoofd.
Amrahars. Hars van den amraboom.
Amrita, 0. Onsterfelijkheidsdrank der
Indische goden.
Amsjaspands, m. mrv. De goede geesten
van Ormuzd ; in het Parsisme de 7
hoogste geesten in het rijk des lichts.
Amsjire, m. Zesde maand van den
Turkschen kalender.
Amulet, vr. (Lat.). Voorwerp dat op
het lichaam gedragen wordt en waaraan
men het vermogen en de kracht toeschrijft
om werkelijke of denkbeeldige kwalen
en ongelukken te voorkomen ; de amulet
onderscheidt zich van den talisman, die
niet op het lichaam gedragen hoeft te
worden en die ook grootere kracht heeft
om op vreemde lichamen, op dieren,
stormen, enz. te werken en die tevens in
staat stelt zijn vijanden met goed gevolg
te bestrijden ; de middeleeuwen waren de
gulden tijd der amuletten, omdat de geneesheeren ze toen voorschreven, thans
zijn zij vooral in gebruik bij de Mohamedanen en negers.
Amun, m. (Arab.). Opperste god der
Egyptenaren (de onbekende, de duistere).
Amurca en Amurgue, yr. (Lat. en Fr.).
Bezinksel bij het maken van olijfolie, dat
bij het vervaardigen van zeep gebruikt
wordt; hevige stoelgang.
Amusable, (Fr.). Vatbaar voor vermaak,
gemakkelijk te vermaken ; Amusant, (Fr.),
vermakelijk, tijdverdrijvend, onderhoudend ; Amusement, o. (Fr.), vermaak,
tijdverdrijf, tijdkorting, verpoozing, uitspanning ; Amuseeren, vermaken, aangenaam bezig houden, op sleeptouw houden,
paaien ; Amusette, vr. beuzeling, tijdverdrijf, speelpop; in de i8e eeuw licht
veldgeschut; Amuseur, m., die anderen
vermaakt, schalk.
Amusie, yr. (Gr.). Gebrek aan kunstzin
en schoonheidsgevoel ; wanklank = Disharmonie ; Amusisch, zonder zin voor de
schoone kunsten.
Amussis, yr. (Lat.). Richtsnoer ; Amusslum, o., windroos.
Amyche, yr. (Gr.). Lichte huidwond.
Amyelie, vr. (Gr.). Gemis aan merg;
Amyelisch, zonder merg.
Amygdalae, mrv. (Lat.). Amandelen,
pitten van amandelen ; — amarae, bittere

Amyktisch
amandelen ; — dukes, zoete amandelen ; —
excorticatae, gepelde amandelen (Zie Tonsillen en Amphibranchia); AmygdaleEn,
mrv., plantensoort uit de familie der
Rosaceen; Amygdaline, vr., vergiftige,
stikstofhoudende organische verbinding
(CHIT-27 N °) die zich bevindt in de pitten
van amandelen, perziken, pruimen, appelen, peren, kersen, kerslaurier, enz. ;
Amygdalitis, vr. (Gr.), ontsteking der
keelamandels; Amygdalotomie, yr., wegsnijding der keelamandels ; Amygdalus,
amandelboom.
Amyktisch, (Gr.). Sterk aangrijpend
(van geneesmiddelen).
Amyl, o. Zetmeel; Amylacae, mrv,
geneesmiddelen die veel zetmeel bevatten ;
Amylalcohol, hoofdbestanddeel van aardappeljenever of foezel C5 1-112 0; Amyleen,
0. C,Fli „ wordt uit amylalcohol gemaakt
en werkt evenals chloroform ; Amyleenhydraat, 0., wordt uit amylalcohol gewonnen, vormt een kleurlooze vloeistof
en wordt als slaapmiddel gebruikt ; Amylnitriet, o., amylalcohol met salpeterzuur ;
Amyloxydhydraat, o. = Amylalcohol;
Amylolde, eiwitachtige zelfstandigheid,
welke zich bij sommige ziekten in de milt,
lever en nieren afzet.
Amynteria, mrv. (Gr.). Voorbehoedmiddelen; Amyntisch, voorbehoedend.
Amyntas. Naam van eenige koningen
van Macedonie, waarvan de derde de
vader van Philippus en de grootvader
van Alexander den Groote was.
Amyosthenie, yr. (Gr.). Gebrek aan
spierkracht, zwakte der spieren.
Amyot (Jacques) (1513-1593). Fransch
schrijver geboren te Melun, grootaalmoezenier van koning Karel IX, bisschop
van Auxerre, vertaler der Levens van

Plutarchus.
Amyotrophie, vr. (Gr.). Gebrekkige
voeding; verdwijning der spieren.
Amyris. Balsem- of zalfboom uit de
familie der Burseraceen.
Amystis, vr. (Gr.). Het pooien, zuipen ;
groote bokaal.
Amythisch, (Gr.). Zonder mythe.
Ana, (Gr.). Op recepten, van ieder evenveel of zoo en zooveel.
Ana, als laatste lettergreep aan persoonsnamen gehecht, is de titel van verzamelingen van geestige gezegden, anecdotes, enz. die op een of meer personen
betrekking hebben, b.v. Scaligerana, Mena-

giana, Voltairiana.
Anabaptismus, o. (Gr.). Leer der
Wederdoopers; Anabaptist, m., wederdooper; Anabaptistisch, wat op de Wederdoopers betrekking heeft.
Anabasis, yr. (Gr.). Tocht van de kust
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naar het binnenland. Aldus heet Xenophotes
verhaal van den tocht van Cyrus den jonge
tegen Artaxerxes II en van den terugtocht
der tienduizend Grieken ; Xenophon leidde
zelf dezen terugtocht (401-399 v. C.);
verheffing of toenerning eener ziekte ;
plantensoort uit de familie der Chenopodiaceen; Anabathema, leerstoel, hooge
zitplaats; Anabaten, mrv., wagenbestuurders bij wedstrijden, mededingers in den
wedstrijd met wagens ; soort van musschen,
blauwspechten; Anabatisch, terugkeerend,
aanhoudend, toenemend ; Anabatische
koorts, alledaagsche koorts; Anabaton,
verhooging van het altaar in de Grieksche
kerken ; Anabiose, yr., wederopleving,
opstanding uit de dooden.
Anabexis, yr. (Gr.). Het op- of uithoesten.
Anabrochesis, vr. (Gr.). Opzuiging van
etter.
Anabrochismus, o. (Gr.). Afbinding ; h.eelkundige behandeling, waardoor vroeger
de tegen het oogwit groeiende ooghaartjes
uitgetrokken werden ; afbinding van wratten door middel van een draad.
Anabrosis, vr. (Gr.). Wegvreting of
oplossing van vleezige deelen door middel
van scherpe vloeistoffen.
Anacahuitehout, o. Hout van een
Mexicaanschen boom dat vroeger tegen de
longtering werd gebruikt ; plantaardig
geneesmiddel aangevoerd uit Tampico in
Mexico, waarvan, naar men zegt, de inboorlingen gebruik maken tegen de longtering.
Anacalypten, mrv. (Gr.). Bruidsgeschenken ; Anacampterie, yr., ontsluiering der
bruid.
Anacampterie, vr. (Gr.). Herberg voor
armen en vervolgden in de nabijheid
eener kerk ; Anacamptiek, yr., leer van
de terugkaatsing der licht- en geluidsgolyen (zie Catoptriek) ; Anacamptisch,
terugkaatsend, terugstralend.
Anacara, yr. (Gr.). Keteltrom.
Anacardiaceen. Plantenfamilie uit de
orde der Terebinthen; Anacardium, m.,
nierboom, olifantsluizenboom in Amerika
en Oost-Indie = Acajouboom; Anacardiae
occidentales, West-Indische olifantsluizen, vruchten van den West-Indischen
nierboom, verwekken ontsteking en moeilijk te genezen puistjes ; in den handel
komen zij voor onder den naam van
Amerikaansche olifantsluizen, in de apotheek heeten zij acajounoten; — orlentales,
Oost-Indische olifantsluizen, vruchten van
den Malakkanoteboom (Semecarpus A,)
worden gebruikt tot het bereiden van
onuitwischbaren inkt ; Anacardie, vrucht
van den nierboom ; Anacardzuur, vettig

Anacatharsis
',nit& in de 'vrucht van den nierboom.
Anacatharsis, yr. (Gr.). Reiniging,
zuivering, het opgeven bij het hoesten,
braking; Anacathartica, mrv., braakmiddelen ; Anacathartisch, het braken beYorderend ;
asthmatica, slijmerige
aamborstigheid;
bronchialis, opgeven
nit de luchtpijpstakken;
cardiaca, opgeven nit het hart; — gangraenosa, kankerachtig braaksel;
glebosa, korrelig
braaksel ; hepatica, leverbraaksel; —
nigra, zwartachtig, don kerkleurig braaksel;
— fiduitosa, slijmhoest ; pulmonalis, opgeven uit de longen; pun' formis, etterachtig opgeven ; purulenta, braking van
etter ;
simplex, eenvoudige slijmhoest;
pastica, kramphoest met braking ;
trachealis, luchtpijphoest.
Anacephaleose, yr. (Gr.). Samenvatting,
beknopte herhaling. (Zie Recapitulatie.)
Anachoreet, m. (Gr. = afgezonderde,
die zich uit de wereld teruggetrokken
heeft). Kluizenaar, heremiet ; Anachoretisch, kluizenaarachtig.
Anachrempsis, yr. (Gr.). Uitspuwing.
Anachronisme, o. (Gr.). Tijdrekenkundige fout, vergissing in de bepaling
van den tijd, verwisseling van het eene
tijdvak met een ander, b.v. kanonnen bij
.het beleg van Troje, Lodewijk XIV in
een spoortrein, Caesar met een sigaar in
den mond ; Anachronistisch, in strijd met
d e tijd r ek ening.
Anachtar, m. Turksche sleutel ; — agasi,
sleutelbewaarder; oglan, sleuteljongen.
Anaclase of Anaclasis, yr. (Gr.). Straalbreking ; verbuiging van een gewricht ;
Anaclastiek, vr. (Gr.), leer der straalbreking = Dioptriek ; Anaclastische
linen, schijnbare krommingen of brekingen, b.v. van een stok in het water, door
straalbreking veroorzaakt.
Anacleterien, mrv. (Gr.). Uitroeping
van een koning; kroningsfeesten.
Anaclinterion, o. (Gr.). Leuningstoel,
rustbank ; Anaclisie, yr., ligging van een
zieke in het bed ; Anaclisis, yr. (Gr.), het
leunen.

Anacoinosis, yr. (Gr.). Gemeenschappelijke bespreking en beraadslaging, afspraak.
Anacollema, o. (Gr.). Kleefmiddel bij
wonden ; vroeger kleefmiddelen, welke
bij oogziekten aangewend werden.
Anacoloethie, yr. (Gr.). Tegenstrijdigheid, onsamenhangendheid, gebrek aan
samenhang in een redevoering ; Anacoloet of Anacoluut, o., weglating van een
woord, afwijking van den oorspronkelijken zinsbouw ; Anacoloethisch, onsamenhangend, zonder samenhang.
Anaconchylisme, yr. (Gr.). Het gorgelen.
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Anaconda, yr. Reuzenslang (boa murina
of aquatica).

Anacreon, m. Grieksch lierdichter gestorven in 478 v. C.; de gedichten welke
hem toegeschreven worden en die het
levensgenot verheerlijken, munten uit door
opgeruimdheid, bevalligheid en fijnheid;
dikwijls wordt hij aangeduid door de volgende omschrijving zanger of grijsaard
van Teos; Anacreontisch, bevallig, liefelijk
en kort.
Anacrisis, yr. (Gr.). Voorloopig onderzoek.
Anacrotie, yr. (Gr.). Onregelmatige
polsslag.
Anacrusis, yr. (Gr.). Voorslag in de
muziek.
Anactesis, yr. (Gr.). Herschepping,
versterking, genezing.
Anactor, m. (Gr.). Heerscher; Anactoron, 0., woning van den beer, tempel.
Zie Adyton.
Anactotelestae, mrv. (Gr.). Bestuurders
der mysterien der priesters van Cybele.
Anacuphisma, yr. (Gr.). Uitgeoefende
lichamelijke behendigheid.
Anacycleonten, mrv. (Gr.). Marktschreeuwers ; Anacyclisch, wat van achteren of aan of in omgekeerde richting
leesbaar is en een zin oplevert.
Anadara, yr. Bastaardmossel.
Anadarittos, mrv. (Sp.). Aangekleede
poppen.
Anadeem. Zie Diadeem.
Anadiplosis, yr. (Gr.). Verdubbeling ;
herhaling van hetzelfde woord aan het
begin van den volgenden volzin (redefiguur) ; verdubbeling der koortsaanvallen.
Anadosis, yr. (Gr.). Verdeeling van het
voedsel door het geheele lichaam, vertering van het voedsel.
Anadrome, yr. (Gr.). Terugloop van
sappen of van pijnen van beneden naar
boven ; opstijging van bet bloed.
Anadyomene, yr. (Gr.). De opduikende,
aanduiding en bijnaam van de uit het
schuim der zee opgedokene godin der
schoonheid. (Zie Aphrodite en Venus).
Anaedia, yr. (Gr.). Schaamteloosheid,
onbeschaamdheid.
Anaematose, y r. (Gr.). Gebrekkige
bloedbereiding.
Anaematurgie, yr. Leer der kunstbewerkingen zonder bloedstorting.
Anaemie, yr. (Gr.). Gebrek aan bloed,
bloedarmoede.
Anaeresis, yr. (Gr.). Wederlegging.
Anaereten, mrv. (Gr.). Schadelijke
planeten (Mars door de hitte, Saturnus
door de koude).
Anaesthesie en Anaesthesis, yr. (Gr.).
Gevoelloosheid, geheele of gedeeltelijke

Anagallis
ongevoeligheid; zij kan van zelve ontstaan
in het verloop van sommige ziekten, b.v.
door een beroerte of door kwetsing der
hersens of van het ruggemerg; zij kan
kunstmatig worden teweeggebracht door
het toedienen van verdoovende middelen,
b.v. chloroform en ether ; Anaesthe=
seeren, gevoelloos maken door inademing
van chloroform of zwavelether ; Anaes=
thesatie of Anaestheseering, gevoelloosmaking ; Anaesthetisch, gevoelloosmakend.
Anagallis. Guichelheil, plantensoort uit
de familie der Primulaceen.
Anagargalictisch, (Gr.). Tot gorgelen
bestemd; Anagargalisme, o., het gorgelen.
Anaglypha of Anaglypta, o. (Gr.).
Halfverheven beeldhouwwerk ; Anaglyptiek, vr. kunst om halfverheven beeldhouwwerk te vervaardigen.
Anagnorisis, yr. (Gr.). Herkenning
(kunstuitdrukking in de dramaturgie van
Aristoteles).
Anagnosma, o. (Gr.). Stuk om voor te
lezen ; Anagnostes, m., voorlezer ; de
Romeinen gaven dien naam aan slaven,
welke gedurende den maaltijd stukken
uit beroemde schrijvers moesten voorlezen ; dit gebruik bestaat thans nog in
kloosters ; Anagnosterion, o., lessenaar
die bij het voorlezen gebruikt wordt;
Anagnosticum = Anagnosma; Anagnos=
ticus of Anagnostiker, dichter die
tooneelstukken schrijft welke niet ten
tooneele gevoerd maar alleen voorgelezen
kunnen worden ; Anagnostisch, tot voorlezen geschikt.
Anagoge, yr. (Gr.). Het naar boven of
terugkomen ; bloedbraking, het bloedopgeven bij het hoesten ; Anagogie, geestdrift, zielsverheffing ; zinnebeeldige uitlegging der Heilige Schrift. (Zie Herme=
neutiek) ; Anagogisch, diepzinnig, geheimzinnig, de ziel verheffend.
Anagraaf, vr. Werktuig om spiegelschrift te schrijven ; recept.
Anagram, o. (Gr.). Letterverplaatsing
en daardoor ontstane verandering van
een woord, letterspel, b.v. regen en neger,
Amor en Roma, kruk en kurk; de planeetlezers of horoscooptrekkers voorspellen uit iemands anagram zijn levenslot, b.v. in den naam van Frere Jacques
Clement, moordenaar van koning Hendrik
III van Frankrijk, vonden zij nadat de
misdaad begaan was : C'est l'enfer qui
m'a crie (de hel heeft mij voortgebracht);
Calvinus geeft het anagram Alcuinus,
Arovet 1.1. geeft Voltaire; Christiaan Huygens kondigde zijn ontdekking van den
ring van Saturnus aan op de volgende
wijze : aaaaaa, ccccc, a', eeeee, g, h, iiiiii,
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ill, mm, nnnnnnnn, 000, p, q, rr, s, tit4i,
uuuuu,dat het anagram is van den volgenden Latijnschen zin : Annulo cingityr
tenui, nusquam cohaerente, ad ecli5ticam
inclinato, d. i. hij is omringd door een
lichten ring, die nergens vastgehecht . is
en schuin op de ecliptica staat ; Anagram=
matisch, door letterverplaatsing ; Ana=
grammatiseeren, anagrammen maken ;
Anagrammatist, anagrammenmaker.
Anagros of Anegros, yr. Korenmaat
in Spanje, Portugal, Brazilie, enz.
Anagyris. Stinkhout, plantensoort uit
de familie der Leguminosen.
Anaitis. Oudperzische godin, welke
met de Aphrodite der Grieken overeenkomt.
Analabe, vr. (Gr.). Schoudermantel der
Grieksche monniken.
Analcim en Analcim, yr. Delfstof, die
op Sicilia in de uitwerpselen der vulkanen
gevonden wordt en kiezel, aluminium,
kalk en soda bevat, waterhoudend natriumalum iniumsilicaat.
Analdie, yr. (Gr.). Belemmering van
den groei.
Analecta en Analecten, mrv. (Gr.).
Uitgelezene of uitgezochte stukken, opstellen van verschillenden aard, verzameling van uittreksels, bloemlezing.
Analemma, o. (Gr.). Dierenriem op
zonnewijzers, soort van astrolabium of
sterrehoogtemeter, orthographische projectie van den aardbol op een meridiaan
(Zie Orthographisch) ; Analemmatisch,
betrekking hebbende op den dierenriem.
Analepse en Analepsis, vr. (Gr.). Herstelling der krachten, aansterking, het
weder op zijn verhaal komen ; Analeptica, mrv., versterkende middelen, opwekkende middelen ; Analeptiek, yr.,
gezondheidsleer ; Analeptisch, krachtenherstellend, versterkend.
Analgesia en Analgie, yr. (Gr.). Pijnloosheid, ongevoeligheid voor pijn ; Anal=
gesine. Zie Antipyrine.
Anallantoidea. Gewervelde dieren wier
foetus geen allantofs heeft, b.v. visschen,
amphibien.
Analogia fide, yr. (Gr.). Geloofsovereenkomst, overeenstemming met de Heilige Schrift , — furls, overeenstemming
met de grondregels van het recht , Ana=
logic, vr., overeenkomst, gelijkvormigheid, overeenstemming ; aanpassing van
een taalvorm aan een anderen ; Analo=
gisch, overeenkomstig de rede; gelijkvormig, overeenstemmend, aangepast,
evenmatig, overeenkomstig ; Analogi=
seeren, in overeenstemming brengen,
aanpassen, overeenkomstig maken ; Analogisme, gevolgtrekking, afleiding ; Ana=

Analose
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togist, iemand die gevolgtrekkingen
de bewijsgronden overgegaan wordt ;
maakt uit de overeenstemming ; die geen
Analytische talen, die talen welke sarekening behoeft te doen ; Analogium,
menstellingen van woorden in plaats van
o.,. lessenaar voor het voorlezen en koorbuigingsuitgangen gebruiken (zooals de
lessenaar in de Grieksche kerk ; Anameeste nieuwe talen) in tegenstelling
logon, 0. (Gr.), het overeenkomstige,
met synthetische talen, Zie Synthese.
regel van overeenstemming ; rationis,
Anamartesie, vr. (Gr.). Zondeloosheid,
wat in overeenstemming is met de rede ;
onschuld ; Anamartesisch, zondeloos.
Analoog. wat met jets anders overeenAnamaschalister, m. (Gr.). Okselband.
komt, dergelijk, dusdanig ; men moet
Anaemasia. Zie Anaemie.
Analogisch niet met Analoog verwarren
Anamesiet, o. (Gr.). Groenachtig grijs
het eerste wordt alleen gezegd van de
of bruinzwart doleriet.
verrichtingen van het verstand waardoor
Anametresis, yr. (Gr.). Afmeting, overtot een overeenstemming tusschen sommeting.
mige dingen besloten wordt, het tweede
Anamirta. Plantensoort uit de familie
drukt alleen uit dat er overeenstemming
der Menispermaceen ; de vrucht van Anaof gelijkvormigheid tusschen twee dingen
mirta Cocculus is vergiftig.
bestaat.
Anamixis, yr. (Gr.). Vermenging.
Analose, yr. (Gr.). Wegkwijning, wegAnamnese, yr. (Gr.) en Anamnesis.
sterving.
Het terugdenken, het zich door herinneAnalphabeet, m. (Gr.). Die lezen noch
ring verplaatsen in vroegere toestanden ;
schrijven kan.
onderzoek, dat de arts instelt naar de
Analyse en Analysis, yr. (Gr.). Ontleomstandigheden waarin de patient vroeger
ding, ontbinding, oplossing ; in de sc eiee t ver eer , .v. de beroepen o f
kunde ontbinding van een lichaam in zijn
ambachten, de erfelijkheid, vroegere
bestanddeelen ; de qualitatieve analyse
ziekten en de behandeling daarvan ;
ver enoe t zich met het aanwijzen der
Anamnestiek, yr., kunst om het geheugen
elementen waaruit een lichaam bestaat,
op te frisschen of te versterken ; kunst
de quantitatieve analyse bepaalt ook de
om uit de opgaven van een zieke tot de
verhouding der bestanddeelen naar het
plaats en den aard zijner ziekte te begewicht of volume ; ontleding, ontwikkesluiten ; Anamnestisch, niet vergeetling van begrippen en vraagstukken door
achtig, herinnerend ; Anamnestische
van het samengestelde tot het enkelvoumiddelen, middelen om het geheugen te
dige, van het algemeene tot het bijzondere,
versterken ; Anamnestische teekens,
van de uitwerking tot de oorzaak op
teekens die herinneren aan jets dat
te klimmen Mathematische Analyse,
vroeger gebeurd is.
letterrekening in de meest uitgebreide
Anamorphisch, (Gr.). Vervormd, verbeteekenis, differentiaal- en integraalkeerd ; Anamorphose en Anamorphosis,
rekening, theorie der functien ; Gramvr. (Gr.), vervorming, verwringing van
maticale analyse, spraakkunstige ontleeen beeld ; verwrongen afbeelding van
ding, welke de soort, de wijzigingen van
een voorwerp, die van uit een bepaalde
elk woord en de rol die het in een volzin
plaats of door middel van zekere optische
vervult, aanduidt ; Logische analyse,
hulpmiddelen in haren oorspronkelijken
redekunstige ontleding, zinsontleding ;
niet verwrongen vorm zich voordoet
(Zie Phenakisticoop en Stroboscoop) ;
Analyseeren, ontleden, ontwikkelen, oplossen ; Analysis Diophantea, oplossing
Anamorphosen, mrv., drogbeelden die
van onbepaalde vergelijkingen volgens
op zekeren afstand regelmatig schijnen
de methode van den Griekschen wiskunte zijn ; Anamorphotisch = Anamordige Diophantus, aan wien de uitvinding
phisch.
dezer methode wordt toegeschreven ; —
Ananas, yr. Plantensoort uit de familie
der Bromeliaceen afkomstig uit Zuidfinitorum, rekenen met bepaalde grootheden; infinitorum, rekenen met onAmerika ; groote zeer geurige aardbezie;
Ananashennep, draden verkregen uit de
eindig kleine en oneindig groote grootheden Analyst = Analyticus ; Analybladeren der ananas.
tick, vr., leer der wiskunstige analyse ;
Anandrie, yr. (Gr.). Manloosheid ; onleer van de ontleding der werkingen van
manlijkheid ; lafheid ; Anandrisch, manhet verstand, leer van het ontstaan der
loos ; planten wier bloemen geen manzuivere verstandsbegrippen ; Analyticus,
nelijk orgaan hebben.
iemand die met deze leer vertrouwd is;
Ananias. Een der drie jonge Hebreers
Analytisch, ontledend, oplossend, ontwikdie op bevel van Nebukadnezar II in een
kelend ; Analytische methode, leerwijze
gloeienden oven geworpen werden.
waarbij van de te bewijzen stellingen tot
Ananias en Saphira. Echtelieden uit

Ananeosis
den eersten tijd van het . Christendom,
die een stuk land verkochten en den
prijs slechts gedeeltelijk in de gemeenschap brachten, waarover zij door Petrus
berispt werden en dood nedervielen. Zie
Handelingen der Apostelen, hoofdstuk V,
vers I tot en met II.
Ananeosis, yr. (Gr.). Vernieuwing, verj onging.
Anankê, vr. (Gr.). Noodzakelijkheid,
noodlot.
Anankophagie, vr. (Gr.). Voorgeschreven voedsel, kost die men gedwongen
wordt te eten.
Anantapotodon, o. (Gr.). Redefiguur,
vo:gens welke in een volzin de hoofdzin
bij een ondergeschikten zin of een zin
met tegenovergestelde beteekenis ontbreekt.
Ananthisch, (Gr.). Die geen bloemen
draagt, die niet bloeit.
Anapest, m. (Gr.). Terugslager, versvoet die uit twee korte en een lange
lettergreep bestaat, ook oftspringer genoemd. (Zie Antidactylus).
Anapetie, yr. (Gr.). Verwijding der
vaten in het lichaam.
Anaphalantiasis, vr. (Gr.). Kaalhoofdigheid, kaalkop ; het uitvallen der wenkbrauwen.
Anapher, Anaphora, yr. (Gr.). Rhetorische figuur, welke bestaat in de herhaling van hetzelfde woord aan het begin
van verscheidene volzinnen of aan het
begin der verschillende leden eener periode, waarvan Pierre Corneille ons een
merkwaardig voorbeeld geeft in de verwenschingen van Camille (Horaces) ; aanzetting, nagroei aan ledematen ; het opgeven, het uitwerpen door hoesten of
braken ; het schuiven eener beschuldiging
op een ander persoon, het beroep op
getuigen ; in de Grieksche kerk dat gedeelte van het avondmaalsformulier waar
de wijding plaats heeft ; Anaphorisch,
een Anapher bevattend.
Anaphie, vr. (Gr.). Gevoelloosheid,
verminderde gevoeligheid der huid.
Anaphlasmus, o., Anaphlasis, yr. (Gr.).
Zelfbevlekking. Zie Onanie.
Anaphonesis, yr. (Gr.). Uitzetting van
de stem ; oefening om de stem te ontwikkelen en de ademhalingsorganen
sterker te maken.
Anaphoriscus, m. (Gr.). Het opgeven
van bloed bij het hoesten ; degene die
bloed spuwt.
Anaphrodisie, yr. (Gr.). Ontstentenis
van teeldrift ; Anaphrodiet, m., hij die
ongeschikt is tot voortteling, die NT( or de
liefde ongevoelig is ; Anaphroditisch,
ongeschikt tot voortteling, ongevoelig
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voor de liefde ; Anaphrodisiaque, dat
de teeldrift doodt.
Anaphromeli, m. (Gr.). Afgeschuimde
honig.
Anaphysemata, mrv. (Gr.). Losbarstende onderaardsche winden.
Anapiesma, o. (Gr.). Inzinking ; valdeur,
valluik.
Anaplasis, yr. (Gr.). Herstelling van
verminkte lichaamsdeelen en gebroken
beenderen ; Anaplastiek, kunst om verminkte lichaamsdeelen en gebroken beenderen in hun oorspronkelijken vorm te
herstellen ; Anaplastisch, wat op deze
kunst betrekking heeft. Zie Autoplastiek.
Anaplerosis, vr. (Gr.). Aanvulling, vervanging van verloren gegane of beschadigde vleezige deelen of ledematen,
kunst om het vleesch weder te doen
aangroeien, vervanging van verloren gegane lichaamsdeelen door kunstledematen ;
Anaplerotica, Anaplerotische middelen,
middelen om het vleesch weder te doen
aangroeien.
Anapleusis, vr. (Gr.). Het losstaan van
zieke beenderen of tanden.
Anapneusis en Anapnoe, vr. (Gr.).
Diepe ademhaling ; Anapnolca Anapnoische middelen, middelen tot bevorderin
g
der ademhaling ; Anapnograaf, werktuig
dat dient om den toestand en de veranderingen der ademhaling te bepalen en
te registreeren.
Anapographa, mrv. (Gr.). Goederen
waarvan geen inkomende rechten betaald
zijn.
Anaposis, vr. (Gr.). Drukking op de
maag.
Anaproseliet, m. (Gr.). Wederbekeerde,
iemand die tot zijn oorspronkelijk geloof
teruggebracht is.
Anapsyche, vr. (Gr.). Ademhaling ;
levensbehoud, levensonderhoud.
Anapsyxis, yr. (Gr.). Afkoeling, verfrissching ; losmaking van een verband.
Anaptose, yr. (Gr.). Neerslachtigheid ;
drukking op de maag.
Anaptysis, yr. (Gr.). Het uitspuwen,
het ophoesten, de kwijling.
Anaptyxis, yr. (Gr.). Het ontvouwen,
de formatie in colonne (evolutie der
phalanx).
Anarchapie, yr. (Gr.). Het opjagen der
sappen.
Anarchie, yr. (Gr.). Regeeringloosheid,
wetteloosheid, verstoring der maatschappelijke orde ; Anarchist, m., vijand van
alle gezag, teugellooze, rustverstoorder,
lid van de partij die de maatschappij
wil omverwerpen.
Anargyrisch, (Gr.). Zonder zilver ; wat
geen geld kost.

Anaristesis
Anaristesis, yr. (Gr.). Het nietgebruiken van een ontbijt, het nuchter blijven.
Anariet. Zwavel.
Anarma, mrv. (Gr.). Stofjes in de
zonnestralen.
Anarmonie, yr. (Gr.). Gebrek aan
overeenstemming ; wanklank.
Anarrhichas. Zeewolf.
Anarrho, yr. (Gr.). Aandrang der
sappen naar boven.
Anarthrie, vr. (Gr.). Stoornis in het
spreken die door gedeeltelijke verlamming der tong veroorzaakt wordt ; Anal-thrisch, gewrichtloos ; Anarthros, m.,
gewrichtlooze, iemand die zoo vet is dat
men zijn gewrichten niet kan zien ;
Anarthropteren, visschen die geen gewrichten in de vinnen hebben.
Anasarca, o. (Gr.). Waterzucht in de
huid ; paarden en ossen die met spoeling
uit beetwortelsuikerfabrieken gevoed
worden, worden dikwijls door doze ziekte
aangetast ; — hysterica, hysterische zwelling ; — pulmonum, waterzucht in de
longen. (Zie Hydropisie).
Anascase, yr. (Gr.). Samentrekking
van de maag.
Anasceue, yr. (Gr.). Wederlegging ;
verwijdering van smetstof.
Anascot, m. (Sp.). Mantellaken.
Anaspadie, yr. (Gr.). Gebrekkige opening van de urinebuis aan den bovenkant.
Anaspasis en Anaspasmie, yr. (Gr.).
Samentrekking ; maagkramp.
Anastaltica, mrv. (Gr.). Samentrekkende, bloedstelpende middelen; Anastaltisch, samentrekkend, bloedstelpend, opdrogend.
Anastasia, yr. (Gr.). De uit de dooden
opgestane.
Anastasiaansche wet. Wet van den
Oostersch—Romeinschen keizer Anastasius (491-518), waarbij bepaald werd,
dat de kooper eener schuldvordering
niet meer van den schuldenaar mocht
eischen dan hij zelf aan den verkooper
er voor betaald had (506 n. Chr).
Anastasis, yr. (Gr.). Opstanding uit de
dooden, het opstaan van het ziekbed,
genezing. (Zie Reconvalescentie); afvoering van sappen ; Anastatische druk,
een door Rudolf Appel uitgevondene behandeling waardoor van oude drukwerken, na opfrissching der kleur door
overdruk op steenen of zinken platen
persafdrukken op papier gemaakt worden.
Anastasius, m. (Gr.). De uit de dooden
opgestane ; naam van twee OosterschRomeinsche keizers, vier pausen en een
tegenpaus.
Anastatica. Roos van Jericho, plantensoort uit de familie der Cruciferen
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(A. jerochuntia) ; de verdorde plant leeft
in het water weder op.
Anasteuchiosis, yr. (Gr.). Ontbinding
van vaste lichamen in hunne grondstoffen,
Anastole, yr. (Gr.). Het terugslaan ;
het ontblooten eener wond door het op
zijde leggen van hot vleesch.
Anastomose en Anastomosis, vr. (Gr.).
Ineenlooping van aderen, zenuwen, enz.;
tegennatuurlijke opening van de uiteinden
der bloedvaten ; Anastomoseeren, ineenloopen, met de uitmondingen bij elkander
komen ; Anastomica, Anastomotische
middelen, geneesmiddelen die dienen tot
het openen van verstopte uitmondingen.
Anastrophe, yr. (Gr.). Woordverplaatsing, oneigenlijke woordvoeging ; keering
der baarmoeder of der waterblaas.
Anatas, m. (Gr.). Zeldzame, anjelierbruine, donkerblauwe of zwartachtige
delfstof, titaanoxyde, blauwe schorl.
Anatasis, yr. (Gr.). Uitbreiding, uitstrekking.
Anathema, o. (Gr.). Kerkelijke ban,
uitsluiting uit de kerkelijke gemeenschap,
banvloek ; persoon die in den kerkelijken
ban gedaan is ; — sit of esto, hij zij vervloekt ; Anathemiseeren, in den ban doen,
vervloeken, verwenschen, ten sterkste
veroordeelen ; Anathemisme, o., het in
den ban doen ; de vervloeking, de verwensching.
Anatherine, yr. Mondwater.
Anathrepsis, yr. (Gr.). Wedervoeding,
herstelling.
Anathriptiek = Analeptiek.
Anathymlase en Anathymiasis, yr.
(Gr.). Uitwaseming, opzwelling ; Anathymionoesos, ziekte welke door gebreken
in de uitwaseming ontstaat ; Anathymisch,
uitwasemend, opborrelend.
Anaetia, yr. (Gr.). De onschuld als
godin.
Anatica proportio, yr. Gelijkheid der
bestanddeelen op recepten.
Anatiden, mrv. (Lat.). Eendachtige
vogels.
Anatina, yr. (Lat.). Eendmossel (weekdiets).
Anatine, yr. (Fr.). Eendengang, waggelen.
Anatocisme, o. (Gr.). Kapitaliseering
van rente door intrest op intrest.
Anatola, mrv. (Gr.). Zonnestilstandspunten. Zie Solstitia.
Anatole, m. (Gr.). De morgenzonnige ;
zonsopgang, het oosten.
AnatoliE, o. Hedendaagsche naam van
Kleinazie tusschen de Zwarte Zee, de
Zee van Marmara, den Griekschen Archipel en de Middellandsche Zee.
Anatomic yr (Gr.). Ontleedkunde,

Anatopismen
ontleding ; ontleedkamer, snijkamer ; Pathologische beschrijving van de door
ziekte ontstane veranderingen der organen ; Vergelijkende studie van de
overeenkomst en de verscheidenheid van
den lichaamsbouw van menschen en
dieren ; Anatomisch Amphitheater of
Prepareerzaal, zaal waarin ontleedkundige onderzoekingen plaats hebben ;
Anatoom, Anatomicus en Anatomist,
m., ontleedkundige, ontleder ; Anato=
misch Museum, o., verzameling van
geprepareerde anatomische stukken. (Zie
Embryologie, Histologie, Teratologie,
Palaeontologie) ; Anatomiseeren, ontleden ; tot in de kleinste bijzonderheden
zeer streng beoordeelen.
Anatopismen, mrv. (Gr.). Verwisselingen van plaats of ruimte.
Anatrese en Anatresis, yr. (Gr.).
Doorboring. Zie Trepanatie.
Anatripsis, yr. (Gr.). Wrijving, inwrijving der ledematen ; vermorseling van
een steen of been; het jeuken der huid;
Anatripsologie, yr., leer van het inwrijven met geneesmiddelen ; Anatriptica
of Anatriptische middelen, mrv., inwrijfmiddelen ; Anatriptiek, yr., geneeswijze door inwrijvingen.
Anatris. Kwikzilver.
Anatrope, yr. (Gr.). Omkeering; wederlegging door eenvoudige ontkenning ;
walging, hevige braking.
Anatrophe, yr. (Gr.). Voeding, opkweeking.
Anaudie, vr. (Gr.). Verlies van de
stem, erge heeschheid.
Anaye, yr. (Eng.). Klimplant in Westafrika, ook Ineeh genoemd, wier sap vergif voor pijlen oplevert.
Anazoturie. Stoornis in de afscheiding der urine, waardoor weinig of geen
urea geloosd wordt.
Anceps, (Lat.). Tweehoofdig ; dubbel,
dubbelzinnig ; syllaba, lettergreep die
zoowel kort als Lang kan zijn.
Ancestry, (Eng.; spr : ensestri). Voorouders ; Ancestor, (Eng.) voorvader ; Ancétres, mrv., (Fr.; spr.: ansetter), voorouders, voorvaders.
Anche, vr. (Fr.). Mondstuk van een
blaasinstrument.
Anchilops, m. (Gr.). Ettergezwel in
den hoek van het oog of tusschen den
binnenhoek van een der oogen en den
neus.
Anch' to Bono pittore, (Ital.). Ook ik
ben schilder, uitroep van Correggio voor
het portret van Sinte-Cecilia door Raphael.
Anchises, m. (Gr.). De nabijzijnde, de
helper ; een bloedverwant ; vader van

Eneas.
BAAL", Handbosk.
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Anchoite, yr. (Gr.). Krampachtige vernauwing van den hals.
Anchovipeer, yr. Een tot de myrtenplanten behoorende boom uit Jamaica
met peervormige eetbare vruchten.
Anchusa. Ossetong, plantensoort uit
de familie der Borraginein.
Anchovy, (Eng.), (Fr.) anchois, (D.)
Anschovis, (Sp.) anchova, (Ital.) acciuga.
Ansjovis ; gedurende het voorjaar en een
gedeelte van den zomer worden er ontzaggelijke hoeveelheden ansjovis gevangen op de kusten van Holland en in de
Zuiderzee, op de kusten van Bretagne
en in de Middellandsche Zee op de
zuidkust van Frankrijk.
Anchylosis = Ankylosis.
Anchylostomum duodenale, o. (Lat.).
Ronde worm welke in den twaalfvingerigen darm huist ; hij heeft indertijd vele
slachtoffers gemaakt onder de werklieden
die den Sint-Gothard hebben doorgegraven.
Ancien (Fr.; spr.: ansjein). Oud, voormalig, gewezen ; ouderling in de Waalsche
kerk ; Ancienniteit, yr., ouderdom van
rang; Ancien regime (Fr.; spr.: ansjein.
reezjiem), regeeringswijze voor de Fransche
omwenteling, onbeperkte heerschappij.
Ancile, o. (Lat.). Heilig schild dat te
Rome bewaard werd en dat, naar men
zeide, uit den hemel was komen vallen
onder de regeering van koning Numa

Pompilius.
Ancilla, vr. (Lat.). Dienstmaagd, dienstmeid; Ancillarisch, dat op dienstmaagden betrekking heeft.
Ancon, m. (Lat. en Gr.). Kraagsteen,
hoeksteen.
Anconaeen, mrv. Armspieren.
Ancora, (Ital.). Nog eens ! = Da capo.
Ancoragii jus, o. (Lat.). Recht om te
ankeren.
Ancrage, m. (Fr.). Ankerplaats, ankergrond.
Ancter, m. (Gr.). Hechtnaald, hechtpleister om gapende wonden samen te
trekken ; Ancteriasme, o., hechting door
middel van pleisters.
Anculi en Anculae, m. en vr. (Lat.).
Dienende goden in tegenstelling met de
opperste goden.
Ancus Martius. Vierde koning van
Rome (641-617 V. C.)
Ancyloblepharon. Ancyloglossum. Zie
Ankyloblepharon.
Andabaat, m. (Lat.). Zwaardvechter,
die met een helm zonder viziergaten in
den blinde moest strijden.
Andabatisme, o. Onzekerheid.
Andal, m. Hongaarsche wijnmaat = 65
liter.
Andalusiet, o. Delfstof van een doffe
6

Andamento
groene, roodachtige en grijze kleur, die
hoofdzakelijk uit kiezelzure Teem bestaat.
Andamento, o. (Ital.). Een herhaald en
eenigszins lang motief in een fuga ; afgepaste en kalme beweging ; Andantamente, onafgebroken, steeds door ; Andante, langzaam, gematigd ; langzaam
motief ; Andantino, eenigszins langzaam.
Andaolie, vr. Vette olie uit het zaad
van Anda Gomesii (Euphorbiaceen) in
Brazilie.
Andaquiswas, o. Bijenwas uit de
streken bij den Orinoco en de Amazonen-

rivier.
Andarini, mrv. (Ital.). Vermicelli in
korrels.
Andedos. Haardijzer.
Andes of Cordilleras. Grootste gebergte van Amerika met een groot aantal
vulkanen.
Andesien, o. Soort van veldspaat in
Zuidamerika en Silezie.
Andesiet, o. Granietachtig trachyt in
Zuidamerika.
Andorra. Kleine republiek onder het
beschermheerschap van Frankrijk en
Spanje gelegen op de zuidelijke helling
der Pyreneen.
Andouille, yr. (Fr.; spr.: andoelje).
Varkensdarm gevuld met gehakt varkensvleesch, varkensworst; Andouillette, yr.
(Fr.; spr.: andoeljet), saucijsje van kalfsof varkensvleesch.
Andragathie, vr. (Gr.). Mannendeugd,
braafheid.
Andrapodisis, yr. en Andrapodisme, m.
(Gr.). Menschenroof, zielverkooperij, het
brengen in slavernij.
Andrea del Sarto. Beroemd Florentijnsch schilder aan het hof van Frans I,
koning van Frankrijk (488-1530).
Andrea Pisano. Beroemde Italiaansche
beeldhouwer en bouwkundige (1270-1345).
Andreas, m. (Gr.). De mannelijke, manhaftige, sterke ; naam van drie koningen
van Hongarije, waarvan de tweede (1205
—1235) deel nam aan den vijfden kruistocht; broeder van Simon Petrus een
der twaalf apostelen ; Andreasgroschen,
m., Brunswijksche groschen ter waarde
van f 0,075 ; Andreasmunt, yr., munt
met de beeltenis van den heiligen Andreas; Andreasorde, yr., Schotsche en
Russische ridderorde, waarvan de laatste
door Peter den Groote ingesteld is in
1698 en de beeltenis van den heiligen
Andreas heeft met een blauw geemailleerd kruis.
Andria, yr. (Gr.). Mannelijkheid, moed ;
Andrias, m. (Gr.), standbeeld.
Andrienne, vr. (Fr.). Lang vrouwenkleed, sleepjapon volgens de Fransche
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mode van 1704 na de opvoering van een
door Baron nagevolgd blijspel van Terentius.
Andries. (Zie Andreas). Sint-Andrieskruis, kruis in den vorm van een X,
waarop de heilige Andreas gekruisigd
werd, en dat men vindt in het wapen
der hertogen van Bourgondie en in dat
van Amsterdam.
Andrieux. Fransch dichter (1759-1833);
hij schreef le Meunier de Sans-souci.
Androcephalolde, yr. (Gr.). Steen die
op een menschenhoofd gelijkt ; Androclus,
m., Romeinsche slaaf, die veroordeeld
werd om door wilde dieren verscheurd
te worden en gered werd door een leeuw,
wien hij vroeger een doom uit zijn poot
had getrokken ; Androctoon, schorpioen ;
Androdamant,m. mannentemmer, delfstof
waaraan in de oudheid het vermogen om
de gramschap der mannen te beteugelen
toegeschreven werd ; Androgenie en
Androgonie, yr., het scheppen van menschen, het scheppen van den eersten
man, de voortplanting van het mensche lijk geslacht in het algemeen ; Androgyne,
die tegelijk man en vrouw is (Zie Her=
maphrodiet); de Grieksche mythologie
had een menschenras uitgedacht dat de
beide seksen in zich vereenigde ; volgens
Plato hadden deze menschen vier armen
en vier beenen, een hals en een hoofd
met twee volkomen gelijke aangezichten ; deze zonderlinge wezens waren
zeer schrander en sterk, maar hun hoogmoed bracht hen ten val; zij besloten
den Olympus te beklimmen en de goden
er uit te verdrijven, maar werden voor
hun euvelmoed door Jupiter gestraft, die
ze in tweedn hakte om ze te verzwakken;
de daardoor ontstane mannelijke en
vrouwelijke helft trachtten met onbezweken ijver zich weder te vereenigen ;
Androgynie, yr., vereeniging der beide
seksen in een persoon of plant ; Androgynisch, dat de beide geslachten in zich
vereenigt ; die mannelijke en vrouwelijke
bloesems aan denzelfden stengel heeft ;
Androlde, vr., automaat in den vorm
van een mensch, beweegbare ledepop
(Zie Automaat); Androidisch, op een
mensch gelijkend ; Androktasie, yr.,
mannenmoord ; Androlepsie, yr., het
nemen van gijzelaars, het gevangen nemen
van aanzienlijke borgen ; opeisching van
geroofd goed ; gunstbejag; Androlieten,
mrv., versteeningen van menschelijke
overblijfselen ; Andromache, yr., vrouw
die tegen mannen strijdt ; vrouw van
Hector den verdediger van Troje, na
wiens dood zij met Pyrrhus, zoon van
Achilles, huwde ; Andromanie, yr.,

Andrum
manziekheid (Zie Nymphomanie); Andromeda, yr., dochter van Cepheus en
Cassiopea, op bevel van Neptunus aan
een rots gekluisterd om door een zeemonster verslonden te worden, werd
door Perseus bevrijd en huwde hem ;
sterrenbeeld aan den noordelijken hemel;
plantensoort uit de familie der Ericacan,
Andromedatoxine, yr., vergif dat in
verscheidene soorten van Andromeda
aanwezig is ; Andronicus, m., overwinnaar der mannen ; Andronicus (Livius),
naam van een Latijnsch dichter die voor
het eerst omstreeks 24o v. C. een regelmatig tooneelstuk liet opvoeren ; naam
van vier Oostromeinsche keizers ; Andronit's, yr. (Gr.), het voor de mannen bestemde deel van het Oud-Grieksche huis; Androphaag, m., manneneter, menscheneter ; Androphoob, mannenschuw ; Androphobie, yr., schuwheid voor mannen;
Androphoor, helmstijltje ; Andropogon,
baardgras, plantensoort uit de familie der
Gramineen ; Androsace en Androselle,
plantensoort uit de familie der Primulacan ; Androtomie, yr., ontleding van het
menschelijk lichaam in tegenstelling met
Zootomie.
Andrum, o. Gezwel.
Aneanteeren, (Fr.). Vernietigen, te niet
doen; Aneantissement, m. (Fr.), vernietiging, vernieling, verwoesting ; diepe
verootmoediging.
Anebisch. (Gr.) Nog niet huwbaar.
Anecdota, yr. mrv. (Gr.). Nog niet of
voor het eerst uitgegeven Grieksche of
Latijnsche geschriften ; de chronique scandaleuse van Jushnianus (527-565) door
Procopius ; Anecdote, vr. (Fr.), klein nog
onbekend verhaal, grappig vertelsel ;
Anecdotenman, iemand die jacht maakt
op anecdoten ; Anecdotophaag, liefhebber van anecdoten; Anecdotisch, dat op
een anecdote gelijkt, dat anecdoten bevat.
Aneclogist, m. (Gr.). Iemand die iets
beheert zonder dat hij rekening behoeft
of te ,leggen.
tinêe, yr. (Fr.). Last die een ezel
dragen kan ; Lyonsche wijnmaat van
ongeveer 82 liter ; korenmaat van 205,7
liter.
Anegertiek, yr. (Gr.). Kunst om schijndooden weder levend te maken.
Aneilema, o., en Aneilesis, yr. (Gr.).
Winden in de darmen, buikpijn, gerommel in de ingewanden, koliek.
Anelectrlsch, (Gr.). Niet electrisch.
Anemie. Zie Anaemie.
Anemobaat, m. (Gr.). Koordedanser;
Anemobarometer, m. (Gr.), windsterktemeter door Wilke in 1782 uitgevonden;
Anemochord, 0., klavier welks snaren
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door den wind in beweging worden gebracht, dat van de Eolusharp verschilt
en door J. J. Schnell in 1789 uitgevonden
is ; Anemograaf, m., windbeschrijver,
werktuig dat de kracht en de richting
van den wind opteekent; Anemographie,
yr., windbeschrijving ; Anemokymeter,
m., werktuig ter bepaling van de snelheid van den wind ; Anemologie, vr.,
windkunde ; Anemometer,m.,
m. windmeter, werktuig dat dient om
kracht
en de snelheid van den wind te meten;
Anemometrie, vr., windmeting, kennis
der windmeting ; Anemometrograaf =
Anemograaf ; Anemoon, yr., windbloem,
windroosje, plantensoort uit de familie
der Ranunculaceen, Anemonine, yr. Anemonium, o., vergiftige stof in verscheidene soorten anemonen en pulsatilla ,Anemonen- of Pulsatilla-kamfer, ook
Anemoonzuur genoemd, niet te verwarren met Anemoninezuur ; Anemopathie,
yr., luchtkuur (geneeswijze door inademing van zuivere lucht) ; Anemophiel,
windlievend (van planten) ; Anemophthorie, yr., plotselinge harde windviaag ; schade door wind aangericht; Anemoscoop, o.,
windwijzer, windvaan, weerhaan ; Anemotheek, yr., windkast in orgels ; Anemotroop, yr., werktuig dat door den
wind in beweging gebracht wordt.
Anencephalie, yr. (Gr.). Ontstentenis
van de hersens en het ruggemerg ;
Anencephalos, wangedrocht zonder hersens en ruggemerg.
Anenergie, yr. (Gr.). Gebrek aan
kracht, krachteloosheid, traagheid, werkeloosheid ; Anenergisch, krachteloos,
werkeloos.
Anenterisch, (Gr.). Zonder ingewanden.
Anepie, yr. (Gr.). Sprakeloosheid.
Anepigrapha, mrv. (Gr.). Geschriften
zonder titel ; Anepigraphisch, zonder
opschrift, zonder titel.
Anepikriton, o. (Gr.). Wat noch door
de zintuigen noch door het verstand gekend kan worden.
Anepithymie, yr. (Gr.). Uitgedoofd
begeervermogen.
Aneponymus, m. (Gr.). Iemand zonder
bij- of toenaam.
Anerethisie, yr. (Gr.). Gemis aan
prikkelbaarheid.
Anergie = Anenergie.
finerie, vr. (Fr.). Ezelachtigheid, verregaande domheid, domme streek.
AneroIde, (Fr.). Zonder vocht; — barometer, werktuig tot het meten van den
luchtdruk, dat bestaat uit een luchtledigen
metalen trommel, die gemaakt is van
twee dunne plaatjes ; deze plaatjes bestaan uit een mengsel van koper, zink

Anethool
en nikkel en buigen meer of minder
door den luchtdruk ; een hefboom brengt
den wijzer op de wijzerplaat in beweging
en doet hem naar rechts of naar links
draaien, al naardat de plaatjes naar
binnen of naar buiten gebogen worden ;
bij den aneroide barometer van Bourdon
wordt de trommel door een buis vervangen. Zie Holosterisch.
Anethool, o. Kristalliseerbaar deel van
anijsessence (CioH„0).
Anerythropsie, vr. (Gr.). Gebrek van
het gezichtsvermogen, tengevolge waarvan de roode kleur niet onderscheiden
maar met andere kleuren verward wordt.
A nescire ad non esse, (Lat.). Uit het
niet kennen tot het niet bestaan van iets
besluiten.
Anesis, yr. (Gr.). Vermindering, verslapping, afneming van ziekten ; Anetica,
mrv., pijnstillende middelen; Anetisch,
pijnstillend ; Anetus, m. (Lat.), koude
koorts.
Anethum, o. (Gr.). Plantensoort uit de
familie der Umbelliferen bekend door hare
geurige vrucht, dille.
Aneurie en Anervie, yr. (Gr.). Verlamming der zenuwen ; Anervisch, slap
van zenuwen, zenuwloos ; Aneurose, yr.
(Gr.), gebrek aan zenuwwerking.
Aneurysma, o. (Gr.), Anevrisme, (Fr.).
Zwelling van een slagader, slagaderbreuk,
aderspat ; verwijding van een ader of
van het hart ; traumatisch Aneurysma,
dat door een uitwendige oorzaak, b.v.
een verwonding, teweeggebracht wordt ;
spontaan — , dat door een inwendige
oorzaak ontstaat ; — abdominale, het
kloppen in den buik ; — capitis, het kloppen in het hoofd ; — collis, het kloppen
in den nek ; — cordis, het kloppen in het
hart ; pectoris, het kloppen in de borst;
— oesophagi, het kloppen in den slokdarm ; — spongiosum, aderspat.
Anfanie, m. (Ital.). Dom gewauwel,
ongerijmdheid.
Anfora = Amphora.
Anfractueus, (Lat.). Vol bochten, vol
kronkelingen ; Anfractuositeit, kromming,
bocht, kronkeling; verhooging op het
vlak van een been; Anfractus cerebri,
kronkeling op het bovenvlak der hersens.
Angad, m. Plaatsvervanger van een
profeet of leeraar bij de Sihks.
Angareeren. (Lat.) Noodzaken, dwingen
(ZieRequisitie en ReqUireeren);Angaria,
mrv., vroon- of heerendiensten tot aan de
grenzen van den staat; quatembervastendagen in de Catholieke kerk; Angariatie,
yr. (Lat.), gebruik van vaartuigen tegen
den wil van den eigenaar ten dienste van
den staat; Angarie, yr., verplichting om
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paarden, wagens en vaartuigen aan den
staat te leveren; vertraging der afvaart
van een vaartuig met het doel om het
een lading te doen innemen.
Angekok. Priester der heidensche
Gro enlanders.
Angela en Angelica, yr. (Lat.). Engelachtig meisje ; engelwortel, plantensoort
uit de familie der Umbelliferen; Engelsch
muziekinstrument dat op een luit gelijkt;
Angelicazuur, 0., (C5 1-1802 ), bestanddeel
van den engelwortel ; Angelicawortel,
m., wortel van Anchelica archangelica,
Angelica salutatio, engelengroet, woorden die de aartsengel Gabriel tot de
maagd Maria richtte om haar te verkondigen, dat zij de moeder van den
Zaligmaker zou worden en die het gebed
vormen, dat met Ave Maria begint; Angelica vox, vr. (Lat.), engelenstem, een
orgelregister; Angelicus, m., engel, engelbode ; Angelificeeren en Angeliseeren,
aan de engelen gelijk maken ; Angelina,
de 64e der kleine planeten ; Angeline =
Angela; Angelolatrie, yr. (Gr.), aanbidding der engelen ; Angelologie, vr.,
kennis der engelen ; Angelophanie, yr.,
verschijning van engelen; Angelus, m.
(Lat.), engel ; gebed in de Catholieke
kerk ingesteld ter eere van het mysterie
der Incarnatie en der Moeder Gods; gelui
der kerkklok om de geloovigen aan dit
gebed te herinneren des morgens, des
middags en des avonds; beroemde schilderij van Millet; Angelus Domini, m.
(Lat.), engel des Heeren ; Angelus tutelaris, beschermengel, schutsengel ; soort
van kraakbeenige visch die op een rog
en op een haai gelijkt (Squatina angelus).
Angelot, m. Kleine hartvormige kaas
in Normandie ; gouden munt in Frankrijk
onder Philippus van Valois (14de eeuw),
die zoo genoemd werd, omdat er een
engel met den standaard der Fransche
koningen op stond.
Angennes (Julie Vrouw van den
hertog de Montausier, welke de heldin
was der Guirlande de Julie, door de
dichters van het hotel Rambouillet bijeengebracht.
Angereb, m. (Arab.). Zetel in den
vorm van een ledikant in Oostafrika.
Angerona, vr. (Lat.). Romeinsche godin
van het stilzwijgen.
Angiaemie, yr. (Gr.) = Plethora. Volbloedigheid.
Angibromectasie, yr. (Gr.). Verwijding
van den dunnen darm.
Angidion, o. (Gr.). Klein bloedvat in
het lichaam ; Angidiospongua, m. aderspat.
Angiectasie, vr. (Gr.). Tegennatuurlijke

Angina
uitzetting van een bloedvat ; Angiectopie,
vr. = Angioplanie ; AngiEmphraxis, yr.,
verstopping der vaten in het lichaam ;
Anginis, yr., ontsteking der vaten.
Angina, yr. (Lat.). Algemeene benaming
om elke belemmering of pijn in de organen, die tot het slikken of ademhalen
dienen, aan te duiden; — aphthosa, spruw;
— bronchialis, ontsteking der luchtpijpstakken ; — bronchocelica, ontstekelijk keelgezwel ; — cardiaca, ontsteking die door
hartziekte ontstaat ; — catarrhalis, keelontsteking ; — dentaria, ontsteking der
tanden ; — devia, stijfheid van den hals ; —
epiglottidea, ontsteking van het strottenhoofddeksel ; — faucium, ontsteking van
den slokdarm ; — gastrica, ontsteking die
uit het onderlijf ontstaat ; — inflammatoria, ontsteking ; — laryngea, ontsteking
van het strottenhoofd; — linguaria, ontsteking der tong ; — malign, kwaadaardige ontsteking ; — mechanica, mechanische vernauwing van de luchtpijp ; —
mercurialls, ontsteking door kwik veroorzaakt ; — muscularis, spierontsteking ; —
nasalis, ontsteking van den neus ; —
oesophagea, ontsteking van den slokdarm;
— palatina, ontsteking van het gehemelte ; — parotidea, ontsteking der oorklieren ; — pectoris, borstontsteking ; —
pharyngea, ontsteking van de opening
van den slokdarm ; — phlegmonodes = inflammatoria ; — phthisicorum, benauwdheid bij tering ; — pituitosa, benauwdheid
bij slijmhoest ; — polyposa, ontsteking der
huid; — putrida (symptomatica), ontsteking bij rotkoorts ; — rheumatica, rhumatische ontsteking ; — sanguinea, bloedontsteking ; — scorbutica, scheurbuikontsteking, — serosa, bloedwaterontsteking ;
— spasmodica, krampachtige ontsteking
van den slokdarm ; —sthenica=inflammatoria;—suppuratoria, etterende ontsteking; —
thymica, ontsteking der borstklieren ; —
toxica, door vergif ontstane ontsteking ;
— thyreadea, schildklierontsteking; — trachealis, luchtpijpontsteking ; — ulcerosa,
zweerontsteking ; — uvularis, ontsteking
van de huig ; — valsulviana, tongbeenontsteking ; — venerea, venerische ontsteking ; — vertebralis, ontsteking van de
rugwervels of het ruggemerg.
Angiodiastasis, yr. (Gr.). Het gapen
eener geopende ader, het uit elkaar liggen van bij elkaar behoorende vaten.
Angiographie of Angeiographie, yr.
(Gr.). Beschrijving der vaten, in het menschelijk lichaam ; Angiohydrographie, yr.,
beschrijving der zuigader ; Angiohydrologie, yr., kennis van de zuigader ; An=
giohydrotomie, yr., ontleding van de
zuigader ; Angioitis, yr., ontsteking der
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vaten ; Angiocarp, met een vruchtbekleedsel voorzien ; Angiokeratoditis,
ontsteking der lymphavaten = Angioleucitis ; Angiologie, leer der vaten, vooral
van de bloedvaten ; Angioom. o., vaatgezwel ; Angiomalacie, yr. (Gr.), uitzetting van een vat ; Angiomonospermisch,
maar een zaadkorrel bevattend ; Angion
of Angeion, o. (Gr.), vat in het menschelijk lichaam ; Angioneurose, het ziek
worden der vaatzenuwen ; Angionoesos,
ziekte der lympha- en bloedvaten ; Angiopathie, yr., ziekelijke toestand der
vaten; Angioplanie, yr., vaatafwijking ;
Angiopteris, soort van boomachtige
varens uit de familie der Marattiaceen;
Angiopyra, vr., ontstekingskoorts ; Angiorrhagie, vr., het scheuren der vaten ;
Angiorrheue, yr., langdurige vloeiing =
Angiorrhagie ; Angiospermatisch, van
een vruchtbekleedsel voorzien; Angiospermia, planten met een vruchtbekleedsel; Angiostenotica, mrv., middelen
welke de vaten samentrekken ; Angiostosis, yr., verbeening der vaten ; Anglostropheus, m., werktuig om de slagaders
te wringen ; Angiosymphysis, yr., ineengroeiing der vaten ; Angiotenisch, met
spanning der vaten gepaard gaande ;
Angiotenische koorts, ontstekingskoorts;
Angiotomie, yr., ontleding der bloedvaten.
Angiportum, o. (Lat.). Nauwe doortocht, nauw straatje.
Angitia, yr. Godin der Marsen, volgens
sommigen zuster van Medea en Circe.
Anglais, (Fr. ; spr. anglee). Engelsch,
Engelschman ; Anglaise, (Fr.), Engelsche
vrouw ; Engelsche dans ; Anglaiseeren,
de nedertrekkende spieren in den staart
van een paard wegnemen, waardoor
deze staart hooger komt te staan.
Angle, m. (Fr.). Hoek; — directeur,
richtingshoek ; — rentrant, inspringende
hoek ; — saillant, uitspringende hoek;
— flanquant, bestrijkende vestinghoek ;
— flanqui, bestreken vestinghoek; —
forme face, schouderhoek van een bastion.
Anglesiet, o. (136SO4). Loodvitriool,
vitrioollooderts.
Angleterre, yr. (Fr.). Engeland.
Anglia. Engeland ; Anglicaansch, Engelsch ; Anglicaansche of Episcopate
kerk, (Church of England, Kerk van
Engeland), Engelsche Staatskerk ; Anglicisme, o., letterlijk vertaalde eigenaardige Engelsche uitdrukking ; Anglicomanie, yr. = Anglomanie ; Angliseeren =
Anglaiseeren ; Angliciseeren, verengelschen.
Anglo-Amerikaan, m. Amerikaan van
Engelsche afkomst.

Angloir
Angloir, m. (Fr. ; spr. : angloaar).
Hoekmeter, zwei, schuine winkelhaak.
Anglomaan, m. (Gr.). Dwaze bewonderaar van de Engelschen en van alles
dat Engelsch is, iemand die de Engelschen in alles naaapt ; Anglomanie, yr.,
overdreven bewondering voor en dwaze
ingenomenheid met alles wat Engelsch
is, naaperij der Engelschen ; Anglomani=
seeren, de Engelschen naapen ; Anglo=
phiel, m., vriend der Engelschen, liefhebber van al wat Engelsch is ; Anglophoob,
m., iemand die de Engelschen vreest en
haat ; Anglophobie, vr., vrees voor en
haat tegen de Engelschen, afkeer van
alles wat Engelsch is.
Angolahout, o., Afrikaansch sandelhout, rood bout uit het kustland Angola.
Angon, m. Werpspies der Franken,
aan welker punt twee haken zaten.
Angona. Bedwelmende drank bij de
bewoners der Fidsji-eilanden.
Angor, m. (Lat.). Angst ; hevige pijn ;
concentratie van de warmte des lichaams,
die hoofdpijn en hartklopping veroorzaakt.
Angora. Stad in Aziatisch Turkije ;
langharige wollen stof ; Angoragaren, o.,
kameelgaren ; Angorageit, yr., fijne
langharige geitensoort in de omstreken
van Angora ; Angorakat, vr., langharige
kat.
Angoscioso, Angosciosamente, (Ital.).
Met een uitdrukking van bezorgdheid en
kommer.
Angostura. Zie Angustura.
Angot (Madame). Titel eener operette
van Lecoq, die speelt onder het Direc-

totre (i795—r799).

Angotheek, vr. (Gr.). Onderstel voor
ketels en vaatwerk.
Angouleme. Stad in het departement
der Charente ; Bertogin van Angouleme,
dochter van Lodewijk XVI, gehuwd met
haar vollen neef den Hertog van Angouleme, oudsten zoon van Karel X (17781851). Zie Louis.
Angrivariers, mrv. Oudduitsch yolk
dat aan de Wezer woonde.
Anguarina, (Sp.). Rijkleed dat tot aan
de knieen reikt.
Anguilla, yr. (Lat. en Ital.), (Fr.) anguille, (Eng.) eel, (D.) Aal, (Sp.) anguila.
Aal, paling ; Anguillette, Anguillotte,
yr. (Fr.), kleine gezouten paling.
Anguis, m. (Lat.). Slang ; — fragilis,
blindslang.
Angulair, (Fr.). Hoekig ; Angulariteit
of Angulositeit, yr., hoekigheid ; Angu=
lus, m. (Lat.), hoek ; — acutus, scherpe
hoek ; — obtusus, stompe hoek ; — rectus,
rechte hoek ; — incidentiae, hoek van
inval.
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Angurie. Watermeloen.
Angusta, yr. (Lat.). Orgelregister ; An=
gustatie, yr., -vernauwing ; tegennatuurlijke vernauwing van vaten in het menschelijk lichaam ; Angustia, yr. (Lat.), engheid,
benauwdheid, nood ; angustiae verborum,
mrv., woordenzifterij ; angustia loci,
beperktheid der plaats ; — praecordiorum,
aamborstigheid ; — termini, korte termijn ;
Angustus clavus, m., smalle purperen
streep aan het gewaad der oud-Romeinsche ridders ; Angusticlavii, degenen
die alleen de tunica met een smalle purperen streep mochten dragen in tegenoverstelling met de Laticlavii ; Angusti=
teit, yr., bekrompenheid, armoede, nood,
benauwdheid.
Angustura. Hoofdstad der provincie
Caracas in den Zuidamerikaanschen staat
Venezuela ; Angusturaschors, yr., bittere
in afwisselende koortsen zeer nuttige
schors van Galifiea officinalis; in den
handel wordt zij sours vervalscht met
een andere schors afkomstig van Strychnos nux vomica, die een zeer sterk vergif is en hare vergiftige hoedanigheden
ontleent aan de strychnine en brucine die
er in voorhanden zijn ; Angusturabitter,
o. jenever met angustura.
'Angustus terminus, (Lat.). Korte termijn, korte tijd.
Anhaemarosis, yr. (Gr.). Gebrekkige
bloedbereiding.
Anhelatie, yr. (Lat.). Het hijgen, moeilijke, korte en versnelde ademhaling ;
Anheleere
n, hijgen.
Anhomomerisch. (Gr.). Ongelijk afgedeeld.
Anhydrie, yr. (Gr.). Waterloosheid ;
Anhydrisch, waterloos, geen water bevattend ; Anhydriet, watervrije zwavelzure gips ; marmer van Bergamo.
Ani, m. Kraaiachtige vogel in Amerika,
Braziliaansche koekoek.
Anianus, m. (Gr.). De kommervolle,
terneergesiagen
e ; naam van een Latijnsch
dichter in de vijftiende eeuw, die de
twee versregeis vervaardigde, welke
dienen om de volgorde der teekens van
den Dierenriem te onthouden, namelijk :

Sunt : Aries, Taurus, Gemini, Cancer,
Leo, Virgo,
Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper,
Amphora, Pisces.
Aniane, yr. De kommervolle.
Aniatroloog, m. (Gr.). Iemand die
onbekend is met de artsenijkunde.
Anicetum, o. Anijs.
Anicroche, yr. (Fr. ; spr. : anikroosje).
Haakvormig werktuig dat gebruikt werd
om muren omver te halen ; beletsel,
zwarigheid, hindernis, kink in den kabel.

Anicula
Anicula, yr. (Lat.). Oude vrouw, oud
wijf ; Anicularisch, oudwijfachtig.
Anidrisch. (Gr.) Zonder zweet.
Anidrosis, yr. (Gr.) Gebrek aan zweet.
Aenigma, o. (Gr.). Raadsel ; Aenigma=
tisch, raadselachtig ; Aenigmatiseeren,
in raadselen spreken.
Aniket, m. (Gr.). De onoverwonnene ;
Aniketon, o. (Gr.), het onoverwinnelijke.
Anikmisch, (Gr.). Zonder vochtigheid,
dor.
Anil, m. (Arab. van nila, blauw). Anijl,
indigo ; Aniline, yr. = Phenylamine, yr.,
een uit indigo en meestal uit steenkolenteer vervaardigde organische basis die
als kleurstof gebruikt wordt (C,H,N) ;
de zuivere aniline is een kleurlooze zeer
vergiftige vloeistof, die de meekrap verdrongen heeft.
Aniliteit, yr. (Lat.). Het geloof der
oude vrouwen ; aard van oude vrouwen.
Anille, yr. (Fr.). Molenijzer ; ankerkruis
in de wapenkunde ; hechtrankje, bindrankje ; stokje om op te leunen.
Anilleros, mrv. (Sp.). Aanhangers der
gematigde staatkundige partij die in
Spanje na de Restauratie van 1813 optrad ; Anillo, m. (Sp.), ring.
Anima, vr. (Lat.). Geest, ziel.
Animadversie, vr. (Lat.). Berisping,
sterke afkeuring ; afkeerigheid, weerzin.
Animadversio censoria, de door de
censoren opgelegde straf ; Animadverteeren, berispen, sterk afkeuren ; straffen.
Animal, 0. (Lat.). Levend wezen, dier ;
Animalcula, mrv., zeer kleine diertjes
(Zie Infusiediertjes) ; — spermatica, zaaddiertjes ; Animalculisme, o., leer der
zaaddiertjes ; Animalculist, m., aanhanger dezer leer ; Animal disputax, iemand
die veel van redetwisten houdt, twistziek
man ; Animalia, mrv., dierlijke lichamen
of stollen in tegenstelling met Vegeta=
bilia ; Animalisatie, vr., vervorming der
spijzen in bestanddeelen van het dier dat
err mede voedt • Animalisatieproces,
o., wijze waarop de vervorming der
spijzen in het lichaam plaats heeft;
Animaal of Animalisch, dierlijk, uit het
dierenrijk, b.v. vleesch, eieren, melk ;
Animalier, (Fr.), schilder of beeldhouwer
die dieren afbeeldt ; Animaliseeren, in
dierlijke stof veranderen ; katoen zoodanig behandelen dat het de kleur van wol
aanneemt ; Animalisme, o., levensverrichtingen ; Animalist = Animalculist ;
Animaliteit, yr., dierlijke aard ; Animal
scribax, iemand die de schrijfjeukte heeft.
Animam debet, (Lat.). Hij zit tot over
zijn ooren in schulden ; Anima mundi,
yr., wereldgeest, wereldziel ; — rhei, geest
van rhabarber ; Animarum dies, Aller-
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zielendag (2 November) ; Animatie, bezieling ; Animato, (Ital.), bezield, levendig;
Animator, m. (Lat.), de bezieler.
Anime, Animegom, vr. (Sp.). Zuidamerikaansche welriekende hars van

Hymenaea Courbaril.
Animellae, yr. mrv. Oorklieren ; luchtof tochtgaten. (Zie Ventiel).
Animi causa, (Lat.). Tot vermaak.
Animeeren, (Lat.). Bezielen, het leven
geven ; verlevendigen, opvroolijken; aanmoedigen, aansporen, aanvuren, aanhitsen,
boosmaken.
Animine, vr. Een der vier in de olie
van Dippel gevonden organische bases.
Animisme, o. Leer volgens welke de
ziel de oorzaak is niet alleen van de
werkzaamheid van den geest maar ook
van alle lichaamsverrichtingen ; Animist;
aanhanger dier leer.
Animo, (Lat.). Met het voornemen,
; Anima (Ital.) = Ani=
met de bedoelin
g
mus ; ook opgewektheid, ondernemingslust, vechtlust ; — corde, muziekinstrument
met toetsen ; — deliberato, met overleg,
opzettelijk, met voorbedachten rade ; ex
animo, van harte ; animo injuriandi, met
de bedoeling om te beleedigen; nocendi,
met de bedoeling om te benadeelen.
Animositeit, yr. (Lat.). Hartstochtelijkheid, hevigheid, bitterheid, boos opzet,
kwade bedoeling, vijandige gezindheid ;
Animoso, (Ital.), levendig, opgewekt ;
kunstmest.
Animus, m. (Lat.). Geest, moed ; gezindheid, lust; voornemen, bedoeling ; —
defendendi, bedoeling om te verdedigen ;
— furandi, voornemen om te stelen ;
bedoeling om te beleedigen ;- —
—injurad,
lucri faciendi, bedoeling om winst te behalen ; — nocendi, opzet om te benadeelen;
— occidendi, bedoeling om te dooden —
ftossidendi, bedoeling om te bezitten of in
bezit te nemen ; — sibi habendi, voornemen
om voor zich te behouden.
Anion, o. (Gr.). Stof die bij de electrochemische ontleding zich aan de positieve pool van de galvanische keten
of Scheidt ; het met negatieve electriciteit
geladen ion, dat zich naar de anode
begeeft. (Zie Anode en Ion).
Ani procidentia, (Lat.). Het uitgaan
van den aars, van de darmen.
Aniridie, yr. (Gr.). of Aniridisme, o.
Ontstentenis van het regenboogvlies in
het oog.
Anisarithmisch, (Gr.). Ongelijk in aantal, oneven.
Aniscalptor, Anitersor, m. De breedste
rugspier.
Anischisch, (Gr.). Lendenloos, zonder
lendenen.

Anischurie
Anischurie, yr. (Gr.). Zwakte, onvermogen om de urine op te houden.
Anisette, vr. (Fr.). Likeur uit anijs of
anijsolie bereid.
Anisometrisch. Ongelijkmatig, onevenmatig ; Anisometropie, yr. (Gr.), ongelijke gezichtssterkte van de beide oogen.
Anisos, (Gr.). Ongelijk ; dit woord dient
in de natuurlijke historie, vooral in de
plantkunde, om de ongelijkheid van sommige deelen aan te duiden ; Anisodac=
tylus, met ongelijke vingers of teenen ;
Anisodontisch, met ongelijke tanden ;
Anisopetaal, met ongelijke bloembladen ;
Anisophylle, met ongelijke bladeren ;
Anisostemoon, bloem wier aantal meeldraden verschilt van dat der bloembladen ; Anisotachys, (Gr.), onregelmatig
(van den pols).
Anisotroop, (Gr.). Zoo noemt men gekristalliseerde lichamen, die het licht in
verschillende richtingen ongelijk sterk
breken.
Anistoresie, yr. (Gr.). Onbekendheid
met de geschiedenis.
Anit, vr. Egyptische godin.
Aniuma. Vogel uit de orde der steltloopers.
Anjou. Voormalige provincie van Frankrijk ; hertog van Anjou (Frans) deed een
aanslag op Antwerpen in 1583 ; titel van
een der kleinzonen van Lodewijk XIV,
die koning van Spanje werd onder den
naam van Philips V (17oo-1746).
Ankarstroem. Zweedsch edelman die
koning Gustaaf III in 1792 op een ge=
maskerd bal vermoordde en daarvoor
onthoofd werd.
Anke(n). m. Zwitsersche naam van
boter ; aan den Middelrijn beteekent het

nek.
Anker, o. (Lat.) ancora, (Fr.) ancre,
(Eng.) anchor, (D.) Anker, (Ital.) ancora,
(Sp.) ancla; Ankeren, (Fr.) jeter l'ancre,
mouiller, ancrer, (Eng.) to cast (drop)

anchor, to anchor, (D.) vor Anker gehen,
ankern, (Ital.) gettar fancora, dar fondo,
ancorarsi, (Sp.) echar (caer) el ancla,
anclar, dar fondo, fondear; het anker
lichten, (Fr.) lever l'ancre, serper, (Eng.)
to weigh (raise) anchor, (D.) den Anker
lichten, (Ital.) levare l'ancora, salpare, (Sp.)
levar (alzar) el ancla, zarpar; ten anker
liggen, (Fr.) etre a Pancre, (Eng.) to ride
(lie, moor) at anchor, (D.) vor Anker
liegen, (Ital.) stare stiff ancora, esser ancorato, (Sp.) ester anclado, al ancla ; Anker=
geld, (Fr.) ancrage, droll d'ancrage,
(Eng.) anchorage, anchorage dues, (D.)
Ankergeld, (Ital.) ancoraggio, diritti d'ancoraggio, (Sp.) ancoraje, derechos de
ancoraje ; Ankerplaats, (Fr.) nzouillage,
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ancrage, (Eng.) anchoring place, ground,
(Ital.) ancoraggio, (Sp.) anclaje, fondeadero.
Ankeriet, o. Koolzure kalk.
Ankistron, o. (Gr.). Haak of haakje der
heelmeesters dat dient om iets uit te
trekken.
Anklong, o. Muziekinstrument op Java
dat uit een aantal pijpen van opklimmende lengte bestaat, die in klinkende slingering gebracht worden.
Ankon, m. (Gr.). Elleboog; Ankonen,
kraagsteenen.
Ankonaeen, mrv. (Gr.). Strekspieren
van den voorarm.
Ankonagra, o. (Gr.). Jicht in het elleboogsgewricht.
Ankterisme, o. (Gr.). Beringing, aaneenhechting van de geslachtsdeelen tot behoud der gezondheid en tot beteugeling
der ontucht en der zelfbesmetting. Zie
Infibulatie.
Ankyle, yr. (Gr.). Haak, kromming,
bocht ; Ankyloblepharon, o. (Gr.), aaneengroeiing der oogleden ; Ankyloglosse,
yr. en Ankyloglossum, o., verkromming
der tong, stijfheid der tong, samengroeiing
der tong met het tandvleesch of met het
onderste gedeelte van den mond ; Ankylomele, yr., kromme sonde ; Ankylome=
risma, yr., aaneengroeiing van vleezige
deelen; Ankylometer, m., werktuig om
krommingen te meten ; Ankylometrie,
yr., het meten van krommingen ; Ankya
lose, Ankylosis, yr. aaneengroeiing, stijfheid, verkromming der gewrichten door
opdroging van het beenvocht, verstijving
der gewrichten, die geheel of gedeeltelijk
kan zijn ; Ankyloseeren, de gewrichten
doen verstijven; Ankylostomasie, yr.,
ziekte der jachthonden, welke veroorzaakt
wordt door den beet van tallooze ronde
wormpjes in de slijmvliezen der ingewanden ; Ankylotoom, mes om de tong
los te snijden.
Ankyrisma, o. (Gr.). Beentjelichten bij
een vechtpartij.
Ankyrdide. Haakvormig ; soort van
tang.
Ann. = Annaeus (Romeinsche naam).
Anna, (Hebr.). De bevallige, liefelijke,
aangename ; volgens de overlevering de
vrouw van den heiligen Joachim, welke
de Heilige Maagd ter wereld bracht ;
Anna van Bretagne, vrouw van Karel
VIII en daarna van Lodewijk XII, bracht
Bretagne aan Frankrijk ; Anna van Oos=
tenrijk, dochter van Philips III, koning
van Spanje, gemalin van Lodewijk XIII,
koning van Frankrijk, moeder van Lodewijk XIV, regentes gedurende de minderjarigheid van haar zoon, gestorven in
1666 (Zie Mazarin) ; Anna van Frank-

Anna
rijk of de Beaujeu (1462-1522), oudste
dochter van Lodewijk XI, koning van
Frankrijk, regentes gedurende de minderjarigheid van Karel VIII ; Anna Iva=
nowna, keizerin van Rusland (17301740) ; Anna Stuart, Koningin van Enge1740)
land, (17o2-1714), dochter van Jacob II (Zie
Marlborough); Anna van Buren, eerste
gemalin van Prins Willem I van Oranje;
Anna van Saksen, tweede gemalin van
denzelfden ; Anna, dochter van George II
van Engeland, gemalin van Willem IV,
gouvernante gedurende de minderjarigheid van Willem V, gestorven 1759.
Anna, m. Oostindische rekenmunt =
f 0.075.
Annaal, (Lat.). Dat maar een jaar
duurt, maar een jaar geldig is; Annalen,
mrv., jaarboeken, geschiedenis welke de
gebeurtenissen jaar voor jaar verhaalt ;
jaarlijksche verslagen door een vereeniging of een wetenschappelijk genootschap uitgegeven ; Annaliseeren, opschrijven, inboeken ; Annalist, m., jaarboekenschrijver.
Annabassen, mrv. (Fr.). Blauw- en witgestreepte dekens, die te Rouaan en in
Nederland gemaakt worden voor den
uitvoer naar Westafrika.
Annaline, yr. Melkwitte stof, zeer fijn
gemalen gips, dat bij de papierfabricatie
gebruikt wordt.
Annaten, mrv. (Lat.). Jaargelden; eerste
jaarlijksche inkomsten van kerkelijke
prebenden, die aan de pauselijke schatkist afgedragen moesten worden ; jaarmissen in de Catholieke kerk.
Annegra, o. (Sp.). Korenmaat.
Annecteeren, (Lat.). Aanhechten, aanknoopen, inlijven. (Zie Annexeeren).
Annelet, m. (Fr.). Ringetje ; krans om
den rand van een familiewapen.
Anneliden, yr. (Fr.). Ringwormen ;
Anneleeren, het haar in ringvormige
krullen zetten.
Annex, (Lat.). Bijbehoorend, aangehecht, bijgevoegd ; Annexa, mrv., toebehooren, aangehechte dingen, bijkomende
goederen ; Annexatie, yr., aanhechting,
inlijving van een gebied bij een staat ;
Annexeeren, inlijven; Annexionist, m.,
voorstander van de inlijving van landen;
Annexum, o., aanhangsel, bijvoegsel; cum
annexis, met hetgeen er bij behoort.
Anni, (Lat.). De jaren of van het jaar;
— currentis, van het loopende jaar; —
discretionis, jaren des onderscheids ; —
ejusdem, van hetzelfde jaar ;
elapsi,
van het vorige jaar ;
futuri, van het
aanstaande jaar ; Annifer, het gansche
jaar door (vruchten) dragend.
Annihilatie, yr. (Lat.). Vernietiging,
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Annonce
nietigverklaring ; Annihileeren, vernietigen, nietig verklaren, opheffen.
Anni praecedentis, (Lat.). Van het
vorige jaar ; — praesentis, van het tegenwoordige jaar ; praeteriti = praecedentis ; — praetextati, mrv., jaren der
jeugd ; tempora, mrv., de jaargetijden ;
Anniversarium, o., jaarlijksche feestelijkheid, jaardag, jaarfeest, gedenkdag,
b.v. eener kroning, eener overwinning,
van een sterfdag ; Anniversarisch, jaarlijks herdacht wordend.
Annion, yr. Een jaar uitstel van betaling dat aan een schuldenaar gegeven of
verleend wordt.
Anno, (Lat.). In het jaar ; aerae
vulgaris, in het jaar der gewone tijdrekening ; — ante Christum, in het jaar
with- de geboorte van Christus ; -- Christi,
in het jaar na de geboorte van Christus;
currente, in het loopende jaar ; —
in het jaar onzes Heeren ; — elapso, in het
afgeloopen jaar ; ineunte, hi het begin
van het jaar ; passato, (Ital.) verleden jaar.
Annominatie, Agnominatie yr. (Lat.) en
Paronomasie, vr. (Gr.). Afwijkende beteekenis die op een eigennaam wordt toegepast, b.v. in Mattheus 16, vers 18 : Gij zijt
Petrus en op dezepetra zalik mijne gemeente
bouwen ( Tu es Petrus et super hanc petram aedcabo ecclesiam meam) ; bij eenplaatsing in denzelfden zin van woorden,
die bijna gelijkluidend zijn en een zeer
verschillende beteekenis hebben, b.v.

ruilers zijn hullers, amantes sunt amentes
(verliefden zijn gekken).
Anno mundi, (Lat.). In het jaar der
wereld.
Annona, vr. (Lat.). Jaarlijksche korenopbrengst ; korenvoorraad ; godin van
den graanoogst ; Annonae praefectus,
m., beambte, die voor de proviandeering
van het oude Rome te zorgen had ;
crimen fraudatae annonae, het opkoopen
van het koren • Annonagium, o. (Lat.),
belasting op het koren; Annonarische
wet, Romeinsche wet die diende om de
prijsverhooging van het koren te voorkomen, om het opkoopen van het graan
te beletten Annonarische provincian,
wier schatting niet in geld maar in graan
betaald werd.
Annonce, yr. (Fr.). Advertentie, aankondiging, (Eng.) advertisement, announcement, (D.) Anzeige, (Ital.) annunzio, (Sp.)
anuncio ; Annonceeren, adverteeren, aankondigen, (Fr.) annoncer, faire insirer une
annonce, (Eng.) to advertise, make (put in)

an advertisement, announcement, (D.) anzeigen, ankfindigen, (Ital.) annunziare, far
(inserire) un annunzio, (Sp.) anunciar,
hater (insertar) un anuncio.

Anno orbis conditi
Anno orbis conditi. (Lat). In het jaar
van de schepping der wereld ; — orbis
redemti, in het jaar van de verlossing
der wereld ; — firaecedente, in het vorige
jaar ; — praesente, in het tegenwoordige
jaar ; — praeterito = firaecedente; — recufieratae salutis, in het jaar des heils ; —
regni, in bet jaar der regeering ; -- salvatoris nostri, in het jaar van onzen
Heiland.
Annotata, Annotatie, Annotatum,
Annoteeren. Zie Annotata, enz.
Annotine, yr. (Fr.). Jaarlijksche gedenkdag en gedachtenisviering van den
doop bij de eerste Christenen.
Annoura. Timmerhout uit Suriname.
Anno urbis conditae, (Lat.). In het
jaar van of na de stichting der stad
Rome (753 v. C.); Annua, vr. (Lat.), uitstel van betaling voor een jaar ; Annua
dies, betalingstermijn na verloop van een
jaar ; Annuae praestationes, mrv., jaarlijksche leveringen ; Annuaal, jaarlijksch ; Annuale, o., jaarlijks terugkeerend kerkelijk feest ; zielmis die een
jaar lang gelezen moet worden ; jaarwedde; Annualiteit, vr., jarigheid ; An=
nuarium, o., jaarboek, kalender ; Annuel,
(Fr.), jaarlijksch ; Annui census, mrv.
(Lat.), schatplichtigheid ; — reditus, mrv.,
jaarlijksche inkomsten ; — redimibiles,
mrv., cijnzen die verkocht kunnen warden.
Annueeren, (Lat.). Toeknikken, toewenken ; inwilligen.
Annuiteit, yr. (Fr.) annuity, rente annuelle, (Eng.) annuity, (D.) Annuitiit, Jabresrente, (Ital.) annualitii, rendita annua,
(Sp.) anualidad, rente anual. Jaarlijksch
bedrag van den interest eener schuld ;
de annuiteit is fierfietueel of altijddurend,
wanneer elk jaar niets meer dan de interest der schuld wordt betaald ; de annuiteit is tijdelijk, wanneer elk jaar behalve
den interest ook nog een gedeelte van de
schuld zelve afgelost wordt ; als men
b.v. f 4000 A 5°/0 heeft geleend en men
elk jaar f 200 betaalt, dan betaalt men
alleen den interest van de aangegane
schuld ; maar als men elk jaar f 400 afdoet, dan betaalt men na verloop van
het eerste jaar f 200 interest + f 200
kapitaal ; na verloop van het tweede
jaar f 190 interest + f 210 kapitaal; na
verloop van het derde jaar f 179,50 interest + f 220,50 kapitaal ; na verloop van
het vierde jaar f 168,47 5 interest +
f 231,525 kapitaal ; na verloop van het
vijfde jaar f 160,05 interest + f 240,95
kapitaal, enz. ; in Engeland aflosbare en
onaflosbare staatsobligaties.
Annularia. Voorwereldlijke plantensoort uit de klasse der Equisetalen.
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Annus
3
Annularis (digitus), m. (Lat.). Ringvinger ; Annularisch, ringvormig.
Annulata, mrv. (Lat.). Ringwormen.
Annulatie, yr. (Lat.). Nietigverklaring,
vernietiging, intrekking; (Fr.) annullation,
(Eng.) cancellation, cancelling, (D.) Ungiiltigmachung, (Ital.) annullazione, annulla-

mento, cancellazione, (Sp.) anulaciOn, cancelaciOn ; vernietiging van een postzegel
(Fr.) obliteration du timbre, (Eng.) obliteration of the stamp, (D.) Ungulligmachung der Stempelmarke, (Ital.) annullamento del bollo, (Sp.) obliteraciOn (cancelaciOn) del sello; Annuleeren, vernietigen, nietig of ongeldig verklaren, intrekken ; (Fr.) annuler, declarer (rendre) nul,
(Eng.) to annul, to cancel, to declare null

and void, to avoid, (D.) ungaltig erkliiren,
machen, (Ital.) dichiarare, render nullo,
annullare, (Sp.) declarar, hacer nullo,
anular.
Annulus (anulus), m. (Lat.). Ring ; —

abdominalis, omtrek van den buik ;
zonnering ; — capillorum,
—astronmicu,
haarlok ; — corneae, ringvormige zweer
op het hoornvlies ; — diafihragmatis,
opening van de holle ader ; — efiiscopi,
bisschopsring ; — fibrocartilagineus, vezelachtige ring om de aderlijke uitmondingen der hartkamers ; — horarius, uurcirkel ; — magicus, tooverring ; — natalicius,
verjaringsring ; — fialatii, koninklijke zegelring; — pastoralis, pastoorsring ; —
fiiscatorius, visschersring van den paus,
pauselijke zegelring waarop Petrus in
zijn visschersboot afgebeeld is ; — fiontz-

ficalis = — piscatorius; — pronubus,

verlovingsring ; — regius, koningsring ; —
signatorius, zegelring ; — solaris = —
astronomicus ; — sponsalicius = — pronubus; — superstitiosus, bijgeloovige ring ;
— tracheae, luchtpijpkring ; — universalis
= — solaris.

Annumeratie, yr. (Lat.). Bijtelling ;
Annumereeren, bijtellen, bijrekenen.
Annunciaten, yr. mrv. Nonnen van de
orde van Maria boodschap ; Annunciatenorde (Ordine supremo dell' Annunziata), hoogste Italiaansche ridderorde
gesticht omstreeks 136o door Amadeus
VI van Savoye ; Annunciatie, vr. (Lat.),
aankondiging, Maria boodschap ; Annun=
ciatio B.M.V., = Annunciatio beatae
Mariae Virginis, boodschap aan de heilige maagd Maria. (Zie Annonce).
Annus, m. (Lat.). Het jaar ; — Amaldin, lange levensduur bij de alchimisten ;
— astronomicus, jaar in de sterrenkunde ;
— bisextilis, schrikkeljaar ; — carentiae,
jaar van ontbering, jaar waarin geen
jaarwedde of soldij uitbetaald wordt na
de aanvaarding van een ambt; — civilis,

Annus
burgerlijk jaar ; — claustralis, kloosterjaar ; — climactericus, volgens sommigen
elk jaar van het leven van een mensch
dat een meervoud is van het getal 7,
volgens anderen elk levensjaar dat het
product is van 7 en een oneven getal ;
weder anderen hebben dit uitgestrekt tot
de meervouden van 9 ; maar alien hebben
aangenomen dat het 63e levensjaar het
moordjaar bij uitnemendheid is, omdat
63 het product is van 7 X 9; het spreekt
van zelf dat al deze berekeningen alien
grond missen ; — communis, het gewone
jaar; — confusionis, het jaar der verwarring, het jaar 46 v. C., waarin Caesar
bij de invoering van den Juliaanschen
kalender twee maanden invoegde ; —
continuus, voltallig jaar ; — currens, het
loopende jaar ; — decretorius, het normale
jaar ; — deservitus, een jaar gedurende
hetwelk men gediend heeft ; — discretionis of discretorius, jaar des onderscheids ;
— ecclesiasticus, het kerkelijk jaar ; —
elapsus, een verloopen jaar ; — embolicus,
een schrikkeljaar ; — emendatus, het verbeterde kalenderjaar ; — et dies, jaar en
dag ; — exactus = — elafisus; — fixus,
Juliaansch jaar, onveranderlijk jaar ; —
gratiae, genadejaar voor weduwen en
weezen van bezoldigde ambtenaren ; voor
erfgenamen en schuldeischers van overleden predikanten, gedurende hetwelk de
nagelaten betrekkingen de jaarwedde van
den overledene nog betaald krijgen ; —
intercalaris, schrikkeljaar ; — luctus, rouwjaar ; — lunaris, maanjaar van 354 dagen;
— normalis of normaticus, regeljaar, b.v.
kerkelijk of belastingjaar dat niet op 1
Januari begint ; — praesens, het tegenwoordige jaar ; — praeteritus, het afgeloopen jaar ; — saxonicus, het Saksische
jaar van den jaar, zes weken en drie
dagen ; — sidericus, sterrenjaar ; — solaris,
zonnejaar ; — utilis, gerechtelijk jaar; —
vagus, zwerfjaar,. bij de oude Egyptenaren berustte het burgerlijke jaar op de
schijnbare omwenteling der zon rondom
de aarde en bevatte onveranderlijk 365
dagen verdeeld in 12 maanden ieder van
3o dagen met 5 aanvullingsdagen ; de
Dude Egyptenaren verwaarloosden dus
de 6 uren waarmede het zonnejaar hun
)urgerlijk jaar overschreed ; bijgevolg
;af men den naam van zwerfjaar aan
dit jaar van 365 dagen, omdat de eerste
Jag van het jaar om zoo te zeggen door
ille jaargetijden been zwierf gedurende
.en tijdvak van 1507 tot 1508 jaren ; na
brerloop van dit tijdvak kwamen de jaar;etijden weder op dezelfde tijdstippen
ian het jaar terug ; sommige schrijvers
>tellen 146o Juliaansche jaren gelijk met
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Anomaal
1461 zwerf jaren ; — viduitatis, weduwejaar ; Annuum, o., jaarlijksche bijdrage,
jaarwedde, jaargeld .
Ado, (spr. : anjo). Door het lot aangewezen begeleider van de Spaansche
vrouwen = Cicisbeo.
Anoa. Koe- of buffelantilope op Celebes.
Anoblissement, m. (Fr.; spr.: anobliesseman). Verheffing in den adelstand.
Anocatharticum, o. (Gr.). Braakmiddel.
Anochilon, o. (Gr.). Buitengewoon
groote bovenlip, groote mond.
Anoda, vr. Zomermaluwe.
Anode, vr. (Gr.). De electrode welke
zich aan de positieve pool bevindt ; het
uiteinde van den draad of de metalen
plaat, waardoor een electrische stroom
in een vloeistof gebracht wordt. Zie
Cathode.
Anodie, vr. (Gr.). Het onsamenhangend,
verward spreken.
Anodmie, vr. (Gr.). Reukeloosheid ;
Anodmisch, reukloos.
Anodonten, mrv. (Gr.). Tandelooze
dieren ; koplooze weekdieren van de
familie der Mytilaceen; Anodontle, gemis
van alle tanden.
Anodyn, (Gr.). Pijnloos, pijnstillend ;
anodyne necklace, o. (Eng. ; spr : anodein
neklees), pijnstillende halsband, middel om
het tanden krijgen gemakkelijker te
maken ; Anodynie, yr. (Gr.), pijnloosheid,
wegblijven der weeen ; Anodynum, o.,
pijnstillend middel.
Anoeconometa, mrv. (Gr.). Verkwistingen van een bemiddeld man.
Anogene veranderingen. Wijzigingen
der gesteenten, die onder den invloed
van water en lucht plaats hebben.
Ano kai kato, (Gr.). Naar boven en
naar beneden, dienstig voor het braken
en afgaan.
Anol. Extract uit anijsessence.
Anolenisch, (Gr.). Zonder armen.
Anomaal, (Gr.). In strijd met den regel,
onregelmatig ; Anomalie, vr., onregelmatigheid, strijdigheid met den regel, uitzondering op den regel ; Anomalistisch
jaar, omloopstijd der aarde tot aan haar
terugkcer aan hetzelfde uiteinde van de
groote as harer loopbaan, waarvoor zij
365 dagen 6 uren 13 minuten en 58 seconden noodig heeft; Anomalistische
maand, omloopstijd der maan; Anomalo=
logic, yr., kennis van de onregelmatigheden eener taal ; Anomaloekie, yr., het
tegelijk aanwezig zijn van tweeslachtige
bloesems ; Anomalon (verbum anomalum,
mrv. Anomala), onregelmatig woord,
vooral een werkwoord ; Anomalus hexes,
iemand die niet bewijzen kan dat hij
erfgenaam is.

Anomerie
Anomerie, yr. (Gr.). Het bestaan uit
ongelijksoortige deelen.
Anomeucarpisch, (Gr.). Ongelijksoortige vruchten dragend.
Anomeuers, mrv. Christelijke sekte
in de vierde eeuw.
Anomeuochronos, yr. (Gr.). Woord
dat nit ongelijk lange lettergrepen bestaat ; Anomeuomerie, yr., het bestaan
uit ongelijksoortige deelen.
Anomeuodiperianthisch, (Gr.). Ongelijk
verdeeld in kelk- en bloemkroon.
Anomie, yr. (Gr.). Wetteloosheid, strijdigheid met de wet, teugelloosheid ; Anamisch, in strijd met de wet, wetteloos,
teugelloos ; Anomieten, mrv., versteeningen van schaaldieren met ongelijke
schalen.
Anomocephalen, mrv. (Gr.). Schepsels
met een onregelmatig gevormd hoofd ;
Anomocephalie, yr., zulk een misvorming.
Anomodonten, mrv. (Gr.). Dieren met
onregelmatige tanden, voorwereldlijke
reuzenhagedissen die een zonderlingen
vorm hebben.
Anomologie, yr. (Gr.). Gebrek aan
verstandhouding, tegenspraak.
Anomopteris. Voorwereldlijke varensoort.
Anomos, m. (Gr.). Wettelooze, ordelooze, teugellooze.
Anomphalos, m. (Gr.). Die zonder
navel is.
Anomus. Zie Anomos.
Anon = Anonymus.
Anonaceen. Plantenfamilie uit de orde
der Polycarpen.
Anona, vr. Flesschenboom ; flesschenappel ; Anona odorata, boom in Azie
tusschen de keerkringen, wiens bloemen
een essence opleveren, welke den naam
van Ylang- Ylang draagt ; verscheidene
soorten dezer familie leveren vruchten
op, die in de reukwerkfabricatie gebruikt worden.
Anonneeren, (Fr.). Stotterend lezen,
opzeggen,. antwoorden.
Anonychie, yr. (Gr.). Gemis der nagels
aan teenen of vingers.
Anonyma , (Arteria). Een der sterkste
slagaders ; anonymae venae, mrv., sterke
aderen ; Anoniem, (Gr.), naamloos, ongenoemd; Anonieme brief, brief die niet onderteekend is; Anonieme vennootschap,
naamlooze vennootschap, (Fr.) societi

(compagnie) anonyme, societi par actions,
(Eng.) joint-stock company, company limited
by shares, share company, (D.) Aktiengesellschaft, namenlose Gesellschaft, (Ital.) societa
par azioni, societel anonima, (Sp.) sociedad
por acciones, compana anonima ; Anonymus, m., ongenoemde, naamlooze.

Anorthoscoop
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Anophonisch, (Gr.). Naar boven
klinkend.
Anophthalmie, yr. (Gr.). Genus der
oogen, oogenloosheid ; Anophthalmisch,
oogenloos.
Anopisthisch, (Gr.). Zonder aars.
Anoplotherion, o. (Gr.). Wapenloos
dier, voorwereldlijk zoogdier dat voor
het eerst door Cuvier in 1806 in de
pleistergroeven van Montmartre is gevonden ; de oog- of hondstanden zijn
zeer klein ; de pooten hebben slechts
twee teenen ; het dier behoort tot de

Dikhuidigen.
Anopsie, yr. (Gr.). Het scheelkijken
naar boven ; blindheid.
Anorchie, yr. (Gr.). Gemis der teelballen ; Anorchodes en Anorchos, iemand
zonder teelballen.
Anordie, yr. Noordenwind in Westindie.
Anorectisch, (Gr.). Zonder eetlust,
afkeerig van voedsel ; Anorexie, yr. (Gr.),
gebrek aan eetlust, afkeer van voedsel.
Anorganisch, (Gr.). Onbewerktuigd ;
Anorganisme, 0., onbewerktuigde natuur;
Anorganische verbindingen, welke uitsluitend bestanddeelen uit het delfstoffelijk rijk bevatten ; Anorganische chemie,
yr., dat gedeelte der scheikunde dat
handelt over delfstoffen ; Anorganogenie,
yr., leer van het ontstaan der stoffen in
de onbewerktuigde natuur; Anorganognosie, yr., leer der onderscheiding van
onbewerktuigde stoffen ; Anorganogra=
phie, yr., beschrijving der onbewerktuigde
natuur ; Anorganoloog, m., navorscher
der onbewerktuigde natuur ; Anorganologie, yr., leer der onbewerktuigde natuur.
Anorgiasie, yr. (Gr.). Het niet ingewijd
zijn in de orgien ; Anorgiastisch, niet in
de orgien ingewijd ; Anorgie, yr., het
niet ingewijd zijn.
Anorgisch en Anorgismus. = Anorganisch en Anorganisme.
Anormaal. Onregelmatig, strijdig met
den regel = Abnormaal.
Anorthiek, o. Soort van veldspaat bestaande uit kiezelzuur aluminium en
kalk met zeer kleine hoeveelheden ijzer,
magnesium, soda en potasch.
Anorthosis, yr. (Gr.). Onvermogen om
het mannelijk teeldeel overeind to doen
staan.
Anorthoscoop, o. (Gr.). Een door
Plateau uitgevonden toestel die bestaat
uit twee evenwijdige met verschillende
snelheid draaiende schijven, waarvan de
eene insnijdingen heeft, terwijl op de
andere, die doorzichtig is, zich een verwrongen teekening bevindt, welke regelmatig lijkt, als men onder het omdraaien

Anosie
van de beide schijven door de openingen
der eerste schijf kijkt.
Anosie, yr. (Gr.). Gezonde toestand,
ziekteloosheid.
Anosmie en Anosphrasie, yr. (Gr.).
Het ontbreken van den reuk ; reukeloosheid.
Anotto of Arnotto, o. Geelroode kleur
= Orleaan en Roucou.
Anquireeren, (Lat.). Opzoeken ; aanklagen, ter bestraffing voordragen ; An=
quisitie, vr., strafeisching.
Ansa, yr. (Lat.). Hengsel, handvat ;
aanleiding om te handelen ; — terminalis
nervorum, het eindigen der zenuwen in
knoopen.
Arisarin, Ansaren of Ansariers, mrv.
(Arab.). Beschermers, vrienden van Mohammed in Medina, die beloofd hadden
hem voor vervolgingen te vrijwaren ;
volksstam en sekte bij den Libanon.
Anselm en Anselmus, m. (Oudduitsch).
Godshelm, strijder voor God.
Anser, m. (Lat.). Gans.
Anses. Edelen en halfgoden bij de
Gothen.
Ansgar, m. (Oudduitsch). Wapen Gods,
speer Gods = Oscar.
Ansjovis, vr. (Fr.) anchois, (Eng.) anchovy, (D.) Anchovis, Anschovis, (Ital.)
acciuga, (Sp.) anchoa, anchova, (Port.)
anchova. Kleine, smalle, langwerpige
visch die tot de orde der weekvinnigen
behoort en veel van een haring heeft ;
over den oorsprong van het woord bestaan verschillende meeningen ; sommigen
brengen het in verband met een Baskisch
woord dat droog beteekent ; op de Nederlandsche kust wordt zij ook schardijn
genoemd. Zie Anchovy, Sardelle en
Sardine.
Anspect, m. (Fr.). Handspaak.
Anspessade, m. (Ital. lancia spezzada).
Vice-korporaal in het oude leger.
Ant. Voorvoegsel dat Anti, tegen, beteekent en in vele samengestelde woorden voorkomt.
Ant, of Antec. = Antecessor.
Anta, (Port.). Tapir.
Antacidum, o. Middel tegen maagzuur.
Antaerophthora, mrv. (Gr.). Middelen
om de lucht te zuiveren.
Antaeus. Sterke reus, zoon van NOtunus en de Aarde, die door Hercules
gesmoord en doodgedrukt werd ; daar
Hercules in zijn worsteling met dit monster bemerkt had, dat de reus nieuwe
krachten kreeg telkens als hij den grond
aanraakte, tilde hij hem op en slaagde
er op die wijze in om hem het levee te
benemen ; er wordt menigmaal gezinspeeld op dit verhaal om de nieuwe
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Antapodosis
kracht aan te duiden, die zich openbaart
als iemand weder in aanraking komt
met de bron zijner denkbeelden en gevoelens ; zoo zegt de Fransche geschiedschrijver ‘Thiers van Napoleon dat
deze, evenals Antaeus, al zijn geestkracht
terugkreeg, toen hij oorlog moest voeren
op Franschen bodem in het begin van
het jaar 1814.
Antagoniseeren, (Gr.). Tegenstreven,
tegenwerken ; Antagonisme, tegenwerking ; volgens Hufeland een wet der
ziektenleer, volgens welke de verminderde werkzaamheid van een orgaan die
van een ander verhoogt, en de verhoogde
werkzaamheid van een lichaamsdeel die
van een ander lichaamsdeel doet afnemen ; Antagonist, m., tegenstander ;
spier die in tegenovergestelde richting
van een andere spier werkt, b.v. de aftrekkende spier van het oog is de antagonist van de binnenwaarts trekkende
spier ; Antagonistisch, tegenwerkend,
vijandig.
Antalak. Wijnmaat in Tokay =-- 54 liter
en soms ook 76,66 liter.
Antalcalisch. Tegen alcali ; Antalcalische middelen, middelen tegen den
alcalischen toestand der sappen ; Antal=
calische stoffen, zuren.
Antalcidas. Spartaansch admiraal, die
berucht is door het schandelijk verdrag,
dat hij in 387 v. C. met de Perzen sloot,
waarbij hij hun de meeste Grieksche
steden in Klein-Azie afstond.
Antalgica, mrv. (Gr.). Pijnstillende
middelen; Antalgisch, pijnstillend.
Antallagma, o. (Gr.). Ruil, ruiling, bet
geruilde.
Antanagoge, yr. (Gr.). Het terugwerpen eener beschuldiging op den beschuldiger.
Antanaclasis, yr. (Gr.). Redefiguur
waarin een woord terstond herhaald
wordt maar in een andere beteekenis ;
terugkeer tot de eerste gedachte of uitdrukking na een parenthesis.
Antannarisch. Voorjarig.
Antaphaeresis, yr. (Gr.). Wederzijdsche wegneming of onttrekking.
Antaphrodisiaca, mrv. (Gr.). Middelen
tot beteugeling van de geslachtsdrift,
middelen tegen de geilheid ; Antaphrodisiacum, o., een dier middelen; Antaphroditisch, de geslachtsdrift beteugelend, de geilheid verzwakkend.
Antapoche, yr., (Gr.). Tegenquitantie,
schriftelijke verklaring dat men een
quitantie gekregen heeft.
Antapodosis, yr. (Gr.). Bijvoeging der
toepassing bij een gelijkenis ; terugkeer
en afwisseling van koortsaanvallen.

Antapoplectica
Antapoplectica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen de beroerte ; Antapoplectisch,
dienstig tegen de beroerte.
Antarctisch, (Gr.). Het tegenovergestelde van arctisch, tegenover den Kleinen
Beer, zuidelijk, bij de zuidpool.
s. Mededinger van Ares (Mars),
Antare
roode ster der eerste grootte in den
Schorpioen.
Antarthritica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen de jicht ; Antarthriticum, middel
tegen de jicht ; Antarthritisch, dienstig
tegen jicht.
Antasthmatica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen aamborstigheid of asthma; Antasthmaticum, o., middel tegen asthma ; An=
tasthmatisch, dienstig tegen asthma.
Antatropha, Antatrophica, mrv. (Gr.).
Middelen tegen de uittering ; Antatro=
phisch, dienstig tegen uittering.
Ante, (Lat.). Voor ; Antea, voorheen ;
Ante, vooruitstekende pilaster tegen een
muur.
Anteacta, mrv. (Lat.). Vroegere gebeurtenissen; Anteacttim, jets dat vroeger
gebeurd is.
Anteambulatie, vr. (Lat.). Het voora angaan.
Antec. = Antecessor.
Antecantamen, Antecantamentum,
(Lat.). Voorzang.
Antecedens, m. of o. (Lat.). De voorafgaande, het voorafgaande ; — causa
morbi, aanleg voor ziekte ; — et consequens, oorzaak en gevolg.
Antecedent, o. In de spraakkunst het
voorafgaande woord waarop een betrekkelijk voornaamwoord betrekking heeft ;
Antecedenten, vroegere levensomstandigheden waarin iemand verkeerd heeft;
Antecedeeren, voorafgaan ; Anteceden=
tie, yr. (Lat.), schijnbare terugloop der
planeten.
Antecelleeren, (Lat.). Uitblinken, uitmunten, zich onderscheiden.
Antecessor, m. Ambtsvoorganger ;
vroeger ook hoogleeraar in de rechten
aan een universiteit.
Ante Christum (natum), (Lat.). VOOr
de geboorte van Christus.
Antecoenium, o. (Lat.). Wat er gebruikt werd vOOr den maaltijd om den
eetlust op te wekken.
Antecolumbarisch. VOOr den tijd van
Columbus, wat Amerika betreft voordat
het door Columbus ontdekt werd.
Antecessor, m. (Lat.). Voorlooper, inzonderheid Johannes de Doofier ; Ante=
cursorium = Antecoenium.
Antedateeren en Antidateeren. Op
een stuk of brief een vroegeren datum
zetten dan die waarop het stuk of de
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Antenantiosis
brief geschreven is ; Antedatum, vroegere datum dan die waarop het schrijven
heeft plaats gehad.
Ante diem, (Lat.). \TO& den bepaalden
dag, voor den vastgestelden termijn.
Antediluviaansch. VOOr den zondvloed ; dood-ouderwetsch ; Antediluvia=
nen, mrv., menschen die vOOr den zondvloed leefden.
Ante elapsum terminum, (Lat.). Voor
dat de termijn verschenen of afgeloopen is.
Antefereeren, (Lat.). De voorkeur
geven, verkiezen boven iets.
Antefixa, mrv. (Lat.). Vooropgezette
dingen of voorwerpen ; Antefixum, o.,
boven aan gebouwen aangebrachte versiering ; geveltegel.
Anteflexie, yr. (Lat.). Het naar voren
buigen der baarmoeder.
Antegenitaal, (Lat.). VOOr de geboorte.
Antehistorisch. VOOrhistorisch, voor
het begin der geschiedenis.
Antehomerica, mrv. Gedichten uit den
tijd voor Homerus.
Anteisagoge, yr. (Gr.). Het maken van
volzinnen die in beteekenis aan elkander
tegenovergesteld zijn.
Antejustiniaansch recht, o. Inhoud
der Romeinsche wetsbepalingen voor
den tijd van keizer Justinianus.
Antelogium, o. Voorrede, proloog.
Anteloquium, o. Voorrede ; het voorrecht van het eerst te mogen spreken.
Antelucaan en Antelucanisch. VOcir
het aanbreken van den dag; Ante lucem,
voor dat het licht wordt.
Anteludium, o. (Lat.). Voorspel =
Praeludium.
Ante mare, undae, (Lat.). VOOr de
zee de wateren, de oorzaak gaat het
gevolg vooraf, het geheel ontstaat uit de
vereeniging der deelen, veel kleintjes
maken een groote.
Antembasis, vr. (Gr.). Wisselwerking,
wederzijdsche invloed vooral van de
beenderen op elkaar.
Antemeridiaan, (Lat.). Voormiddagsch ;
Ante meridiem, voor den middag.
Antemetica, mrv. (Gr.). Middelen tegen
het braken ; Antemeticum, o., een dier
middelen ; Antemetisch, dienstig tegen
het braken.
Antemundaan, (Lat:). Voorwereldlijk.
Anten, Antae, mrv. (Lat.). Deurpilasters,
kolommen aan weerskanten van de huisdeur.
Antenagium, o. Eerstgeboorterecht.
Zie Majoraat en Primogenituur.
Antenantiosis, yr. (Gr.). Redefiguur,
waardoor een bevestiging wordt uitgedrukt door de ontkenning van het tegen-

Antenatus
overgestelde, b.v. niet slecht in plaats
van goed.
Antenatus, (Fr. aine). Eerstgeborene,
oudste.
Antenclema, yr. (Gr.). Tegenbeschuldiging.
Anteneasmus, o. Krankzinnigheid met
neiging tot zelfmoord.
Antennariu. Plantensoort uit de familie
der Composieten, roerkruid, kattepootjes.
Antenne, vr. (Lat.). Spriet of ra, die
vastgemaakt wordt met een katrol aan
het midden of den top van den mast en
waaraan het driehoekig zeil van sommige
vaartuigen in de Middellandsche Zee bevestigd wordt ; dit zeil heet Latijnsch
zeil ; Antennen, voelhorens der insecten;
Antenniform, op voelhorens gelijkend.
Antenor. Een der wijste onder de
Trojaansche grijsaards die voor den
stichter van Padua gehouden wordt.
Antenuptiaal, (Lat.). VOOr het huwelijk.
Anteoccupatie, yr. (Lat.). Redefiguur
waardoor de door den redenaar of
schrijver zelven gemaakte tegenwerpingen reeds bij voorbaat wederlegd
worden. Zie Anticipatie en Prolepsis.
Ante omnes, (Lat.). Voor alien, allereerst.
Antepagmenta, mrv. (Lat.). Lijsten
om ramen en deuren.
Antependium, o. Voorhangsel, vooral
bij altaren in de Catholieke kerk.
Antepenultima, yr. (Lat.). De op twee
na laatste lettergreep van een woord.
Antephialtica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen de nachtmerrie en maagdrukking ;
Antephialtisch, dienstig tegen nachtmerrie.
Antepileptica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen de vallende ziekte; Antepileptisch,
dienstig tegen vallende ziekte.
Antepirrhema, o. (Gr.). Deel van het
koorgezang in de Grieksche blijspelen.
Zie Epirrhema en Parabase.
Anteponeeren (Lat.). Vooropstellen,
voortrekken ; Antepositie,
'
yr., vooropstelling, voorkeur.
Antereisis, yr. (Gr.). Tegendrukking.
Anteri, yr. Bovenkleed der Turkinnen.
Anterior, (Lat.), (Fr. antirieur). Voorafgaand met betrekking tot tijd en
plaats ; Anteriora, mrv. vroegere gebeurtenissen ; Anteriores, mrv. voorouders ; Anterioriteit = Prioriteit.
Anteros, m. (Gr.). God der wederliefde,
god die versmade liefde wreekt ; oude
naam van den amethist.
Anterotica, mrv. (Gr.). Middelen tegen
de geslachtsdrift ; Anterotisch, dienstig
tegen de geslachtsdrift.
Antesignani, mrv. (Lat.). Bij de Ro-
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Antherozolden
meinen de voor het veldteeken strijdende
soldaten, voorvechters.
Antestatie, yr. (Lat.). Oproeping van
getuigen ; Antestatus, m., getuige bij de
vrijlating van een slaaf en bij de mondigverklaring ; degene aan wien bij testament een legaat vermaakt is ; Antesteeren, als getuige oproepen.
Antestature, yr. (Fr.). Viug opgeworpene verschansing.
Ante terminum praefixum, (Lat.).
VOOr den vooraf bepaalden tijd.
Antevenieeren, (Lat.). Voorkomen.
Anteversie, vr. (Lat.). Het naar voren
buigen der baarmoeder.
Antevoleeren, (Lat.). Vooraan vliegen.
Antevorta, vr. (Lat.). Godin van het
verledene, godin van het lot.
Anthaemoptyisch, (Gr.). Dienstig tegen
het bloedspuwen.
Anthaemorrhagica, mrv. (Gr.). Bloedstelpende middelen; Anthaemorrhagisch,
bloedstelpend.
Anthal, m. Wijnvat van 6o A 7o liter
in Hongarije.
Anthapsologarithmus. Logarithmus
van de cotangens van een hoek.
Anthectica, mrv. (Gr.). Middelen tegen
de tering ; Anthectisch, dienstig tegen
de tering.
Anthelie, yr. (Gr.). Bijzon, tegenzon,
lichtgevend verschijnsel, dat zich tegenover de zon vertoont rondom de schaduw
van den waarnemer op de wolken, nevels
of met dauw bedekt gras. (Zie Halon);
ook zonnescherm.
Anthelix, yr. (Gr.). Binnenrand van
het uitwendig oor.
Anthelmintica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen wormen, wormafdrijvende middelen ; Anthelmintisch, dienstig tegen
wormen.
Anthem, Anthema, o. (Gr.). Koorzang, soort van kerkgezang in Engeland.
Anthemion, o. (Gr.). Versiersel in de
Grieksche bouwkunst, vooral de slak of
slakkenkronkel aan Ionische kolommen.
Anthemis, yr. (Gr.). Kamille, plantensoort uit de familie der Composieten.
Anthemol. Bestanddeel van kamillenolie Ciollio0.
Anthera, mrv. (Gr.). Helmknoppen,
stofkolfjes, mannelijke geslachtsdeelen
der bloemen, die het bloemstof bevatten
en op de meeldraden zitten ; Antheridien,
vr. (Gr.), organen van sommige bedekt
bloeiende planten die de mannelijke geslachtsdeelen bevatten ; Antheros, m.
(Gr.), de bloeiende.
Anthericum. Graslelie, plantensoort
.
uit de familie der Liliaceen.
Antherozolden, mrv. Mannelijke ge-

Anthesis
slachtsdeelen van sommige bedekt bloeiende planten.
Anthesis, yr. (Gr.). Bloei, bloeitijd, het
bloeien der planten.
Anthesphorien. Bloemenfeest van Persephone op Sicilie.
Anthesterien, mrv. (Gr.). Lentefeesten,
Bacchusfeesten ; Anthesterion, m., (Gr.),
de achtste maand van het jaar in Attica
(half Februari—half Maart).
Anthiarboom, m. Boom wiens sap
zeer vergiftig is en die ook Ufias genoemd wordt.
Anthippasie, yr. (Gr.). Het voorrijden
en tegemoetrijden.
Anthistiria. Plantensoort uit de familie
der Gramineen.
Anthobien. Kevers die op bloemen
leven.
Anthobolesis, yr. (Gr.). Het afvallen
der bloesems ; Anthobolie, yr. (Gr.), het
bloemenstrooien, het bestrooien met
bloemen ; Anthoceran, leverkruid ; An=
thodium, o., bloeideksel; Anthographie,
yr., bloemenschrift; Anthocoptographiek,
kunst om doorschijnende bloemen uit
papier te snijden ; Antholieten, mrv.,
versteeningen van bloesems, afdruksels
van bloemen.
Antholca, mrv. (Gr.). Tegenwichten.
Anthologie, yr. (Gr.). Bloemlezing,
keur van gedichten of prozastukken ;
Anthologium, misboek in de Grieksche
kerk.
Antholyse, yr. Steenbloem.
Anthomologesis, Anthomologie, yr.
(Gr.). Wederzijdsche overeenkomst.
Anthonomos. Bloemensteker, een soort
van kever.
Antophaag, m. Bloemeneter.
Antophila, mrv. Bloemenwespen.
Anthophyllen, mrv. (Gr.). Kruidnagels.
Anthophylliet, o. Soort van hoornblende, kiezelzure magnesium en ijzerprotoxyde.
Anthora, yr. Geel ijzerhoedje in
de Pyreneen, welks wortel als tegengif
gebruikt wordt.
Anthorismos, m. (Gr.). Verbetering
waardoor een woord vervangen wordt
door een ander woord, dat men nauwkeuriger of sterker acht.
Anthos, o. (Gr.). Bloem, bloesem ;
bloemrijke redevoering ; uitslag vooral
in het aangezicht.
Anthosmias, yr. (Gr.). Bloemengeur ;
geur van den wijn. Zie Bouquet.
Anthotypolleten, mrv. (Gr.). Afdruksels van bloesems, versteende bloesems.
Anthoxanthum. Reukgras, plantensoort uit de familie der Gramineen.
Anthozoen. Bloemendieren, soort van
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poliepen wier mond met voelhorens bezet is.
Anthraceen, o. Koolwaterstof (C,4H,0),
een der belangrijkste producten der koolteer, waaruit alizarine en andere kleurstoffen bereid worden, welke vroeger uit
meekrap werden vervaardigd.
Anthrachinon, o. Het ontstaat door
oxydatie van anthraceen met kaliumbichromaat en zwavelzuur (C1411802).
Anthraciet, o. (Gr.). Glanskool, oudste
steenkool.
Anthracocrenen, mrv. (Gr.). Koolzuurhoudende bronnen.
Anthracokali. Stof die uit kali en
steenkool bestaat.
Anthracoliet, m. (Gr.). Dichte zwartachtige kalksteen met steenkool.
Anthracometer, m. (Gr.). Koolstofmeter.
Anthraconiet = Anthracoliet.
Anthracopestis, yr. (Gr.). Zwarte
pokken.
Anthracophlyctis, vr. (Gr.). Pestbuil;
steenpuist; zwarte pokken.
Anthracosis, vr. (Gr.). Ziekte die veroorzaakt wordt door het indringen van
kolenstof en kolengruis in de longen ; zij
tast mijnwerkers, stokers op locomotieyen, enz. aan en gaat dikwijls tot
longtering over ; de eenige geneeswijze is het kiezen van een ander beroep,
zoodra de eerste kenteekenen zich vertoonen.
AnthracotheriEn, mrv. (Gr.). Kolendieren, soort van voorwereldlijke diereh
van de familie der Dikhuidigen, die in
versteenden vorm in steenkolenlagen gevonden worden (Anthracotherium).
Anthragallol. Kleurstof die bij het
vervaardigen van sits gebruikt wordt en
ook anthraceenbruin genoemd wordt.
Anthrax, m. (Gr.). Kool ; pestbuil ;
steenpuist, negenoog ; Antbraxziekten,
mrv., ziekten die door aanraking met
dieren op den mensch overgebracht
kunnen worden, b.v. hondsdolheid.
Anthrazothionzuur, o. Verbinding van
blauwzuur met zwavel.
Anthriscus. Kervel, plantensoort uit
de familie der Umbelliferen.
Anthrol, m. Anthraceenkarbol.
Anthroparescie, yr. (Gr.). Zucht om
aan menschen te behagen ; Anthropia=
triek, yr., geneeskunde van den mensch
in tegenstelling met veeartsenijkunde ;
Anthropinisch, Anthropisch, den mensch
betreffend ; Anthropisme, o., menschelijkheid,
; Anthropoboros,
menscheneter ; Anthropocentrische wereldbeschouwing, welke den mensch beschouwt als het middelpunt en het doel

Anthropochemie
der schepping; Anthropochemie, yr. scheikunde van het menschelijk lichaam ;
Anthropodemon, m., Godmensch, vergode
mensch ; booze geest in menschengedaante ;
Anthropodidactisch, door menschen onderwezen of geleeraard ; Anthropodieten,
mrv., vermoedelijke afdruksels van menschenvoeten; Anthropogenie, yr., leer van
de voortbrenging en voortteling van den
mensch, leer van de ontwikkeling der
menschenrassen; Anthropogeographie,vr.
gedeelte der aardrijkskunde, dat zich bezighoudt met den invloed der natuur op den
mensch ; Anthropoglossa, vr., menschelijke stem in orgels = Vox humana An=
thropoglyphen, mrv., steenen die den
vorm van een mensch hebben ; Anthro=
pognosie, yr., menschkunde, menschenkennis ; Anthropognost, m., menschenkenner ; Anthropogonie, vr., leer van de
voortbrenging des menschen ; Anthro=
pographie, yr., beschrijving van den
mensch, kennis van het menschelijk
lichaam; Anthropohistorie, yr., geschieschiedenis der menschheid; Anthropokra=
tie, vr., heerschappij van den mensch, het
heerschen over menschen; Anthropoide
= Anthropomorphisch Anthropolatrie,
vr., aanbidding van den mensch; An=
thropolatrisch, menschaanbiddend; An=
thropolepsie, yr., menschenschuwheid;
partijdigheid, aanzien des persoons ; An=
thropolieten, mrv., fossiele menschenbeenderen die ontdekt zijn of die men
ontdekt meent te hebben ; Anthropolo=
geet, m., menschenverdediger ; Anthro=
pologie, vr., natuurlijke geschiedenis van
den mensch die zich bezig houdt met het
bestudeeren van het menschelijk geslacht
zoowel in den tegenwoordigen als in den
verleden tijd ; zij omvat de volgende onderdeelen : ethnologie, ethnographie, medi-

sche geographie, crimineele anthropologie,
demographie, sociologie, linguistiek, vOOrhistorische archeologie, fialeontologie (de
kennis van planten en dieren die tegelijk
met den fossielen mensch hebben bestaan),
vergelijkende mythologies Anthropoloog,
m., beoefenaar der menschkunde ; Anthropologisch, de natuurlijke historie van
den mensch betreffend; Anthropomantie,
yr., waarzeggerij uit ingewanden van
menschen ; Anthropometallisme, o., soort
van dierlijk magnetisme; Anthropometrie, vr., het meten van de verschillende
deelen van het menschelijk lichaam, leer
der verhoudingen van de verschillende
deelen van dat lichaam; Anthropometrisch signalement, vernuftige toepassing der anthropometrie in 188o door Bevtalon uitgedacht met het doel om de identiteit van recidivisten vast te stellen;
BAALE, Handboek.
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Anthropomorphoseeren
misdadigers die reeds een of meermalen
veroordeeld zijn, hebben er het grootste
belang bij om zich onherkenbaar te maken,
ten einde niet als recidivisten behandeld
te worden; daarom worden de veroordeelden gephotographeerd; maar dit middel is zoo goed als nutteloos geworden
uithoofde van het ontzaglijk groot aantal
photographien; thans worden sommige
deelen van het lichaam van een veroordeelde gemeten, waardoor het mogelijk
is de photographien in groepen van hoogstens tien of te deelen ; op den achterkant van de photographie worden de
naam van den misdadiger, de veroordeelingen welke hij heeft ondergaan, en verschillende andere bijzonderheden aangeteekend ; elk individu dat verdacht wordt
recidivist te zijn, wordt aan dezelfde
metingen onderworpen ; men vindt dan
gemakkelijk de groep, waartoe zijn photographisch portret behoort en dan heeft
men maar onder een tiental photographien
te zoeken; de volgende metingen worden
verricht : lengte en breedte van het hoofd,
lengte der vingers, vooral van den middelvinger en de pink der linkerhand,
lengte van den linkervoet, lengte van de
linkerelleboogspijp, lengte van het rechteroor, lengte van het lichaam, lengte
tusschen de uiteinden der uitgestrekte
armen, hoogte van het bovenlijf in zittende houding ; daaraan worden toegevoegd de kleur der oogen, van het hawen den baard, merkbare teekenen, enz.;
de anthrofiometrische methode werkt met
zeer veel succes, daar het getal der herkende misdadigers verdubbeld is ; An=
thropomorphen, mrv., steenen die op
menschen of ledematen van menschen
gelijken ; naam der groote apen zonder
staart en wangzakken die den mensch
het meest nabijkomen en die tot de volgende drie soorten behooren : orang-outang op Borneo, chimpanze in Guinea,
gorilla in Midden-Afrika; Anthropomorphisch, op den mensch gelijkend; dat op
de vermenschelijking van God betrekking
heeft; Anthropomorphisme, o., vermenschelijking, verzinnelijking van begrippen ;
het toeschrijven van menschelijke opvattingen en vermogens aan God; Anthropomorphistisch, wat het anthropomorphisme betreft; Anthropomorphist, m.,
iemand die aan God de gedaante van een
mensch toeschrijft; Anthropomorphologie, vr., kennis der menschelijke gestalte
(anatomie van den mensch) ; Anthropomorphose = Anthropomorphisme; Anthropomorphoseeren, vermenschelijken;
zich God in de gedaante van een mensch
voorstellen, aan God menschelijke eigen7

Anthurium
schappen en gebreken toeschrijven ; An=
throponomie, yr., leer der wetten van
het menschelijke leven ; volgens Kant's
leer der deugd het wetgevend verstand
van den mensch; Anthropopathie, yr.,
wijze waarop de mensch zich God voorstelt ; leer die aan God menschelijke hartstochten toeschrijft ; Anthropopathisch,
wat bij menschelijke voorstellingen en
gewaarwordingen past; Anthropopathis=
me, o., menschelijke voorstelling van God ;
Anthropophaag, m., menscheneter; An=
thropophagie, vr., het eten van menschenvleesch ; Anthropophobie, yr., men.schenvrees, menschenschuwheid; Anthro=
pophoniek, yr., leer van de klanken der
menschelijke stem; Anthropophthalmiet,
m., steen die op een menschenoog gelijkt ;
Anthropopithek of Pithecanthropus
erectus, overeind gaande menschaap of
aapmensch; in den loop der jaren 189i en
1892 ontdekte dr. Dubois, thans buitengewoon hoogleeraar in de mineralogie
en kristallographie aan de Universiteit
van Amsterdam, bij Trinil op het eiland
Java eenige raadselachtige beenderen, een
volledigen schedel, een dijbeen en twee
kiezen ; het dier waarvan deze afkomstig
zijn staat tusschen den gibbon en den
mensch; Anthropoplastiek, yr., het afbeelden van menschen ; Anthropos, m. (Gr.),
mensch ; Anthroposcopie = Physiognomiek ; Anthroposomatologie, vr., besehrijving van het menschelijk lichaam;
Anthroposophie, vr., kennis van den
mensch volgens wijsgeerige grondstellingen, kennis van den aard des menschen ; Anthroposophisch, wat de kennis
van 's menschen natuur betreft ; Anthro=
posoterie, yr., verlossing van den mensch;
Anthropotheisme, o., vergoding van het
menschelijke; Anthropotheek, yr. eerezaal,
heldenzaal ; Anthropotherapie, yr., geneeskunde van den mensch ; Anthropotherie, yr., jacht op menschen, het vangen van menschen ; Anthropothysie, yr.,
het offeren van menschen : Anthropotomie, vr., ontleedkunde van het menschelijk lichaam, ontleding daarvan.
Anthurium. Plantensoort uit de familie
der Araceen.
Anthydrophobisch, (Gr.). Dienstig tegen watervrees.
Anthydropica en Antihydropica, mrv.
Middelen tegen de waterzucht; Anthydropisch, dienstig tegen waterzucht.
Anthyllis. Woibloem, plantensoort uit
de familie der Leguminosen.
Anthypallage, yr. (Gr.). Uitwisseling,
verwisseling van naamvallen.
Anthyperidroticon, o. (Gr.). Middel
tegen zweetvoeten.
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Antibacchius
Anthyphaeresis, yr. (Gr.). Wederzijdsche ontvreemding of onttrekking.
Anthypnotica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen den slaap of de slaapzucht, slaapverdrijvende middelen ; Anthypnotisch,
slaapverdrijvend.
Anthypochondriaca, mrv. (Gr.) Middelen tegen de miltzucht, die het middelrif doen schudden; Anthypochondri=
acus, m., iemand die den lachlust opwekt,
die het middelrif doet schudden.
Anthypophora, vr. (Gr.). Het bijbrengen van een plaats welke het tegenovergestelde bewijst, het maken van tegenwerpingen met het doel om ze to wederleggen.
Anthysterica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen hysterie of moederkwaal; Anthys=
terisch, dienstig tegen hysterie.
Anti, (Gr.). Voorvoegsel dat tegen beteekent en in een groot aantal samengestelde woorden voorkomt; soms beteekent het ook voor, b.v. in antidateeren;
in dit laatste geval heeft het de beteekenis van het Latijnsche voorvoegsel
ante, waarmede het verward is.
Antiabolitionist, m. (Gr.-Lat.). Tegenstander van de afschaffing, b.v. van de
slavernij in Noordamerika.
Antiacide, (Gr.-Lat.). Zuurverdrijvend.
Antiades, yr. mrv. (Gr.). Keelamandels ;
Antiaditis, yr., ontsteking der amandels.
Antiadiaphorist, m. (Gr.). Tegenstander van zedelijke onverschilligheid. Zie
Adiaphorie.
Antiadoncus, m. (Gr.). Opzwelling der
keelamandels.
Antiaerophthora en Antaerophthora,
mrv. (Gr.). Voorbehoedmiddelen tegen
bedorven lucht.
Antiannexionist, m. Tegenstander van
annexatie ; Antiannexionistisch, tegen
annexatie.
Antiaphrodisiaca of Antiaphroditica.
Zie Antaphrodisiaca.
Antiar, m. Boom op de eilanden in
den Oostindischen Archipel (antiaris toxicaria) wiens melksap een zeer sterk vergif oplevert (Zie Upas); Antiacide, vr.,
d
vergiftig bestanddeel van het opgerooge melksap van dezen boom, waarmede
de inboorlingen hunne pijien vergiftig
maken.
Antiaristocraat, m. Tegenstander der
aristocratie ; Antiaristocratisch, vijandig
gezind tegen de aristocratie.
Antiarthritica. = Antarthritica.
Antiasthenisch, (Gr.). Versterkend,
levenskracht opwekkend.
Antiattritie, yr. (Gr.-Lat.). Het zalven
tegen wrijving.
Antibacchius, m. (Gr.). Drielettergre-
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pige versvoet bestaande uit twee lange
en een korte lettergreep = Palimbacchius. (— —).
Antiballomena, mrv. (Gr.). Middelen
die dezelfde uitwerking hebben ; Antiballomenisch, plaatsvervangend, dezelfde uitwerking hebbende.
Antibaptist, m. (Gr.). Tegenstander
van den doop.
Antibarbarus, m. (Gr.). Taalzuiveraar,
purist, vijand van vreemde woorden
(ook als titel van een boek).
Antibasis, vr. (Gr.). Het wederstand
bieden, de tegenstand, het tegenstreven ;
kleine kolom aan het onderstel van
werptuigen in de oudheid.
Antiborelsch, (Gr.). Naar het noorden
gekeerd, noordwaartsch ; Antiboreum,
0., naar het noorden gekeerde zonnewijzer.
Antibrachiaal, (Gr.). Wat den voorarm betreft ; Antibrachium, o., voorarm.
Antibulla, yr. (Gr.-Lat.). Tegenbul, bul
van een tegenpaus.
Anticabinet, o. (Fr.). Voorkamertje,
vo orkabin et j e.
Anticachectisch. De vochten zuiver
houdende, het bederf der vochten tegengaande, dienstig tot verbetering der
sappen.
AnticagliEn, mrv. (Ital.). Kleine oudheden, b.v. munten, gesneden steenen, enz.
Anticamera, (Ital.) = Antichambre.
Anticancrosa, mrv. (Gr.-Lat.). Middelen
tegen kanker = Anticarcinomatosa.
Anticardium en Anticardion, o. (Gr.).
Hartkuil.
Anticarieus, (Gr.-Lat.). Dienstig tegen
beeneter ; Anticariosa, middelen tegen
beeneter.
Anticatarrhalia, mrv. (Gr.). Middelen
tegen verkoudheid en hoest.
Anticategorie, vr. (Gr.). Tegenklacht.
Anticausotica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen de heete koorts ; Anticausterisch,
dienstig tegen heete koorts.
Anticaustica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen bijtende zelfstandigheden ; Anticaustisch, dienstig tegen het inbijten.
Antichambre, vr. (Fr.). Wachtkamer,
bediendenkamer ; Antichambreeren, in
de wachtkamer blijven tot dat men bij een
voornaam persoon toegelaten wordt.
Anticlericalisme, o. (Fr.). Afkeer van
de regeering der geestelijkheid ; Anticlericaal, tegen de regeering der geestelijkheid.
Antichloor, o. (Gr.). Iedere stof welke
dient om chloor uit de daarmede gebleekte stoffen te verwijderen, b.v. onderzwaveligzure natron, ammoniak, licht,
gas, enz.

Anticipando
Anticholerica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen cholera ; Anticholerisch, dienstig
tegen cholera.
Antichrese, Antichresis, yr. (Gr.).
Contract waarbij een schuldenaar aan
den schuldeischer een onroerend goed
overlaat als zekerheidsstelling voor de
schuld ; het is een eenzijdig contract, omdat het alleen aan den schuldeischer
verplichtingen oplegt met betrekking tot
de jaarlijksche lasten en het onderhoud
van het verpande onroerende goed ; de
schuldeischer heeft het genot van het
onroerend goed dat hij in onderpand
heeft, maar hij moet de opbrengst in
mindering brengen van den interest der
schuld en, zoo mogelijk, van de hoofdsom der schuld ; bovendien heeft de
schuldeischer het recht het onroerend
goed te behouden totdat de schuld geheel
afbetaald is ; bij wanbetaling kan de
schuldeischer langs den gerechtelijken
weg de onteigening van het onroerend
goed trachten te verkrijgen, zonder dat
hij evenwel aanspraak kan maken op
bevoorrechting wat den prijs betreft,
tenzij hij een hypotheek heeft van vroegeren datum dan die der andere schuldeischers ; als de schuldeischer in het
contract inlascht dat hij bij wanbetaling
eigenaar zal worden van het te pand
g onroerend goed, dan is die bepaling
palin rechtens van nul en geener waarde ; de antichrese maakt geen inbreuk op
de hypotheken of andere rechten, welke
andere personen op het onroerend goed
verkregen hebben ; Antichresist, m.,
degene die een recht van antichrese heeft.
Antichrist, m. (Gr.). Vijand van het
Christendom, de duivel ; Antichristianisme, o., bestrijding van het Christendom. Zie Daniel IX, v. 26 en 27, Evangelie van Mattheus XXIV, Tweede Brief
van Paulus aan de Thessalonicensen, II,
Openbaring van Johannes XIII.
Antichronismos, o. (Gr.). Fout in de
tijdrekening ; het verkeerd gebruik van
een tijd in plaats van een anderen.
Antichthones, mrv. (Gr.). Tegenwoners,
aardbewoners op gelijke breedte maar
op tegenovergestelde halfronden. Zie
Antoeci.
Anticipando, (Lat.). Vooruit ; Anticipant, wordt gezegd van ziekteverschijnselen die met telkens kortere tusschenpoozen terugkeeren ; Anticipatie, yr.,
het vooruitloopen, (Fr.) anticOation, (Eng.)
anticipation, (D.) Anticipation, (Ital.) anticipazione, (Sp.) anticipaciOn, elke uitgave
die gedaan wordt voordat de wetgevende'
macht de noodige gelden heeft toegestaan ; geldelijk voorschot op goederen

Anticivisch
in consignatie ; redefiguur waardoor de
redenaar bij voorbaat de tegenwerpingen
wederlegt, welke gemaakt zouden kunnen
worden ; Anticipatiebiljet, bewijs van
een toegestaan geldelijk voorschot dat
bij gedeelten opvorderbaar is ; Betalen
bij Anticipatie, (Fr.) payer d avance,

par anticipation, anticiper le paiement,
(Eng.) to prepay, to pay in advance, beforehand, (D.) vorauszahlen, (Ital.) pagare
anticipatamente, (Sp.) pagar anticipadamente, por anticipado, por adelantado, de
antemano ; Anticipeeren, vooruitloopen,
(Fr.) anticiper, (Eng.) to anticipate, (D.)
anticipieren, vorgreifen, zuvornehmen, (Ital.)
anticipare, (Sp.) anticipar.
Anticivisch, (Gr.-Lat.). Onburgerlijk,
strijdig met burgerplicht ; Anticivisme,
o., gezindheid in strijd met de plichten
van een burger.
Anticlimax, yr. (Gr.). Het tegenovergestelde van Climax, overgang van sterk
tot zwak.
Anticlinale, yr. In de geologie zadelvormige bocht in een laag.
Anticolica, mrv. (Gr.). Middelen tegen
beroeringen in den buik.
Anticonstitutioneel, (Fr.). In strijd
met de grondwet ; Anticonstitutionist,
m., vijand van de grondwet.
Anticontagieus, (Gr.-Lat.). Dienstig
tegen besmetting ; Anticontagionist, m.,
bestrijder van de leer der besmetting ;
Anticontagiosa, mrv., middelen tegen
besmetting.
Anticonvulsivisch, (Gr.-Lat.). Dienstig
tegen stuipen.
Anti-cornlaw=league, (Eng. ; spr. : entikornlaolieg). De te Manchester in 1838
door Cobden gestichte vereeniging tot
opheffing der in 1815 uitgevaardigde
wetten, waarbij de vrije invoer van granen in Engeland verboden was.
Anticosmetisch, (Gr.). Wat de schoonheid vernietigt.
Anticrisis, yr. (Gr.) Tegencrisis, verschijnsel dat met de crisis in strijd is.
Anticritiek, vr. (Gr.) Tegenbeoordeeling, wederlegging van een beoordeeling;
Anticriticus, m., tegenbeoordeelaar ; Anticritisch, tegenbeoordeelend.
Anticycloon, m. Streek waar de drukking van den dampkring het hoogst is;
deze streek verplaatst zich en vormt een
bewegelijk centrum van hooge drukking,
terwij1 een cycloon een bewegelijk centrum
van lage drukking is.
Anticyra, yr. (Gr.) Stad in Phocis bekend door de vervaardiging van het nieskruid, datgebruikt werd om krankzinnigheid te genezen ; van daar de uitdrukking:
hij moet naar Anticyra, of zooals men
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thans zegt, hij moet naar Meerenberg, hij
is gek.
Antidactylus, m. (Gr.). Zie Anapest.
Antidateeren. (Fr.) antidater, avancer
la date, (Eng.) to antedate, (D.) vorausdatieren, (Ital.) antidatare, (Sp.) antedatar
Antidateering, (Fr.) antidate, (Eng.) antedate, (D.) Vorausdatiering, (Ital.) antidata,
(Sp.) antedata. Zie Antedateeren.
Antidemocratisch. Tegen de regeering
van het yolk gekant.
Antidemonist, m. Iemand die het be staan des duivels ontkent.
Antidesma. Vlasboom, boom uit de fa milie der Euphorbiaceen.
Antidespotisch. Tegen despoten gekant.
Antidiaeresis, yr. (Gr.). Onderafdeeling.
Antidiarrhelsch, (Gr.). Dienstig tegen
diarrhee.
Antidiastole, yr. (Gr.). Nauwkeurige
onderscheiding eener ziekte.
Antidicasie, vr. (Gr.). Rechtsstrijd, proces, rechtsgeding; Antidicos, m., tegenpartij voor het gerecht.
Antidinica, mrv. (Gr.). Middelen tegen
duizeligheid ; Antidinisch, dienstig tegen
duizeligheid.
Antidogmatisme, o. (Gr.). Het tegenovergestelde van Dogmatisme.
Antidora, mrv. (Gr.). Tegengeschenken;
Antidoron en Antidorum, o., tegengeschenk, onderpand; in de Grieksche kerk
de verdeeling van het overgeschoten gewijde brood na het avondmaal onder de
aanwezigen.
Antidorcas. Springbok, een soort antilope.
Antidota, mrv. (Gr.). Tegenmiddelen,
tegengiften ; Antidotarisch, dat tot tegengif dient; Antidotarium, o., een boek
dat over tegengiften handelt; Antidotum,
o., tegengif.
Antidramatisch. Strijdig met de regels
van het drama, in strijd met de uitwerking die een tooneelstuk op het publiek
moet maken.
Antidynastisch. Vijandig gezind tegen
het vorstenhuis, tegen de vorsten.
Antidysenterica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen buikloop; Antiedysenterisch, dienstig tegen buikloop.
Antiemetisch = Antemetisch.
Antienne, yr. (Fr.). Voorzang ; vers
dat voor en na den psalm gezongen
wordt en dat in de Catholieke kerk gewoonlijk tot de maagd Maria gericht is.
Zie Antiphona.
Antiek, (Lat.) (Fr.) Antique. Uit de
oudheid herkomstig, ouderwetsch, in den
trant of smaak der ouden. (Zie Antigua);
Antieken, mrv. (Lat.), oudheden, oude
kunstwerken ; Antiekenkabinet, o., ver-
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zameling van oude kunstwerken ; Antikiseeren, den trant der oudheid nabootsen ; Antiekbrons, dat met een kunstmatige oudheidskleur overdekt is.
Antiepileptica, Antiepileptisch. Zie
Antepileptica.
AntiEtisch. Dienstig tegen de tering.
Antievangellsch. Tegen het Evangelie
gekant.
Antifanatiek, (Gr.-Lat.). Tegen de
dweepzucht gekant.
Antifebrilia, mrv. (Gr.-Lat.). Middelen
tegen de koorts ; Antifebrilisch, koortsverdrijvend, koortswerend, dienstig tegen
de koorts.
Antifebrine, Acetanilidine of Phenylacetamide, yr. Middel tegen koorts en
zenuwpijnen waarvan, de scheikundige
formule is C81-19NO ; het wordt verkregen
door aniline met azijnzuur te verwarmen ;
het is een geneesmiddel dat in geval van
koorts de temperatuur krachtig doet
dalen ; ongelukkig went het lichaam er
spoedig aan en dan heeft dit middel
geen uitwerking meer.
Antiferna. Zie Antipherna.
Antifree=trade=league, (Eng. spr. :
entifrietreedlieg). Vereeniging die het vrijhandelstelsel bestrijdt.
Antifrictiemetaal, o. Mengsel van
verschillende metalen, zink, tin, koper,
antimonium, lood, dat dienstig geacht
werd om de wrijving te verminderen,
maar dat niet aan de verwachting, welke
men er van koesterde, beantwoord
heeft.
Antifusionist, m. (Gr.-Lat.). Tegenstander van de ineensmelting der staatkundige partijen.
Antigalactica, mrv. (Gr.). Melk- of
zogverdrijvende middelen.
Antigallisch. Den Franschen vijandig
gezind.
Antiganymede, m. (Gr.). Het tegenovergestelde van Ganymede, dus een
leelijk jong mensch.
Antigeometer, m. (Gr.). Vijand van
de meetkunde.
Antigone, yr. (Gr.). Dochter van Oedipus en zuster van Eteocles en Polynices;
zij geleidde haar vader, toen hij zich de
oogen had uitgestoken, en werd op bevel
van Creon levend begraven, omdat zij
het lijk van haar broeder Polynices met
zand overdekt had ; zij is het type der
kinderlijke liefde gebleven ; treurspel van.
ophocles, treurspel van Rotrou ; treurpel van Alfieri.
Antigonus. Koning der Joden, de laatste uit het geslacht der Macchabeen, in
37 v. C. ter dood gebracht ; Antigonus
de Cycloop, veldheer van Alexander den
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Groote, koning van Syrie, gedood in den
slag bij Ipsus (3o1 v. C.); Antigonus
Doson, koning van Macedonia, zoon van
Demetrius den Schoone (229-220 v. C.) ;
Antigonus Gonatas, koning van Macedonie. zoon van Demetrius Poliorcetes
(275-240 v. C.)
Antigoriet, m. Slangensteen. Zie Ser=
pentijn.
Antigorium, o. Glazuur voor grof aardewerk.
Antigoutteux, (Fr. ; spr. : antigoeteu).
Dienstig tegen het podagra.
Antigraaf, m. (Gr.). Tegenschrijver ;
Antigraphon en Antigraphum, o., tegenschrift, afschrift, afbeelding, afdruk.
Antihectica, Antihectisch. Zie Anthectica.
Antiheimintica. Zie Anthelmintica.
AntihemorrhagischofAntihemorrhoidalisch, (Gr.). Dienstig tegen aambeien.
Antihydrophobisch. Zie Anthydrophobisch.
Antihydropica. Zie Anthydropica.
Antihypnotica. Zie Anthypnotica.
Antihypochondriaca. Zie Anthypo=
chondriaca.
Antihysterica. Zie Anthysterica.
Antiicterisch. (Gr.). Dienstig tegen de
geelzucht.
Antiincrustator, m. Toestel of scheikundig middel tegen de vorming van
ketelsteen.
Antiin oculist, m. (Gr.-Lat.). Vijand
van de koepokinenting.
Antikapitalistisch. Gekant tegen de
heerschappij van het kapitaal of het
geld, het kapitaal vijandig gezind.
Antikatholiek. Gekant tegen den Catholieken godsdienst.
Antilactea. = Antigalactica.
Antilambanisch. Met de vingers en
niet met vorken, enz. etend.
Antilegomena, mrv. (Gr.). Niet zonder
tegenspraak aangenomen geschriften ;
gedeelten der Heilige Schrift, weer echtheid betwijfeld of betwist geworden is ;
Antilegomenon, niet voor echt gehouden
geschrift, vooral in het Oude of Nieuwe
Testament.
Antilepsis, yr. (Gr.). Wederlegging,
blaam, berisping, verwijt.
Antilethargisch, (Gr.). Dienstig tegen
de slaapziekte.
Antilethe, yr. (Gr.). Het nietvergeten;
Antilethewater, o., water dat het geheugen versterkt.
Antileumica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen de pest ; Antileumisch, pestverdrijvend, pestwerend ; Antileumotechnie,
yr., kunst om de pest te wereh of te
verdrijven.

Antilexis
Antilexis, yr. (Gr.). Tegenklacht.
Antiliberaal. Gekant tegen de vrijzinnige richting op staatkundig en kerkelijk
gebied ; Antiliberalisme, o. (Gr.-Lat.),
richting tegenovergesteld aan de vrijzinnigheid, bestrijding der vrijzinnige richting.
Antilexis, yr. (Gr.). Het uiteinde van
den oorran boven het oorlelletje.
Antilogarithmus, m. Getal dat bij een
logarithmus behoort ; Antilogarithmen=
tafel, o., tafel waarin de logarithmen in
rekenkundige opklimming geplaatst zijn
en die naast elken logarithmus het daarmede overeenkomstige getal geeft.
Antilogie, yr. (Gr.). Tegenspraak ;
tegenstrijdigheid tusschen sommige gedeelten van dezelfde redevoering of
tusschen sommige zinsneden - van hetzelfde boek ; Antilogica, yr., strijdigheid
met de wetten der logics.
Antilope, yr. Hertebok ; herkauwend
dier met holle horens in de woestenijen
van Arabic, Zuidafrika, Indic en in Canada. Zie Cabril, Canna, Condoma, Ga..
zelle, Gems, Gnou, Nilgaut, Pasan.
Antiloquist, m. (Gr.-Lat.). Tegenspreker, tegenstander ; Antiloquium, o.,
tegenspraak.
Antilyssa, mrv. (Gr.). Middelen tegen
de hondsdolheid ; Antilyssum, o., een
dier middelen.
Antim. = Antimonium.
Antimacchiavel, m. Tegen-Macchiavelli, titel van een geschrift van Frederik
den Groote, koning van Pruisen, ter
wederlegging van het boek van Macchiavelli „Il Principe", de vorst. Zie Macchia*.
vellisme.
Antimatrimoniaal, (Gr.-Lat.). Tegen
het huwelijk gekant.
Antimelancholica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen de zwaarmoedigheid ; Antimelancholisch, dienstig tegen zwaarmoedigheid.
Antimensium, o. (Gr.-Lat.). In de
Grieksche kerk een gewijd tafellaken
dat bij het Avondmaal gebruikt wordt ;
klein draagbaar altaar.
Antimephitisch. Dienstig tot zuivering
der lucht, tot verdrijving van vergiftige
stoffen.
Antimerie, yr. (Gr.). Verwisseling van
een rededeel met een ander.
Antimetabool of Antimetalepsis, yr.
(Gr.). Herhaling van dezelfde woorden
in een andere volgorde.
Antimetachoresis, yr. (Gr.). Verwisseling van twee letters met elkander.
Antimetathesis, yr. (Gr.). Herhaling
van hetzelfde woord in tegenovergestelde
beteekenis.
Antiministerieel. Tegen het ministerie
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gekant, in oppositie tegen het ministerie.
I Antimonacaal, (Gr.). Tegen de monniken gekant, den monniken vijandig gezind.
Antimonarchisch, (Gr.). Tegen de
eenhoofdige regeering gekant.
Antimonastisch, (Gr.). Tegen de kloosters gekant.
Antimoon = Antimonium.
Antimoonblende, yr. Rood spiesglanserts ; Antimoonbloem, yr., wit spiesglanserts ; Antimoonbromide, een met
broom uit antimonium bereid zout; Anti=
moonboter = Antimoonchloride, antimoonzout met chloride (Sb.C1,2 ); Anti=
moonglans, m., grijs spiesglanserts ;
Antimoniaca of Antimonialia, mrv.,
spiesglansmiddelen ; Antimonigzuur, met
antimonium verbonden zuurstof (Sb20,)=
Antimoonoxyde ; Antimoniibutyrum,
spiesglansboter ; Antimonide, grijs spiesglanserts ; Antimonieten, zouten der
antimonige zuren; Antimonii cinis, spiesglansasch ; — _fibres, spiesglansbloemen ;
— nix, spiesglanssneeuw ; — oleum, spiesglansolie ; — regulus jovialis, met koper
vermengde spiesglans ; — regulus martialis, met ijzer vermengde spiesglans ;
Antimonium, o., een zeer broos metaal,
spiesglans, spiesglas ; — bisulphuratum,
dubbel zwavelantimonium; — chloratum,
chloorantimonium ; — crudum, ruw antimonium ; — diaphoreticum, het zweeten
bevorderend antimonium ; — diaph. ablutum, gewasschen zweetveroorzakend
antimonium ; — diaph. non ablutum, ongewasschen zweetveroorzakend antimonium; — muriaticum, zoutzuur antimonium
— mur. oxydatum, zoutzuur antimoonoxyde ; — oxyd. vitricum, spiesglansglas ;
—sulphuratum, zwavelantimonium ; Antimoonjodide, o., een uit antimonium met
jodium bereid zout; Antimoonnikkel, 0.,
verbinding van antimonium met nikkel ;
Antimoonoker, verbinding van oker en
antimonium ; Antimoonoxyde, (Sb‘,08 ) =Antimoonbloem; Antimoonoxalaat, dubbelzout, dat uit kalium, antimonium en
zuringzoutzuur bestaat ; Antimoonzuur,
(Sb,05), een geelachtig wit poeder dat in
water onoplosbaar is en oplost in een
kokende oplossing van potaschhydraat ;
Antimoonsulfide, vijfvoudig zwavelantimonium, goudzwavel (Sb,S,), oranjegeel
reuk- en smaakloos poeder ; Antimoonsulfuur, drievoudig zwavelantimonium
(Sb2 S8); Antimoonvermiljoen, o., verbinding van zwavelantimonium met antimoonoxyde.
Antimoralisme, o. Leer der onzedelijkheid, die elk onderscheid tusschen
goed en kwaad opheft en alle mensche-
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lijke handelingen voor onverschillig verklaart ; Antimoralist, m., tegenstander
of vijand der zedelijkheid ; Antimoreel,
tegen de zedelijkheid gekant.
Antinarcotica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen narcotische vergiftiging.
Antinationaal. Strijdig met den aard,
de welvaart, het belang of den smaak
van een yolk; Antinationalist, m., tegenstander van de nationalistische partij in
Frankrijk.
Antinephritica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen nierziekten ; Antinephritisch, dienstig tegen nierziekten.
Antinomiaan, m. Lid eener dweepzieke sekte in Engelsch Noordamerika
tijdens de kolonisatie van dat land ; vijand
der wetten, omverwerper der wetten.
Antinomie, yr. (Gr.). Tegenspraak van
de wet met zichzelf ; AntinomMn, mrv.,
in de taal der wijsbegeerte beteekent dit
woord : elkander tegensprekende stellingen, welke voortvloeien uit de toepassing
van de zuivere (theoretische) rede op de
buitenwereld ; tegenstrijdige wetsbepalingen ; Justianus zegt, dat dergelijke bepalingen in zijne wetgeving niet voorkomen,
eene bewering, die bezijden de waarheid is ; Antinomisme, o., de inhoud
der grondstellingen van de tegenstanders
der wetten, d. i. van degenen, die het
nakomen der Mozaische wetten voor de
Christenen niet noodig achten ; Antino=
mist, m., vijand der wetten ; Antinomis=
tisch, tegen wetten gekant.
Antiochische school, yr. Een door de
priesters of ouderlingen Dorotheos en
Lukianos uit Antiochie gestichte theologische school, die, in tegenoverstelling
met de dikwijls in het phantastische
loopende richting der Alexandrijnen, naar
de eenvoudige, nuchtere uitlegging van
de Heilige Schrift streefde.
Antiochus. Naam van 13 koningen van
Syrie, waarvan de voornaamste zijn :
Antiochus III de Groote (223-187 v. Chr.),
die op aanstoking van Hannibal, aan
wien hij een schuilplaats verleend had,
den Romeinen den oorlog verklaarde, en
door hen verslagen werd bij de Thermopylae (191 v. C.) en bij Magnesia (190
v. C.) ; Antiochus IV, Epiphanes (de
Glansrijke) (175-164), de vervolger der
Macchabeen ; Antiochus V, Eupator (uit
een goeden vader geboren) (164-162)die
tegen Eleazar streed.
Antiodontalgisch. Dienstig tegen kiespijn.
Antiope. Koningin der Amazonen,
moeder van Hippolytus.
Antiorangist, m. Tegenstander van
het huis van Oranje.

Antiperistaltisch
Antiorgastica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen het opbruisen van het bloed.
Antipapa, m. (Gr.-L.). Tegenpaus ;
Antipapaal, tegen den paus gekant;
Antipapisme, tegenpausschap ; vijandige
gezindheid tegen het pausdom ; Anti=
papistisch = Antipapaal.
Antiparagraaf, yr. (Gr.). Wederantwoord, tegenschrift = Repliek.
Antiparallel, (Gr.). Twee rechte lijnen,
welke zoo door een derde rechte lijn
gesneden worden, dat de binnenhoeken
aan den eenen kant der snijlijn gelijk zijn;
Antiparellelogram,o., trapezium welks niet
evenwijdige zijden van gelijke grootte zijn.
Antiparalytica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen verlamming ; Antiparalytisch,
dienstig tegen verlamming.
Antiparamenta, mrv. (Lat.). Altaarbedekkingen.
Antiparasitica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen parasiet en.
Antiparastasis, yr. (Gr.). Redefiguur
waardoor een beschuldigde beweert, dat
hij eerder geprezen dan gelaakt moest
worden, indien hij de daad, waarvan hij
beschuldigd wordt, bedreven had.
Antiparlementair, (Fr.). Vijandig gezind
tegen het parlement.
Antipascha, o. (Gr.). Zondag na Paschen
in de Grieksche kerk. Zie Quasimodogeniti.
Antipasigraphie, yr. (Gr.). Het bewijs
van de onmogelijkheid of onuitvoerbaarheid der pasigraphie of algemeene wereldtaal.
Antipater. Veldheer en minister van
Philippus II, koning van Macedonie, vervolgens bestuurder van Macedonie tijdens
den tocht van Alexander den Groote naar
Azie, regent na den dood van dien vorst
(397-319 V. C.).
Antipathie, yr. (Gr.). Weerzin, afkeer,
tegenzin, onvereenigbaarheid; Antipa=
thisch, afkeerig.
Antipatriot, m. (Gr.-L.). Vijand van
het vaderland ; tegenstander van vaderlandsliefde ; Antipatriotisch, tegen het
vaderland gezind ; afkeerig van vaderlandsliefde.
Antipelargosis, yr. (Gr.). Vergelding
van weldaden.
Antipendium. Zie Antependium.
Antiperiagoge, yr. (Gr.). Dubbele tegenovergestelde beweging der vaste sterren.
Antiperiodica, mrv. (Gr.). Middelen om
de aanvallen van periodieke of intermit..
teerende ziekten to stuiten ; het antiperiodicum bij uitnemendheid is de zwavelzure chinine.
Antiperistaltisch. De spijzen naar
boven in plaats van naar beneden drijvend,
braking veroorzakend; Antiperistaltische

Antiperistasis
middelen, die het braken bevorderen,
braakmiddelen.
Antiperistasis, yr. (Gr.). Werking van
twee tegenovergestelde krachten in de
natuur, b.v. warmte en koude, drukking
en tegendrukking.
Antipernium, o. (Gr.-Lat.). Middel tegen
winterhanden en wintervoeten.
Antipestilentia, mrv. (Gr.-Lat.). Middelen tegen de pest; Antipestilentialisch,
dienstig tegen pest.
Antipharmaca, mrv. (Gr.). Tegengiften;
middelen tegen betoovering.
Antiphasie of Antiphasis, yr. (Gr.).
Tegenspraak.
Antipherna, mrv. (Gr.). Goederen die
de man bij huwelijkscontract aan de vrouw
schenkt, (Fr.) biens antiphernaux.
Antiphilosophisch, (Gr.). Tegen de
wijsbegeerte gekant ; Antiphilosophisme,
o., leer die tegen de wijsbegeerte indruischt ; Antiphilosophist, m., vijand
der wijsbegeerte.
Antiphlebotomist, m. (Gr.). Vijand
van het aderlaten.
Antiphlogistiek, yr. (Gr.). Bestrijding
der brandstofleer van Stahl; Antiphlogistica, middelen tegen ontsteking ; An=
tiphlogisticus, m., tegenstander der
brandstofleer, aanhanger der door den
Franschen scheikundige Lavoisier opgeworpen tegenovergestelde beschouwing ;
Antiphlogistisch, tegenbrandstoffelijk ;
dienstig tegen ontsteking, de hitte verminderend.
Antiphona, mrv. (Gr.). Beurtzangen
van het altaar en het koor of van dit
laatste en de gemeente ; Antiphonaal of
Antiphonarium, beurtgezangboek ; Antiphonie, yr., logische tegenspraak of
wederlegging.
Antiphora, yr. (Gr.). Tegenstelling, het
tegenovergestelde.
Antiphotisme, o. (Gr.). Het tegenstralen van het licht.
Antiphrase, Antiphrasis, yr. (Gr.).
Redefiguur waarin een woord of uitdrukking gebruikt wordt in een zin die
tegenovergesteld is aan hun eigenlijke
beteekenis = Ironie ; Antiphraseeren,
ironisch schrijven of spreken ; Anti=
phrastisch, tegenovergesteld aan de gewone of eigenlijke beteekenis.
Antiphraxis, yr. (Gr.). Versperring
door een tegenoverstaand voorwerp.
Antiphthiriaca, mrv. (Gr.). Middelen
tegen de luizenziekte.
Antiphthisica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen de longtering ; Antiphthisisch,
dienstig tegen longtering.
Antiphysisch, (Gr.). Tegen de natuur, onn atuurlijk; wordt vooral gezegd vansodomie.
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Antipiraat, in. (Gr.). Vijand der zeeroovers, tegenstander der zeerooverij ;
Antipiratisch, tegen zeerooverij gekant.
Antipittoresk. Niet schilderachtig.
Antiplastisch, (Gr.). Wat de vorming
der lichaamsdeelen verhindert.
Antiplatonisch, (Gr.). Tegenplatonisch;
Antiplatonische Iiefde, zinnelijke, wellustige liefde. Zie Platonisch.
Antipleuritica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen de pleuris of het zijdewee ; Anti=
pleuritisch, dienstig tegen pleuris.
Antipneumonica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen longontsteking ; Antipneumonisch,
dienstig tegen longontsteking.
Antipodagrica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen podagra of voeteuvel ; Antipoda=
grisch, dienstig tegen podagra.
Antipode, m. (Gr.). Tegenvoeter ; daar
de aarde bolvormig is, snijdt elke rechte
lijn, welke door het middelpunt der aarde
getrokken wordt, de oppervlakte der
aarde in twee tegenovergestelde punten,
die antifioden genoemd worden ; deze
punten hebben dezelfde geographische
breedte maar in omgekeerde richting,
d. i. het eene punt heeft noorder- en het
andere heeft zuiderbreedte ; hun verschil
in geographische lengte bedraagt 18o
graden of 12 uren ; wanneer het 12 uur
des middags is op het eene, dan is het
middernacht op het andere punt ; de
jaargetijden zijn tegenovergesteld, d. i.
als het op een dier punten zomer is, dan
is het winter op het andere, en omgekeerd ; dit woord beteekent ook tegenstander ; Antipodeneiland, o., eiland in.
den Stillen Oceaan, gelegen ten zuidoosten van Nieuw-Zeeland, dat de tegenvoeter is van Parijs ; Antipodisch, wat
de tegenvoeters betreft ; wat op tegenstanders betrekking heeft.
Antiporticus, m. (Gr.-Lat.). De met
kolommen voorziene open vestibule bij
kerken.
Antipraxie, Antipraxis, yr. (Gr.). Het
elkander tegenwerken der organen van
het lichaam.
Antiprobool, vr. (Gr.). Iemand voorstellen, in de plaats van een ander persoon, tot het bekleeden van een ambt.
Antipropempticum, Antipropemti=
con, o. (Gr.). Afscheidsgedicht door den
scheidende vervaardigd.
Antiprostaat, o. (Gr.-Lat.). Klier in de
waterblaas.
Antiprotasis, yr. (Gr.). Aankondiging
van een wederlegging die volgen zal.
Antipsorica, mrv. (Gr.). Middelen tegen
schurft ; Antipsorisch, dienstig tegen
schurft.
Antiptosis, yr. (Gr.). In de spraak-

Antiputrepyisch
kunst verwisseling van een naamval met
een anderen.
Antiputrepyisch. Dienstig tegen to
sterke ettering.
Antiputridineus, (Gr.-Lat.). Dienstig
tegen verrotting of bederf ; Antiputrida,
mrv., middelen tegen verrotting of bederf.
Antipyica, mrv. (Gr.). Middelen tegen
het etteren.
Antipyretica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen de koorts ; Antipyretisch, koortswerend, koortsverdrijvend.
Antipyrine, yr. (Gr.). Organische verbinding (C„H„N,0), een kristalwit poeder, oplosbaar in water, alcohol en benzine, dat inwendig en in onderhuidsche
inspuitingen toegediend wordt en gedurende verscheidene uren een verlaging
der temperatuur van het lichaam teweegbrengt ; de antipyrine verhindert niet het
terugkomen van intermitteerende koortsen ; zij werkt op het zenuwstelsel en
hare kalmeerende eigenschappen worden
gebruikt tot leniging en verdrijving van
zenuwpijnen, rhumatische aandoeningen,
aanvallen van asthma, migraine of scheelhoofdpijn ; zij veroorzaakt noch duizeligheid, noch slaperigheid, noch opgewondenheid.
Antipyretic a, mrv. (Gr.). Middelen
tegen branderigheid ; Antipyroticon, o.
en Antipyroticum, o., den dier middelen.
Antigua, mrv. (Lat.). Oudheden ; in
het enkelvoud beteekent het een ouderwetsche drukletter, die loodrecht staat,
in tegenstelling met cursief; Antiquailles,
yr. mrv. (Fr.; spr. : antikaaie), oude rommel, oude prullen; Antiquaille, yr., oude
behaagzieke vrouw (Zie Anticaglien) ,
Antiquaar, m. (Lat.), (Fr.) antiquaire,
(Eng.) antiquarian, (D.) Antiquar, (Ital.)
antiquario, (Sp.) anticuario, kenner en
liefhebber van oudheden ; koopman in
ondheden ; Antiquaarboekhandelaar, m.,
(Fr.) libraire antiquaire, bouquiniste, (Eng.)
second-hand (antiquarian) bookseller, dealer,
(D.) Antiquariatsbuchhandler, (Ital.) libraio
antiquario, (Sp.) librero de lance, anticuario, handelaar in oude boeken ; Anti=
quariaat, o., (Fr.) commerce de livres
anciens, librairie ancienne, bouquinerie,
(Eng.) second-hand (antiquarian) trade,
bookshop, (Ital.) libreria antiquaria, anticsdi occasione, (Sp.) libreria de lance, antigua, handel in oude boeken, magazijn
van oude boeken ; Antiquarisch koopen,
(Fr.) acheter d'occasion, (Eng.) to buy
second-hand, (D.) antiquarisch kaufen,
(Ital.) comfirare d'occasione, (Sp.) comfirar
de lance ; Antiquarium, o., museum van
oudheden ; Antiquarius = Antiquaar.
Antiquartanarium, o. (Gr.-Lat.) en
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Antiguartium. Middel tegen de derdendaagsche koorts.
Antique. Zie Antiek.
Antiquis moribus, (Lat.). Volgens
oude zeden en gebruiken.
Antiquiteiten, yr. mrv. Oudheden ,
staatsregeling, krijgswezen en zeden en
gebruiken der Grieken en Romeinen ;
Antiquum ins, o., het oude recht.
Antirationalisme, o. (Gr.-Lat.). Bestrijding van het rationalisme ; Antirationa=
list, m., bestrijder of vijand van het
rationalisme.
Antirealisme, o. Bestrijding van het
realisme ; Antirealist, m., vijand van
het realisme.
Antireformer, m. (Eng.). Vijand van
nieuwigheden, degene die afkeerig is
van elke verandering in de inrichting
van den staat en de kerk.
Antirepublikein, m. (Gr.-Lat.). Vijand
der republiek ; Antirepublikeinsch, afkeerig van den republikeinschen regeeringsvorm.
Antirevelationisme, o. Het loochenen
der Openbaring.
Antirevolutie, yr. (Gr.-Lat.). Tegenomwenteling : afkeerigheid van omwenteling ; Antirevolutionair, m., die afkeerig is van een staatsomwenteling ; Anti=
revolutionaire partij, vr., partij in Nederland die het liberalisme bestrijdt en
verkondigt dat alle gezag uit God voortkomt ; in het kerkelijke strijdt zij voor
het behoud van het oude Calvinisme
volgens de belijdenisformulieren der
Dordtsche synode en den Heidelbergschen
Catechismus.
Antirhachitisch. Dienstig tegen de
Engelsche ziekte.
Antirheumatica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen rheumatiek ; Antirheumatisch,
rheumatiek verdrijvend, dienstig tegen
rheumatiek.
Antiroyalisme, o. (Gr.-Fr.). Afkeer
van het koningschap ; Antiroyalist, m.,
vijand van het koningschap ; Antiroya=
listisch, afkeerig van het koningschap,
tegen het koningschap gekant.
Antirrhetisch. `?Vat tot de wederlegging
behoort.
Antirrhinon, (Gr.). Leeuwenmuil, plant
uit de familie der Scrophulariaceen.
Antirrhopopoea, yr. (Gr.). Tegen- of
evenwicht.
Antisabbatariaan, m. (Gr.-Hebr.). In
den eersten tijd van het Christendom
een tegenstander van de viering van den
sabbat naast den zondag ; vijand van de
strenge viering van den zondag in Engeland.
Antisagoge, vr. (Gr.) = Anteisagoge.
Antiscii, mrv. (Gr.). Tegenschaduwigen,

Antisemiet
menschen die aan weerskanten van den
evenaar wonen ; zij hebben dezelfde
geographische lengte, maar hunne schaduw te twaalf uur des middags valt naar
tegenovergestelde zijde ; de bewoners
der noordelijke en der zuidelijke gematigde luchtstreken zijn altijd tegenschaduwig, terwijl de bewoners der tusschen
de keerkringen gelegen landen dan eens
tegenschaduwig en dan weder niet tegenschaduwig zijn.
Antisemiet, m. Vijand der Joden en
van het Jodendom ; Antisemitisch, afkeerig van de Joden, den Joden vijandig
gezind ; Antisemitische Partij, partij, die
zich de bestrijding der Joden en van het
Jodendom ten doel stelt.
Antiseptica, mrv. (Gr.). Middelen tegen
verrotting en bederf ; Antisepticon, o.,
een dier middelen ; Antiseptisch, dienstig tegen verrotting, bederfwerend.
Antisialagoga en Antisiala, mrv. (Gr.).
Middelen tegen het kwijlen.
Antisigma, o. (Gr.). Omgekeerde sigma
of Grieksche S; teeken gebruikt door
den beroemden Alexandrijnschen criticus
Aristarchus (-I- 170 v. C.) bij zijn critiek
op de gedichten van Homerus; het is
een teeken van onzekerheid, en duidt
aan dat bij zinsneden van gelijke beteekenis de echte met met zekerheid aan
te wijzen is.
Antiscabiosa, mrv. (Gr.). Middelen
tegen de schurft.
Antiscepticisme, o. (Gr.). Bestrijding
der twijfelzucht.
Antiscirrheus, (Gr.). Dienstig tegen
kanker.
Antisepsie en Antiseptie, yr. (Gr.).
Het voorkomen van bederf of verrotting.
Antislavernij-acte, vr. Aanduiding der
besluiten der Brusselsche conferentie
van 2 Juli 1890 tot beteugeling van den
slavenhandel.
Antiscolecia, mrv. (Gr.). Middelen
tegen wormen.
Antiscorbutica, mrv. Middelen tegen
scheurbuik ; Antiscorbutisch, scheurbuikwerend.
Antiscriptuarier, m. (Gr.-Lat.). Vijand
of tegenstander der Heilige Schrift; An=
tiscripturisme, o., loochening van de
Heilige Schrift.
Antiscrophulosa, mrv. (Gr.-Lat.). Middelen tegen het opzwellen der klieren.
Antisophist, m. (Gr.). Tegenstander
der sophisten.
Antisociaal, (Gr.-Lat.). Tegen de tegenwoordige inrichting der maatschappij
gekant, strevende naar onverwerping
van den maatschappelijken toestand ;
Antisocialisme, o., bestrijding van het
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socialisme ; Antisocialist, tegenstander
of viand van het socialisme ; Antisocialistisch, tegen het socialisme gekant.
Antispasis, vr. (Gr.). Tegenprikkeling ;
afleiding van een vocht naar andere
lichaamsdeelen.
Antispasmodica, mrv. (Gr.). Krampstillende middelen ; Antispasmodisch,
krampstillend.
Antispastica, mrv. (Gr.). Afleidende,
blarentrekkende middelen; Antispastisch,
blarentrekkend, afleidend.
Antispastus, m. (Gr.). Versvoet die
uit twee korte lettergrepen, waartusschen
twee lange, bestaat (---- — — -•--).
Antispectrologie, yr. (Gr.-Lat.). Leer
die het bestaan van spoken ontkent.
Antispiritualisme, o. (Gr.-Lat.). Loochening van den geest. Zie Materialisme.
Antisplenetisch. Dienstig tegen miltzucht.
Antispodium, o. (Gr.). Asch van verbrande planten en dieren.
Antistasis, yr. (Gr.). Tegenoverstelling ; vergelijking.
Antisterigmos, m. (Gr.). Het samentreffen van zulke medeklinkers die niet
te zamen uitgesproken kunnen worden.
Antisternum, o. (Gr.). Tegenovergestelde kant van het borstbeen, bovengedeelte van den rug.
Antistes, m. (L.). Bestuurder, opziener
over scholen en kerken, opperpriester ;
Antistita, vr., bestuurderes, abdis.
Antisthenes. Grieksch wijsgeer, stichter van de Cynische school, leerling van
Socrates en leermeester van Diogenes ;
volgens dezen wijsgeer is de deugd het
hoogste goed en bestaat zij in de verachting van rijkdom en grootheid ; hij
nam het eerst den bedelzak en den
bedelstaf aan als zinnebeeld der wijsbegeerte, maar deze verachting voor maatschappelijke vormen en aardsche goederen was niet vrij van overdrijving ; dit
was ten minste de meening van Socrates,
die eens tot Antisthenes zeide : „ik bemerk
uw hoogmoed door de gaten van uw
mantel heen"; de tijd van werkzaamheid
van dezen wijsgeer valt tusschen de
jaren 400 en 365 v. C.
Antistoichie, yr. (Gr.). Verwisseling
eener letter met een andere.
Antistrateeg, m. (Gr.). Plaatsvervanger van den veldheer ; vijandelijke veldheer.
Antistrephon, o. (Gr.). Onjuiste wijze
van een besluit te trekken of een gevolgtrekking te maken, waaruit ook
het tegenovergestelde bewezen kan
worden.
Antistrophe, yr. (Gr.). Tegenzang, het

Antistrumatisch
tweede gedeelte der door het koor in de
Grieksche treurspelen gezongen verzen.
Antistrumatisch. Dienstig tegen kropgezwellen.
Antisyphilitica, mrv. Middelen tegen
syphilis; Antisyphilitisch, dienstig tegen

syphilis.
Antitacten, (Gr.). Gnostische sekte in
de 2de eeuw n. C.
Antitasis, yr. (Gr.). Tegenovergestelde
spanning bij beenderenbreuken.
Antitechnos, m. (Gr.). Mededinger in
een kunstvak.
Antitetanisch, (Gr.). Dienstig tegen
mondklem.
Antithaumaturgie, yr. (Gr.). Het loochenen der wonderen.
Antitheatraal. In strijd met de regels
der tooneelspeelkunst.
Antithei, mrv. (Gr.). Tegengoden, booze
geesten.
Antithenar, m. (Gr.). Gedeelte van de
hand tusschen de pink en het handgewricht.
Antithese en Antithesis, yr. (Gr.).
Tegenoverstelling, redefiguur waardoor
een schrijver of redenaar twee tegenovergestelde denkbeelden of uitdrukkingen
naast elkander plaatst ; Antithetiek, vr.,
tegenstelling; Antithetisch, tegenovergesteld ; Antitheton, o., naast elkander
stelling van tegenovergestelde kenteekenen
Antitoxicon, o. (Gr.). Tegengif.
Antitragus, m. (Gr.). Tegenbok, kegelvormig uitsteeksel van de oorschelp tegenover den tragus en onder de anthelix.
Antitrinitariaan, m. (Gr.-Lat.). Tegenstander van de leer der Drieeenheid of
Drievuldigheid.
Antitropisch, (Gr.). Verkeerd liggend
(van den foetus).
Antitypie, yr. (Gr.). Tegenslag, terugwerking; hardheid en wanklank van twee
op elkander volgende woorden; verhouding
van het beeld tot het tegenbeeld ; Antitypisch, wat tot het tegenbeeld behoort ;
Antitypus, m., tegenbeeld. Zie Typus.
Antiunionist, m. Tegenstander der
vereeniging vooral in kerkelijke zaken.
Antivenerea, mrv. (Gr.-Lat.). Middelen
tegen venerische ziekten; Antivenerisch,
dienstig tegen venerische ziekten.
Antivermineus, (Fr.). Dienstig tegen
wormen.
Antiverolisch, (Fr.). Dienstig tegen de
pokken.
Antiversificator, m. Tegenstander van
de verzenmakerij.
Antizeloot, m. (Gr.). iVijand der ijveraars, gematigd persoon.
Antizymoticum, o. (Gr.). Middel tegen
gisting, middel dat de gisting doet ophouden.
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Antlia, vr. (Lat.). Werktuig om te scheppen of te putten; — pneumatica, de luchtpomp ; — sanguisuga, bloedpomp, werktuig
dat de bloedzuigers vervangt = Bdel=
lometer ; Antilaat, m., diertje met een
zuigsnuit ; Antleeren, scheppen of putten.
Antodontalgica, mrv. (G.). Middelen
tegen kiespijn ; Antodontalgisch, kiespijn
verdrijvend, dienstig tegen kiespijn.
Antoeci, mrv. (Gr.). Tegenwoners, aardbewoners onder gelijke lengte- en breedtegraden maar op tegenovergestelde halfronden der aarde, d. i. op het noordelijk
en het zuidelijk halfrond.
Antoinette, vr. (Fr.) = Antonine ; Antonianen, mrv., Zwitsersche sekte gesticht
door Anton Unterniihrer uit Zurich (j- 1824),
met zeer losbandige beginselen vooral
met betrekking tot de geslachtsdrift ;
Antonius (Marcus), drieman in het tweede
driemanschap, die met Cleopatra, koningin
van Egypte huwde, door Octavianus in
den zeeslag bij Actium (31 v. C.) versiagen
werd en zich van het Leven beroofde;
Antonius (Sint), heroemd kluizenaar in
Egypte, die weerstand bood aan een groot
aantal verzoekingen en gewoonlijk in
gezelschap van een varken afgebeeld
wordt (251-356) ; Antonius (Antoine)
de Bourbon werd koning van Navarre
door zijn huwelijk met Jeanne d'Albret
en was de vader van koning Hendrik 117
van Frankrijk ; Antonius van Padua (Sint),
minderbroeder (Franciscaner monnik), die
het evangelie verkondigde aan de Mooren
op de noordkust van Afrika ; heden ten
dage wordt zijn bijstand dikwijls door de
geloovigen ingeroepen, b.v. tot het opsporen van in het ongereede geraakte voorwerpen ; Sint=Antoniusvuur, o., waarschijnlijk een koudvuurachtige roos, die
in de ne eeuw groote verwoestingen
heeft aangericht en bij welker genezing,
naar men zegt, het gebeente van SintAntonius wonderen gedaan heeft, hetwelk
aanleiding heeft gegeven tot de stichting
van de Sint-Antoniusorde, wier leden SintAntoniusheeren genoemd werden ; SintAntoniuskruis, o., kruis in den vorm eener
T, waarop Sint-Antonius, naar men zegt,
in de vierde eeuw gekruisigd is.
Antonelli. Kardinaal en eerste minister
van paus Pius IX (18o6-1876).
Antonomasie, yr. (Gr.). Naamsverwisseling (eigennaam voor een gemeen zelfstandig naamwoord), b.v. een Cicero voor
een welsprekend redenaar.
Antonina, vrouw van Belisarius, den
bekenden Oostromeinschen veldheer,
vriendin van Theodora, de vrouw van
keizer Justinianus; Procopius schildert in.
zijne Anecdota (z. a.) karakter en levens-

Antonini vallum
wandel van Antonina met de zwartste
kleuren.
Antonini vallum. Versterkte linie in
het zuiden van Schotland aangelegd onder
de regeering van den Romeinschen keizer
Antoninus Pius (z. a.); zij liep van de Clyde
naar de Firth of Forth en diende om
Britannia te beschermen tegen de invallen
der Schotsche hooglanders ; dergelijke
versterkte linien zijn een bewijs van
zwakte van het rijk dat ze aanlegt.
Antoninus bijnaam van verscheidene
Romeinsche keizers uit de 2e eeuw n. C.
en het begin der 3e eeuw n. C., waarvan
de voornaamsten zijn : Antoninus Pius
(138-161), Marcus Aurelius (161-18o),
Commodus (18o-192), Caracalla (211-217)
en Heliogabalus (218--222). Als eeuw der
Antonijnen wordt gewoonlijk aangeduid
het tijdvak liggende tusschen de jaren
98 en 18o n. C. waarin de volgende keizers regeerden: Trajanus (98-117), Hadrianus (117-138), Antoninus Pius en Marcus
Aurelius. (Men lette erop, dat de twee
eerste keizers den bijnaam Antoninus
niet gevoerd hebben). Dit tijdvak wordt
beschreven als een der voorspoedigste
van het Romeinsche keizerrijk, hoewel
zich toen reeds in verscheidene provincien
teekenen van achteruitgang en verval
begonnen te vertoonen.
Antonymie, yr. (Gr.). Tegenoverstelling
van twee woorden van tegenovergestelde
beteekenis.
Antophthalmica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen oogziekten.
Antorgastica, mrv. (Gr.). Middelen
tegen het opbruisen van het bloed; An=
torgastisch, dienstig daartegen.
Antozon, o. Stof die, naar men zeide,
bij het vonkloos electriseeren van zuurstof naast ozon ontstaan zou en eigenschappen zou hebben, welke tegenovergesteld zouden zijn aan die van ozon;
het is echter gebleken, dat het zoogenaamde antozon een stikstofdioxyde is.
Antritis, yr. (Gr.). Ontsteking eener
holte in het lichaam.
Antrorrhonchus, m. Geruisch in de
borstholte.
Antrotympanitis, yr. (Lat.-Gr.). Ontsteking van het inwendige oor.
Antroversio uteri, (Lat.). Vooruitbuiging der baarmoeder.
Antrum, o. (Lat.). Hol ; —Highmori, holte
in de bovenkaak; — buccinosum, oorschelp.
Antrustionen, mrv. Adellijke dienaren
der Frankische koningen, die hen altijd
vergezelden en onder hun bijzondere bescherming stonden.
Antylion, o. (Gr.). Sterk samentrekkende pap.
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Aorta
Anubis, m. Oude Egyptische godheid,
die met den kop van een hond of van
een jakhals wordt afgebeeld.
Anukis, yr. Egyptische godin die vooral
bij de watervallen van den Nij1 vereerd
werd.
Anurie, vr. (Gr.). Het wegblijven der
urineloozing.
Anus, m. (Lat.). Aars, aarsgat, opening
van den aarsdarm ; — imperforatus, gesloten aars ; — ftraeternaturalis, onnatuurlijke aars ; — artificialis, kunstmatige aars;
Anus, yr. (Lat.), oud wijf.
Anxieteit, yr. (Fr.). Angst, beangstiging;
Anxieus, angstig.
Anydria en Anydrie. Zie Anhydrie.
Anysterie. Zie Ametrie.
Anyte. Grieksche dichteres, die omstreeks 32o v. Chr. te Tegea in Arcadie
geboren werd. Zij verwierf zich grooten
roem door hare epigrammen, korte,
meestal slechts uit vier regels bestaande
gedichtjes, welke ten deele als grafschriften of opschriften op wijgeschenken
dienden, ten deele tot het beschrijvende
genre behoorden. Van deze gedichtjes
zijn een twintigtal tot ons gekomen in de
Anthologia Graeca. De laatste uitgave
dezer epigrammen werd in het jaar I903
bezorgd door mejuffrouw dr. M. J. Baale,
in haar academisch proefschrift : Studia

in Anytes poetriae vitam et carminum
reliquias (Studien over het leven en de overgebleven gedichten van de dichteres Anyte).
A. 0. C. Afkorting van anno orbis conditi, in het jaar na de schepping der wereld.
Aochlesie, yr. (Gr.). , Zie Indolentie.
Aocnie, vr. (Gr.). Onverdroten ijver,
naarstigheid.
Aonia, *vr. Oude naam van Beotie;
Aoniden, mrv., de muzen; Aonisch,
Beotisch; Aonische berg, de Helicon;
Aonische grot, zetel der muzen.
A. 0. R. = anno orbis redemti. In het
jaar van de verlossing der wereld.
Aorasie, yr. (Gr.). Onzichtbaarheid,
duisternis.
Aorgesie; yr. (Gr.). Berusting, gelatenheid ; Aorgetisch, berustend, bedaard.
Aorist en Aoristos, m. (Gr.). Volmaakt
verleden tijd in de Grieksche spraakleer;
Aoristie, vr., gemoedstoestand waarin
men in twijfel verkeert, onbepaaldheid,
onbeslistheid ; Aoristisch, onbepaald, onbegrensd ; wat de beteekenis van den
aoristos heeft.
Aorta, yr. (Lat.) en Aorte, yr. (Gr.).,
Voornaamste slagader ; Aortectasie, yr.
uitzetting der aorta; Aorteurisma, ziekelijke verwijding der aorta; Aortitis, yr.,
ontsteking der aorta; Aortisch, wat de
aorta betreft.

Aosmisch
Aosmisch, (Gr.). Reukeloos.
Aoststeen, m. Barnsteen.
A outrance, (Fr.; spr.: aoetrans). Tot
het uiterste, met verwoedheid, op leven
en dood.
A. P. Afkorting voor anni praesentis,
des tegenwoordigen jaars, en voor anni
praeteriti, van het vorige jaar, alsmede
voor anno passato, in het afgeloopen
jaar.
Apachen, mrv. Indiaansche volksstam
der Roodhuiden in het westen der Vereenigde Staten van Noord-Amerika en in
het noorden van Mexico ; bende dieven
en moordenaars te Parijs.
Apage, (Gr.). Weg met u! Maak dat je
wegkomt ! — Satanas, weg van mij, satan !
Apagma, o. (Gr.). Verschuiving van
beenderen.
Apagoge, yr. (Gr.). Bewijs door het
aantoonen van de onmogelijkheid van
het tegenovergestelde, bewijs uit het ongerijmde, gevolgtrekking uit de valschheid
van het tegenovergestelde ; Apagogisch,
wat uit de ongerijmdheid van het tegendeel volgt ; Apagogisch bewijs, o., niet
rechtstreeksch bewijs; Apagogisch ge=
volg, gevolgtrekking die voortvloeit uit
de ongerijmdheid van het tegendeel.
Apaiseeren, (Fr.). Tot bedaren brengen,
stillen, bevredigen, kalmeeren.
Apalaestrisch, (Gr.). Wat niet voor
den worstelstrijd dienstig is.
Apallage, vr. (Gr.). Ontlasting, bevrijding, genezing.
Apanage, m. (Fr.; spr. : apanaazje). Dit
woord is gevormd van het middeleeuwsch
Latijn afianagium, dat afkomt van panis,
brood; het beteekent levensonderhoud ;
eerst werd het gebruikt voor allerlei
schenkingen, later voor de bezittingen
welke de edelen aan hunne zonen of
jongere broeders afstonden ; zoo moest
degene die een leen erfde aan zijn broeders
een apanage schenken; thans beteekent
het een jaargeld dat uitgekeerd wordt
aan niet regeerende vorstelijke personen;
Apanageeren, met een jaargeld afschepen;
Apanagist, m., die een apanage heeft.
Apantesis, yr. (Gr.). Ontmoeting; antwoord, wederlegging.
Apanthismos of Apanthisme, m. (Gr.).
Het afplukken der bloemen ; het vergroeien
en verdwijnen van vaten in het lichaam.
Apanthropie, yr. (Gr.). Onmenschelijkheid ; menschenschuwheid.
Apantomantie, yr. (Gr.). Waarzeggerij
uit toevalligheden.
Apap. Omgekeerde paus, d. i. kerkelijk
bestuur bij de Protestanten, waardoor de
door de Hervorming verkregen vrijheid
weder verloren gaat.

Apelles
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Apar. Brief die met geringe wijzigingen
aan verscheidene personen verzonden
wordt.
Aparchae, mrv. (Gr.). Als offer aangeboden eerstelingen; kransen, welke de
priester in de Grieksche kerk aan de
pasgetrouwden opzet.
Aparine, yr. (Gr.). Wetenschappelijke
naam van het walkruid, dat de melk doet
stremmen, plant uit de familie der

Galiaceen.
Aparte, m. (Fr.). Ter zijde ; wat een
tooneelspeler op het tooneel in tegenwoordigheid van andere personen in het
tooneelstuk zegt, die geacht worden niet
te hooren wat hij zegt ; gewoonlijk plaatst
die tooneelspeler zich voor op het tooneel,
keert zich naar de toeschouwers en doet
alsof hij in zich zelven spreekt.
Aparithmesis, yr. (Gr.). Opsomming
der tegenwerpingen.
Aparktias, m. (Gr.). De noordenwind.
Apart, (Fr.). Ter zijde, in zich zelven.
Aparthrosis = Diarthrosis.
Apartisis, yr. (Gr.). Lichamelijke volmaaktheid ; volkomen samenhang.
Apastie, yr. (Gr.). Nuchterheid, het
vasten.
Apate, yr. (Gr.). Misleiding, bedrog ;
Apatetisch, bedriegelijk.
Apateliet, yr. Okerachtige gele delfstof.
Apathie, yr. (Gr.). Ongevoeligheid, onverschilligheid, lusteloosheid, traagheid ;
Apathisch, ongevoelig, onverschillig,
lusteloos, traag.
Apathist, m. Ongevoelige, onverschillige, lustelooze, trage.
Apatiet, o. (Gr.). Phosphorzure kalk
die verschillende kleuren vertoont ; de
blauwe soort wordt aangeduid door het
woord Augustiet, de groene door het
woord Asparagoliet, de andere soorten
hebben den naam Moroxiet gekregen ; het
wordt gebruikt voor bemesting.
Apatorisch, (Gr.). Vaderloos.
Apaturien, mrv. (Gr.). In de oudheid
een driedaagsch feest te Athene ter eere
van Jupiter, Minerva en Bacchus.
Ape, Apen, m. Brood uit rijstemeel bij
de Hindoes.
Apechema, o. (Gr.). Weerklank, wanklank. Zie Contrafissuur.
Apeirie. Zie Apirie.
Apeirocalie, vr. (Gr.). Smakeloosheid,
het niet begrijpen van hetgeen schoon
is; het streven naar sierlijkheid in een
redevoering.
Apella, m. (Lat.). Een besnedene, iemand
zonder voorhuid.
Apelles. De beroemdste der Grieksche
schilders der oudheid; hij werd geboren
te Colophon en leefde aan het hof van

Apemphasis

Alexander den Groote, hij was zeer streng
voor zichzelven en lokte de beoordeeling
zijner schilderijen uit, om daarmede zijn
voordeel te doen. Men verhaalt dat hij
soms zijn schilderijen tentoonstelde en
zich achter het doek verborg om ieders
opmerkingen op te vangen. Eens maakte
een schoenmaker aanmerking op de sandaal van een der figuren ; Apelles nam
de aanmerking ter harte en verbeterde de
fout. Den volgenden dag kwam de schoenmaker terug en begon andere gedeelten
der schilderij te critiseeren. Dadelijk kwam
Apelles uit zijn schuilhoek en zeide tot
den schoenmaker : „schoenmaker, houd
u bij uw leest"; van daar komt het
Latijnsche spreekwoord : Ne, sutor, supra
crepidam, dat hetzelfde beteekent. Apelles
post tabulam, Apelles achter de schilderij,
luistervink, degene die aan een deur of
een beschot staat te luisteren.
Apemphasis, yr. (Gr.). Duisterheid van
een volzin, tegenstrijdigheid.
Apeniautesis, yr. (Gr.). Verbanning voor
een jaar.
Apennen, (Lat.). Bewijs door de overheid afgegeven, dat iemand zijn bewijsstukken door een ongeluk, b.v. door brand,
heeft verloren.
Apepsie, yr. (Gr.). Stilstand der spijsvertering, zeer onvoldoende spijsvertering,
hoogste graad van Dyspepsie ; Apepta,
mrv., onverteerbare dingen of spijzen ;
Apeptisch, onverteerbaar.
Aperantoloog, m. (Gr.). Groote wauwelaar ; Aperantologie, yr., overdreven
wauwelzucht.
Aperceptie, yr. (Lat.). Geheel bewuste
waarneming, het duidelijk gewaar worden;
Apercipeeren, duidelijk gewaar worden,
begrijpen, vatten.
Apercu, o. (Fr.). Kort overzicht.
Aperitief, m. (Fr.). Middel om den
eetlust op te wekken, drank dien men
voor het middagmaal gebruikt, b.v.
madera, port, bitter enz. ; Aperientia,
mrv., eetlust opwekkende middelen, afvoerende middelen.
Aperiodiek. Vrij van slingeringen, b.v.
een galvanometer, wiens naald in den nieuwen evenwichtstoestand terstond stilstaat.
Apert, (Lat.). Open, openbaar, zeer duidelijk, in het oog springend ; Aperta, mrv.,
orgelregisters; Aperta feuda, mrv., opengevallen leenen ; Aperti limites, mrv.,
open grenzen of doorgangen; Aperto
libro = ad aperturam libri, daar waar
het boek opengeslagen wordt, van het
blad weg, zonder tijd om zich voor te
bereiden; Aperto termino, na de geopende
terechtzitting ; Apertorium, o. (Lat.), chirurgisch instrument om een opening te
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verwijden ; Apertuur, vr., opening, begin
eener holte ; ronde opening in de omkleeding van een verrekijker; het openvallen van een leen ; openstelling van
vestingen van een leenman voor den
leenheer en diens bezetting.
Apetalisch, (Gr.). Zonder bloembladen.
A peu de frais, (Fr.). Met weinig kosten,
met weinig moeite, (Eng.) at small expense,
(D.) mit geringen Kosten, (Ital.) a poco
costo, (Sp.) a poco (bayo) costo; a peu
prês, (Fr. ; spr. : apeupree) nagenoeg.
Apeuthysmenon, o. (Gr.). De groote
darm.
Apex, m. (Lat.). Top, spits ; toonteeken
dat aanduidt dat een klinker lang is ; het
punt van het hemelgewelf waarheen de
beweging der aarde in haar loop om
de zon gericht is.
Aphaeresis, yr. (Gr.). Wegneming ; in
de spraakleer beteekent het de afkorting
van een woord aan het begin; wegneming
van overtollige lichaamsdeelen.
Aphagie, yr. (Gr.). Het niet kunnen
slikken.
Aphaniet, o. Groensteen, die in de
Vogeezen, op Corsica en op . het Sinaischiereiland gevonden wordt in zeer oude
secundaire lagen.
Aphasie, vr. (Gr.). Sprakeloosheid, het
stom worden door schrik ; dit woord moet
niet verward worden met Aphonie , iemand
die aan aphasie lijdt kan niet spreken
tengevolge van stoornis in de werking
der hersens, maar zijn stem is helder,
als hij een schreeuw geeft of wanneer
hij een der weinige woorden uitspreekt,
die hij zich nog herinneren kan.
Apheleia, yr. (Gr.). Ongedwongenheid,
eenvoud, natuurlijkheid.
ApheliUm, o. (Gr.). Verste afstand eener
planeet van de zon, het tegenovergestelde
van perihelium.
Aphelxia, yr. (Gr.). Afgetrokkenheid;
— distracta, verstrooidheid ; — intenta,
het zich in iets verdiepen ; — socors,
stompzinnigheid.
Aphemie, yr. (Gr.). Verlies van het
spraakvermogen.
Aphepsema, (Gr.) = Decoct.
Aphesis, (Gr.). Veronachtzaming, verslapping, ontstemming.
Apheta, yr. (Gr.). De voor het leven van
een pasgeborene beteekenisvolle planeet.
Aphidae, yr. Bladluizen.
Aphilanthroop, m. (Gr.). Liefdeloos
mensch, menschenhater ; Aphilanthropie,
vr., liefdeloosheid, menschenhaat ; Aphilanthropisch = Misanthrophisch.
Aphilosophisch, (Gr.). Onwijsgeerig.
Aphlogistisch, (Gr.). Brandend zonder
vlam; Aphlogistische lamp, yr., gloeilamp.

Aphobie
Aphobie, yr. (Gr.). Onversaagdheid,
onverschrokkenheid.
Aphonie, yr. (Gr.). Stemloosheid, toonloosheid ; iemand die aan aphonie lijdt,
kan spreken, maar zijn stem is nauwelijks
hoorbaar, zeer dof en schor; de aphonie
wordt veroorzaakt door een beleediging
van het strottenhoofd en van de stembanden ; Aphonisch, stemloos, toonloos.
Aphorama, o. (Gr.). Het wijd openstaan
der oogen.
Aphorie, yr. (Gr.). Onvruchtbaarheid
der vrouw.
Aphorisme, o. (Gr.).Korte spreuk, kernspreuk ; kort voorschrift ; invallende
gedachte; Aphoristisch, spreukachtig, in
korte stellingen.
Aphrodisiaca, mrv. (Gr.). Middelen die
tot mingenot, tot zinnelijke liefde prikkelen ;
Aphrodisia phrenitis, Aphrodiasme,
Aphrodisie, ziekelijke zucht naar mingenot, verliefde waanzinnigheid; Aphro=
disien, mrv., feesten ter eerevan Aphrodite (Venus) ; Aphrodisius morbus, (Lat.),
venerische ziekte ; Aphrodiet, o., een
soort meerschuim ; Aphrodiet, m.,
menschelijk wezen welks geslacht niet
uitgemaakt of niet bepaald kan worden
tengevolge van de geringe ontwikkeling
der geslachtsdeelen Aphrodite, yr. (Gr.),
de uit het schuim der zee geborene (d. i.
Venus); schoonheid, bevalligheid; de
zeerups ; de goudworm ; Aphroditisch,
de liefde betreffende; Aphroditogra=
phisch, de liefde schilderend, de liefde
beschrijvend; wat betrekking heeft op
de planeet Venus.
Aphrogala, vr. (Gr.). Melkschuim.
Aphrometer, m. Toestel om de drukking
in mineraalwater- en champagneflesschen
te meten.
Aphronesis, vr. (Gr.) Onverstand,
dwaasheid.
Aphronitrum, o. (Gr.). Salpeterschuim,
salpeterbloem, muurzout.
Aphrosyne, yr. (Gr.). Zinneloosheid,
waanzin het ijlen gedurende de koorts.
Aphth'ae of Aphthen, yr. (Gr.). Spruw
in den mond ; — puistjes; — bullosae,
ringvormige puistjes ; catarrhales,
spruw in de keel; — febriles, koortsuitslag ; — indicae, Westindische puistjes;
— mercuriates, kwikpuistjes; – neonatorum,
spruw bij pasgeboren kinderen ; — phthistcae, of phthisicorum, spruw bij tering; —
scorbuticae, spruw bij scheurbuik ; —
venereae, puistjes bij venerische ziekten ;
Aphthenziekte, yr. besmettelijke ziekte
van het vee, mond- en klauwzeer.
Aphthartodoketen, m. (Gr.). Sekte die
de onbederflijkheid van het lichaam van
-Christus leerde.
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Aphthiet. Een op goud gelijkende
legeering, die uit Boo deelen koper, ivo
deelen goud, 20 deelen platina en io
deelen Wolframzuur bestaat.
Aphthongie, yr. (Gr.). Stoornis in het
spreken tengevolge van kramp in de tong.
Aphyllanthe, yr. (Gr.). De bladlooze,
bloem zonder bladeren; Aphyllisch, zonder bladeren.
A piacere, (Ital., spr. : piatschire),
a piacimento. Naar believen.
Apiarium, o. (Lat.). Plants waar de
bijenkorven staan, bijenhuis.
Apianus (Pieter).Duitsch sterrenkundige,
die in het Duitsch Bienewitz heet, (Biene,
bij, in het Latijn apis) (1495-155I), schrijver
van verscheidene Latijnsche werken.
Apices juris, mrv. (Lat.). Spitsvondigheden der rechtsgeleerden.
Apicius. Beruchte Romeinsche lekkerbek, tijdgenoot van Tiberius.
Apidae, mrv. Bijen ; Apicultuur, bijenteelt.
A pied, (Fr.; spr. : apiee). Te voet.
Apiine, yr. In de peterselie voorkomend
glucoside (C„ H320,6).
Apilagium, o. (Lat.). Het winkelrecht;
Apilamentum, o., het recht om een dam
van palen te maken.
Apinarius, m. (Lat.). Babbelaar, wauwelaar, hansworst.
Apiool, o. Hoofdbestanddeel van peterseliezaad (C1.,H1404) ; het wordt als middel
tegen de koorts gebruikt, maar de voornaamste eigenschap van dit geneesmiddel
is, dat het de menstruatieregelt en bevordert.
Zie Menstruatie.
Apioon. Door oxydatie geeft apiool
apioolzuur (C10H1006), dat door verdund
zwavelzuur in apioon (C91-11004) omgezet
wordt.
Apios. Soort van slingerplant uit de
familie der Leguminosen.
Apirie, yr. (Gr.). Gebrek aan ondervinding, onervarenheid ; onbegrensdheid,
onbepaaldheid ; Apirisch, onervaren.
Apis, yr. (Lat.). De bij ; — terrestrts,
aardhommel.
Apis, m. Heilige stier dien de oude
Egyptenaren beschouwden als de volkomenste voorstelling der godheid in de
gedaante van een Bier en die voor den
zoon van Osiris of Phtah gehouden werd;
hij moest over zijn geheele lichaam zwart
zijn, op zijn voorhoofd een driehoekige
witte vlek, op zijn rug de figuur van een
gier of van een arend, op zijn tong het
beeld van een tor hebben; na verloop van
eenigen tijd verdronken de priesters hem in
een aan de zon gewijde bron en zijn mummie was het voorwerp van een eeredienst.
Apistie, vr. (Gr.). Wantrouwen; ongeloof.

Apium
Apium, o. (Lat.). Plantensoort uit de
familie der Umbelliferen (selderij).
Aplanatisch, zoo heet een samenstelling
van twee lenzen, door wier vereeniging
de fouten, welke uit de verstrooiing der
kleuren en de bolvormigheid der lenzen
ontstaan, weggenomen worden.
Aplanetisch, (Gr.). Niet afwijkend, onveranderbaar (van sterren).
Aplaneeren, (Fr.). Effenen, effen maken,
uit den weg ruimen.
Aplestie, yr. (Gr.). Onverzadelijkheid.
Aploma, o. Altaarkleed in de Grieksche
kerk.
A plomb, (Fr.; spr.: aplon). Volgens
-het schietlood, loodrecht ; Aplomb, o., loodrechtheid ; tegenwoordigheid van geest,
gevatheid, zelfvertrouwen, doortastendheid, flink optreden.
Aplustre, o. (Lat.). Het versierde achterstuk, de spiegel van een schip.
Apneustie, yr. (Gr.). Ademloosheid;
Apneustisch, ademloos; Apneua = Apneustie; Apneuasphyxie, vr., het wegblijven van den adem en den pols,schijndood.
Apo. Grieksch voorvoegsel dat verwijdering beteekent ; voor een aangeblazen
klinker wordt het aph.
Apobaat, m. (Gr.). Degene die naar
beneden springt, kunstrijder ; degene die
deel neemt aan een wedstrijd.
Apobateria,mrv. (Gr.). Offers aan Jupiter
gebracht wegens behouden aankomst ;
Apobaterion, o. (Gr.), afscheidsgezang;
plaats waar men afstijgt.
Apobregma, o. (Gr.). Het afgietsel.
Apobrochisme, o. (Gr.). Het afbinden,
het onderbinden.
Apocalypse of Apocalypsis, yr. (Gr.).
Onthulling; Openbaring van Johannes,
laatste boek van het Nieuwe Testament,
dat de evangelist Johannes zou geschreven hebben op het eiland Patmos na den
dood van Nero; Apocalyptiek, vr., dat
gedeelte der. Joodsche letterkunde, dat
handelt over het aanstaande vergaan der
wereld, zooals het Boek Daniel en de
Openbaring van Johannes; Apocalypticus, m., navorscher der Openbaring,
degene die aan de Openbaring gelooft ;
Apocalyptisch, in den geest of stip der
Openbaring van Johannes, geheimzinnig,
raadselachtig, duister ; Apocalyptisch
paard, broodmager paard; Apocalyptisch
getal, het geheimzinnig getal 666 in de
Openbaring van Johannes, hoofdstuk 13,
vers 18.
Apocapnisme, o. (Gr.). Het berooken
tegen ziekten.
Apocarteresis, yr. (Gr.). Vrijwillige
onthouding van spijzen ; vrijwillige hongerdood.
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Apocatastasis, yr. (Gr.). Terugkeer op,
de vorige plaats, herstelling in den vorigen toestand; leer van de bekeering en
zaligmaking van alien met inbegrip der
duivelen ; kringloop, terugloop, omloop
der sterren; herstelling, genezing.
Apocatasteris, yr. (Gr.). Omloop eener
ster.
Apocatharsis, yr. (Gr.). Reiniging van
het darmkanaal.
Apocenosis, vr. (Gr.). Lediging, bovenmatige lediging der vaten.
Apocerygma, o. (Gr.). Geneeskundige
handleiding voor zieken.
Apoceryxis, yr. (Gr.). Uitstooting uit
de kerkelijke gemeenschap ; onterving;
verbanning.
Apoche, yr. (Gr.). Afstand, verwijdering ;
onthouding; ontvangstbewijs, quitantie;
Apocheeren, quiteeren.
Apochremsis, yr. (Gr.). Het opgeven
van slijm, het uitspuwen van slijm.
Apoclasma, o. (Gr.). Beenderbreuk.
Apocleisis, vr. (Gr4). Het dicht- of afsluiten ; afkeer van spijzen.
Apoclerosis, yr. (Gr.). Verkiezing van
overheidspersonen door het lot.
Apocleten, mrv. (Gr.). Uitverkorenen ,
in den Etolischen bond het hoogste bestuur van den raad.
Apocolocynthosis, yr. (Gr.). De opneming onder de kalebassen (domkoppen),
een aan Seneca toegeschreven spotschrift
op keizer Claudius, in den vorm eener
apotheose.
A poco a poco, (Ital.). Een beetje,.
allengskens.
Apocope, yr. (Gr.). Afkorting van een
woord aan het einde; de afzetting van
een lichaamsdeel ; Apocopeeren, een
woord aan het einde afkorten; Apocopos,
m., verminkte, ontmande, gelubde.
Apocrenaat, o. (G.). Mineraalwaterzout.
Apocreos, (Gr.). In de Grieksche kerk
de septuagesimaweek.
Apocrief. Onecht, ondergeschoven,waarvan de echtheid betwijfeld wordt.
Apocrisiarius, m. (Gr.). In het Oostromeinsche rijk een afgezant die de antwoorden des keizers overbracht , later
werd dit woord ook gebruikt voor de
ambtenaren die met de verzending der
besluiten van den vorst belast waren ,
later afgezanten van den paus, den patriarch van Constantinopel, der bisschoppen en abten, die lastgevingen en bevelen
overbrachten.
Apocrustica, mrv. (Gr.). Af- of terugdrijvende middelen, afwerende middelen;
Apocrustisch, af- of terugdrijvend, samentrekkend.
Apocrypha, mrv. (Gr.). Boeken of ge-
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schriften wier echtheid betwijfeld wordt
en die door de Kerk niet als canoniek
worden erkend.
Apocyesis, yr. (Gr.). Ontzwangering,
het baren, het ter wereld brengen.
ApocynaceEn. Plantensoort uit de familie der Contoran (oleander).
Apodacrytica, mrv. (Gr.). Middelen om
het storten van tranen te bevorderen.
Apodect, m. (Gr.). Belastingontvanger
te Athene.
Apodeipna, mrv. (Gr.). Gezangen na
den avondmaaltijd.
Apodemialgie, vr. (Gr.). Reislust, zucht
om in het buitenland te zijn ; Apodemiek,
yr., reiskunst, handleiding voor . het
reizen.
Apodictiek, vr. (Gr.). Grondslag der
wijsbegeerte ; Apodictisch, bepaald, bewijzend, onvoorwaardelijk, onwederlegbaar, ontegensprekelijk ; Apodictische
imperatief, yr., onvoorwaardelijk gebod
van het verstand.
Apodie, yr. (Gr.). Gemis der voeten,
voeteloosheid; Apodisch, zonder voeten.
Apodioxis, yr. (Gr.). Verwerping, tegenwerping in de redekunst.
Apodixis, yr. (Gr.). Onwederlegbaar,
onomstootelijk bewijs.
Apodocimasie, vr. (Gr.). Afwijzing;
verwerping.
Apodosis, yr. (Gr.). Nazin in de redekunst.
Apodyterion, o. (Gr.). Kamer, waar de
baders zich uitkleedden, in de badinrichtingen der ouden.
Apogalactisme, o. (Gr.). Het spenen,
het afwennen van de borst der moeder.
Apogamie, vr.. (Gr.). Geslachtlooze
voortplanting, voortplanting alleen door
stekken.
Apogeum, o. (Gr.). Het punt waarop
de zon of de maan zich op den grootsten
afstand van de aarde bevinden. Zie
Aphelium, Perihelium en Perigeum.
Apogeustie, yr. (Gr.). Het bederven
van den smaak.
Apogonisch, (Gr.). Baardeloos.
Apographum, o. (Gr.). Afschrift, kopie.
A point, (Fr.; spr.: apoan). Juist van
pas; gaar.
Apojovium, o. Het punt der loopbaan
van een der manen van Jupiter, dat
het verst van deze planeet verwijderd is.
Apolausis, vr. (Gr.).'' Nut, genot, voordeel dat men van een zaak trekt.
Apolepisis, yr. en Apolepisme, 0. (Gr.).
Ontvelling.
Apole'psis, yr. (Gr.). Albreking, bindernis, belemmering, verlamming ; het
wegblijven van den cadem, der spraak,
van- den pots:BAAL; Handbook.
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Apelexis, yr. (Gr.) 'Achteruitgang van
het lichaam in den ouderdom.
Apolides, mrv. (Gr.) Degenen die geen
vaderstad hebben.
ApolinoSis, yr. (Gr.). Het afbinden 'door
middel van draden.
Apolithose en Apolithosis, yr. (Gr.).
Versteening, verandering in steen.
Apollinaristen, mrv. Christelijke sekte
in de 4e eeuw gesticht door Apollinaris,
bisschop van Laodicea; zij leerde dat bij
zijn menschwording Christus zich niet
met een ziel maar met een lichaam had
vereenigd.
Apollinisch. Wat Apollo betreft, aan
hem gewijd, hem aanhangend, hem gelijkend ; Apollo, m., god van den dag,
van het licht, zonnegod, god van de schoone
kunsten en vooral van de dichtkunst (Zie
Phoebus); zeer fraaie vlinder; Apollo had
zeer veel tempels, o. a. te Delphi en te
Rome op den Palatijnschen heuvel, en
overal werden feesten te zijner eere gevierd ; verscheidene beelden van Apollo
zijn tot ons gekomen, waarvan het schoonste de Apollo van Belvedere is; dit bewonderenswaardig beeld is in de vijftiende
eeuw in de puinhoopen der stad Antium
gevonden ; het bevindt zich thans in het
Vaticaan in het paviljoen van Belvedere;
Apollolier, vr., soort van blaasinstrument ;
Apollon, soort van luit met 20 snaren ;
Apollonicon, een in Engeland uitgevonden
muziekinstrument ; Apollonion, piano met
fluitwerk; Apollonius, de aan Apollo gewijde, naam van verscheidene geleerden
en kunstenaars in de oudheid; Apollyon,
m. (Gr.), verdelger, naam van den Joodschen engel des doods.
Apologeet, m. (Gr.). Verdediger, schrijver eener verdediging; Apologema, o.
(Gr.). punt van verdediging ; Apologetiek,
yr. (G.), leer der verdediging, handleiding
tot verdediging vooral van den Christelijken godsdienst ; Apologetisch, verdedigend, beschamend; Apologie, yr., verdediging, geschrift of redevoering waarin
een persoon, een handeling of een werk
in bescherming genomen en verdedigd
wordt; Apologiseeren, een redevoering
ter verdediging houden ; Apologisme, o.,
redefiguur waardoor men aan zijn tegenstander iets toegeeft dat hem toch niet
baten kan; Apologist = Apologeet.
Apoloog . en •Apologos, m. Fabel, kort
verhaal dat ten doel heeft te onderwijzen
of een zedeles duidelijk te manen.
Apolusis, vr. (Gr.). Het afwasschen van
de olie, waarmede de pasgedoopten werden gezalfd in de oudste Grieksche kerk ;
de' daarvoor bepaalde zondag voor Paschen.
Apolysis, 17r, (Gr.). Ontslag, losmaking.
8
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Apolytiek, yr. (Gr.). Nagebed ; slotzang.
Apolytrosis, yr. Verlossing van den
mensch uit de macht des duivels door
den dood van Christus.
Apomachisch, (Gr.). Ongeschikt voor
den strijd.
Apomathesis, yr. (Gr.). Het vervloeien
van het geleerde.
Apomecometer, m. (Gr.). Werktuig om
den afstand van ver verwijderde voorwerpen te meten; Apomecometrie, yr.,
het meten van den afstand waarop ver
verwijderde voorwerpen zich bevinden.
Apomeli, o. (Gr.). Azijnwater met
honing.
Apomesostomisch. Voorzien van een
mond die niet in. het midden staat.
Apomnemoneumata, o. mrv. (Gr.).
Merkwaardigheden ; werk van den Griekschen schrijver Xenophon, waarin hij een
beeld geeft van het leven en de leer van
Socrates.
Apomorphine, yr. C„H„NO„ zeer
krachtig braakmiddel, dat zeer spoedig
werkt en geen voorafgaande onpasselijkheid veroorzaakt.
Apomychthosis, vr. (Gr.). Het rochelen.
Aponeurographie,vr. (Gr.). Beschrijving
der pezen ; Aponeurologie, yr., leer der
pezen; Aponeurosis, yr., pezenornkleeding, die dient om de spieren te bekleeden
of aan te hechten ; Aponeurotisch, met
breede pezen; Aponeurotomie, yr., ontleding der pezen.
Aponie, yr. (Gr.). Pijnloosheid, welzijn.
Aponitrosis, yr. (Gr.). Het bestrooien
met salpeter.
Aponogeet, Aponogeton, Aponogetum,
o. Waterplant die tot de familie der
Naiadaceen behoort.
Apopempticon, o. (Gr.). Afscheidsgedicht van den vertrekkende aan degenen
die achterbiijven.
Apophanieten. Godsdienstige sekte, Manicheers.
Apophanisch. Herkenbaar.
Apophasis, yr. (Gr.). Ontkenning, verloochening; opgave van het vermogen.
Apophiegmatica, Apophlegtnatizonta,
mrv. (Gr.). Slijmafvoerende middelen ;
Apophlegmatisme, o., afvoering van
slijm ; Apophlegmatisch, slijmafvoerend.
Apophoreta, mrv. (Gr.). Geschenken
welke aan de gasten op zekere feestdagen na den maaltijd medegegeven werden ; bruilofts- en nieuwjaarsgeschenken.
Apophtharma, mrv. (Gr.). Afdrijvingsmiddel.
Apophthegma, o. (Gr.). Kernspreuk,
gedenkwaardig gezegde van een beroemd
persoon ; Apophthegmata, mrv., kernspreuken ; Apophthegmatisch, spreuk7
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achtig, kernachtig, kort maar geestig ;
Apophthegmen = Apophthegmata.
Apophthora = Abortus.
Apophyge, vr. (Gr.). Onderstuk eener
zuil of kolom; lijst of rand welke het
middelstuk eener kolom met de basis en
het kapiteel verbindt.
Apophyllenisch zuur. C81-17 1‘104, oxydatieproduct van narcotine met cotarnine.
Apophylliet, o. (Gr.). Vischoogensteen
= Ichthyophthalmiet, dat uit kiezel,
kalk, potasch en water bestaat.
Apophyse of Apophysis, yr. (Gr.).
Beenuitsteeksel, beenuitwas; de opzwelling
onder het vruchtomhulsel bij vele mossen:
in de geologic de tak- of wortelvormige
uitbreiding van een gesteente ; het slanker
worden van de schacht eener zuil.
Apoplanesis, yr. (Gr.). Afdwaling, afwijking van de hoofdzaak in een redevoering om de toehoorders in de war te
brengen of te verbijsteren ; het verschijnen
der maandelijksche zuivering op ongewone
plaatsen.
Apoplectica, mrv. (Gr.). Middelen tegen
beroerte ; Apoplecticus, yr., iemand die
aanleg heeft om een beroerte te krijgen;
Apoplectisch, wat de beroerte betreft,
aan beroerte onderhevig.
Apoplexia,vr. (Gr.-Lat.),Apoplexie, (Fr.),
yr. Beroerte ; — cardiaca, hartverlamming;
— cerebelli, bezwijming, onmacht ; — cerebralis, hersenberoerte; — conscia, halve verlamming met behoud van het bewustzijn
(Zie Hemiplegle),— hydrocephalica, waterberoerte ; — hysterica, hysterische beroerte;
—medullaris, beroerte door beleediging van
het ruggemerg ; — nervosa, zenuwberoerte ;
— organica, organische hersenberoerte;
— puerilis, kinderberoerte, kinderkramp ;
— pulmonalis of pulmonum, longverlamming ; — purulenta, etterberoerte,
hersenverettering ; — temulenta, tuimelberoerte, b.v. in dronkenschap ; — topica,
plaatselijke verlamming door een beroerte
teweeggebracht ; — toxica, verdooving of
beroerte door vergiftiging; — vulneraria,
beroerte door verwonding ontstaan.
Apopneusis, vr. (Gr.). Uitademing; verdamping.
Apopnixis, yr. (Gr.). Verstikking.
Apopsychie en Apsychie, vr. (Gr.).
Ontzieling, hevige bezwijming.
Apoptosis, yr. (Gr.). Het afvallen.
Aporema, o. (Gr.). Twijfel; strijdvraag;
toelating van twee elkander tegensprekende oordeelvellingen bij een strijdvraag;
moeilijke taak; Aporematisch, raadselachtig, twijfelachtig ; Aporeticus, m. =
Scepticus ; AporetIsch = Aporematisch;
Aporie, yr., verlegenheid, besluiteloosheid,

Aporrhanterion
twijfel, radeloosheid ; koortsachtige benauwdheid ; Aporisma = Aporema.
Aporrhanterion, o. (G.r). Wijwatervat.
Aporrhoea, yr. (Gr.). Uitvloeiing; verdamping ; het uitvallen van het haar.
Aposaturnus. Punt der loopbaan van
een der wachters van Saturnus, dat het
verst van deze planeet verwijderd is.
Aposchasis, yr. en Aposchasmus, o.
(Gr.). Bloedaftapping.
Aposcemv a, o. en Aposcepsis, yr. (Gr.).
Steun ; datgene dat gesteund wordt ; verplaatsing van een ziektestof. Zie Meta=
stale.
Aposceparnisme, o. (Gr.). Beleediging
van den schedel, schedelbreuk.
Aposcythisis, yr. en Aposcythisme, o.
(Gr.). Zie Scalpeeren.
Aposepedine, yr. (Gr.). De verrottingstof in kaas.
Aposie, yr. (Gr.). Dorsteloosheid, gebrek
aan dorst.
Aposigase, Aposigasis, vr. (Gr.). Het
veelbeteekenend zwijgen.
Aposiopese, Aposiopesis, yr. (Gr.). Verzwijging, het niet uitspreken eener gedachte, het afbreken eener redevoering
voor een oogenblik.
Apositie, vr. (Gr.). Weerzin tegen
spijzen, walging, gebrek aan eetlust.
Apospasma, vr. (Gr.). Afgerukt stuk ;
Apospasme, 0., verscheuring van weeke,
peesachtige deelen.
Aposphakelisme, o. (Gr.). Afsterving
van een lichaamsdeel door het branden
of door bevriezing.
Aposphragisma, o. (Gr.). Afdruk van
een zegel.
A posse ad esse, (Lat.). Van het
mogelijke tot het werkelijk bestaande,
van de mogelijkheid tot de werkelijkheid
besluiten; ab esse ad posse valet, a posse
ad esse non valet consequentia, men mag
van de werkelijkheid tot de mogelijkheid,
maar niet on)gekeerd besluiten.
Apostasiaceen. Plantensoort uit de
familie der Orchidaceen.
Apostasie, yr. (Gr.). Afval, afvalligheid,
vcrzaking vooral van den Christelijken
godsdienst of van de Catholieke kerk ;
Apostaseeren, afvallig worden, verzaken,
tot de tegenpartij overloopen ; Apostasis
= Apostasie; Apostaat en Apostata, m.,
afvallige, geloofsverzaker ; Julianus Apostata, Julianus de afvallige, Romeinsch keizer (361-363), die den Christelijken godsdienst verzaakte en het heidendom weder
tot staatsgodsdienst trachtte te verheffen ;
hij werd doodelijk gewond in den oorlog
tegen Sapor II, koning der Nieuwperzen ;
het is een verdichtsel, dat hij op zijn
.sterfbed zou hebben uitgeroepen: „Gij
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hebt overwonnen, Galileer!"; Apostatisch,
afvallig. Men moet Apostaat niet met
Renegaat verwarren ; de renegaat verzaakt
den Christelijken godsdienst om de leer
van Mohammed te omhelzen.
Apostel, m. Afgezant, degene die een
godsdienstleer predikt en verkondigt; in
meer beperkten zin een der 12 discipelen
van Jezus ; degene die zijn leven wijdt
aan de verbreiding eener leer, van een
stelsel; Apostelen, mrv., in de Taal van
het recht de opzending van berichten
eener lagere rechtbank aan een hoogere;
de armen wier voeten de bisschop op
Witten Donderdag wascht; per pedes
apostolorum, op apostelsvoeten, te voet
(reizen).
Apostema, m. (Gr.). Zweer (Zie Abces) ,
Apostematie, yr., verzwering, het zweren;
Apostemateus, zweerachtig, etterend.
A posteriori, (Lat.). Van achteren gezien ; bewijzen a posteriori zijn op de
ervaring steunende bewijzen in tegenstelling met a priori.
Apostesion, o. (Gr.). Ontzetting uit het
bezit = Depossessie.
Aposthie, yr. (Gr.). Gemis der voorhuid.
Apostille, yr. (Fr.). Kantteekening,
bijschrift, naschrift, later bijgevoegde
bepaling; Apostillator, m., schrijver van
kantteekeningen; Apostilleeren, van kantteekeningen voorzien ; van een bijschrift
voorzien ter verzending naar een lagere
autoriteit; van een naschrift of aanhangsel
voorzien ; een petitie apostilleeren, een ingekomen verzoekschrift aan een autoriteit
verzenden om daaromtrent haar gevoelen
te vernemen.
Apostolaat, o. (Gr.). Waardigheid van
apostel ; werkkring van een prediker des
geloofs of van de een of andere leer;
geestelijke rechtsmacht en pauselijke
regeering; Apostoliciteit, yr., overeenstemming met de leer der apostelen;
Apostolicisme, o., stelsel der onbeperkte
heerschappij der geestelijkheid ; Aposto=
licum, o., de boeken van het Nieuwe
Testament met uitzondering van de vier
Evangelien, die het Evangelie uitmaken ;
Apostolisch, wat van de apostelen of
van een apostel afkomstig is, b.v. de leer,
de kerk, de geloofsbelijdenis, de geschriften ; Apostolische gemeente, yr., een
door een apostel gestichte gemeente, een
gemeente die zoo ingericht is als bij de
eerste Christenen ; Apostolische kamer,
beheer der pauselijke inkomsten te Rome;
Apostolische canons, mrv., 85 kerkelijke
rechtsstellingen uit de 4e en 5e eeuw ;
Apostolische Majesteit, titel der koningen
van Hongarije, thans een titel van den
keizer van Oostenrijk ; Apostolische
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maangen, Januark Maart„ Mei, Juli, September 'en:Navember,; Apostolliche'stoel,
m„ residentie van den paus; A:pOstplische
vacteieli, mrv., de onmiddellijke leerlingen
der apostelen, weer geschriften niet in
het Nieuwe Testament o .pgenornen zijn;
ApostOlisceren, tot het Christendom belceren; 'ApOstolisme = Apostoliciime.
'Ap6stritteeg, m. (Gr.). Veldheer die
geen 'dienst meer duet, voormalig veldheer.
Apostropbe,vr. (Gr.). Weglatingsteeken,
teeken in den vorm van een komma dat
rechts ,boven aan een medeklinker wordt
geplaatst om aan te, duiden dat er een
klinker weggelaten is; in de redekunde
een figuur, waarin de redenaar zijn redevoering afbreekt om zich rechtstreeks te
wenden tot aanwezige of afwezige personen, tot de nienschen in het algemeen,
tot de levenden, tot de dooden, tot het
Opperwezen en tot levenlooze dingen ;
scherpe vermaning, verwijt, hekelende
toespraak; -Apostropheeren, van een
weglatingsteeken voorzien ; scherp of
hekelend toespreken, den mantel uitvegen,
uitvaren tegen iets of iemand; zijn redevoering afbreken om iemand aan te
spreken; Apostrophisch, aansprekend;
weglatend.
Aposynagogos, m. (Gr.). Iemand die uit
de kerkelijke gemeenschap gestooten is.
Aposyringosis, yr. (Gr.) Het trekken
eener fistel.
Aposyrma, o. (Gr.). Het afgeschaafde ;
een gedeelte der huid dat ontveld is.
Apotelesma, o. (Gr.). Voltooiing; werking ; invloed der sterren; Apotelesmata,
mrv., in de Evangelische kerk alle handelingen, die tot de drievoudige bediening
van Christus behooren ; Apotelesmatisch,
tot de voltooiing, tot de werking behoorend; wat betrekking heeft op de waarzeggerij uit de sterren,op de sterrenwichelarij ; Apotelesmatische kunst, o.,
de sterrenwichelarij.
Apotexis, yr. (Gr.). Het ter wereld
brengen ; de uittering.
Apothanasie, yr. (Gr.). Het afsterven.
Apothecien, mrv. De schijf- of bekervormige vruchten van paddestoelen.
Apotheek, yr. (Gr.). Magazijn, bergplaats ; artsenijwinkel, medicijnkist.
Apotheker, m. Artsenijbereider, artsenijmenger.
Apothema, o. (Gr.). Een uit het middelpunt van een regelmatigen veelhoek op
een der zijden neergelaten loodlijn ; het
bezinksel dat zich bij de toetreding der
lucht nit een oplossing van plantenextract
afscheidt.
Apotheose, Apotheosis, yr. (Gr.). Het
plaitsen van een mensch onder de goden,
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vergoding, o neming onder de goden, verheerlijking ; lde ;'Apotheoseeien, onder
de goden, opnemen, vergoden, Verheerlijken, ophemelen.
Apotherapie, yr. (Gr.). Volkomen genezing; nakuur.
ApotheSts, yr. (Gr.). Het zetten van
gebroken ledématen.
ApothrauSe, Apothrausis, yr. (Gr.). Het
afbreken, de vermorseling van 'een, been.
Apotimesis, yr. (Gr.). Schatting.
A potiori, (Lat.). Naar de meerderheid,
naar de hoofdzaak; a potion' parte fit
denominatio, naar de meerderheid richt
zich de benaming.
Apotisch, (Gr.). Niet drinkend.
Apotoom, o. (Gr.). Verschil tusschen
twee onderling onmeetbare lijnen of grootheden ; onderscheid tusschen den heelen
toon en den daarop volgenden halven toon.
Apotropeer, m. (Gr.). Afwender, helper
in den nood, beschermheilige; Apotropeon = Amulet; Apotropisch, afwendend.
A poudre zetten of monteeren, (Fr.).
Bij het zetten onder een edelgesteente krijt
of papier leggen.
Apoxyomenos, m. (Gr.). Beeld van een
athleet of kampvechter die met een
schraapijzer zijn eenen arm van zweet
en stof reinigt ; bekend is de Apoxyomenos
van den Griekschen beeldhouwer Lysippus, een tijdgenoot van Alexander den
Groote.
Apozema, o. (Gr.). Aftreksel of afkooksel van kruiden, dat op bepaalde
uren ingenomen moet worden.
Apparaat, o. (Lat.). Toestel, verzameling van gereedschappen; vertoonmakerij,
praalvertoon ; Apparatus chemicus, oven
vc or scheikundige doeleinden ; muliebris,
vrouwelijke benoodigdheden, huisraad;
—sculptori,
beeldhouwerswerkplaats.
Appareil, m. (Fr.). Toestel; mister,
praalvertoon ; in de heelkunde verband;,
Appareillage, het gereedmaken van een
schip voor het onderzeilgaan of vertrek ;
Appareilleuse, koppelaarster.
Apparence, vr. (Fr. ; spr. : apparans).
Uiterlijk, voorkomen, uitwendig aanzien ;
waarschijnlijkheid, schijn; sauver les apparences, geen vat op zich geven, den schijn
vermijden, maken dat de wereld niets
aan te merken heeft; Apparent, oogenschijnlijk, schijnbaar, zichtbaar, in het oog,
vallend, waarschijnlijk ; Apparefitie, yr.
= Apparence.
App aresseeren, (Fr.). Lui of traag
maken.
ApParitie, yr. (Fr.). Verschijning, het
zichtbaarworden;geestverschijning,spookverkhijning (Zie Telepathic).
Appailtor, m. (Lat.). Dienaar van een.
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magistraatspersoon, pedel, bode, zaalbewaarder.
Appartement, o. (Fr.). Woning ; in.
Frankrijk een bovenhuis of bovenwoning.,
Appastionato, (Ital.). Hartstochtelijk.
Appaurnee, (Fr.). In de heraldiek of
wapenkunde een opene vlakke hand.
Appel, o. (Fr.) Opel, (Eng.) appeal,
(D.) Afifiell,- Appellation, (Ital.) appello, (Sp.)
afielaciOn beroep op een hoogere rechtbat* ; oplezen van de namen; oproeping,
opeisching; in het schermen een korte, en
harde stamp met vooruitgestrekten voet;
gerechtigd om in hooger
beroep te gaan; Appellant, iemand
die in hooger beroep komt of gekonien
is, die zich van een lagere rechtbank op
een hoogere beroept ; Appellaat, m.,
tegenpartij van den appellant; Appellatlo,
yr., het beroep op een hoogere rechtbank ; — admissibilis, beroep dat toegedeserta, beroep dat
staan kan worden ;
verzuimd is ; — frivola, misdadi beroep;
inadmissibilis, beroep dat: Met toegestaan worden kan ; — temeraria, beroep
dat nietig of van nul en geener waarde
is aiMiationis desert:0, het verzuirtien
van eel.) beroep, den termijn van beroep
voorbij laten gaan; Appel comMe crabus,
beroep op den wereldliften rechter wegens
vergrijpeh die door 'een geestelijke in de
uitoefeningvan zijn ambt zijn begain,
b.v. van macht, overtreding der
wetten en reglementën; Appellativisch,
als soortnaam gebruikt; Appellativum
(nomen), o. (Lat.), soortnaam, klassenaam,
b.v. Mens-th, boom, dies; 'Appelleeren,
(Fr.) appeler, interjeter appel, (Eng.) to

appeal, to make (interpose) appeal, (D.)
appellieren, ski: an einen hOheren Gerichtshof wenden, (Ital.) , appellare, far(interporre,
rivolgere, ricorrere in) appello, (Sp.) apelar,
interponer (hucer recurso de) afielaciOn, 'in
hooger beroep gaan of komen ; Hof van
appel, o. (Fr.) cour d'appel, (Eng.) court
of appeal, (D.) Afifiellationsgericht, (Ital.)

cork d'afifiello, (Sp.) corte de afielaciOn.

Appenato, (Ital.). Met uitdrukking van
lijden of smart.
APperidance, vr. (Fr.). Aanwinst, het
pas verkregen of verworvene ; bijgebouw;
Appendant, bijbehoorend, verbonden aan;
' topettApPendicien — Pertinentiefi A
diceeren, aanhangen, bijvoegen; Appendicitis, yr... ontsteking van het wormvormig verlengstuk van den blinden darm ;
AppenOculaar, yr. en Appendicuitini,,o.,
klein aanhangsel, korte 1:,iijvoeging; Appendeeren = APpendiceerpn,• Apperidicatie, yr. het aanhangen,, het bijvoegen ;
Appendix, yr. (Lat.), aanhangsel, bijvoeg-

APpoint

sel ; 'Appendix visceruirn, aanhangsel der
ingewanden.
Appentis, m. (Fr.). Afdak.
Appert (Francois). Uitvinder van de
kunst om levensmiddelen te verduurzamen.
AppertiiientiOn,, mrv. Toebehooren.
Aptiesa'nteeren, (Fr.). Zwaar ma-ken.
Appetent, (Lat.). Zeer begeerig; Appetentle
begeerte, lust, trek.
Appetiet, m. (Fr.). Eetlust, ; begeerte,
trek, lust, neiging ; it n'est sauce , que crappita, honger iss de beste sans;
begeerend ; Appeiletelijk; smakeliSk, aanlokkend.
Appe.tissant, (Fr.). Den eetluSt Opwekkend, striakelijk, aanlokkelijk, Vkker.
Appilteiren. Op stapels leggen..
Applim'atto corneae, yr. AfplattingiYan
het hoornvlies in het oog ; Applaneeren,
effenen,, 'Vlak maken.
Applaudieseiren. In de handenlqaPpen
ten teeken van goedkeuring, toejtachen,
ijzen ; Applaudissethint, o., (Fr.), , toeching, handgek19, loftuiting ;
sienr,
toe urchin Applauar
luide
nt, toejuicher.
Appliaalel, (Fr.) , applicable, (Eng.) "applicable, (D r ) anWendbar, (ftal.) . atVicabile,
(Sp.) aplicaNe. Toepasselijk, bruikb'aar ;
vr., geschiktheid on tOegepast of gebruikt toW, orden; Appticafen
(*Minden; ApPlicatie, vr„" toepaisid
aanwending; vlijt, naarstigheid; gel?r, van uitwendige gerieesmiddelen ;
,
catiOchtiol,
vakschool voor sta.fatficieren fiOogete krijgSsOo61;
mrv., dingen die op het, liloote
gelegd. worden;
deAr0,
Yingerzetting in
n de -muziek
; Appli
Fr.) afiptipier '(En g.) to apply,. ()).) appli-

ui

z ieren, anwenden, gebrauchen , afiftii-

care, (Sp.) afilicar, gebruiken, aanWentlen,
toepassen, aanbrengen ; A.OlicetUr, (op
recepten) 'het worde gebruikt.
BelegApplique, vr. (Fr.; sk.:
stuledat, aangeschroefd worden kan.
Appoggiato, (Ital.; spr. : apodsjiato). Gedra.gen, slepend (in de muziek);
giatura, yr., noot die aangehouden wordt.
Appoint, m. (Fr.), (Eng.) remittance
(draft) per appoint, balance bill, ( p.) , Abschnitt, Ausgleichswechsel, (Ital.) appunto,
cambiale a saldo, (Sp.) apunte, letra 'or
afiunte, ,fior saldo, de balance, corn:pet:sac:On,

wissel die getrokken wordt om het saldo
eener rekening te vereffenen;
trekken, (Fr.) firer par appoint, (Eng.)

to draw _per appoint, (D.) per Appoint trdssieren, (Ital.) tirare (trarre) per qApiinto,
(girar) por afiunte; saldo, a4n(Sp.)

vulling; pasmunt; munt- of, 1?anicbiljet;
Appointements, mrv. (Fr. ; spr. : apowan-

Apponantur

teman), bezoldiging; jaarwedde; Appointeeren, bezoldigen ; een rekening met de
koopmansboeken vergelijken ; Appointeur, m., assessor; vredestichter, bijlegger
van een geschil.
Apponantur acta, (Lat.). Men legge de
verhandelingen er bij; Apponatur, er
worde bijgevoegd, men voege er bij;
Apponeeren, bijvoegen, bijleggen.
Apport, o. (Fr,). Inbreng; waarden die
de man of de vrouw in de huwelijksgemeenschap inbrengt ; de onroerende goederen die bij de oprichting eener vennootschap ingebracht worden.
Apporte ! (Fr.). Breng bier !
Apporteerbok = Dresseerbok ; Apporteeren, (Fr.), aanhalen, aanbrengen, vooral
van honden het geschoten wild bij den
jager brengen.
Appositie, yr. (Lat.). Bijstelling ; verklarende bijvoeging; Appositief, als bijstelling gebruikt.
Apprebendeeren. Met een prebende
begiftigen.
Appreciabel, (Fr.) appreciable, estimable,
(Eng.) appreciable, estimable, (D.) schlitzbar,
schtitzenswert, (Ital.) apprezzabile, stimabile,
(Sp.) apreciable, estimable, schatbaar; Apprecieeren, (Fr.) apprecier, estimer, evaluer,
(Eng.) to value, to appreciate, to esteem,
(D.) schtitzen, (Ital.) valutare, apprezzare,
stimare, (Sp.) aprectar, estimar, schatten,
de waarde bepalen; schatten door deskundigen, (Fr.) faire expertise, expertiser,
(Eng.) to appraise, (D.) durch Sachverstandige abschatzen, (Ital.)far perizia, (Sp.)
pacer el aprecio; Appreciatie, (Fr.) evaluation, estimation, appreciation, prisee,
taxation, (Eng.) valuation, appraisement,
appraisal, estimation, estimate, taxation,
(D.) Schatzung, Abschatzung, (Ital.) valutazione, apprezzamento, tassazione, stima,
(Sp.) valuaciOn, avaluaciOn, avaltio, aprecio,
estimation, apreciaciOn, tasaciOn, schatting,
bepaling der waarde; Appreciatie door
deskundigen, (Fr.) expertise, (Eng.) apprai-

sement, appraisal, (D.) Schatzung durch
Sachverstandige, (Ital.)perizia, (Sp.) aprecio,
justiprecio ; Appreciatiewaarde, (Fr.) valeur estimative, valeur d'estimation, (Eng.)
appraised value, (D.) Schatzungswert, (Ital.)
valore estimativo, di stima, di aprezzamento,
(Sp.) valor estimativo, de apreciaciOn.
Apprehendeeren, (Lat.). Vatten, in
hechtenis nemen; duchten, vreezen; Apprehensie, vr., aanhouding, gevangenneming; vrees, beduchtheid, bezorgdheid;
bevatting; Apprehensionis forum (Zie
Forum) Apprehensio possessionis, aanvaarding van het bezit; Apprehensief,
vreesachtig, beschroomd.
Apprekatie, yr. (Lat.). Smeeking, drin-
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Approvisionneeren

gende bede ; Apprekatorisch, smeekend.
Apprenti, m. (Fr.). Leerjongen, leerling;
Apprentissage, m., leertijd.
Appressie, yr. (Lat.). Aandrukking; Appressiepomp, yr., perspomp.
Appréteur, m. (Fr.). Toebereider, klaarmaker, gereedmaker; Appreteeren, gereed maken, klaar maken, toebereiden ;
glanzen (van laken en andere stoffen);
Appretuur, glanzing, afwerking.
Approbamus, (Lat.). Wij keuren goed,
wij staan toe; Approbatie, yr., goedkeuring, bewilliging, toestemming; Approbatief en Approbatorisch, goedkeurend,
bewilligend, toestemmend ; Approbatur,
het wordt goedgekeurd, toegestaan (verlof
om een boek to drukken); Approbeeren,
goedkeuren, toestaan.
Approchant, (Fr.; spr. : aprosjan). Nabijkomend, ongeveer, omtrent; Approchement, o. (Fr.), nadering ; Approches,
mrv., loopgraven en andere door den
belegeraar opgeworpen werken bij het
belegeren eener vesting ; Approcheeren,
(Fr.), naderbij brengen, zetten, halen,
trekken, schuiven; naderen; belegeringswerken maken; zich approcheeren, (Fr.)
s'approcher de, (Eng.) to approach, (D.)
sich nithern, (Ital.) avvicinarsi (approssi-

marsi) di, (Sp.) aproximarse (acercarse,
avecinarse) de, naderbijkomen.
Approfondeeren, (Fr.). Uitdiepen, dieper
maken ; doorgronden, grondig onderzoeken ; Approfondissement, o., uitdieping;
grondig onderzoek, volledige nasporing.
Appropinquatie, yr. (Lat.). Nadering ;
Appropinqueeren, naderen.
Appropriatio feudi, (Lat.). Verkrijging
van een leen ; Appropriatie, (Fr.) appropriation, (Eng.) appropriation, (D.) Aneigflung, (Ital.) appropriazione, (Sp.) apropriaciOn,toeeigening, bezitneming, aanwending; Appropriatieclausule, in Engeland
het hevig betwiste recht van den staat op
het gebruik van de gelden der Anglicaansche kerk in Ierland ; Approprieeren,
(Fr.) approprier, (Eng.) to appropriate,
(D.) aneignen, (Ital.) appropriare, (Sp.)
apropriar, toeeigenen, geschikt maken
voor, in overeenstemming brengen met.
Approvisionneeren, (Fr.)approvisionner,

pourvoir de vivres, faire ses provisions,
(Eng.) to supply with provisions, (D.) ver,proviantieren, (Ital.) provvedere di viveri,
(Sp.) proveer (abastecer) de viveres, van
levensmiddelen voorzien ; een schip approvisionneeren, (Fr.) ravitailler un navire, (Eng.) to victual a vessel, (D.) ein
Schiff verproviantieren, (Ital.) vettovagliare
una nave, (Sp.) avituallar una nave, een
schip proviandeeren ; Approvisionnement, (Fr.) ravitaillement, (Eng.) provi-

Approximando

Aptera

sion, (D.) Verproviantierung,-(1tal.) provvedimento, (Sp.) provermiento, abastecimiento,

jeugd af aan ; A prima vista, (Ital.), op
het eerste gezicht, van het blad spelen
of zingen.
A priori, (Lat.). Van te voren; voor
of zonder de ervaring ; alleen door redeneering Apriorisch, alleen door het
verstand en niet door de ondervinding.
A prix fixe, (Fr.). Tot een vasten prijs.
Aprobatorium, o. (Lat.). Afscheidsrede.
Aprophetisch, (Gr.). Niet profetisch.
A proportion, (Fr.), (Eng.) in proportion, (D.) nach Verhaltnis, (Ital.) in proporzione, (Sp.) en proporciOn. Naar verhouding, in proportie.
A propos (Fr.), ook (Fr.) en die ternps,
en temps utile, opportun, diiment, (Eng.)

proviandeering, van proviand voorzien.
Approximando, (Lat.). Bij benadering,
allengskens ; Approximatie, yr., benadering ; Approximatief, bij benadering ;
Approximatieve berekening, (Fr.) calcul approximatij, devis, (Eng.) estimate,
(D.) anniihernde Berechnung, (Ital.) preventivo, (Sp.) presupuesto ; Approximatieve prijs, (Fr.) prix approximat:
(Eng.) approximate price, (D.) anniihernder Preis, (Ital.) prezzo approssimativo,
(Sp.) precio afiroximado; Approximiteit,
yr., kortste afstand tusschen twee hemellichamen.
Appui, m. (Fr. ; spr. : appwi), (Eng.)
support, (D.) Unterstutzung, Stiitze, (Ital.)
appoggio, (Sp.) apoyo. Steun, stut, ondersteuning, ruggesteun ; nadruk, klem ;
Appui-main, leunstokje voor schilders ;
Appuyeeren, (Fr.) appuyer, soutenir, seconder, (Eng.) to support, (D.) unterstiitzen,
(Ital.) appoggiare, sostenere, (Sp.) afioyar,
sostenir ; ondersteunen, schragen, stutten,
leunen; drukken, nadruk of klem leggen
op een woord.
Appuls, m. (Lat.). Stoot, aandrift; Pecods ad aquam appulsus, m. (Lat.),
een erfdienstbaarheid, die iemand het
recht geeft zijn vee op eens anders erf
te laten drinken.
Appuntamento, (Ital.). Verdrag,
spraak ; Appunto (Zie Appoint).
A. pr. = anno praesenti. In het tegenwoordige jaar.
Apractisch, (Gr.) = Impotent ; Apraxie = Impotentie.
A. praec. = Anno praecedenti. In
het vorige jaar.
Anno praesenti. In het
A. praes,
tegenwoordige jaar.
A. praeterito, = Anno praeterito. In
het afgeloopen jaar.
A. p. R. C. = Anno post Rom am
conditam, (Lat.). In het jaar na de stichting van Rome.
Aprês, (Fr. ; spr. : apree). Daarna, na ;
Aprês nous le deluge, na ons de zondvloed, hoe het na mijn dood gaan zal is
mij onverschillig (gezegde van Lodewijk
XV, koning van Frankrijk).
April, yr. (Fr.). Hellende weg tegen
een, wal of dijk, waarlangs men op dien
wal of dijk kan komen.
April, m. (Lat.). Openingsmaand, waarin zich de aarde tot nieuwe vruchtbaarheid opent, ook grasmaand genoemd ;
Aprilgek, m., degene dien men op den
I April voor gek laat loopen ; Aprilwe=
der, o., zeer veranderlijk weder.
A prima aetate, (Lat.). Van de eerste

in time, in due time, timely, duly, opportunely, (D.) zu gelegener oder rechter Zeit,
wie gerufen, was ich sagen wollte, die ich
es vergesse, eben fallt mir ein (Ital.) a (in)
'
tempo, in tempo utile, opportuno,
a (in)
tempo debit°, debitamente, (Sp.) a tiempo,
a debido (buen) tiempo, debidamente, en
tiempo opertuno. Te gelegener tijd, juist
van pas ; in een gesprek als overgang
of afbreking : wat ik zeggen wilde, voordat ik het vergeet, daar valt mij juist in.
Aprosopie, vr. (Gr.). Ontstentenis van
het gelaat ; Aprosopolept, m., degene
bij wien geen aanzien des persoons bestaat ; Aprosopus, misgeboorte zonder
aangezicht.
Apsaras, mrv. Vrouwelijke geesten
(nymphen) in de Veda's.
Apside, yr. (Gr.). Overwelfde halfronde
altaarnis ; een der beide punten in de
loopbaan eener planeet, waarop deze
zich het dichtst bij of het verst van de
zon af bevindt; Apsidenlijn, yr., grootste
as van de loopbaan eener planeet ; Ap=
sidiole, yr., kleine vierhoekige koorkapel ; Apsis Apside. Zie Apogeum,
Aphelium.
Apsorisch. Dienstig tegen huiduitslag.
Apsychie, yr. (Gr.). Onmacht, flauwte,
bezwijming, schijndood = Apopsychie.
Apteeren, (Lat.). Aanpassen, pasklaar
maken ; Apteering, vr. aanpassing; Aptitude, yr. (Fr.), geschiktheid, aanleg, bevoegdheid.
Aptera, mrv. (Gr.). Insecten zonder
vleugels, b.v. vlooien, spinnen; Apteraal
en Apterisch, vleugelloos; Apterix, vr.,
vogel op Nieuw-Zeeland, die, evenals de
struisvogel en de casuaris, niet vliegen
kan; zijn snavel gelijkt op die eener snip
en hij heeft pooten als die eener kip ; hij
is zoo groot als een kip ; de inboorlingen
noemen hem Kiwi naar zijn geschreeuw,
dat op een schel gefluit gelijkt ; Aptero=
logie, vr., beschrijving der ongevleugelde
insecten.

Apterodicera
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Apterodicera, mrv. Insecten zonder ,leidiug uit de oudheid; een der bekendste
is de Pont du Gard in het zuiden van
vleugels met twee voelhorens en zes
Frankrijk.
pooten.
Aqua fortis, (Lat.). Sterkwater; AquaAptota, mrv. (Gr.). Onverbuigbare zelffortiste, m., etser.
standige naamwoorden.
Aquagium, o. (Lat.). Recht van afAptumisme, o. Algemeene bruikbaarwatering, bevoegdheid om het water van
heid ; Aptumist, m., degene die men
landerijen te loozen op lager liggende
voor alles gebruiken kan, iemand die
gronden.
voor alles bruikbaar is.
Aqua Oregoriana, (Lat.). Gregoriaanseh
Aptychus, m. Tweeschelpige vorming
water, met asch, zout en wijn vermengd
die tot dekstuk der Ammonieten dient.
zuiveringswater zoo genoemd naar Paus
A punto, (Ital.). Geheel overeenGregorius IX; — hydrosulphurata, zwavelstemmend (Zie Appoint) ; A punto
waterstofwater; intercus of inter cutem,
d'arco, met de punt van den strijkstok.
huidwaterzucht (Zie Anasarca); — lauroApurement, o. (Fr.). Het nazien en het
cerasi, laurierkerswater.
afsluiten eener rekening, waarna de rekenAquamanile of Aquamanus, m. (Lat.).
.plichtige gedechargeerd wordt ; ApuIsom waarin de mis lezende priester zijn
reeren, een rekening nazien om zich .te
handen wascht.
vergewissen dat zij in orde is.
Aquamarijn, m. (Lat.). Zeegroene edelApus, m. (Gr.). Misgeboorte zonder
steen.
beenen; zoetwaterschaaldier.
Aqua mihi haeret, (Lat.). 1k ben ,geApyra, mrv. (Gr.). Offers zonder vuur.
dwongen op te houden, eig. van het
Apyrenisch, (Gr.). Wordt gezegd van
water in het wateruurwerk, dat afgeloopen
vruchten die geen steen of pit bevatten.
is, omdat daarnaar in reehtszaken de
Apyretisch, (Gr.). Zonder koorts; Apytijd, gedurende welken een redenaar
rexie, yr., het zonder koorts zijn.
mocht spreken, werd afgemeten.
Apyrine, yr. Stijfsel die uit kokosnoot
Aqua ophthalmica, yr. Oogwater ; —
wordt gemaakt.
fiartus, vruchtwater, water bij het ter
Apyrisch, (Gr.). Vuurvast, onbrandbaar.
wereld brengen van een kind; — perennis,
Apyriet, 0. Zweedsch rookloos buskruit.
altijd stroomend water ; — phagedaenica,
Apyrothium, o. Ongebrande (natuurlijke)
teerwater ;
kwikzilveroxydewater;
zwavel.
plumbi, plumbica, saturnina, loodwater;
Aequanimiteit Equanimiteit.
— pluvia of pluvialis, regenwater ; —
Aq = Aqua, vr. (Lat.). Water; — aerata,
quotidiana, dagelijksch water; — regis,
koolzuurwater; aeria, regenwater ;
koningswater.
wijngeest, brandewijn; ammoniae,
—alm,
Aquapunctuur, vr. Geneeswijze die
ammoniakwater ; — amygdalarum amararum, bittere amandelenwater ; — anti- bestaat in het doorboren van de huid
miasmatica, water dat dienstig is tegen door middel van een vrij sterk waterstraaltje om zenuwpijnen en rheumatische
besmetting; — aperitiva, Weener laxeerardens, brandewijn; — aurantii pijnen te stillen.
drank ;
Aquarel, o. Het schilderen met doorof aurantiorum, oranjebloesemwater, —
schijnende in water geweekte verven ;
barytae, barytwater ; Binelli, bloedschilderij in waterverf ; Aquarellist, m.,
stelpend water ; — calcaria of calcis,
schilder met waterverf.
kalkwater; — calida, warm water; —
Aquariaden, mrv. Zwermen van vallende
chlorata,
camphorae, kamferwater ;
sterren die uit het sterrenbeeld de Waterchlori, oxymuriatica, chloorwater ; —
man voortkom en.
cochleariae, lepelbladwater ; coelestis,
Aquarrers, mrv. Oude godsdienstige
hemelwater, regenwater ; — cohobata,
sekte die de grootste onthouding en
met etherische olie bezwangerd water ;
matigheid predikte en zelfs bij het avond— communis, bronwater, putwater ;
maal water in plaats van wijn gebruikte.
composita, samengesteld water ;
Aquarium, o. (Lat.). Bewaarplaats van
creosotica, creosootwater ; — destillata,
water in een apotheek; verzameling van
door distillatie gezuiverd water, gedistilglazen bakken, die met zoet of zout water
leerd water.
gevuld zijn, waarin men zoetwater- of
Aqua etigni interdicere, (Lat.). Iemand
zeedieren brengt om hunne levenswijze
water en vuur ontzeggen, d.i. hem uit de
en hunne bewegingen te kunnen gademaatschappij stooten, verbannen.
slaan ; kom voor goudvisschen en andere
A quadro (Ital.). Vierstemmig. Zie
visschen ; Aquarius, m., Waterman, een
A quattro voci.
der twaalf teekens van den Dierenriem.
Aquae, mrv. (Lat.). Wateren; badplaats.
Aqua rosarum, yr. Rozenwater ;
Aquaeduct, m. (Lat.). Steenen water-

Aquaticum

saphyrina, blauw oogwater; — saturnina,
loodhoudend water ; sinapis, mosterdwater ; — solvens, oplossend water;
— sulfihurato-acedula, zwavelzuurwater,
Hahnemansche wijnproef ; — thermarum,
mineraalwater.
Aquaticum, o. Recht om een waterstroom te gebruiken ; tol op een rivier.
Aquatilia, mrv. Dieren en planten die
in het water leven.
Aquatinta, (Ital.). Graveerkunst die
teekeningen in Oost-Indischen inkt nabootst.
Aquatisch, (Lat.). Waterig, moerassig ;
Aquatische planten, moerasplanten.
Aqua Toffana, yr. (Ital.). Berucht vergif dat tegen het midden der 17de eeuw
door eene te Palermo woonachtige vrouw,
Toffana genaamd, is , uitgevonden; uit een
geruchtmakend , rechtsgeding is gebleken,
dat dit vergif den dood van - meer dan
boo personen heeft veroorzaakt, waaronder, naar men zegt, Pans Clemens XIV;
de samenstelling van dit vergif is tot nu
toe niet nauwkeurig bekend; men gelooft
dat hot vooral arseniekzuur bevatte. (Zie
Poison).
A quatre ipingles, (Fr.; spr.: akatreepeingk). In de puntjes, om door een
ringetje te halen; A quatre mains, a
quattro mani, vierhandig; A quattro
voci, vierstemmig.
Aqua vegeto-mineralis Ooulardi, vr.
In water opgelost lood dat dient als opdrogend geneesmiddel bij zweren, zoo
genoemd naar den chirurg Goulard te

Montpellier.

Aqua vitae, (Lat.). Levenswater ;
brandewijn.
Aquetta, (Ital.). Italiaansche kruidenwijn;
ook Aqua Toffana.
Aquifoliaceen. Plantenfamilie uit de
orde der Frungulinen.
Aquila, vr. (Lat.). Arend, adelaar; bijz.
het veldteeken der Romeinsche legioenen;
driehoekige gevelspits van een tempel;
koorlessenaar in den vorrn van een arend ;
— alba, witte arend d. steen der wijzen,
wit sublimaat, salmoniak, zoutzuur kwik;
— alba mi ti gala , verzoet of halfchloorkwik ; — corneae, vlek op het hoornvlies ;
- cutis, blaasje op de huid; Aquila non
cap*, muscas, een adelaar vangt geen
vliegen.
Aquilaria. Adelaarsboom ; adelaarshout.
Zie Agalloche.
Aquileges en Aquilices, mrv. Zij, die
de kunst verstaan van bronnen op te
sporen en het water te leiden, waterbouwkundigen.
Aquilegia.
plantensoort uit de
familie der Ranunculaceen.
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Aquiliceu n, o. (Lat.). Feest - ter eere
van Jupiter in tijden van droogte om
regen te krijgen.
kquilifer, m. (Lat.). In de Romeinsche
legers hij die den adelaar van het legioen
draagt, vaandrig, kenbaar aan de' leeuwenof berenhuid, die hij over helm en
schouders droeg.
Aquilinen, mrv. Geslacht der 'arenden.
Aquilische wet, lex AqUilia, yr. Oudromeinsche wet betreffende het met,opzet
toebrengen van schade aan eens anders
vermogen, zoo genoemd naar den yolkstribuun Aquilius.
Aquilo, m. (Lat.), (Fr:) aquilon. Noordenwind of noordoostenwind ; Aquilonaal,
Aquilonair en Aquilonisch, noordelijk.
Aquimiale en Aquiminarium, o. (Lat.).
Waschbekken, wijwatervat.
A quoi bon ? (Fr. spr.: akwabon). Wat
baat het ? Wat helpt het?
A. R.
Academiae vector, (Lat.).
Rector magnificus eener universiteit ; 'a. r.
anno regal, in het jaar der regeering.
Ara, yr. (Lat.). Altaar.
Ara, m. Groote Zuid-Amerikaansche
papegaai met prachtige veeren.
Aruba. Zie Arba.
Arabella. Vrouwennaam, die Arabische
vrouw beteekent; Arabesk, VT., geschilderd of gebeeldhouwd ornament, dat een
grillige vereeniging van bloemen, vruehten,
heesters, dieren, enz. voorstelt; deze soort
van bouwkundige versiering moet niet
aan' de Arabieren toegeschreven morden,
want zij was reeds awl' de ouden bekend;
daar de Mohamedaansche godsdienst aan
de Arabieren verbood menschen of dieren
of te beelden, hebben zij veel gebruik
gemaakt van deze versiering, waardoor
de benaming arabesken ontstaan is ; Ara=
biciteit, yr., het wezen of de kennis der
Arabische taal; Arabier, iemand die
uit Arabic afkomstig is; Arabine, vr.,
arabinezuur (C 12 H„0„), hoofdbestanddeel
der Arabische gom; Arabis, ganzekruid,
plantensoort uit de familie der Cruciferen;
Arabiseeren, een Arabisch voorkomen
geven, de Arabieren naapen ; het Arabisch
beoefenen; Arabisme, o., eigenaardige
Arabische uitdrukking; Arabist, m., kenner of beoefenaar der Arabische taal;
Arabo-tedesco, (Ital.), in de schilderkunst
en beeldhouwkunst een mengsel van den
Moorschen, Romaanschen en Gothischen
stijl.
Arachis. Aardnoteplant, plant uit de
familie der Leguminosen, die aan don
Senegal en op de westkust van Afrika
groeit en ook in het zuiden van Spanje
verbouwd wordt ; Naar zaad verschaft

Arachne
een olie, waarin een belangrijke handel
gedreven wordt.
Arachne, vr. (Gr.). Meisje uit Lydie,
die Minerva in het weven en borduren
trachtte te overtreffen en die tot straf in
een spin veranderd werd ; spin, spinneweb ; Arachnoldea, yr., spinnewebvlies,
het middelste der vliezen, die de hersens
en het ruggemerg omkleeden; Arachnidae
of Arachniden, mrv., spinnen, spinachtige
dieren ; Arachnieten, mrv., spinsteenen,
zeestersteenen ; Arachnitis, vr., ontsteking
van het spinnewebvlies; Arachnolieten
= Arachnieten, Arachnoloog, m., kenner
der spinnen; Arachnologie, vr., natuurlijke
historie der spinnen, beschrijving der
spinnen; kunst om uit spinnewebben het
weder te voorspellen ; Arachnopodium,
o., spinnepoot, heelkundig instrument.
Arai, o. (Arab.). Plaats tusschen hemel
en hel, vagevuur der Mohamedanen.
Aragoniet, o. Koolzure kalk.
Arak, yr. (Maleisch). Brandewijn uit
rijst en suiker.
Aralia. Plantensoort uit de familie der

Araliaceen.
Araliaceen, mrv. Plantenfamilie uit de
orde der Umbellifloren.
Arancini, mrv. (Ital.). Kleine gedroogde
en gesuikerde goudappels.
Arancite, (Ital.). Krachtige wijn op
Sicilie.
Araneiden --__, Arachniden. Araneoloog
= Arachnoloog. Araneologie = Arach=
nologie.
Aranzada, yr. Spaansche vlaktemaat
vooral voor wijnbergen = 382/, are.
Arare bove et asino, (Lat.). Met os
en ezel ploegen, d. i. iets verkeerd
beginnen of aanpakken.
Araroba, yr. Goapoeder, dat uit de holten
van een Braziliaanschen boom komt en
tegen huidziekten gebruikt worth.
Aratura, yr. (Lat.). Vroondienst vooral
op den akker.
Araucaria. Prachtige sierboom uit de
familie der Coniferen.
Arrazzie = Arrazzi.
Arba, yr. Oostersche wagen met twee
wielen en met den paard er voor gespannen ;
groote wagen met vier wielen.
Arbaa, yr. Egyptische gouden munt.
Arbalête, vr. (Fr.). Handboog; Arbaletrier, m. (Fr.), handboogschutter.
Arbigassi, mrv. Opzichters over de
hofbedienden van den sultan.
Arbiter, m. (Lat.), (Fr.) arbitre, (Eng.)

arbitrator, (D.) Schiedsmann,Schiedsrkhter,
(Ital.) arbitro, (Sp.) arbitro. Scheidsman,
scheidsrechter; derde Arbiter, (Fr.), tiers
arbitre, surarbitre, (Eng.) . umpire, (D.) der
dritte Schiedsrichter, (Ital.) terzo arbitro,
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soprarbitro, (Sp.) juez (tercero) arbitro ;
Arbitraal, door scheidsrechters te beslechten of uit te maken ; Arbitrale uitspraak
of beslissing, (Fr.) jugement arbitral,
decision arbitrale, (Eng.) award, (D.)
Schiedsrichterspruch, (Ital.) sentenza (deci-

sione) degli arbitri, (Sp.) juicio (sentencia)
de los arbitros, decisiOn arbitral; Arbitrage,
vr. (Fr.) arbitrage, (Eng.) arbitration, (D.)
Schiedsrichterspruch, (Ital.) arbitraggio,
(Sp.) arbitraje, beslechting door scheidsrechters ; Arbitrage, (Fr.) arbitrage de
change, (Eng.) arbitration of exchange,
(D.) Kursberechnung, (Ital.) arbitraggio di
cambio, (Sp.) arbitraje de cambio, koersberekening, berekening van den koers
waartegen men wissels en ander handelspapier het voordeeligst plaatsen kan ;
Arbitrageur, m. (Fr.) cambiste, (Eng.)
cambist, (D.) Arbitrageur, (Ital.) cambista,
(Sp.) cambista, berekenaar van den voordeeligsten koers ; Arbitreeren, (Fr.) arbitrer, juger par des arbitres, (Eng.) to

settle by arbitration, to award, (D.) durch
ein Schiedsgericht entscheiden, (Ital.) agginstare per arbitraggio, (Sp.) ajustar por
arbitraje, door scheidsrechters beslissen ;
Arbitrair, willekeurig, eigenmachtig; Ar=
bitrio, (Ital.), het goeddunken, het naar
welgevallen handelen met de maat in de
muziek ; a silo arbitrio, naar het goeddunken van den zanger wat de maat en
de voordracht betreft ; Arbitrium, o. (Lat.),
uitspraak, bevinding, meening, willekeur ;
— divinum, besluit Gods ; — judicis,
bevinding van den rechter ; - - liberum,
vrije wil van den mensch.
Arbolade, yr. (Fr.). Perensapvlade; taart
bestaande uit meel, melk, boter, suiker
en perensap.
Arbor, vr. (Lat.). Boom; — ctifinitatis,
stamboom voor de verwantschap in de
zijlinien ; — consanguinitatis, stamboom;
Arbor=day, feestdag in Noordamerika
waarop door schoolkinderen boompjes
geplant worden; — Dianae, Dianaboom,
zilverboom in de scheikunde.
Arborescent, (Lat.). Als een boom opgroeiend ; Arborescentie, yr., groei als
van een boom ; Arboresceeren, groeien
als een boom.
Arbor finalis, (Lat.). Grensboom in de
middeleeuwen ; — genealogica, stamboom.
Arboreeren, (Fr.). Planten, oprichten,
opsteken; omhoog hijschen.
Arboricultuur, yr. (Fr.). Boomkweeking,
boomteelt.
Arborisatie, vr. Natuurlijke afteekening
van boomen en bladeren op gesteenten;
Arborisch, boomachtig ; Arborist, boomkweeker ; kenner van de geneeskracht
van boomen en planten.

Arbor philosophica
Arbor philosophica, yr. (Lat.). = Arbor
Dianae; Arbor vitae, levensboom (in de
kleine hersens); Arbor Saturni, loodboom.
Arbousse, yr. (Fr.). Watermeloen.
Arbutus, yr. (Lat.). Aardbezieboom,
plantensoort uit de familie der Ericaceen.
Arc, m. (Fr.). Boog ; Arc de triomphe,
zegeboog, eereboog.
Arca, yr. (Gr.) Grenssteen.
Arcade, yr. (Fr.). Boogvormig overwulf
sel ; overdekte gaanderij ; Arcadiers, mrv.,
leden van een letterkundig genootschap
in 1690 to Rome opgericht.
Arcadia. Provincie van Griekenland
door herders bewoond en die de dichters
der oudheid tot den zetel der onschuld
en des geluks gemaakt hebben.
Arcadius. Eerste Keizer van het OostRomeinsche rijk (395-4o8).
Arcana, mrv. (Lat.). Geheimen, verborgenheden, geheime middelen, geheime kunsten ; Arcanist, m., degene die het geheim
van de fabricatie van een artikel kent.
Arcanson, m. (Fr.). Vioolhars. Zie Colophonium.
Arcanum, o. (Lat.). Verborgenheid, geheim; — cosmeticum, geheim schoonheidsmiddel ; — duplicatum, zwavelzuur kalium.
Arcarius, m. (Lat.) Kassier, schatmeester.
Arcasse, yr. (Fr.). Spiegel van een schip.
Arcatuur, yr. (Lat.). Verbinding van
kleine bogen onder ramen.
Arc=boutant, (Fr.; spr. : arkboetan).
Steunpilaar, pilaar die aan den buitenkant
van een muur of gewelf aangebracht is
en die van boven den vorm van een
boog heeft ; Arcbouteeren, door steunpilaren stutten, schragen, schoren.
Arceau, m. (Fr.; spr.: arso). Kromming
van een boog; in de bouwkunde klaverbladtrek.
Arcera, yr. (Lat.). Bij de Romeinen een
overdekte wagen met vier wielen voor
ziekelijke personen ; draagbaar.
Archalsme, o. (Gr.). Verouderde uitdrukking of woord; Archastisch, verouderd.
Arche, yr. (Fr.). Ark.
Archegeet, m. (Gr.). Stamvader ; aanvoerder, opperhoofd.
Archegonien, yr. (Gr.). Vrouwelijke
geslachtsorganen bij de hoogere Crypto-

gamen.
Archegosaurus, m. (Gr.). Voorwereldlijk hagedisachtig dier.
Archeion, o. (Gr.). Verzamelplaats der
overheid, raadhuis ; archief.
Archekptoma = Archoptoma.
Archeley = Arkely.
Archelogie, yr. (Gr.). Algemeene beschouwing over theorie en ervaring in
de heelkunde.
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Archeographie, vr. (Gr.). Beschrijving
van oudheden; Archeographisch, oudheden beschrijvend ; Archeoloog, m., oudheidkundige, oudheidkenner ; Archeologie,
vr., oudheidkunde ; deze wetenschap
omvat de letterkundige archeologie, die
onderverdeeld wordt in Paleographie
(ontcijfering en kennis van oude handschriften), Difilomatiek (onderzoek naar
de echtheid van oude handschriften en
oorkonden), Efiigraphie (het verzamelen
en verklaren van oude opschriften);
archeologische kunst (d. i. de beschrijving
van oude gebouwen en kunstwerken) ;
Numismatiek, (kennis van oude munten
en gedenkpenningen), Iconographie, (studie
van oude portretten en historische personen) ; Plastiek, modeleerkunst; Toreutiek
(kunst van het drijven of ciseleeren van
metalen), Glyptiek (graveeren op edelgesteenten) , Ceramiek (pottenbakkerskunst);
Archeologisch, wat de oudheden betreft.
Archeopteryx, m. (Gr.). Voorwereldlijke vogel, wiens staart uit een reeks
wervels bestaat.
Archeus, m. (Gr.). Wereldgeest (bij de
alchimisten).
Archer, m. (Fr. ; spr. : arsjee). Boogschutter ; — du guet, voormalig gerechtsdienaar.
Arches-court _=-= Court of Arches (Eng.;
spr.: koort of aasjes). Voornaamste geestelijk gerechtshof in Engeland dat onder den
aartsbisschop van Canterbury staat.
Archetype, o. (Gr.). Oorspronkelijk,
origineel, oorspronkelijk beeld ; eerste
druk van een bock ; Archetypisch, het
oorspronkelijk beeld of den eersten druk
betreffend.
Archi. Voorvoegsel dat carts beteekent.
Archiater, m. (Gr.). Eerste geneesheer,
lijfarts ; Archibouffon, m., (Fr. ; spr. :
arsjiboe fon), aartspotsenmaker ; Archica=
merarius, m., opperkamerheer; Archicancellarius, m., aartskanselier; Archica=
pifer, m., aartsspijzenopbrenger, grootmeester eener vorstelijke huishouding ;
Archidiaconus, m., aartsdiaken, eerste
helper in een geestelijk ambt ; Archidio=
tees, o., voornaamste kerspel van een
aartsbisdom ; Archiduc, m. (Fr.), aartshertog; Archiepiscopaal, aartsbisschoppelijk ; Archiepiscopaat, o., waardigheid
van aartsbisschop ; Archiepiscopus, m.,
aartsbisschop ; Archihierarch, m., hoogepriester; Archihierarchie, vr., hoogepriesterdom ; Archihierie, vr., waardigheid van hoogepriester in de GriekschRussische kerk.
Archief, o. Verzameling van staatsstukken, oude oorkonden, charters en
andere belangrijke stukken ; plaats waar
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zulke stukken bewaard warden; Archivalia, mrv., stukken die tot een archief
behooren ; ;Archivalisch, wat het archief
betteft ; Archivaris, m., bewaarder, opzichter en kenner eener verzameling van
oorkonden.
Archilochisch, (Gr.). Bijtend, hoonend
(naar den Griekschen dichter Archilochus,
70o v. C.) den uitvinder -der jambische
poezie); Archilochisch vers, vers dat,
naar men zegt, door dien dichter uitgevonden `- is.
Archimagie, yr. (Gr.). Aartstooverkunst
(kunst om goud en zilver te maken);
ArChimagus, m., aartstoovenaar ; Archimandriet, m., abt in de Grieksche Kerk ;
Archimle Alchimie ; Archimimus, m.,
degene die de hoofdrol speelde in de
Oud-Romeinsche pantomime ; Archimonasterium, o., hoofdklooster ; bisschoppelijke tetel ; Archioecetwom, m., beheerder van het kerkelijk .verrriogen ; Archiofficia,' mrv., hoogste ambten ; Archiogenesis, yr:, eerste voortbrenging, schepping ; Archipapa, , m., opperste kerkbestuitrder in de Grieksche Kerk ; Archipel
(agus), m., voornaamste zee, eilandenzee,
in het bijzonder de Griektche Archipel
of Egersche Zee; Archipheraciet, m.,
schoolopziener bij de Joden ; Archipresbyter, m., opperkerkvoogd; Archipresbyteriaat, o., waardigheid van oppertkerk-voogd ; Archisacerdos, m., hoogepriester ; Arthisterium, o. = Archimbnasterium; Archisynagogus = Archipheraciet ; Archispermen = Gyrhnospermen.
Archimedes. Grootste wiskunstenaar
der oudheid, geboren te Syracuse (287—
212 v. C.); hij heeft o. a. de schroef
zonder eind en het tandrad uitgevonden
en verdedigde langen tijd zijn vaderstad
tegen de Romeinen, die Naar belegerdeh;
toen Syracuse eindelijk genomen was,
beval de Romeinsche veldheer Marcellus
dat Archimedes gespaard zou worden ;
maar deze, verdiept in het zoeken naar
de oplossing van een vraagstuk, had van
de inneming der stad niets gemerkt en
werd gedood door een soldaat, die hem
niet kende en boos werd, omdat Archimedes niet op zijn vragen antwoordde ;
een merkwaardige omstandigheid in het
leven van Archimedes heeft betrekking
op de ontdekking van een der vruchtbaarste grondbeginselen der hydrostatica;
Hiero II, koning van Syracuse, had bij
een goudsmid een gouden kroon laten
maken, waarin, naar hij meende, een hoeveelheid zilver gemengd was ; hij raadpleegde Archimedes over de tniddelen
om het bedrog te ontdekken, maar zOO

ArchOn
dat de `kroon ongeschonden bleef ; de
beroemde geleerde dacht er over -na,
maar kon dit vraagstuk niet dadelijk
oplossen; toen Archimedes eens in het
bad was, bemerkte hij dat zijn in het
water gedompelde ledematen veel aan
gewicht verloren ; toen ging hem een
licht op en hij vond de volgende wet :

elk in het water gedomfield lichaam verliest een deel van . zijn gewicht, dat gelijk
is aan het gewicht -der hoeveelheid water,
welke door dat lichaam verplaatst writ'dt,
in zijn vreugde over deze ontdekking
verliet Archimedes het bad en liep de
straat op al roepende : Eureka! (ik heb
het gevonden) ; inderdaad had hij het
middel gevonden om het specifiek gewicht
der - lichamen te bepalen.
Architectuur, vr. (Lat.). BouWkuhst,
bouwtratit; Architectura civilis, burgerlijke bouwkunst; — hydraUlich, waterbouvAunde; — krijgsbouwkunde ; — navalis, scheepsl?odwkunst;
— phthisica, aanleg voor lorigtetifig,
ruralis, landbouwkunde; Architect; m.
(Gr.), bouwkuhdige, bouwheer, bouwmeester ; ArchitectObiek, 'W. (Gr.), leer
der bouwkunst ; Architectonisch, wat
op de bouwkunst betrekkiiik heeft;
Architectbnograaf, m., beschrij\rer van
gebouwen, leeraar in de bouwkunst; Architecturaal, bouwkunstig.
Arthitraaf, yr. De op k-olommen rustende dwarsbalk, bindbalk, bovendrempel.
Archivate, vr.(Fr.).Uitstekende kromme
rand, kroonboog.
Archoeele-, yr. (Gr.). Breuk van den
dikken darm; Archocystosyrinx, yr.,
'fistel van den dikken darm en de waterblaas.
Archologie, yr. (Gr.). Eerste deel der
Wereldwijsheid = Fundamentaal-philo=
sophie.
Archometron, o. (Gr.). Werktuig ter
bepaling der wijdte van den dikken darm.
Archon, m. (mrv. Archonten) .(Gr.).
Voornaamste overheidspersoon in Athene.
Na den laatsten koning Codrus was er
eerst een archon die voor het leven benoemd werd ; in 752 v. C. werd de duur
van het archontaat op tien jaar bepaald;
in 683 v. C. werden er negen archonten
aangesteld voor den tijd van een jaar ;
de eerste heette eponymus, omdat het
jaar naar hem genoemd werd ; aan den
tweeden, die den naam van basileus
(koning) droeg, was de zorg voor den
godsdienst opgedragen ; alles wat het
krijgswezen en de rechtspraak over de te
Athene gevestigde vreemdelingen betrof,
behoorde tot de bevoegdheden van den
derden archon die den titel van tolemar-
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thus (veldheer, minister van oorlog) droeg ;
de laatste zes archonten, die met • den.
naam thesmotheten bestempeld werden,
zorgden voor de rechtsbedeeling, voor,
zoover andere beambten niet daarmede
belast waren.
Archoptomao en Archoptosis, yr. (Gr.).
Verzakking van den, dikken darm, en, den
aars • Archorrhagie, vr., bloedvloeiing
uit den aars ; Achorrheue, yr., het vloeien
van bloed en slijm uit den aars ,• Arch°.
syrinx, fistel aan den dikken darm of
aars,
Arciere, m. (Ital.; spr.: artsjiair). Boogschutter, lijfwacht.
Arcitenens, m. (Lat.). Het sterrenbeeld
de Schutter in den Dierenriem.
ACCO, m. (Ital.). Boog, strijkstok.
Aron, m. (Fr.). Zadelboog; bij hoedenmakers boog ter bereiding van het haar;
bij stukadoors boog.
Arcose, yr. Zandsteen die met veldspaat en soms ook met glimmer verbonden is.
Arcot of Arco, m. (Fr.). Afval bij het
smelten; metaalkorrels die bij het smelten
in de asch vallen.
Arctatie, yr. (Lat.). Vernauwing, verstopping der ingewanden ; drukking door
een verband.
Arctior citatio, yr. (Lat.). Verscherpte
dagvaarding.
Arctisch, (Gr.). Noordelijk ; Arctische
pool, noordpool. Zie Antarctisch.
Arctius jus, (Lat.). Het engere recht ;
— mandatum, verscherpt bevel.
Arctomys. Mormeldier.
Arctopitheci, m. mrv. (Gr.). Zuidamerikaansche kleine apen met klauwen en
een langen behaarden staart ; de bekendste soort is de ouistiti.
Arctostaphylos. Berendruif, plantensoort uit de familie der Ericaceen.
Arctotis, Berenoor, plantensoort uit de
familie der Composita.
Arcturus, m. (Gr.). De berenwachter,
ster der eerste grootte in het sterrenbeeld
Boo/es (Ossendrijver).
Arctuur, Arctura, (Lat.). Kromming
der nagels.
Arcuatim, (Lat.). Boogvormig; Arcuatie, vr., kromming der beenderen bij kinderen die de Engelsche ziekte krijgen.
Arcuatus morbis, m. (Lat.). Geelzucht.
Arcuballista, yr. (Lat.). Kruisboog; Ar.
cuballistarius, m. (Lat.), kruisboogschuiter.
Arcuccio, m. (Ital. ; spr.: arkoetsio).
Boog over een kinderwieg.
Arcula„ yr. (Lat.). Juweelkistje ; balsem-,
doosje
Arculus senhlis, (Lat.). Ringvormige,,

Areola

verduistering van het hoornvlies in het
oog. (Zie Qerontotoxon).
Areus, m. (Lat.). Boog, kromming;
diurnus, dagboog der sterren ; nocturnus,
naehtboog der sterren ; — triumPhalis,
zege- of triomfboog.
Ardasse, yr. (Fr.). Perzische floretzijde;
Ardassine, yr. (Fr.). Perzische parelzijde.
Ardea, yr. (Lat.). Reiger, vogel die behoort tot de familie der Ardeidae.
Ardeb, m. Egyptische korenmaat, te
Cairo = 183 liter, te Alexandria 271 liter,
te Rosette 290 liter.
Ardelio, m. (Lat.). Gedienstige bemoeial,
iemand die het altijd druk heeft en toch
niets tot stand brengt.
Ardelle (eau d'), (Fr.). Anjelierwater
(fijne brandewijn).
Ardent, (Lat.). Brandend, gloeiend ;
vurig ; Ardeur, (Fr.), gloed, hitte ; vuur,
drift, ijver.
Ardisia. Plantensoort uit de familie der

Myrsinaceen.
Ardito, (Ital.). Met kracht, flunk, stoutmoedig.
Ardor, m. (Lat.). Warmte, hitte ; ijver;
— stomac hi, het branden op de maag;
urinae, koude pis ; ventriculi = stomachi.
Ardua quaestio, (Lat.). Moeilijke of
lastige vraag ; Arduiteit, yr. (Lat.), moeilijkheid, steilheid.
Are, m. (Fr.). Eenheid der vlaktemaat
= loo vierkante meters.
Area, vr. (Lat.). Vlakte, open plein in
een stad, open plaats voor een huis ; het
erf, de plaats waar een huis gestaan
heeft of staan kan ; de renbaan in den
circus; — celsi, kringvormige kale plek
in het haar ; Areaal, vlakke inhoud.
Areb, m. Indische rekenmunt = 25 lak
ropijen of 2 1/2 millioen ropijen = 2886793
gulden.
A , reculons, (Fr.). Rugwaarts, achteruit.
Aredas, mrv. Lichte Oostindische stoffen.
Arefaceeren, (Lat.). Verdrogen, uitdrogen ; Arefactie, yr., uitdroging van
gene esmiddelen om ze tot poeder te maken.
Areka of Arekapalm (Areca Catachu).
Boom wiens nootvormige vruchten tot
bereiding van betel gebruikt worden.
Arelatisch Rijk, o. Bourgondie in de
negende en tiende eeuw.
Arena, yr. (Lat.). Zand, zandvlakte, de
met zand bestrooide kampplaats, het strijdperk in het ampitheater; Arenarius, m.
(Lat.), gladiator; Arenatie, yr., bestrooiirig
met zand ; -zandbad ; Arena urinaria. Zie
Psummlsme.
Arenga. Suikerpalm.
Arennia.Zoutkopererts uit Chili en Peru.
Arenosus, (Lat.). Zandig.
Areola,. yr., (Lat.). Kring orn den tepel

Areometer
aan de borst eener vrouw ; kring rondom
een pok.
Areometer, m. (Gr.). Hydrostatisch instrument dat client om het specifiek gewicht eener stof te bepalen; Areometrie,
vr., bepaling van het specifiek gewicht;
Areometerpipette, vr., instrument waarmede men uit vloeistoffen steeds dezelfde
gewichtshoeveelheid kan putten.
Areopagus, m. (Gr.). Heuvel van Mars
(Ares); beroemde rechtbank in Athene,
die zitting hield op dien heuvel; Areopagiet, m., lid van die rechtbank.
Areostyle, m. (Gr.). Gebouw met wijd
uit elkander staande kolommen.
Areotectoniek, yr. (Gr.). Aanval en verdediging van vestingen; Areotectonisch,
wat op areotectoniek betrekking heeft.
Areotisch. Wat de porien opent, het
zweeten bevorderend.
Ares, (Gr.). Krijgsgod der oude Grieken.
(Zie Mars).
Aretaloog, m. (Gr.). Tafelredenaar,
slemper en brasser; Aretalogie, yr.,
slechte voordracht.
Arete, vr. (Fr.). Graat, vischgraat; kam
van een gebergte ; scherpe kant.
Arete, vr. (Gr.). Deugd.
Arethusa, vr. Beroemde bron op het
eiland Ortygia bij Syracuse ; nimf die bij
die bron behoort; volgens de mythologie
was Arethusa een nimf, die, toen zij zich
in den Alpheus in Griekenland baadde,
door den riviergod nagezeten werd; zij
riep de hulp van Diana in, die haar in
een bron veranderde ; daar deze bron
zoet water heeft, hoewel zij in de nabijheid der zee ligt, veronderstelde men, dat
Arethusa de eigenschap bezat hare reinheid
te midden der zilte en slijkerige wateren
te behouden ; deze mythe heeft aanleiding
gegeven tot een beeldpraak, waardoor
men te kennen geeft dat sommige begaafde
personen in een slechte omgeving kunnen
verkeeren, zonder daardoor besmet te
worden.
Aretin, m. (Gr.). Degene die rijk is aan
deugden; Aretinische namen der tonen
(ut, re, mi, fa, sol, la) door Guido van
Arezzo in de elfde eeuw uitgedacht.
Aretologie, yr. (Gr.). Leer der deugd.
Argali, o. Wild schaap in Mongolic,
mouflon.
Argam. Marokkaansche naam voor een
soort ijzerhoutboom.
Argand. Natuurkundige te Geneve
geboren, vond in 1781 een lamp uit, die
naar hem Argandsche lamp genoemd
werd.
Argania. Plantensoort uit de familie
der Sapotaceen.
Argelblideren, mrv. Gedroogde blade-
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ren van een in Opper-Egypte en Nubie
groeiende plant. (Solerostemma Argel).
Argema, o. Argemon o. of Argemos, m.
(Gr.). Witte vlek op den oogappel.
Argemoon. Wilde papaver, wilde slaapbol, plantensoort uit de familie der

Papaveraceen.
Argent, m. (Fr.), (Eng.) money, coin,
silver, (D.) Geld, Silber, (Ital.) denaro,
dunaro, moneta,argento,(Sp.)dinero,moneda,
Plata. Zilver; zilvergeld, geld; Argentaal
of Argentaan, mengsel van nikkel, koper
en zink, nieuwzilver, nikkelkoper, witkoper ; Argentarius, m. (Lat.), geldwisselaar, bankier ; Argent blanc, (Fr.),
zilvergeld; — comptant, gereed geld, baar
geld, contant geld; — courant, gangbare
munt ; — en coquille, mosselzilver voor
schilders ; (Fr.) — en /ingots, en barres,
(Eng.) bar silver, (D.) Silber in Barren,
(Ital.) argent° in verghe, (Sp.) plata en
barras, zilver in staven of baren; Argenterie, zilverwerk, tafelzilver ; Argenteeren, verzilveren; Argentin, (Fr.), zilverkleurig, klinkend als zilver; Argentine,
vr. (Fr.), vloeistof, die tot verzilvering
van koper dient ; met goud, zilver of
koper overtrokken porselein; fijn verdeeld
tin ,dat bij het drukken van geweven
stoffen gebruikt wordt om daaraan de
kleur van zilver te geven; Argentiet, o.,
zwavelzilver ; Argento di bassa lega, (Ital.),
zilver van gering gehalte; Argent plaque,
belegzilver; Argentum, o. (Lat.), zilver;
— aceticum, azijnzuur zilver ; — foliatum,
bladzilver ; — fugitivum, kwikzilver; —
fulminans, knalzilver ; — muriaticum, zoutzuurzilver ; — musivum, schuimzilver,
zilver voor schilders ; -- nitricum, salpeterzuurzilver ; — nitricum fusum, gesmolten
salpeterzilver, helsche steen ; — oxydatum,
zilveroxyde ; — sulfihuratum, zwavelzilver,
zwavelzuur zilveroxyde; — vivum, kwikzilver; Argenture, yr. (Fr.), verzilvering;
Argent vierge, gedegen zilver.
Argilla, vr. (Lat.). Leem, klei; Argilliet,
0., leemlei; Argilloliet, hard geworden
teem of klei.
Argiven, mrv. Inwoners van Argos;
benaming voor de Grieken in het algemeen.
Argo, yr. (Gr.) Naam van het schip
waarop Jason naar Colchis ging om het
Gulden Vlies te halen (Zie Argonauten) ,
sterrenbeeld aan den zuidelijken hemel.
Argologie,vr. (Gr.). Nutteloos gewauwel.
Argonaut, (Gr.). Weekdier, scheepsboot,
papierboot, papier nautilus.
Argonauten, mrv. (Gr.). Bemanning
van de Argo, degenen die met Jason
medevoeren ; Argonautica, mrv. heldendicht dat over den tocht der Argonauten

Argosie
handelt, in het Grieksch door Apollonius
van Rhodus, in het Latijn door Valerius
Flaccus.
Argosie en Argosy, (Eng.). Groot koopvaardijschip.
Argot, o. (Fr.). Bargoensch, dieventaal;
eigenaardige uitdrukkingen in de taal van
elk beroep, b.v. der schilders, tooneelspelers enz. ; Argoteeren, dieventaal,
koeterwaalsch spreken ; Argotisme, o.,
uitdrukking uit het bargoensch.
Argousin, m. (Fr.). Opzichter over de
galeibo ev en.
Argument, o. (Lat., argumentum). Bewijsgrond ; Argumentaliter, door bewijsgronden; Argumentant, m., tegenstander
bij een geleerden redetwist, opponent;
Argumentatie, vr., bewijsvoering ; Argumentator, m., bewijsvoerder ; Argumenteeren, bewijsgronden aanvoeren, door
sluitredenen bewijzen, betoogen; Argu=
mentum ab invidia, boosaardige schijnbare bewijsgrond ; — achilleum, drogreden ; — a contrario, bewijs uit het
tegenovergestelde ; •— ad crumenam, het
geven van geld bij gebrek aan steekhoudende bewijsgronden ; — ad hominem,
bewijs door hetgene dat de tegenpartij
zelve heeft als waar erkend, bewijs op
den man af ; — a posteriori, bewijs uit
de ervaring geput ; — a priori, bewijs
dat alleen op het verstand en niet op de
ervaring berust ; — baculinum of — a
baculo, bewijs door middel van stokslagen;
— collaterale, nevenbewijs ; — credibilitatis,
een eenigszins geloofbaar bewijs ;
bewijs uit het overeen—econsugtim,
stemmend oordeel van alle volken ;
bewijs uit hetgeen dat als
—exconsi,
waar erkend is; — externum, uiterlijk of
uitwendig bewijs, dat geput is uit een
omstandigheid, welke met de quaestie
niet in verband staat; — internum, bewijs
dat in de strijdvraag zelve ligt, inwendig
bewijs ; — kat'anthropon = — ad hominem,
— legis, grondslag der wet ; — fialmarium
en primarium, doorslaand bewijs ; —
firobabile , waarschijnlijkheidsbewijs ; —
recifirocum = Antistrephon.
Argus. Volgens de mythologie een
vorst die honderd oogen had, waarvan
er vijftig steeds open stonden en die
door Juno belast werd met de bewaking
van Jo, die door Juno in een koe was
veranderd ; Mercurius slaagde er echter
in hem in slaap te doen vallen en hieuw
hem het hoofd af ; Juno strooide zijn
oogen uit op den staart van den pauw ;
de naam Argus is het zinnebeeld der
waakzaamheid en dient vooral om een
zeer helderziend persoon of een zeer
lastigen bewaker aan te duiden ; Argus-
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oogen, zeer waakzame, steeds opene
oogen ; Argus, hoenderachtige vogel op
J ava, Sumatra en vooral op Malakka ;
naam van sommige vlinders, spinnen,
hagedissen en weekdieren ; naam van
den hond van Ulysses, die het eenige
levende wezen was, dat zijn meester bij
zijn terugkomst op Ithaca na een twintigjarige afwezigheid herkende en terstond daarna stierf.
Argutie, vr. (Fr.). Spitsvondige redeneering ; Arguteeren, spitsvondig redeneeren ; Argutieus, spitsvondig.
Argyranche, yr. (Gr.). Geldkeelontsteking, d. i. als iemand omgekocht is om niet
te spreken en dan keelontsteking voorwendt.
Argyraspiden, mrv. (Gr.). Met zilveren
schilden bewapenden, naam van een
korps der lijfwacht van Alexander den
Groote.
Argyriasis, yr. (Gr.). Zilvergrijze kleur
der huid na een langdurig inwendig *e' bruik van helsche steen ; metaalkorreltjes
die zich afzetten in de ingewanden van
personen die een uitwendig gebruik van
zilverazotaat hebben gemaakt.
Argyride, vr. (Gr.). Zilverhoudend
zwavelkiezel ; Argyridis, yr., zilvererts ;
Argyridisch, zilverhoudend ; Argyrie =
Argyriasis ; Argyrolde, yr., kunstzilver ;
Argyrocomisch, met zilverkleurig haar ;
Argyrocratie, yr., geldheerschappij ; Argyromanie, yr., geldzucht ; Argyroneta,
yr., waterspin; Argyropoea, zilvermakerij,
zoogenaamde kunst om zilver uit onedele
metalen te vervaardigen ; Argyrophaan,
op zilver gelijkende legeering.
Aria, vr. (Ital.). Lied, gezang ; — di
bravura, bravouraria, een lied dat op een
schitterende wijze voorgedragen wordt.
Ariaan, m. Aanhanger der leer van
Arius, een geestelijke te Alexandria, die
in de vierde eeuw n. C. leefde en in
336 n. C. te Constantinopel stierf ; Aria=
nisme, o., leer van Arius, die de goddelijkheid van Christus loochende en verkondigde dat Christus door den wil Gods
uit het niet geschapen was ; deze leer
werd op de eerste algemeene Kerkvergadering te Nicaea (325) en op een tweede
te Constantinopel (381) voor kettersch
verklaard en daarop werd de Athanasische
geloofsbelijdenis van den drieeenigen God
vastgesteld (zie Symbolum apostolicum,
de twaalf artikelen des geloofs) ; de
Germaansche volken (Gothen, Vandalen,
Longobarden) bleven nog eeuwenlang de
leer van Arius aankleven.
Aria dittiva, (Ital.). Slechte lucht die
koorts veroorzaakt = Malaria.
Ariadne. Dochter van koning Minos

Arica

128

welke, aan Theseus den draad verschafte,
waardoor het hem mogelijk was uit den
doolhof te komen, nadat hij den Minotaurus gedood had; Theseus verliet Ariadne op .het eiland Naxos, waar Bacchus
haar verscheen en- tot zijne gemalin verhief ; Jupiter verleende aan Ariadne de
onsterfelijkheid; in figuurlijken zin is de
draad van Ariadne het middel dat ons
tot gids dient te midden der moeilijkheden
eener onderneming of der duisterheden
eener redeneering, van een stelsel, enz.
Arica. Oude naam van het eiland
Alderney; havenstad in Peru.
Aricine, vr. Alcaloid in de , kina van
Arica en Cusco.
Aride, (Fr.). Dor, droog, schraal, onvruchtbaar; Ariditeit,vr., dorheid, schraalheid, onvruchtbaarheid; Aridure, yr., uittering, uitdroging, wegkwijning; Aridura
bulbi oculi, v erdroing, verdwijning,
verschrompeling van den oogappel (Zie
Atrophie).
Ariel, (Hebr.) Leeuw Gods; watergeest ;
bijnaam van Jeruzalem als onbedwingbare
heldenstad ; luchtgeest ; beschermengel
der onschuld in „Storm" van Shakespeare ;
soort van antilope.
AriErs, mrv. Stamvolk der Indoger-

manen.
Aries, m. (Lat.) Ram ; stormram ; sterrenbeeld in den Dierenriem ; Oud-Romeinsche stormram.
Ariette, (Ital.). Kleine aria.
Arillarisch. Hulsvormig.
Arimaspen, mrv. Bij Herodotus een
fabelachtig yolk in het noorden van Europa,
dat met de grypen of grijpvogels om het
bezit van goud streed.
Ariocarpus. Plantensoort uit de familie
der Cacteen.
Ariolatie, yr. (Lat.). Waarzeggerij.
Anion. Beroemd Grieksch dichter der
7de eeuw v. C.; de legende verhaalt dat
hij van den dood werd gered door een
dolfijn, die door de tonen zijner tier bekoord was geworden.
Arloso, , (Ital.). Geschikt om te zingen,
zangerig ; een lied in het recitatief.
Ariosto. Beroemd Italiaansch dichter,
vooral bekend door zijn Orlando furioso

(razende Roland) (1474-1533).
Ariovistiis. Koning der Sueven die
door Caesar in Gallic verslagen werd
(58 v.- C.).
Arische talen. Perzische en Indische
talen; in meer algemeenen zin Indogermaatnsc he talen.
Arista, vr. (Lat.) Top eener korenaar.
Aristarchus, m. (Gr.). Strenge kunstrechter, strenge criticus of beoordeelaar,
zoo genoemd naar den. Alexandrijnschen

Aristodemus

criticus Arislarchus (± 170 v. C.), 'den
beoordeelaar der gedichten van Homerus,
Pindarus en andere Grieksche dichters.
Aristea. Plantensoort uit de familie der

Iridaceen.
Aristeus. Zoon van Apollo, die de
menschen leerde bijen te telen. De mythologie verhaalt dat Aristeus zonder opzet
den dood van Eurydice veroorzaakte en
dat de gezellinnen der vrouw van Orpheus
haar wreekten door al de bijen van
Aristeus te doen sterven; deze ging den
waarzegger Proteus opzoeken, die hem
aanraadde vier stieren en even zoovele
koeien te offeren om de verbolgen gezellinnen van Eurydice te bevredigen;
terstond kwamen uit de ingewanden der
slachtoffers bijen te voorschijn, die Aristens troostten over het verlies der eerste
bijen.
Aristides. Atheensch veldheer en staatsman, bekend door zijn rechtvaardigheid,
waardoor hij den bijnaam van Rechtvaardige kreeg ; hij streed roemrijk in
den slag bij Marathon en werd op aanstoking van Themistocles, zijn mededinger,
door het ostracisme (schervengericht) verbannen ; bij het verlaten van Athene sprak
hij de beste wenschen uit voor den bloei
zijner geboortestad. Men verhaalt, dat
op den dag waarop het banvonnis uitgesproken werd, Aristides, uitgenoodigd
om zijn eigen naam te schrijven op de
scherf van een boer, die niet lezen of
schrijven kon en die zich tot hem gewend
had zonder hem te kennen, aan dien man
vroeg of Aristides hem persoonlijk beleedigd had ; de boer antwoordde ontkennend, maar voegde er bij : ,.het verveelt
mij hem altijd den rechtvaardige te hooren
noemen"; later uit de ballingschap teruggeroepen, verzoende hij zich met Themistocles, streed dapper te Salamis en te
Plataeae tegen de Perzen. Hij bestuurde
de financien van Griekenland met onkreukbare eerlijkheid en stierf in armoede
(± 540—± 468 v. C.).
Aristie, vr. (Gr.). Heldendnad, het optreden van een held.
Aristobulus, m. (Gr.). Beste raadgever;
naam van twee koningen van Judea.
Aristocratie, yr. (Gr.). Heerschappij der
voorname lieden ; Aristocraat, m., voorstander van de regeering der voorname
lieden ; Aristocratisch, de regeering der
voorname lieden betreffend; Aristocratisme, o., ingenomenheid met de art:3-

tocratie.
Aristodemocratie, yr. (Gt.). Gemengde
regeering van den adel en het yolk.Aristodemus. Koning van Messenie,
die Awintig jaar Lang oorlog voerde tegen

Aristogiton
de Spartanen en zich het leven benam
op het graf zijner dochter, welke hij
geofferd had ter vervulling eener gelofte.
(724 V. C.)
Aristogiton. Athener die met zijn vriend
Harmodius in 514 v. C. een aanslag beraamde tegen Hipparchus en Hippias,
zoned van Pisistratus ; het gelukte hun
echter slechts Hipparchus te vermoorden.
Aristolochia, yr. (Gr.). Holwortel, plantensoort uit de familie der Aristolochiacan.
Aristolochien. Zuiveringsmiddelen na
de geboorte ; Aristolochisch, wat de
vloeiing en ook de geboorte bevordert.
Aristoloog, m. (Gr.). Lekkerbek, fijnproever.
Ariston men hydor, (Gr.). Het water
is het beste (uitspraak van den Griekschen
dochter Pindarus).
Aristool. Poeder dat dienstig is tegen
huidziekten (C,s11240.j,).
Aristopapier, yr. Met chloorzilverhoudende gelatine toebereidphotographsch
papier.
Aristophanes. De beroemdste der
Atheensche blijspeldichters (eind der 5e
en begin der 4e eeuw v. C.) ; de meeste
zijner blijspelen zijn van staatkundigen
aard, o. a. de Acharnensers en de Ridders;
in het laatste stuk wordt de Atheensche
volksleider Cleon scherp gehekeld ; in de
Wolken bestrijdt hij de sophisten in den
persoon van Socrates; in de zeventiende
eeuw n. C. heeft de Fransche tooneeldichter Racine het blijspel „de Wespen"
nagevolgd in „les Plaideurs".
Aristorobinotheocratie,vr. Heersch ap ij van den adel, de rechterlijke macht
en de geestelijkheid.
Aristoteles. Beroemd Grieksch wijsgeer, geboren te Stagiros in Macedonia,
leermeester van Alexander den Groote
en stichter van de peripatetische school
(384-322 v. C.) ; gedurende de middeleeuwen was hij het orakel der scholastische
godgeleerden ; na twintig jaar de lessen
van Plato gevolgd te hebben, maakte
Aristoteles den inventaris der menschelijke
kundigheden op, vulde de leemten aan,
schiep nieuwe wetenschappen en werd
om zoo te zeggen een wandelende encyclopedie; de werken van Aristoteles zijn
in het Fransch vertaald door BarthilemySaint-Hilaire, die zestig jaar aan deze
vertaling werkte; Aristoteliaan, volgeling
van Aristoteles; Aristotelisme, o., wijsbegeerte van Aristoteles. (Zie Peripatetisme.)
Arithmeticus, m. (Gr.). Rekenmeester;
Arithmetiek, yr., rekenkunde; algemeene
—, algebra, stelkunde ; gewone —, het
rekenen met geheele en gebroken getallen;
BAAL; Handboek.
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politieke toepassing der rekenkunde op
het berekenen van loterijen, renten, assnranties, enz.; instrumentale —, het rekenen
met telramen en andere rekenmachines ;
Arithmetisch, wat op de rekenkunde
betrekking heeft; Arithmogrlef, getallenraadsel ; Arithmologie, yr., leer van de
verborgen wonderbare eigenschappen der
getallen ; wetenschap die alles omvat wat
betrekking heeft op het meten der grootheden ; Arithmomancie, yr.. waarzeggerij
uit getallen, b.v. de 9 eerste cijfers als
volgt in een vierkant geschreven,
49 2
357
8i6
waarvan elke rij dezelfde som (15) oplevert, werden geacht tooverkracht te
bezitten.
Arkan. Touw van paardenhaar om
paarden te vangen.
Arkeley of Arkelei, vr. Oude naam
voor artillerie en genie.
Arkin. Snoer koralen, soort rozenkrans
of paternoster in Mongolic.
Arlecchino, (Ital.), (Fr.) Arlequin. Harlekijn, hansworst ; Arlequinade, yr., hansworstenstreek of -grap.
Arloterie, (Sp.). Liederlijkheid, luiheid.
Arlotto, (Ital.). Stumperachtige gul.
zigaard.
Arma, mrv. (Lat.). Wapens ; geslachtswapen ; = lusoria, houten wapens der
zwaardvechters; Armada, vr. (Sp.), vloot,
in het bijzonder de Onoverwinnelijke vloot,
welke Filips II in 1588 tegen Nederland
en Engeland afzond ; Armadil, o., gordeldier (Zie Tatou); Armadilla, yr. (Sp.),
kleine vloot die de koning van Spanje in
Amerika onderhield om den vreemdelingen
het handeldrijven te beletten.
Armagnac, m. (Fr.). Brandewijn die op
cognac g elijk t.
Armagnacs, mrv. Aanhangers van den
hertog van Orleans, broeder van Karel VI
van Frankrijk ; zij streden tegen de Bourgondische partij.
Armales, mrv. (Lat.). Brieven van adeldom; Armalisten, mrv. personen die
brieven van adeldom verkregen hebben;
tot krijgsdienst verplichte Hongaarsehe
edellieden.
Armamentarium, o. (Lat.). Tuighuis,
arsenaal; chirurgicum, verzameling
van heelkundige instrumenten.
Armand, (Fr.). Geneesmiddel dat dienen
moet om aan paarden eetlust en krachten
te verschaffen.
Armariolum, o. Hostiekastje in de
Catholieke kerk.
Armarlum, o. (Lat.). Kast, buffet; in
de middeleeuwen boekenkast, bibliotheek;
9

Armatolen
Armarius, m., wapensmid ; boekbewaarder, bibliothecaris; voorzanger in kloosters ;
bewaarder der kerkboeken ; Armata, vr.
(Ital.), leger ; Armata advocatio, (Lat.),
recht om troepen te houden, recht van
bescherming en bijstand ; Armateur, (Fr.),
(Eng.) shipowner, proprietor of a ship
(vessel), (D.) Reeder, Schiffseigner, (Ital.)

armatore, proprietario di nave, (Sp.) armador, naviero, proprietario de buque, nave,
reeder.
Armatolen, mrv. (Nieuwgr.). Krijgszuchtige en plunderzieke benden in het
noorden van Griekenland ; zij hebben een
groote rol gespeeld in den GriekschTurkschen onafhankelijkheidsoorlog. (Zie
Klephten.)
Armatuur, yr. (Lat.). Verzameling van
metalen staven die dienen om de deelen
van metseiwerk enz. bijeen te houden;
— van den magneet, stuk week ijzer
dat aan de polen van een magneet wordt
gelegd om hem te versterken ; anker der
dynamo-machines ; werktuigen tot bevordering der veiligheid bij stoomketels.
Armee, yr. (Fr.). Leger, heirschaar;
Armement, (Fr. ; spr.: armeman), krijgstoerusting, wapening, bewapening, wapentuig ; uitrusting van een schip, (Eng.)
outfit, outfitting, (D.) Ausrastung, (Ital.)

armamento, (Sp.) armamento.
Armenica vulgaris. Gewone abrikozeboom, die uit Armenie afkomstig is.
Armenia., m. Bewoner van Armenie,
een bergland in het westen van Azie.
Armenische steen, m. Steensoort in
Armenie en Tyrol, waaruit bergblauw
veivaardigd wordt.
Armentum, o. (Lat.). Het groote vee,
paarden, runderen, ezels, enz.
Armeria. Grasanjelier, plantensoort uit
de familie der Plumbagineen.
Armes, mrv. (Fr.). Stadswapen, rijkswapen, familiewapen; — parlantes, sprekend familiewapen, dat het beroep of
den naam aanduidt van dengene die het
het eerst heeft gevoerd.
Armgard, yr. De eerbare.
Armida, vr. Gewapende, wapendraagster; naam van een der heldinnen uit
Tasso's Verlost Jeruzalem, die door haar
betooverende schoonheid Rinaldo van het
Leger der kruisvaarders verwijderd houdt ;
verleidelijke vrouw ; dikwijls wordt er
gezinspeeld op de tuinen van Armida.
Armifer of Armiger, m. (Lat.). Wapendrager; in de middeleeuwen een schildknaap.
Armillae, yr. mrv. (Lat.). Armbanden.
Armillair, (Fr.). Uit ringen samengesteld;
— globe, werktuig dat uit cirkels bestaat,
die den horizon, den meridiaan, den eve-
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naar, de ecliptica enz. voorstellen, en dat
bij het onderwijs in de cosmographie en
de sterrenkunde gebruikt wordt.
Armilustrium, o. (Lat.). Het jaarlijksche
feest van de wilding der wapens in het
oude Rome ; het werd gevierd op het
Armilustrium, o., een paradeplaats op
den Aventijnschen berg.
Arminius. De overwinnaar van Varus
in het Teutoburger woud in het jaar 9 n.
C.; Nederlandsch godgeleerde in het begin
der 17de eeuw (Zie Remonstranten);
Arminianisme, leer der Remonstranten;
Arminiaan, aanhanger der leer van.
Arminius, die de leer van Calvijn over
de genade en de voorbeschikking (praedestinatie) verwierp.
Armipotent, (Lat.). Machtig in wapenen,
kritshaftig ; Armipotentie, yr., oorlogsgeweld.
Armistitium, o. (Lat.), (Fr.) Armistice,
(spr.: armiesties). Wapenstilstand.
Armogan, m. (Fr.). Goed weer, gunstige
wind in de Middellandsche Zee.
Armoisin, m. (Fr. ; spr.: armwazijn).
Dunne zijden stof, taf om tot voering te
1 dienen.
Armomantie, yr. Waarzeggerij uit de
schouders.
Armoriaal, o. Boek dat de familiewapens bevat, wapenboek.
Armorisch. Wat Bretagne in Frankrijk
betreft; Armorica, oude naam van Bretagne in Frankrijk.
Armorist, m. Wapenkundige, blazoenkundige, wapenschilder.
Armstrong. Engelsch ingenieur, die een
naar hem genoemd getrokken kanon uitgevonden heeft.
Armure, vr. (Fr.). Wapenrusting ; Armurerie, yr., wapensmederij.
Arnaldie, yr. Kaalhoofdigheid.
Arnaut. Turksche naam voor Albanees
die den Mohamedaanschen godsdienst
belijdt.
Arnica, yr. (Gr.). Schapenkruid, plantensoort uit de familie der Composita.
Arnim, (Graaf van). Bekend door zijn
twist met Bismarck (1824-1881).
Arnold van Brescia. Hervormer in de
12e eeuw, die te Rome een republiek
stichtte en daarna gevangen genomen en
ter dood gebracht werd (1155).
Arnold van Melchtal. Een der drie
opperhoofden die zwoeren Zwitserland
van het Oostenrijksche juk te zullen bevrijden (1307).
Arnold van Winkelried. Zwitsersche
held die door zijn zelfopoffering de overwinning bij Sempach mogelijk maakte (1386).
Arnolf en Arnolf. Arendwolf, sterke
adelaar.

Arogi
Arogi. Uit de vruchten van den dadelpalm bereide brandewijn.
Aroideen. Plantenfamilie uit de orde
der Gramineen.
Aroma, o. (Gr.). Welriekend kruid,
welriekende geur van etherische olien
(Zie Bouquet); Aromaliet, myrrhesteen,
welriekende steen ; Aromatica, middelen
om geur te geven aan iets ; Aromaticiteit, yr., welriekendheid, geurigheid ;
Aromatisatie, yr., het welriekend of
geurig maken; Aromatisch, welriekend,
geurig; Aromatische middelen, geneesmiddelen die tot opwekking der zenuwen
en slijmvliezen dienen, zooals kamfer en
muskus ; Aromatiseeren, geurig maken,
kruiden ; Aromatiet, steen, waarover
Plinius handelt en die de kleur en den
geur van myrrhe heeft ; Aromatopoles,
handelaar in kruiderijen.
Arondelle, yr. (Fr.). Licht vaartuig,
schip van middelbare grootte = Brigantijn, Pinas.
Aronsstaf, Aronswortel = Arum.
Arpa, (Ital.). Harp.
Arpeggiato, (Ital. ; spr. : arfieddsjato).
Op de wijze eener harp ; Arpeggiatura,
rij van snel op elkaar volgende tonen ;
Arpeggeeren, al de noten van een akkoord
snel achter elkander aanslaan, .zooals bij
het spelen op de harp ; Arpeggio, het
aanslaan van een akkoord op de wijze
der harpspelers.
Arpent, m. (Fr.; spr. : arpan). Morgen
lands; Parijsche = 34,19 are; — d'ordonnance of des eaux et fords = 51,07 are;
commun = 42,21 are ; Arpentage, het
landmeten ; Arpenteeren, landmeten ; met
snelle en groote stappen doorloopen ; Arpenteur, m., landmeter.
Arquatus morbus, m. (Lat.). Geelzucht.
Arquebusade, vr. (Fr.; spr. : arkbuzaad).
Schot met een vuurroer, met een buks ;
eau d'arquebusade, water dat dienstig is
tegen schotwonden ; Arquebuse, yr., haakbus, vuurroer ; Arquebusier, m., busschieter ; vuurroermaker.
Arraisonneeren, (Fr.). Overreden, bepraten ; den gezondheidstoestand op een
schip onderzoeken.
Arrakatsja, (yr.). Zuidamerikaansche
wortel, die tot voedsel dient.
Arrangement, o. (Fr.) accord, accommodement, arrangement, composition, (Eng.)

agreement, arrangement, composition, settlement, adjustment. (D.) Vergleich, Ausgleich,
(Ital.) accordo, accomodamento, componimento, transazione, (Sp.) acuerdo, acomodamiento, arreglo, convenio, schikking,
regeling ; Arrangement met schuldeischers, (Fr.) concordat, accord, accom-

modement avec les crianciers, (E.) arran-
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gement, settlement with the creditors, (D.)
Vergleich mit Glaubigern, (Ital.) accordo
coi creditori, concordato, (Sp.) concordato,
acuerdo con los acreedores; Arrangement
in der minne, (Fr.) arrangement
able, (Eng.) amicable arrangement, settlement, (D.) giitlicher Vergleich, (Ital.) accordo
amichevole, stralcio, (Sp.) arreglo, acuerdo
amigable; Arrangement in de muziek,
pasklaarmaking van een muziekstuk voor
een orchest of voor een muziekinstrument;
Arrangeeren, schikken, regelen, behoorlijk inrichten ; een muziekstuk pasklaar
maken voor een orchest of voor andere
instrumenten.
Arrebol. Kleurenspel bij het opgaan
der zon in het Braziliaansche oerwoud.
Arrendator, m, Pachter of huurder van
kroongoederen in Rusland ; Arrende, yr.,
pachtcontract; Arrendeeren, uitleenen,
verpachten, verhuren.
Arrerages, mrv. (Fr.), (Eng.) arrears, (D.)
Rfickstande, Aussenstlinde, (Ital.) arretrati,

(Sp.) atrasos, atrasados, achterstallige
schulden of interesten.
Arrest, o. (Fr.) saisie, arrit, saisie-arrét,
(Eng.) seizure, arrest, distraint, (D.) Beschlagnahme, (Ital.) staggimento, staggina,
(Sp.) embargo, agarro, inbeslagneming;
inhechtenisneming, kamerarrest (verbod
om zijn kamer te verlaten); huisarrest (verbod om zijn huis te verlaten); vonnis ;
Arrestant, m., degene die in hechtenis
genomen is; Arrestatie, yr., inhechtenisneming; Arrestatorium mandatum, bevel tot inhechtenisneming; Arresteeren,
in hechtenis nemen, gevangen nemen ;
vaststellen ; beslag leggen op.
Arret, m. (Fr.). Vonnis ; Arrete, m.,
besluit, beschikking.
Arrha, yr. (Lat.). Handgeld ; handpenning, godspenning; (Fr.) deceit, (Eng.) foefeit, (D.) Reugeld, (Ital.) disdetta, (Sp.)
rescisiOn;
poenitentialis, rouwgeld.
Arrhabo, m. (Lat.). Onderpand ; Arrhabonariers, mrv., Christelijke sekte die
leerde, dat het Avondmaal een onderpand
der zaligheid is.
Arrheeren. Op hand geven, handgeld
geven.
Arrhenaterum. Havergras, weidehaver,
raygrass, plantensoort uit de familie der

Gramineen.
Arrhenisch, (Gr.). Manhaftig, sterk. •
Arrhenothelys, m. (Gr.) = Hermaphrodiet.
Arrhepisch, (Gr.). Onveranderlijk ; Arrhepsie, toestand van rust.
Arrhizisch, (Gr.). Zonder wortel, wortelloos ; Arrhizoblastisch, zonder wortel
kiemend.
Arrhosthema o. of Arrhostie, yr. (Gr.).

Arrhythmie
Zwakheid; krachteloosheid ; Arrhosteeren, sukkelen.
Arrhythmie, yr. (Gr.). Ongelijkmatigheid, onregelmatige beweging ; wanklank ;
Arrhytmisch, ongelijkmatig, ongeregeld,
onregelmatig ; Arrhythmus, o., onregelmatige polsslag.
Arrideeren, (Lat.). Toelachen.
Arrare-b an, (Fr.). Oproeping van de
achterleenmannen ten strijde ; landstorm ;
Arrare-fief, achterleen ; Arrare-garant
en Arrare-caution, tweede borg; Arriere=
garde, achterhoede ; Arrilre-investiture,
beleening met een achterleen; Arrareneveu, achterneef; Arriere-pensee, yr.,
bijbedoeling, bijoogmerk, nevenbedoeling;
Arriére-plan, achtergrond; Arriere-saison, najaar; Arriereavassal, achterleenman ; Arrare-voussure, boogronding
achter deuren en ramen.
Arriero, m. (Sp.). Muilezeldrijver.
Arrimage, m. (Fr.), (Eng.) stowage, stowing, (D.) das Stauen, die Stauung, (Ital.)
stivatura, (Sp.) estiba, het stuwen, stouwen
(van de lading in een schip); Arrimeeren,
(Fr.) arrimer, (Eng.) to stow, (D.) stauen,
(Ital.) stivare, (Sp.) estibar, stuwen ; Arrimeur, (Fr.), (Eng.) slower, stevedore, (D.)
Stauer, (Ital.) stivatore, (Sp.) esfibador,
arrumador, stuwer, stouwer, stuwadoor.
Arripagium, Arripaticum, o. Haventol.
Arripeeren, (Lat.). Aangrijpen, aanvatten, zich ten nutte maken.
Arriseeren, (Fr.). Strijken der zeilen.
Arrisie, yr. (Lat.). Het toelachen.
Arrivage, m. (Fr.). Aanvoer, (Eng.) supply, (D.) Zufuhr, (Ital.) arrivi, (Sp.) entregadas, arribos, Arrivee, yr. (Fr.), (Eng.)
arrival, (D.) Ankunft, (Ital.) arrivo, (Sp.)
arribo, aankomst ; Arriveeren, (Fr.) arriver, parvenir, (Eng.) to arrive, to come

to hand, to reach, (D.) ankommen, (Ital.)
arrivare, giungere, fiervenire, (Sp.) arribar,
llegar, aankomen.
Arroba, yr. In Spanje en Portugal
vroeger een gewicht ; de Spaansche =
11.5 kilogram, de Portugeesche en Braziliaansche = 14.69 kilogram; wijnmaat in
Chili = 34.07 liter, oliemaat = 12.56 liter.
Arrodeeren, (Lat.). Afknagen, afknabbelen.
Arrogant, (Fr.). Aanmatigend, verwaand,
laatdunkend; Arrogan tie, yr., aanmatiging,
verwaandheid, laatdunkendheid.
Arrogeeren, (Lat.). Iemand die niet
onder de vaderlijke macht staat, tot zoon
aannemen; Arrogatio, yr., het aannemen tot
zoon van zulk een persoon.
Arrogimento, o. (Ital.). Toelage, toegift.
Arroleeren, (Ital.). In een register
schrijven.
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Arrondeeren, (Fr,). Rond maken, een
ronden vorm geven, afronden ; grond of
stukken land tot een geheel brengen ;
Arrondissement, o., afronding ; rechtsgebied eener rechtbank ; een zeker aantal
lagere scholen onder het toezicht van een
schoolopziener geplaatst ; gedeelte eener
groote stad, b.v. Parijs dat in twintig
arrondissements verdeeld is.
Arrosage, m. (Fr.). Besproeiing, bevochtiging ; greppel of sloot ter besproeiing :
Arrosement, o. (Fr.), het besproeien, het
bevochtigen ; Arroseeren, besproeien, bevochtigen, begieten, besprenkelen ; Arrosoir, m. (Fr. ; spr.: arrozwaar), gieter
(voor planten en bloemen).
Arrow-root, o. (Eng. ; spr. : erroroet).
Pijlwortel, Westindisch meel getrokken
uit den wortel van maranta arundiacea
of indica, dat als voedingsmiddel ter
versterking gebruikt wordt.
A. R. S. = Anno reparatae (recufteratae
of restauratae) Salutis, in het jaar van
het weder verkregen heil.
Ars, yr. (Lat.). Kunst; — Tonga, vita
brevis, de kunst is lang en het leven kort :
— mnemonica, geheugenleer, kunst om
het geheugen te scherpen ; — moriendi,
kunst van te sterven, een in de 15de eeuw
algemeen verspreide reeks houtsneden,
die een leiddraad tot boetvaardig sterven
bevatten ; ars non habet osorem nisi ignorantem, de kunst heeft geen hater behalve
den onkundige ; ars angelica of spirituum,
tooverkunst; — clericalis, schrijfkunst;
— combinatoria, leer der combinaties.
Ars = Arsenicum.
Arsa, yr. Uit gegiste paardenmelk vervaardigde brandewijn bij de Kirgiezen en
Baschkieren.
Arschine, vr. Arsjien, Russische el -_---_
0.7112 M.
Arseen, o. Vliegensteen (vergiftige
metaalachtige stof).
Arsenaal, o. (Arab. deb- azzinalah, huis
waarin gearbeid wordt). Tuighuis, bewaarplaats van kanonnen en andere wapens
en krijgsbenoodigdheden.
Arsenicum album, o. Wit arsenicum,
arsenikzuur (As5 0,H,) ; — album fiulveratum, arsenikpoeder; -- citrinum, geel
arsenik, operment ; — griseum, grijs
arsenik ; — nativum, natuurlijk arsenik :
— rubrum, rood arsenik, robijnzwavel;
Arsenik, het sterkste van alle minerale
vergiften ; Arsenikalien, scheikundige
verbindingen, waarin arsenicum yoorkomt ;
Arsenikiasis, yr. (Gr.), arsenikziekte ;
Arseniophthisis, vr., uittering tengevolge
van een langzaam werkende vergiftiging
door arsenicum ; Arsenieten, mrv., zouten
der arsenikzuren.

Arsenogonie
Arsenogonie, yr. (Gr.). Opkweeking,
grootbrenging van knapen.
Arsenomorphe. Mannelijk schijnende
hermaphrodiet.
Arsis, yr. (Gr.). Verheffing ; in de dichtkunst de versvoet die den klemtoon heeft;
in de muziek de naar boven gerichte
beweging der hand bij het maatslaan.
Art = Articulus.
Artaal = Rotaal.
Artabad of Artabe. Perzische en Egyptische korenmaat.
Artediscos, m. Verminkte, die een der
ledematen mist.
Artefact, m. (Lat.). Kunstvoortbrengsel.
Artemes, m. (Gr.). De krachtige, de
sterke.
Artemis, yr. (Gr.). = Diana.
Artemisia I, dochter van Lygdamis
van Halicarnassus, koningin van deze stad
en omliggende streken, nam deel aan den
tocht van Xerxes naar Griekenland en
streed mede in den slag bij Salamis
(480 v. C.).
Artemisia II, koningin van Carie (t 351
v. C.), bekend door haar verdriet over
het overlijden van haar gemaal Mausolus,
voor wien zij te Halicarnassus een praalgraf (Mausoleum) liet oprichten, waaraan
de meest beroemde beeldhouwers van
dien tijd, o. a. Scopas en Bryaxis, medewerkten ; plantensoort uit de familie der
Composita (bijvoet, absint, dragon).
Arteperitus (artis peritus), m. (Lat.).
Kunstkenner.
Arterialisatie, yr. Verandering van
aderlijk in slagaderlijk bloed ; Arterialitelt, sterke ontwikkeling der slagaderen;
Arterie, yr., slagader ; Arteriectasis, yr.,
slagadergezwel; Arteri6ctopie, vr., onregelmatige ligging eener slagader; Ar=
terieel, slagaderlijk ; Arterieurysma, o.
= Arteriectasis; Arteriitis of Arteritis,
yr., ontsteking eener slagader; Arteriochalasis, yr., verwijding eener slagader;
Arteriodialysis, yr., het openen of scheuren eener slagader; Arteriodoom, tang om
een slagader of te binden ; Arteriographie,
yr., beschrijving der slagaderen; Arteriologie, kennis en leer der slagaderen;
Arteriomalakie, yr., verweeking der slagaderen ; Arteriopalmus, het sterk kloppen
der slagaderen; Arterioplanie, yr., afwijking eener slagader van haar gewonen
loop ; Arterioplesteer, werktuig om een
slagader samen te drukken ; Arteriorrhexis, yr., het barsten of scheuren eener
slagader; Arteriosclerose, yr., chronische
ontsteking en verkalking der slagaderen;
Arteriosteogenesis, yr., verbeening der
slagaderen; Arteriotomie, yr., aderlating.
Artesisch. Het voormalige graafschap
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Artois in het noorden van Frankrijk betreffend ; Artesische put, put die geboord
is en waarin het water door de drukking
van een hooger gelegen waterader opspuit; te Parijs zijn er verscheidene
Artesische putten, waarvan de bekendste,
die van Grenelle, 548 meter diep is.
Artes ingenuae of liberales, (Lat.). De
vrije kunsten, de schoone kunsten en
wetenschappen.
Artevelde (Jakob van). Brouwer te
Gent, hoofd der tegen Frankrijk opgestane
Vlamingen; hij werd gedood in een oproer ( 1290-- 1345); zijn zoon Philips sneuvelde in den slag bij West-Roozebeke (1382).
Arthralgie, yr. (Gr.). Pijn in de gewrichten ; Arthreicosis, vr., verzwering,
ettering van gewrichten; Arthrembola,
yr., werktuig om de gewrichten te zetten;
Arthrembolesis, het zetten van gewrichten; Arthrembolus = Arthrembola;
Arthritidolithos, m. (Gr.), jichtsteen,
steenachtige uitwas in de gewrichten ;
Arthritis, vr. (Gr.), jicht, ontsteking der
gewrichten ; — anomala, onregelmatige
jicht ; — capitis, jicht in het hoofd ; —
cervicis, jicht in den nek ; Arthritisch,
jichtig, de jicht betreffend ; Arthritis
chronica, chronische jicht; — collaris, jicht
in den hals = Trachelagra ; Arthritis
crescentium, snel toenemefide jicht ; —
diaphragmatis, jicht in het middelrif ; —
faucium, jicht in den slokdarm ; — gene
kniejicht = Gonagra; -- manes, jicht in
de handen = Chiragra; — maxillaris,
jicht in de kaak ; — pectoris, jicht in de
borst ; — pedum, voeteuvel = Podagra;
— spina/is, jicht in de rugwervels ; —
spuria, valsche, onechte jicht.
Arthrocace humeralis, (Gr.). Bederf
der schouderbeenderen; — ischiadica, bederf der heupgewrichtbeenderen; Arthro.
carcinoma, o. (Gr.), kanker in de gewrichten ; Arthrocele, zwelling der gewrichten; Arthrochondritis, vr_., onten;
steking en opzwelling der gewricht
Arthrodie, vr.? kogelgewricht ; Arthrodynie, yr., pion in de gewrichten; Arthroedema, o., gewrichtswaterzucht ; Arthrogrypose, yr., verkromming der gewrichten;
Arthrokakie, yr. ziekte der gewrichten;
Arthrokakologie, leer der gewrichtsziekten; Arthromeningitis, vr., ontsteking
der gewrichtsvliezen; Arthronalgie =
Arthralgie; Arthroncus, hard gewrichtsgezwel; Arthropathie, yr., gewrichtsziekte ; Arthrophlogosis, vr., gewrichtsontsteking; Arthrophyma, o., weeke
gewrichtszweer; Arthroplastiek, yr., vervaardiging van een kunstmatig gewricht;
Arthropyosis, yr., gewrichtsettering;
Arthrorrheuma, o., rheumatiek in de ge-

Arthur
wrichten ; Arthrosis, yr., gewricht ; Arthrosteophyma, o., zwelling der gewnchtsbeenderen ; Art hrosyrinx, yr., gewrichtsfistel ; Arthrotrauma, o., gewrichtsverwonding ; Arthroxerosis, vr., verdwijning
van een gewricht; Arthrozoa, mrv.,
gelede dieren (spinnen, kreeften, wormen).
Arthur of Artus. Legendarisch koning
van Groot-Brittanje, die het middelpunt
der Artussage is.
Artialiseeren. Aan de regelen der
kunst onderwerpen.
Articulata = Arthrozoa; Articulatim,
(Lat.), lid voor lid, duidelijk, verstaanbaar;
Ar ticuliadditionales,bijgevoegde artikelen;
— inquisitionales, punten waarover de
rechter ondervraagt ; — probatoriales, bewijzen ; — reprobatoriales, tegenbewijzen;
Articulus, m. (Lat.), en Artikel, o., gewricht ; lidwoord ; gedeelte van een gegeschrift ; opstel in een dagblad of krant;
wetsbepaling; koopwaar, (Fr.) article,
(Eng.), article, (D.), Artikel, (Ital.), articolo,
(Sp.), articolo,; Articulus additionalis,
bijgevoegd artikel; -- captiosus, bedriegelijk artikel; — consecutivus, gevolgtrekking;
— defensionalis, punt van verdediging;
— demonstratorialis, bewijsstuk ; — fidei,
geloofsartikel ; — fider fundamentalis, geloofsgrondstelling ; — impertinens, onbehoorlijke of onaannemelijke stelling ; — in.
quisitionalis, punt waarover de rechter ondervraagt ; — irrelevans, onbeteekenende
omstandigheid, niet ter zake dienend artikel; — probatorialis, bewijsgrond ; — reprobatoria/is, tegenbewijs; — spurius, onecht
of ondergeschoven punt ; — testimonialis,
punt waarover getuigen gehoord moeten
worden; Articulair, wat een gewricht
betreft ; Articulatie, yr., duidelijkheid in
het uitspreken van klanken en lettergrepen ; Articuleeren, duidelijk uitspreken.
. Artieel, (Lat.). De kunst betteffend ;
Artifex, m. (Lat.), kunstenaar ; Artificialiteit, yr., kunstvaardigheid ; Artificieel,
kunstig ; Artificieux, (Fr.), arglistig, slim;
Artificium, a. (Lat.), kunst, kunstvaardig•
heid, kunstgreep.
Artillerie, yr. (Fr.). Geschut ; bediening
van het geschut; — a cheval, rijdende
artillerie ; — montee, veldartillerie ; -- de
siege, vestingartillerie; -- depot, bewaarplaats van geschut; — inspectie, toezicht
op het geschut; — park, zeker aantal
stukken geschut met de noodige bespanningen en kruitwagens; Artillerist, m.,
bedienaar van het geschut.
Artilucco, m. (Ital.). Kleine zilveren
munt = 24 of 9 cent.
Artisan, m. (Fr.). Handwerksman,
ambachtsman.
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Artisjok, yr. (Fr.) artichaut, (Eng.) artichoke, (D.) Artischocke, (Ital.) articiocco,
(Sp.) alcachoja, soort van distel die als
groente gebruikt wordt.
Artist, m. (Fr.) artiste, (Eng.) artist,
(D.) Artist, Kfinstler, (Ital.) artista, (Sp.)
artista, kunstenaar ; Artistiek, kunstig,
volgens de regels der kunst.
Artium liberalium magister, (Lat.).
Meester der vrije kunsten, universitaire
graad in Engeland.
Artocarpus. Broodvruchtboom, plantensoort uit de familie der Urticaceen.
Artogala, o. (Gr.). Papomslag van
brood, melk en honig; Artolatrie, yr.,
aanbidding van het brood (hostie) ; Artolatrist, m., broodaanbidder ; Artoliet,
broodsteen, steen in den vorm van een
brood ; versteend brood; Artophorium,
o., broodmand of broodkorf voor het
gewijde avondmaalsbrood; Artosyriten,
m., Christelijke sekte der tweede eeuw
welke kaas bij het avondmaalsbrood
gebruikte.
Artt. = Artikelen.
Arueris. In de Egyptische mythologie
Horos, zoon van Isis en Osiris.
Arum. Plantensoort uit de familie der
Arace&n (aronsstaf, kalfsvoet, broodgras).
Arundinaceen, mrv. Rietsoorten; Arundineus, (Lat.), met riet begroeid.
Arundo, yr. (Lat.). Riet, plantensoort uit
de familie der Gramineln (Spaansch riet).
Aruspex --,- Haruspex.
Arvales fratres. Oud-Romeinsch priestercollegie uit 12 leden bestaande, wier
plicht het was offers te brengen voor
het welslagen van den oogst.
Arvicultuur, vr. Graanbouw.
Arx, yr. (Lat.). Burg, citadel, vesting.
Arytenoldisch, (Gr.). In den vorm van
een trechter ; het strottenhoofdskraakbeen
betreffende.
Arythmus = Arrhythmus.
As = Arseen.
As, m. (Lat.). Oudromeinsche koperen
munt ; een pond ; kleinste goudgewicht;
medicinaal pond van 12 ons.
Asab. Ongeregelde Turksche soldaten,
die tegen vrijdom van belasting te velde
trekken; ook de equipage der vloot en
van het arsenaal.
Asa dulcis, yr. (Lat.). Welriekende
benzoehars; Asa foetida, vr., duivelsdrek (C40H26010)•
Asapheten, mrv. (Gr.). Medeeters.
Asaphie, yr. (Gr.). Onduidelijkheid,
zwakte der stem.
Asarine = Asaroon.
Asarkie, yr. (Gr.). Gebrek aan vleesch,
magerheid.
Asaroon. Bestanddeel der olie van asa-

Asbest

I
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waterzucht;
subcutaneus, buikvliesrum europaeum, dat op kamfer gelijkt.
waterzucht
urinosus, urinewaterzucht;
Asbest, 0. (Gr.). Onbrandbaar steenvlas
vesicalis, waterblaaswaterzucht Asci(Zie Amiant).
Asboline, yr. Het gele in water oplos- i tisch, waterzuchtig.
Asclepias. Zwaluwwortel, plantensoort
bare deel van roet.
uit de familie der Asclepiadeen.
Ascendance, vr. (Fr.). Bloedverwanten
Ascoline, yr. Oplossing van zwavelig
in de opgaande linie; Ascendant, bloedzuur in glycerine.
verwant in de opgaande linie ; overwicht
Ascot races, mrv. (Eng. ; spr.: eskotdat men op iemand heeft; Ascendent,
reessis). Jaarlijksche paardenwedrennen
punt van de ecliptica of dierenriem, dat
op de Ascotheide bij Windsor in Enboven den horizon komt op het oogengeland.
blik van iemands geboorte ; Ascendenten,
As-dur. Een der duurtoonaarden.
mrv., bloedverwanten in de opgaande
Asebeia of Asebie, yr. (Gr.). Goddelinie; Ascendentie, yr., opgaande linie
loosheid ; Asebisch, goddeloos.
van bloedverwanten; Ascendeeren, opAsebu, mrv. Bittere vergiftige bladeren
klimmen ; Ascenseur, m., toestel die door
van Andromeda japonica in China en
de drukking van water of door electriciJapan.
teit in beweging wordt 'gebracht en die
Asegaboek, o. Het Oudfriesche landdient om personen naar de verschillende
recht.
verdiepingen van hooge gebouwen te
Aselenisch. Zonder maan, maanloos.
brengen of daarvan naar beneden te
Aselgie, yr. (Gr.). Onbeschaamdheid,
laten (Zie Lift); Ascensio, yr. (Lat.), opstijuitspatting.
ging, opklimming ; Ascensio recta, rechte
Aselgotripsie, vr. (Gr.). Vrouwelijke
klimming eener ster, d. i. de boog van
zelfbevlekking.
den equator des hemels begrepen tusschen
Asemie, yr. (Gr.). Onvermogen om
het lentenachteveningspunt en het punt
zich door teekens, woorden of gebaren
van den equator dat zich gelijk met de
verstaanbaar te maken.
ster in den meridiaan bevindt; Ascensio
Asen, mrv. In de Scandinavische myobliqua, schuine klimming eener ster,
thologie de 13 goden en de i8 godinnen
d.i. de boog van den equator begrepen
die van Odin afstammen.
tusschen het lentenachteveningspunt en
Asentista, m. (Sp.). Ondernemer van
het punt van den equator dat tegelijk
stierengevechten.
met de ster boven den horizon komt; AsAsepsie of Aseptic, yr. (Gr.). Onbecensionale differentie, verschil tusschen
derflijkheid ; vernietiging der verrottings.
de rechte en de schuine klimming; Ascenmicroben ; Aseptine, yr., uit boorzuur
sion, yr. (Fr.), opstijging, beklimming ;
en aluin bestaand middel om melk,
Hemelvaart, Hemelvaartsdag; Ascensus
vleesch, enz. tegen het zuur worden en
uteri, opstijging der baarmoeder.
bederf te beveiligen ; Aseptisch, onbeAscese, yr. (Gr.), of Askese (Askesis).
derflijk, niet rottend ; Aseptool, o.
Strenge en vrome levenswijze, boeteC61-14(OH)S0 3H, bederfwerende oplos.
doening ; leefwijze der monniken ; Asceet
sing van orthophenolsulfozuur.
of Askeet, m., degene die in vrome en
Asexisch en Asexueel. Geslachtloos.
strenge afzondering leeft, boeteling ; AsAsgard, m. In de Scandinavische myceticon, stichtelijk boek ; Ascetisch, streng
thologie de verblijfplaats der Asen.
godvruchtig, stichtelijk.
Asia. De 67ste kleine planeet.
Ascii, mrv. (Gr.). Schaduwloozen, beAsigmatisch. Zonder sigma gevormd.
woners der heete luchtstreek die tweeAsinarisch. Ezelachtig; Asinerie, (Fr.),
maal per jaar de zon loodrecht boven
ezelachtigheid, domme streek ; Asinus
hun hoofd hebben, zoodat op dat oogenad lyram, als een ezel bij de lier, als
blik zij zonder schaduw zijn.
een vlag op een modderschuit, onhandig,
Ascites of Askites, m. (Gr.). Buikstumperachtig ; Asinus Buridani (Ane
waterzucht ; aereus, windbuikwaterzucht;
de Buridan), de ezel van Buridan, die
— biliosus, galachtige buikwaterzucht ;
op gelijken afstand geplaatst van een
cruentus, bloederige buikwaterzucht ; —
hepato- emmer water en een bos hooi niet wist
hefiaticus, leverbuikwaterzucht ;
lacteus of hij eerst drinken en daarna eten zou
cysticus, galblaaswaterzucht;
of dat hij eerst eten en daarna drinken
of — mammarum, opzwelling der melkzou ; niet kunnen besluiten ; Asinus fricat
vaten ;
peritonaei, buikvlieswaterzucht ;
asinum, de eene ezel wrijft den anderen
punformis, etterachtige waterzucht;
purulentus, etterbuik ; — saccatus, zak- (wordt gezegd van twee personen die
elkander ophemelen).
buikwaterzucht; siccus, droge opzwelling
Asitie, yr. (Gr.). Gebrek aan eetvan den bulk ;
spurius, valsche buik-

A. s. j.
lust, hongerloosheid ; Asitisch, nuchter,
vastend.
A. s. j. = Actuarius substitutus juratus. Plaatsvervangende beeedigde griffier of secretaris.
Asjoerra. Tiende dag en tiende nacht
van de eerste maand in den Mohamedaanschen kalender; tiendaagsch feest
ter herdenking van Mohamedaansche
martelaren.
Askaride, yr. (Gr.). Ingewandsworm.
Askelie, yr. (Gr.). Gemis van beenen;
Askelisch, zonder beenen.
Asklepiade, m. (Gr.). Zoon van Asklep los, arts.
Asklepiadeisch vers. Een naar den
oud-Griekschen dichter Asklepiades genoemde dubbele verssoort : de kleine, die
uit twee, de groote, welke uit drie choriamben bestaat, die voorafgegaan worden
door een spondeus of trocheus en ge.
volgd door een iambe of pyrrhichius.
Askieplasme, 0. (Gr.). Aambeien.
Askleplos, m. (Gr.). God der geneeskunde (Zie Esculaap).
Asma, o. (Gr.). Gezang, lied.
Asmaniet. Een soort kiezelzuur.
Asmodeus of Asmodee. Duivel der
onreine liefde (Tobias, 111,8), volleerd in
de kunst om de nieuwsgierigheid to bevredigen ; huwelijksduivel, verstoorder
van het huwelijksgeluk.
As.mol. Een der moltoonaarden.
Asodes, yr. (Gr.). Koorts welke met
een afkeer van alle voedsel en groote
benauwdheden gepaard gaat ; Asodisch,
met walging en benauwdheid gepaard.
Asomatisch, (Gr.). Onlichamelijk ; Asomaton, o., onlichamelijk wezen.
A son alse, (Fr. ; spr.: assonees). Op
zijn gemak ; in goeden doen, welgesteld,
bemiddeld ; a son gout, (Fr.; spr.: asongoe),
naar zijn zin.
Asoot, m. (Gr.). Brasser, slemper ;
Asotle, yr., zwelgerij, verkwisting, losbandig leven ; Asotisch, heilloos, reddeloos; uitspattend, liederlijk.
Asophie, yr. (Gr.). Dwaasheid ; Asophisch, dwaas.
Asor. Langwerpig vierhoekig muziekinstrument der Hebreers met tien snaren.
Asorath, m. Boek over den Mohamedaanschen godsdienst, dat de uitlegging
der leerstukken door de kaliefen bevat,
boek der overlevering.
Aspadiasis, vr. (Gr.). Gebrekkige urineloozing tengevolge van een verstopping
der urineleiding.
Aspalaathout, o. Adelaarshout.
Asparagine, vr. Bestanddeel der asperge- en hopspruiten en der wortels
van zoethout, smeerwortel, witte maluwe,
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der stengels van verscheidene moeskruiden, zooals wikke, erwten, linzen, snijboonen, enz.
Asparagoliet. Gekristalliseerd kalkphosphaat, aspergesteen.
Asparagus, m. (Gr.). Asperge, plantensoort uit de familie der Liliaceen.
Aspasia, yr. (Gr.). De aangename,
vriendelijke, beminnenswaardige ; vrouw
van Pericles, beroemd door haar schoonheid en geestigheid ; haar huis werd bezocht door de voornaamste wijsgeeren
en schrijvers van haar tijd.
Aspect, m. (Lat.). Gezicht, aanblik,
voorkomen stand der planeten ; op zeekaarten afbeelding der kustlijnen.
Asper, m. Kleinste Turksche munt.
Asper, (Lat.). Ruw ; Aspera nec terrent, (Lat.), moeilijkheden schrikken
niet af.
Aspergeeren, (Lat.). Besprenkelen.
Aspergillum. (Lat.). Wijkwast.
Aspergillus. Soort van paddestoel.
Asperlfolla, mrv. Planten met ruwe
bladeren.
Asperiteit, yr. (Lat.). Ruwheid, oneffenheid ; stugheid, hardheid.
Aspermatlsch = Aspermisch Aspermatisme, o. (Gr.), zaadloosheid ; gebrek
aan zaad, verlies der mannelijkheid ;
Aspermen, mrv., zaadlooze planten Aspermle, yr., zaadloosheid ; Aspermisch,
zaadloos.
Aspern. Dorp aan den Donau bij Weenen,
bekend door den veldslag tusschen de
Franschen en Oostenrijkers in i8o9; de
Franschen noemen dien slag naar een
ander dorp Essling.
Aspernatle, yr. (Lat.). Verachting;
Asperneeren, verachten.
Aspersie, yr. (Lat.). Besprenkeling;
Aspersorium, o., wijkwast.
Asperula. Plantensoort uit de familie
der Rubiace6: (sterleverkruid).
Asphalie, yr. (Gr.). Gerustheid, veiligheid.
Asphalt, o. (Gr.). Aardpek, jodenlijm;
Asphalteeren, met asphalt bedekken of
bestraten.
Asphodelos, m. (Gr.). Affodil, plantensoort uit de familie der Liliaceen ; Asphodelos leimoon, (Gr.), groote, met
affodil begroeide weide
in de onderw
wereld, waar Minos recht sprak over de
gestorvenen.
Asphyxie, yr. (Gr.). Stilstand van de
ademhaling, stikking, dood door stiklucht
veroorzaakt ; de oorzaak der asphyxie is
steeds dezelfde, nl. onvoldoende verzadiging met zuurstof van het bloed in de
longen, wanneer dit bloed geheel of
gedeeltelijk onttrokken wordt aan den

Aspic
levenwekkenden invloed der zuurstof die
in de dampkringslucht bevat is.
Aspic, m. (Fr.). Koud vleesch of visch
in gelei; zeer vergiftige adder. (Zie
Cleopatra.)
Aspidium. Schildvaren.
Aspidool. Bestanddeel van den wortel
van varens.
Aspidosperma. Plantensoort uit de
familie der Apocynaceen.
Aspirant, m. (Fr.). Degene die naar
een betrekking of ambt dingt; degene
die voor een betrekking in aanmerking
komt; Aspirant de marine, m. (Fr.), adelborst ; Asp irante, vr., vrouwelijke aspirant;
Aspirata, mrv., aangeblazen klanken ;
Aspiratie, vr., het met aanblazing uitspreken van een klank ; het streven,
dingen, haken naar jets ; Aspirator, m.,
toestel die dient om de lucht op te zuigen
of te verdunnen ; Aspireeren, naar jets
dingen, haken, streven; aanblazen.
Aspis, yr. (Gr.). Schild.
Asport, m. (Lat.). Wegvoering, roof ;
Asporteeren, wegvoeren, rooven.
Asprino, m. (Ital.). Fijne Italiaansche wijn.
A. S. R. = A. R. S.
A. SS. = Acta Sanctorum. Levensbeschrijvingen der heiligen. (Zie Bollandisten.)
Assa foetida. Zie Asa.
Assai, (Ital.). Genoeg, toereikend, vol.
doende, zeer; Adagio —, voldoende
langzaam ; Allegro —, zeer snel.
Assaineeren. Gezond maken, volgens
de regelen der gezondheidsleer inrichten ;
Assainissement, m., (Fr.; spr.: asseeniesseman), gezondmaking, verbetering van
den gezondheidstoestand, reiniging.
Assaisonnement, m. (Fr.; spr.: asseezonman). Het kruiden, smakelijk maken;
Assaisonneeren, kruiden, smakelijk maken; aanmaken van salade.
Assaky, yr. Titel van de voornaamste
vrouw van den sultan.
Assas (Ridder van). Fransch officier,
beroemd door zijn heldernmed in den
slag bij Closterkamp (15 October 1760);
hij was officier bij het regiment Auvergne
en geraakte bij een nachtelijke verkenning
te midden der vijanden; hij had zijn leven
kunnen redden door te zwijgen, maar,
daar hij begreep dat het Fransche leger
daardoor in groot gevaar zou komen,
riep hij uit : „A moi, Auvergne, voila les
ennemis .t", en werd terstond afgemaakt.
Assassin, m. (Fr.; spr.: assassijn).
Sluipmoordenaar ; Assassin aat, sluipmoord, moord met voorbedachten rade ;
Assassijnen, mrv., dweepzieke Mohamedaansche sekte ten tijde der kruistochten
berucht door de moorden, welke hare
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aanhangers begingen; Assassineeren,
sluipmoorden.
Assatie, yr. Het koken of laten gaar
worden van spijzen en geneesmiddelen
in hun eigen sop.
Assaut, m. (Fr. ; spr. : asso). Bestorming, storm ; oefening en wedstrijd in
het schermen.
Assa voce, (Lat.). Met de stem alleen,
zonder begeleiding van een muziekinstrument.
Assecutie, yr. Verkrijging.
Assemblage, m. (Fr.; spr.: assamblaazje).
Vereeniging, verzameling; Assemblee, vr.
(Fr.; spr. : assamblee), vergadering; —
constituante, grondwetmakende vergadering in Frankrijk (1789-1791); — legislative, wetgevende vergadering in Frankrijk
(1792) ; Assembleeren, vereenigen, vergaderen, verzamelen.
Assensus, m. (Lat.). Bijval, toetreding,
instemming; Assentatie, yr. (Lat.), vleierij;
Assentiment, (Fr.; spr.: assantiman),
instemming ; Assenteeren, instemmen,
deugdelijk verklaren.
Assequeeren, (Lat.). Verkrijgen, begrij p en.
Assereeren. (Lat.). Beweren.
Assereneeren. (Fr.). Opvroolijken.
Assermenteeren. Beeedigen; pritres
assermentis, Fransche priesters, die overeenkomstig het besluit van 27 November
1790 gezworen hadden de Fransche grondwet te zullen handhaven alsmede de
besluiten, die betrekking hadden op de
Constitution civile der geestelijkheid.
Assertie, vr. (Fr.), Assertio, vr. (Lat.).
Bewering; Assertief, Assertorisch, bevestigend, bewerend; Assertorische eed,
bekrachtigingseed; Assertorium (Zie Juramentum); Assertum, o., het beweerde.
Asservaat, o. = Asservatum; Asset*•
vatic, yr. (Lat.), bewaring; Asservatum,
o., het bewaarde goed; Asserveeren,
bewaren.
Asservissement, (Fr.; spr.: asserviesseman). Onderwerping, het onder het juk
brengen.
Assessie, yr. (Lat.). Bijzitting ; Assessor,
m., bijzitter; Assessoraat, o., ambt of
waardigheid van bijzitter.
Assets, mrv. (Eng.). Goederen en bezittingen van een overledene, die dienen
moeten tot betaling zijner schulden; bezittingen van een insolventen schuldenaar ;
voorraad van goederen en bezittingen
van een koopman of eener handelsvennootschap.
Assettatuur, yr. (Ital.). Opschik, versiering ; Assetteeren, opschikken, versieren.
Asseveratie, yr. (Lat.). Verzekering,

Assibilatie
plechtige verklaring; Assevereeren, verzekeren, stellig verklaren.
Assibilatie, yr. Als sisklank uitspreken,
verbinding met een sisklank ; Assibileeren,
sissend uitspreken.
Assideeren, (Lat.). Bijzitten.
Assidu, (Fr.). Onverdroten, onvermoeid,
nooit verflauwend, gestadig, aanhoudend,
naarstig ; Assiduiteit, vr., onverdroten
ijver, naarstigheid; groote gedienstigheid.
Assientist, m. Lid eener maatschappij
tot het drijven van slavenhandel ; Asslant°, m. (Sp.), bevoorrechte slavenhandel; verdrag tusschen Engeland en
Spanje in 1713 betreffende den invoer
van Afrikaansche negers in Spaansch
Amerika.
Assiette, yr. (Fr.). Tafelbord ; gesteldheid, eigenaardige toestand, behoorlijke
staat ; etre dans son assiette, op zijn dreef
zijn ; assiette blanche, schoon bord.
Assignant, m. (Lat.) (Fr.) tireur, cidant,
(Eng.) assigner, drawer, (D.) Assignant,
Aussteller, C'edent, (Ital.) traente, (Sp.) librador, giraffe, aanwijzer, trekker ; As=
signaat, m. (Fr.) tire, (Eng.) drawee, (D.)

Assignat, Bezogene, (Ital.) trattario, (Sp.)
librado, girado, betrokkene ; Assignaat,
m., Fransch papieren geld onder de eerste
Republiek ; Assignataris, m. (Fr.) cessionnaire, (Eng.) assignee, payee, (D.) Assignatar, Nehmer, (Ital.) cessionario, (Sp.)
cesionario, nemer, degene aan wien betaald moet worden ; Assignatie, (Fr.)
assignation, (Eng.) assignment, (D.) Anweisung, (Ital.) assegno, (Sp.) asignaciOn,
aanwijzing tot betaling ; Assigneeren,
aanwijzen, aanwijzing tot betaling geven.
Assimilatie, vr. (Lat.). Gelijkmaking,
aanpassing ; opneming in en vereenzelviging der voedingsmiddelen met het
lichaam ; in de spraakleer de gelijkmaking van twee op elkaar volgende klanken ; Assimilatieproces, o., verrichtingen
die vereenzelviging teweeg brengen ;
Assimileeren, vereenzelvigen, gelijkmaken, aanpassen.
Assimulatie, yr. (Lat.). Veinzerij, huichelarij, schijnwending ; Assimuleeren,
verdichten, voorwenden, veinzen.
Assises, mrv. (Fr.). Zittingen van een
crimineel gerechtshof ; cour d' assises, gerechtshof dat over misdaden oordeelt . en
gedeeltelijk uit gezworenen bestaat. (Zie
Jury).
Assistance, yr. (Fr.). = Assistentie ;
Assistent, m., helper ; Assistentie, yr.,
hulp, bijstand ; Assisteeren, tegenwoordig zijn, bijwonen; bijstaan, helpen.
Associatie, yr. (Fr.) association, society,
(Eng.) association, partnership, society, (D.)
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Teilhaberschaft, (Ital.) assoctaztone, socteta,
(Sp.) asociaciOn, sociedad, vereeniging,
vennootschap ; Associatio idearum, aaneenschakeling van denkbeelden of begrippen ; Association littáraire et artistique, op het Berner congres gestichte
vereeniging tot bescherming van den
letterkundigen en de kunst betreffenden
eigendom ; Associe, m. (Fr.) associi,
(Eng.) partner, (D.) Teilhaber, (Ital.) socio,
(Sp.) socio, asociado, deelhebber, compagnon (Zie Commanditair); Associeeren
(zich met iemand), (Fr.) s'associer avec
qn., (Eng.) to associate one's self with one,
(D.) sich mit jemand associieren, (Ital.)

associarsi con qualcuno, (Sp.) asociarse
con alguien, met iemand een vennootschap aangaan.
Assolement, m. (Fr. ; spr. : assolman).
Wisselbouw.
Assoluto, (Ital.) = Absoluut ; Prima
donna assoluta, zangeres aan wie alle
eerste rollen uitsluitend opgedragen
moeten worden.
Assonance, yr. (Fr.). Onvolkomen rijm,
halfrijm, waarin alleen de klinkers en
niet de medeklinkers overeenstemmen ;
Assoneeren, gelijk klinken.
Assorteeren, (Fr.). Bijeenzoeken, bijeenvoegen hetgeen bij elkaar behoort ;
Assortiment, m. (Fr. ; spr. : assortiman),
voorraad, keuze ; bijeenvoeging ; bijeenbehoorend stel.
Assumeeren, (Lat.). Op zich nemen ;
toevoegen.
Assumsit, o. (Lat.). Mondelinge overeenkomst, mondelinge verbintenis ; Assumtio beatae virginis, yr., Maria
Hemelvaart ; Assumtio Christi of Salvatoris, Hemelvaart van Christus of des
Verlossers ; Assumptie, yr., veronderstelling ; toevoeging ; opneming in den
hemel ; tweede term eener sluitrede.
Assur of Asur. De heilaanbrenger, de
genadige, naam van den Assyrischen
nationalen god.
Assurantie, vr. (Fr.) assurance, (Eng.)

insurance, assurance, (D.) Versicherung,
Assekuranz, (Ital.) assicurazione, sicurtet,
(Sp.) seguro, verzekering ; Assurantiemaatschappij, vr. (Fr.) compagnie d'assurance, (Eng.) insurance company, (D.)
Versicherungsgesellschaft, (Ital.) compagnia (societa) assicuratrice, d' assecurazione,
(Sp.) compailia (sociedad) de seguros,
verzekeringrnaatschappij ; Assurantiepolis, vr. (Fr.) police d'assurance, (Eng.)

insurance policy, (D.) Versicherungsschein,
(Ital.) polizza di assecurazione, (Sp.)
poliza de seguro ; Assurantiepremie,
vr. (Fr.) prime d'assurance, (Eng.) insurance premium, (D.) Versicherungspramie,

Assynenhout

(Ital.) firemio di assecurazione, (Sp.) prima
de seguro.
Assynenhout, o. Zeer hard Turksch
hout.
Astakoliet, m. (Gr.). Kreeftsteen, versteende kreeft.
Astakos, m. (Gr.). Kanker.
Astalar=Aga. Tulbanddrager van den
sultan.
Astante, (Ital.). Nabestaande ; ziekenoppasser.
Astarte, yr. Phenicische godin der
liefde.
Astasie, yr. (Gr.). Onrust, onbestendigheid ; het woelen van iemand die zwaar
ziek is ; Astasie-Abasie, ziekelijke toestand, waarin het staan en gaan zeer
moeilijk of onmogelijk is ; Astatisch, onbestendig, wankelbaar; Astatisch systeem,
o., verbinding van twee gelijk slingerende
horizontale in een verticaal vlak opgehangene magneetnaalden, waarbij tegenovergestelde polen over elkander liggen
om den invloed van het aardmagnetisme
op te heffen.
Asteisme, m. (Gr.). Plagerij, fijne ironie.
Aster, vr. (Gr.). Ster; sterrebloem,
plantensoort uit de familie der Composita;
Asteriacieten, mrv., versteeningen van
zeesterren; Asterias, vr., de gewone
zeester ; Asterisch, vol sterren ; Asteris=
cus, m., geschreven of gedrukt sterretje
(*) •, Asteriseeren, in sterren veranderen ;
Asterisma, o., sterrenbeeld; Asterismen,
mrv., sterrenbeelden, gesternten ; Asterismus, o., sterrenachtige glans, dien
sommige kristallen uitstralen; Asterieten,
mrv., sterrensteenen ; Asterolden, mrv.,
sterretjes (Ceres, Pallas, Juno, Vesta, enz.)
inzonderheid de kleine planeten ; Aste=
roidisch, stervormig; Asterometer, sterrenmeter.
Asthenie, yr. (Gr.). Krachteloosheid,
zwakte, uitputting; Asthenisch, krachteloos, door zwakte ontstaan, zwakte verradend ; Asthenische koorts, zenuwkoorts; Astheniseeren, verzwakken, de
werking der levenskracht verminderen ;
Asthenologie, vr., leer der asthenische
ziekten ; Asthenomacrobiotiek, yr., de
kunst om een zwak leven te rekken;
Asthenopie, yr., zwakte van het gezicht,
vermoeidheid der oogen.
Asthma, o. (Gr.). Moeilijke ademhaling,
aamborstigheid; – abdominale, uit het onderlijf voorkomende moeilijke ademhaling;
— aereum, borsttering ; — convulsivum,
krampachtig hijgen; —febricosum, koortsachtige moeilijke ademhaling; — humidum, vochtige, slijmerige aamborstigheid;
— medullare, moeilijke ademhaling die
uit het ruggemerg voortkomt; —
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cum, het door metaaldampen veroorzaakte hijgen; nocturnum, benauwdheid gedurende den slaap; fieriodicum,
geregeld terugkeerend asthma; — pituitosum, moeilijke ademhaling vergezeld van
slijm;
pulverulentum, aamborstigheid
tengevolge van het inademen van stof;
sanguineum, het door volbloedigheid
veroorzaakte hijgen; saturninum, aarnborstigheid tengevolge van loodvergiftiging; — siccum, aamborstigheid vergezeld
van drogen hoest ; —spasmodicum, krampachtige, moeilijke ademhaling; thymecum, het bij kinderen voorkomende geregeld terugkeerende inhouden van den
adem; Asthmaticus, aamborstige, kucher;
Asthmatisch, aamborstig, kortademig;
Asthmorthopneua, vr. (Gr.), toestand,
waarin de ademhaling alleen in staande
of overeindzittende houding mogelijk is.
Astigmatisme, m. (Lat.). Storing van
het gezichtsorgaan, die door gebreken
van het hoornvlies of de lens veroorzaakt wordt.
Astipulatie, yr. (Lat.). De rechtshandeling, waarbij iemand naast den schuldeischer zich door denzelfden persoon
dezelfde zaak laat beloven.
Astoma, o. (Gr.). Misgeboorte zonder
mond; Astomisch, zonder mond.
Astorgie, yr. (Gr.). Liefdeloosheid.
Astraal, (Lat.). Wat de sterren betreft,
wat van de sterren afkomstig is; Astraalgeesten, geestelijke wezens die tot de
sterrenwereld behooren; Astraliet, o.,
ondoorzichtig soort van glas; Astraallamp, yr., verbeterde Argandsche lamp;
Astraallichaam, volgens het spiritisme
het tweede, etherische lichaam van den
mensch; Astraallicht, licht tusschen de
sterren van den melkweg en ook op
andere plaatsen aan den hemel; Astraalolie, yr., gezuiverde Amerikaansche petroleum.
Astragaal, m. (Gr.). Teerling, dobbelsteen ; ring van lofwerk tusschen het
kapiteel en de schaft eener kolom ; enklauw, voetknokkel, kootbeen ; dragant;
Astragalisme, m. (Gr.), dobbelspel, bikkelspel ; Astragalomantie, yr., waarzeggerij uit dobbelsteenen; Astragalos =
Astragaal.
Astrapea. Prachtmaluwe, plantensoort
uit de familie der Sterculiaceen.
Astratie, yr. (Gr.). Vrijstelling van den
krijgsdienst.
Astrea. Dochter van Jupiter en Themis;
naam van de 5de kleine planeet.
Astringentia. Zie Adstringentia.
Astrobolisme, m. (Gr.). Beroerte, schijndood tengevolge van den bliksem ; af
sterven.

Astrodicticum
Astrodicticum, o. (Gr.). Sterrenaanwijzer ; Astrognosie, vr., kennis der
sterren, sterrenkunde ; Astrognost, m.,
sterrenkenner, sterrenkundige ; Astrograaf, m. (Gr.), kijker die met een toestel
voor het teekenen van sterrenkaarten verbonden is; Astrographie, yr., beschrijving
der sterren; Astrol. = Astrologia; Astrolabium, o., werktuig voor het meten van
hoeken in de sterrenkunde ; Astrolatrie,
yr., aanbidding der sterren, sterrendienst ;
Astrologaster, m., onbekwame sterrenwichelaar; Astrologie, yr., sterrenwichelarij ; Astrologisch, wat de sterrenwichelarij betreft; Astroloog, m., sterrenwichelaar, waarzegger uit de sterren; Astromantie = Astrologie; Astrometeorologie,
yr., kunst om uit den stand der sterren de
weersgesteldheid te voorspellen ; Astrometer, m., sterrenmeter; Astron. = Astronomie, sterrenkunde ; Astronomisch, wat
de sterrenkunde betreft; Astronomische
jaarboeken, kalenders voor sterrenkundigen ; Astronomisch uurwerk, uurwerk
voor sterrenkundigen, dat daarom zeer
nauwkeurig is, uurwerk dat den loop der
sterren aanwijst ; Astronomische maand,
vr., tijd waarin de zon een teeken van
den Dierenriem schijnbaar doorloopt, juiste
omloopstijd van de maan; Astronomische
plaats, stand eener ster aan het hemelgeweif ; Astrophotographie, yr., photographische opname der sterren ; Astro=
photometric, meting van de lichtsterkte
der sterren; Astrophysica, vr., gedeelte
der sterrenkunde, dat over de gesteldheid
van de oppervlakte der sterren en over
de natuurverschijnsels die daarop plaats
hebben, handelt; Astroscoop, o. (Gr.),
sterrenkijker; Astroscopie, yr., kunst om
de sterren waar te nemen, sterrenkijkerij ;
Astrostatiek, vr., leer van den stand en
de beweging der sterren ; Astrotheologie,
yr., het kennen van God uit de waarheden der sterrenkunde.
Astur, m. (Lat.). Havik.
Astutieus, (Lat.). Arglistig, zeer slim.
Astygraaf, m. (Gr.). Stedenbeschrijver ;
Astygraphie, yr. (Gr.), stedenbeschrijving;
Astygraphisch, stedenbeschrijvend.
Astynoom, m. (Gr.). Bestuurder eener
stad, opzichter der gebouwen ; in Athene
waren de astynomen, ten getale van io,
voornamelijk belast met de straatpolitie
en de rechtspraak in zaken deze betreffende ; Astynomie, yr., opzicht over een
stad of over gebouwen.
Astysie, yr. (Gr.). Mannelijk onvermogen, gebrek aan teelkracht.
A suo arbitris, (Lat.) = Ad libitum.
Naar zijn goeddunken.
Asyl, o. (Gr.). Toevluchtsoord ; inrich-
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ting voor behoeftigen van allerlei aard :
inrichting tot verpleging ; Asylrecht, o.,
recht volgens hetwelk een persoon, die
op bepaalde daarvoor aangewezen plaatsen een schuilplaats had gevonden, tegen
alle vervolging gevrijwaard was.
Asyllogistisch. Zonder conclusie.
Asymmetrie, yr. (Gr.). Onevenredigheid, gebrek aan gelijkmatigheid ; Asymmetrisch, onevenredig, ongelijkmatig.
Asymneet, m. (Gr.). Scheidsrechter,
vredestichter.
Asympathie, yr. (Gr.) Gebrek aan
medegevoel.
Asymphonie, vr. (Gr.). Wanklank, gebrek aan overeenstemming; Asymphonisch, wanklinkend, niet overeenstemmend.
Asymptoot, vr. (Gr.). Rechte of kromme
lijn, die steeds dichter bij een kromme
lijn komt zonder er ooit mede samen te
vallen; jets onbereikbaars; Asymptotisch,
niet samenvallend.
Asynartetisch. Niet verbonden, niet
aan elkaar geknoopt.
Asyndesie, yr. (Gr.). Gemis aan samenhang tusschen volzinnen ; het niet verbonden zijn ; Asyndeton, o., het onverbondene, de onverbondenheid; het weglaten der voegwoorden.
Asynesie, yr. (Gr.). Gebrek aan inzicht,
onverstand.
Asyngamie, yr. (Gr.). Abnormale bloeitij d.
Asynodie, yr. (Gr.). Ongeschiktheid voor
den bijslaap.
Asystasie, vr. (Gr.). Onvereenigbaarheid ; Asystata, mrv., dingen die onvereenigbaar of niet met elkaar overeentebrengen zijn; Asystaton, tegenstrijdigheid.
Asystolie, yr. (Gr.). Verzwakte samentrekking van het hart.
At, m. Turksch paard : Siameesche
zinken pasmunt = f 0015.
Atacamiet, o. Zoutkopererts.
Atagan. Zie Jatagan.
Ataktisch, (Gr.). Wanordelijk, onregelmatig (van koortsen).
Ataktomorphosis, yr. (Gr.). Verandering der gekorven dieren in onbewegelijke
popper.
Atala. De 152ste kleine planeet; hoofdpersoon in een roman van Chateaubriant.
Atalante, vr. (Gr.). Dochter van
Schoeneus uit Beotie, beroemd door haar
vlugheid in het loopen; zij had verklaard
dat zij alleen wilde trouwen met dengene
die haar vooruitloopen zou, en werd overwonnen door Hippomenes, die haar voor
de voeten gouden appelen wierp, welke
zij opraapte; admiraal (naam van een
vlinder).

Atalie
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Atalie, yr. (Gr.). De jeugdige, teedere.
Ataman = lletman.
Ataphie, yr. (Gr.). Onbegravenheid ;
Ataphisch, onbegraven.
Ataractisch, (Gr.). Onvatbaar voor
eenige aandoening, onverstoorbaar, geene
gemoedsbeweging verradend ; Ataraxie,
vr. (Gr.), onverstoorbaarheid.
Atavia, vr. (Lat.). Moeder der betovergrootmoeder ; Atavisme, o., overerving van lichamelijke en geestelijke hoedanigheden op latere geslachten met
overspringing van sommige trappen ;
Atavistisch, het atavisme betreffend ;
Atavus, m., vader van den bet-overgrootvader.
Ataxie, yr. (Gr.). Wanorde; onregelmatigheid in het verloop van sommige
ziekten ; bet beven der beenen bij aandoeningen van het ruggemerg.
Ate, yr. (Gr.). Dwaasheid, verblinding;
in de Grieksche mythologie de naam der
onheil aanbrengende godin die de menschen
door hun dwaasheid in het ongeluk
stort.
Atechnie, vr. (Gr.) Kunsteloosheid, .
onbekendheid met de kunst ; onbekwaamheid van een arts; Atechnisch, kunsteloos, onbekend met de kunst.
Atecnie, yr. (Gr.) Kinderloosheid ; onvruchtbaarheid ; Atecnisch, kinderloos,
onvruchtbaar.
Atelectasis, vr. (Gr.) Onvolkomen uitstrekking, vooral van de longen, bij pasgeborenen.
Ateles. Spinaap.
Atelie, yr. (Gr.). Doelloosheid, ondoelmatigheid ; vrijdom van belasting, vrijstelling van staatsdienst.
Atelier, 0. (Fr. ; spr. : atteljeo. Werkkamer van een kunstenaar ; overdekte
werkplaats ; Ateliers nationaux, de in
het begin van 1848 tijdens de Februariomwenteling in Frankrijk opgerichte openbare werkplaatsen, die van zeer korten
duur zijn geweest.
Atellana, vr. (Lat.) mrv. of Atellanen.
Ouditaliaansche kluchtspelen, zoo genoemd
naar de stad Atella in Campanie.
Atelocardie, yr. (Gr.). Onvolkomen ontwikkeling van het hart ; Atelornyelie, vr.,
onvolkomen ontwikkeling van het ruggemerg.
Atemandulet. Titel van den eersten
minister in Perzie.
A tempera, (Ital.) Met waterverf ;
Ouditaliaansche schilderkunst, waarin
kleuren met verdunden eierdooier en lijm
gebruikt werden.
A tempo, (Ital.). Te juister tijd; in de
maat ;
giusto (spr. : dsjoesto), in gepaste
beweging;
primo, in de eerste maat.

Athermosle
A temps, (Fr.; spr. : atan). Te rechter
tijd, bijtijds.
Atenisch, (Gr.). Gespannen ; Atenisme,
ingespannen aandacht.
Ateramnie, yr. (Gr.). Onverweekelijkheid; slechte spijsvertering.
Ater dies, (Lat.). Zwarte dag, ongeluksdag.
Atermoiement, m. (Fr.; spr. : atertnowaman). Uitstel van betaling ; Atermoyeeren,
uitstel van betaling geven.
Aterpisch, (Gr.). Onverkwikkelijk ;
Aterpsie, yr., onverkwikkelijkheid.
Athamanta. Plantensoort uit de familie
der Utnbelliferen, speerkruid, valeriaan.
Athamantis. De 23oste kleine planeet.
Athamble, vr. (Gr.). Onverschrokkenheid, onbevreesdheid; Athambisch, onverschrokken, onvervaard.
Athanasia, vr. (Gr.). De onsterfelijke ;
Athanasie, yr., onsterfelijkheid; Athanasiaan, m., aanhanger van Athanasius
(tegenstander van Arius); Athanasiaansch
Credo of Symbolum, o., geloofsbelijdenis
van Athanasius; Athanatisme, o., vereeuwiging, vergoding ; geloof aan de onsterfelijkheid; Athanologie, yr., leer der
onsterfelijkheid.
Athar. Etherische rozenolie.
Atharodisch, (Gr.). Brijachtig.
Atharsisch, (Gr.). Moedeloos.
Athaumastie, yr. (Gr.). Gemis aan
bewondering, onverschilligheid, gelijkmoedigheid;Athaumastisch,onverschillig,
zonder bewondering.
Atheisme, o. (Gr.). Godloochening;
Atheist, godloochenaar; Atheistisch,
godloochenend.
Athelasie, yr. en Athelasmus, o. (Gr.).
Het niet kunnen zuigen.
Athelgisch, (Gr.). Onbevredigd, niet
tot bedaren gebracht.
Athemistle, yr. (Gr.). Roekeloosheid,
ongerechtigheid; Athemistisch, misdadig,
roekeloos.
Athene, yr. (Gr.). Bijnaam der godin
Pallas (Minerva), beschermster der kunsten
en wetenschappen ; Atheneum, o., aan
haar gewijde p!aats of tempel ; inrichting
voor middelbaar en hooger onderwijs ;
titel van verscheidene letterkundige tijdschriften.
Atheoresie, yr. (Gr.). Onkunde, onwetendheid ; Atheoretisch, onkundig,
onwetend.
Atherapie,vr. (Gr.). Gemis aan oppassing
en verpleging.
Athermaan, (Gr.). Dat de warmtestralen
niet doorlaat.
Athermosie, yr. (Gr.). Gebrek aan
warmte.

Atheromatose
Atheromatose, vr. (Gr.). Vervetting
van de wanden der slagaders.
Athesle, yr. (Gr.). Verbreking van een
verbond; onbestendigheid; karakterloosheid; aarzeling en twijfel waarin men
niets durft beweren.
Athesmie, vr. (Gr.). Wetteloosheid,
teugelloosheid ; gebrek aan bondigheid
in bewijzen.
Athetese, yr.(Gr.). Afschaffing ; verwerping; ongeldigverklaring; onechtverklaring.
Athetose, yr. (Gr.) Krampachtige beweging in vingers en teenen.
Athleet, m. (Gr.). Kampvechter in het
oude Griekenland, worstelaar ; Athletlek,
yr., worstelkunst ; Athletisch, wat de
worstelkunst betreft ; zeer sterk, met
krachtige vuisten; Athletische spelen,
worstelspelen; Athioteten, mrv., kamprechters, degenen, die de spelen besturen
en de prijzen uitdeelen, Athion, o. (Gr.),
prijs voor een wedstrijd.
Athlibisch, (Gr.). Niet samengedrukt.
At home, (Eng.; spr.: et boom). Te huis.
Athopie, yr. (Gr.). Zwakte van het
gezicht.
Athor, vr. Oudegyptische godheid; naam
der derde maand van het Oudegyptische
jaar.
Athrepsle,vr. (Gr.). Gebrekkige voeding.
Athrioscoop, o. (Gr.). Soort van Thermoscoop, dat de warmteuitstraling tegen
een helderen hemel of de koude uitstraling er van aanduidt.
Athroisma, o. (Gr.). Hoop, massa, wanordelijke opeenhooping van waarnemingen.
Athrypsie, yr. (Gr.). Niet verwijfde
levenswijze.
Athymie, yr. (Gr.). Moedeloosheid,
neerslachtigheid; Athymisch, moedeloos,
terneergeslagen.
Atimie, yr. (Gr.). Onteering, beschimping, eerloosheid; in Athene ontzetting
van alle of sommige burgerrechten ;
Atimeeren, onteeren, beschimpen, verachten.
Atlanten, mrv. (Gr.). Kroonlijstdragers,
inzonderheid in de gedaante van een
mensch; Atlantiden, mrv., Pleaden als
dochters van (Atlas); Atlantisch, groot ;
reusachtig; zuidwestelijk (Oceaan); At'antis, denkbeeldig eiland in den Atlantischen Oceaan; Atlas, m. (Gr.), Titan die
den wereldbol draagt; gebergte in NoordAfrika ; in de bouwkunde kroonlijstdrager ;
de onderste halswervel ; bundel landkaarten.
Atlas. Schitterende zijden stof ; Atlaserts, o., smaragdgroen als zijde blinkend
erts, soort van malachiet ; Atlashout, o.,
kostbaar Westindisch hout.
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Atlodyme, (Gr.). Misgeboorte met twee
hoofden op den hall.
Atmidiatrie en Atmidiatriek, yr. (Gr.).
Genezing door dampen en dampbaden.
Atmidometer Atmometer Atmiseeren, zieden, razen, pruttelen; Atmologie, yr., leer der verdamping (van het
water in den dampkring); Atmometer,
m., verdampingsmeter ; Atmosfeer, vr.,
dampkring ; Atmosfeerdrukking, vr., de
drukking van den dampkring op den
vierkanten centimeter bedraagt 1031 gram
en is gelijk aan het gewicht van een 76
centimeter hooge kwikkolom, die den
vierkanten centimeter in doorsnede heeft ;
deze drukking dient tot maat voor de
drukking van gassen; Atmosferisch, wat
den dampkring betreft, wat zich in den
dampkring bevindt; Atmosferische
spoorweg, waarbij de luchtdruk als beweegkracht wordt gebruikt in plaats van
stoom; Atmosferische getijden, eb en
vloed in den dampkring; Atmosferische
nederslagen, regen, dauw, nevel, hagel,
sneeuw ; Atmosferographie, vr., beschrijving van den dampkring en van zijn
invloed op de aarde ; Atmosferologie,
vr., leer van de verschijnselen in den
dampkring.
Atocia, yr. mrv. (Gr.). Onvruchtbaar
makende middelen ; Atocie, yr., onvruchtbaarheid ; Atocium, gewaand of werkelijk onvruchtbaar makend middel; Atocisch, onvruchtbaar makend.
Atol. Lagunenrif, ringvormig koraaleiland.
Atolmie, yr. (Gr.). Gebrek aan moed,
lafhartigheid.
Atona, mrv. van Atonon; Atop ie, yr.
(Gr.), toonloosheid, afgematheid, verslapping ; onevenredigheid in lengte tusschen het voorste en het achterste gedeelte van een volzin ; Atonificatie, yr.,
krachteloosmaking; Atonisch, toonloos,
mat, slap; Atonon, o., toonloos woord.
Atoom, o. (Gr.). Eigenlijk wat niet
gesneden is, ondeelbaar ; in de scheikunde
het kleinste niet verder ontbindbare deel
van een element ; Atoomgewicht, o., het
gewicht van een atoom in verhouding
tot het gewicht van den atoom waterstof ;
Atomisch, ondeelbaar, in de kleinste
deelen ontbonden; Atomisme, o., leer
volgens welke alle lichamen uit atomen
bestaan ; Atomist, m., aanhanger van
het atomisme; Atomistisch, het atomisme
betreffend.
Atopa, o., mrv. (Gr.). De niet in den
canon behoorende Christelijke geschriften ;
Atopie, yr. (Gr.), onbehoorlijkheid, ongepastheid ; Atopisch, onbehoorlijk, ongepast.

A tort et a travers
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A tort et a travers, (Fr.; spr.: atooreeatraver). Zonder overleg, met alle geweld.
Atour, m. (Fr.). Tooi, opschik der
vrouwen ; Atourneeren, opschikken,
tooien.
A tous egards, (Fr. ; spr. : atoezeegaar).
In alle opzichten.
Atout, (Fr. ; spr. : aloe). Troef in het
kaartspel.
A toute force, (Fr. ; spr. : atoetefors).
Met alle kracht.
A tout hasard, (Fr. ; spr.: atoeazaar). Op
goed geluk, mis of raak.
A tout prix, (Fr. ; spr. : atoeftrt). Tot
el k en prijs.
Atoxisch, (Gr.). Niet vergiftig.
Atrabilaire, (Fr.). Zwartgallig ; Atrabiliteit, yr., zvvartgalligheid,
Atrachellsch, (Gr.). Korthalzig, zonder
hals ; Atrachelus, m., korthalzige, halslooze.
Atracia ars, yr. (Lat.). Tooverkunst
naar de stad .Atrax in Thessalia.
Atragene. Alpendruif, plantensoort uit
de familie der Ranunculaceen.
Atram Atramentum Atramenteus,
zwart als inkt; Atramentsteen, groen
vitriool, zwavelzuurijzeroxydule ; Atramentum, o. (Lat.), zwarte inkt; — indicum,
Oostindische inkt.
Atratus, m. (Lat.). In het zwart, in
rouw gekleed.
Atre (parti of von), (Ital.). Driestemmig.
Atrecie, vr. (Gr.). Zekerheid, waarheid; Atrecisch, zeker, waar.
Atremie, vr. (Gr.). Rust, standvastigheid ; zenuwachtige ziektetoestand, waarin
de lijder jaren lang niet gaan kan; Atremisch, rustig, vast, onverschrokken ;
Atremograaf, m., pennenhouder ter vermijding van schrijfkramp.
Atresie, yr. (Gr.). Gebrek aan natuurlijke opening, vergroeiing, inzonderheid
van den aars en van de geslachtsdeelen;
Atretisch, ondoorboord; Atretocephalen,
mrv. (Gr.), misgeboorten waarbij de normale openingen van het hoofd gesloten
zijn; Atretocormen, mrv. (Gr.), misgeboorten waarin de openingen in den
romp ontbreken.
Atria cord's, mrv. (Lat.). Voorkamers
van het hart; Atria mortis, mrv. (Lat.),
voorhoven des doods, centrale organen
van het lichaam, wier kwetsing onmiddellijk den dood tengevolge heeft ; Atriarius,
m., deurbewaker.
Atrichie, vr. (Gr.). Haarloosheid, gemis
van haar ; Atrichisch, haarloos.
Atriden, mrv. Zonen van den Griekschen held Atreus (Agamemnon en Mene-

laus).

Attemperator
Atriensis, m. (Lat.). Hofmeester.
Atrium, o. (Lat.). Voorhof ; gedeelte
van het hart; Atrium mortis, voorhof
des doods, begin van het sterven.
Atrociteit, yr. (Lat.). Afschuwelijkheid,
gruwelijkheid, onmenschelijkheid, snoodheid.
A trois, (Fr. ; spr. : atrowa). Met zijn
drieen; a trois voix = a tre voci, driestemmig.
Atropa. Plantensoort uit de familie der
Solanaceen; — belladonna, nachtschade.
Atrophic, yr. (Gr.). Vermagering, uitdroging, wegsterving; Atrophisch, slecht
gevoed, aan vermagering lijdend.
Atropie, yr. (Gr.). Onbuigzaamheid,
onbeholpenheid.
Atropine. Alcalolde getrokken uit de
nachtschade (C„H23N08).
Atropos, yr. (Gr.). De onafwendbare,
onveranderlijke, onverbiddelijke (die der
Schikgodinnen, welke den levensdraad
afsnijdt); naam van de 273ste kleine
planeet.
Atrosie, vr. (Gr.). Onkwetsbaarheid.
Atrox, (Lat.). Vrees aanjagend, ijselijk,
woest.
Atsjarja. Geestelijke leeraar der jonge
brahminen in Indic.
Attacca, (Ital.). Pak aan, val in (aan
het slot van het grootste deal van een
muziekstuk, wanneer het volgende gedeelte terstond moet begonnen worden).
Attachant, (Fr. spr.: attasjan). Aantrekkelijk, boeiend; Attaché, m. (Fr.:
spr.: attasjee), toegevoegde (bij een gezantschap); Attach eeren, vastmaken,
vastbinden, vastknoopen, hechten, boeien,
verbinden; Attachement, m. (Fr.; spr.;
attasjeman), gehechtheid, verknochtheid,
verkleefdheid.
Attalea. Plantensoort uit de familie per
palmen.
Attalische schatten. Aanzienlijke
schatten, zooals die welke Attalus III,
de laatste koning van Pergamum, (in 133
v. C.) aan de Romeinen naliet.
Attamineeren, (Lat.) Door aanraking
bevlekken.
Attaque, vr. (Fr.). Aanval, aanranding,
aanslag • tokkeling, het inzetten in de
muziek; Attaqueeren, aanvallen, aantasten, aanranden, aanklampen, onder
handen nemen ; inzetten (in de muziek),
een enkele noot aangeven.
Atteinte, vr. (Fr. ; spr. attljnt). Slag,
schok, stoot, kwetsuur ; aandoening;
krenking, inbreukmaking; ziekteaanval.
Attelage, m. (Fr. ; spr. : attelaadzie).
Span, bespanning, aanspanning.
Attemperator, m. Toestel tot verhitting
van het moot in de bierbrouwerij ;

Attemporeeren
Attempereeren, matigen; verzachten,
lenigen ; langzaam verwarmen.
Attemporeeren. Zich naar de omstandigheden schikken.
Attempteeren, Aanpakken, beproeven,
wagen.
Attendeeren, (Lat.). Acht slaan, opmerken.
Attent, (Lat.). Opmerkzaam, aandachtig.
Attentaat en Attentatum, o. (Lat.).
Wederrechtelijke handeling, aanslag, aanranding ; aanslag op het leven van een ander
persoon ; poging tot moord ; Attentata
(crimina), mrv., beproefde maar niet voltooide misdaden; Attenteeren, beproeven,
wagen, zich vergrijpen aan ; inbreuk
maken op de rechten van een ander.
Attentief, (Fr.). Opmerkzaam, aandachtig ; Attentie, yr., opmerkzaamheid,
aandacht ; beleefdheidsuiting.
Attenuantia, mrv. (Lat.). Middelen om
te verdunnen ; Attenuatie, yr., verdunfling,verzwakking, vermindering, verg
zachtin
, ontzenuwing ; Attenueeren,
verdunnen, verzwakken, verzachten, verminderen ; Circonstances attinuantes, verzachtende omstandigheden.
Atterrage, m. (Fr.; spr. : atterraazje).
Het aandoen van de kust, het land bezeilen ; Atterreeren, land aandoen ; aanslibben ; Atterrissage, het verkennen
van de kust, het aanlanden, landingsplaats ; Atterrissement, m. (Fr.), aanslijking, aanslibbing ; aangeslibd land ; het
neerkomen van een luchtballon.
Attest, o. Schriftelijke getuigenis; Attestatie, vr., getuigenis, bekrachtiging ;
bewijs van lidmaatschap eener kerkelijke
gezindte ; Attesteeren, getuigen, verklaren, bevestigen, het bewijs leveren, bekrachtigen.
Attexeeren, (Lat.). Aanweven, inweven.
Attica, o. (Gr.). Landstreek in het
oude Griekenland ten noordoosten van
de Peloponnesus met de hoofdstad Athene.
Attica, vr. Gedeelte van een gebouw
boven de kroonlijst ; zolderkamertje.
Attifeeren, (Fr.). Opschikken, opdirken, opdrillen.
Attila, in. Koning der Hunnen, bijgenaamd de geese' Gods t 453 n. C. (Zie
Aetius).
Attila, vr. Kort met tressen versierd
huzarenbuis.
Attine, vr. Poolsche zilvermunt =
0,155.
Attirail, m. (Fr. ; spr.: attiraai). Toestel,
tuig, gereedschap; bagage; rompslonw.
Attireeren. (Fr.). Aantrekken, aanlokken, bekoren.
Attic = Atys.
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Attisch. Behoorende tot of betreffende
de Grieksche landstreek Attica; overeenkomstig den fijnen smaak der Atheners ;
Attisch zout, o., fijne scherts.
Attisoir, m. (Fr.). Pookijzer, vuurhaak ;
Attiseeren, aanstoken, oppoken.
Attitude, vr. (Fr.). Houding, stand.
Attitulatie = Canonisatle.
Atto, m. (Ital.). Handeling ; bedrijf in
een tooneelspel.
Attollent, (Lat.). Verheffend ; Attolleeren, verheffen.
Attollite portas, (Lat.). Opent de
poorten, een kerkelijk lied dat met deze
woorden beginten dat gezongen wordt
als een processie de kerk binnentreedt
b.v. op Palmzondag en bij de inwijding
eener kerk.
Attorney, m. (Eng. ; spr. : etteurni).
Plaatsvervanger, gevolmachtigde ; procureur; Attorney general (spr. : *jewel).
procureur generaal.
Attouchement, m. (Fr. spr. : attoesjeman). Aanraking, betasting.
Attractie, yr. (Fr.). Aanraking, aantrekkingskracht ; Attractief, aantrekkend;
Attractiva, mrv., aantrekkende, afleidende
middelen, trekpleisters; Attractivlteit,
yr., aantrekbaarheid; Attrait, m. (Fr.; spr.:
attree), aanlokkelijkheid, bekoorlijkheid,
neiging, zucht; Attraits, mrv., bekoorlijkheden, bevalligheden.
Attrape, yr. (Fr.). Fopperij, beetnemerij ;
Attrapeeren, betrappen op heeterdaad;
vangen door list of bedrog, foppen, beetnemen ; krijgen, bekomen, oploopen ;
machtig worden, raken, treffen.
Attribueeren, (Fr.). Toeschrijven, toedichten, toekennen ; Attribuut, o. eigenschap, hoedanigheid, kenmerk ; in de taalkunde bijvoeging ; Attribute, yr., toedichting, toekenning ; bevoegdheid ; Attributief, toeschrijvend, toekennend. Zie
Adjectief.
Attristant, (Fr.). Bedroevend ; Attristeeren, bedroeven, neerslachtig maken.
Attrit, (Lat.). Zielsbedroefd, berouwvol,
boetvaardig; Attritie, yr., berouw over
begane zonden ; ontvelling ; wrijving, schuring ; Attritionarius, m., aanhanger der
leer, dat berouw voldoende is voor de
vergeving der zonden ; Attriteeren, stuk
wrijven, vermorzelen ; Attritus, m. =
Intertrigo.
Attroupement, m. (Fr. ; spr. : attroefiman). Samenscholing, oploop ; Attroupeeren, te hoop doen loopen, doen samenscholen.
Attuffatie, vr. (Ital.). Indompeling;
Attuffeeren, indompelen.
Attun = Chike.
A tutta briglia, (Ital.; spr.: atoetabrielja).

Atychie
Spoorslags ; A tutta carriera, met lossen
teugel ; A tutta possa, naar vermogen ;
A tutte corde, op alle muren ; A tutto
andare, altijddurend ; A tutto pasto, onafgebroken. ,
Atychie, yr. (Gr.). Wederwaardigheid,
ongeluk; Atychisch, ongelukkig.
Atypie, yr. (Gr.). Onregelmatigheid in
het verloop van een ziekte ; Atypisch,
wanordelijk, onregelmatig; Atypische
spraak, gebrekkige, stotterende uitspraak.
Atypomorphosis, yr. (Gr.). Gedaanteverwisseling.
Atys of Attis. Herder in Phrygie, die
de godin Cybele bedroog, welke hem in
een pijnboom veranderde.
a. u. Afkorting voor anno urbis, in het
jaar der stad Rome.
Au = Aurum. Goud.
Aubade, yr. (Fr.; spr. : obaad). Ochtendmuziek onder iemands ramen.
Aubaine. Zie Albinagium.
Auberge, yr. (Fr. ; spr. : oberzje). Herberg, logement ; Aubergiste, m. en vr.
herbergier, herbergierster, logementhouder, logementhoudster.
Au besoin, (Fr.; spr. : obezwoijn). Des
noods.
Auburn, (Eng.; spr. : obeurn). Kastanjebruin.
Auburnstelsel, (Eng. silent system, spr. :
stjlent sistum). Zwijgsysteem, systeem
genoemd naar de stad Auburn in den
staat New-York, waar het in 1820 voor
het eerst in het tuchthuis verwezenlijkt
werd ; volgens dit systeem worden de
gevangenen alleen bij nacht afgezonderd,
doch zij zijn verplicht te zwijgen gedurende den gemeenschappelijken arbeid.
A. U. C. (Lat.). = Anno Urbis (Romae)
Conditae. In het jaar na de stichting der
stad Rome ; a. u. c. = ab urbe condita, sedert de stichting der stad.
Auceps, m. (Lat.). Vogelaar.
Aucha. Oude naam der rivier Waag.
Au contraire, (Fr.; spr. : okontreer). Integendeel.
Au courant, (Fr.; spr. : okoeran). Op de
hoogte ; — blijven, zorgen dat men de
gebeurtenissen, den voortgang van kunsten
en wetenschappen bijhoudt.
Auct. of Aut. = Auctor of Autor.
Auctarium, o. (Lat.). Toegift, toelage,
aanvulling ; Auctificeeren, vernieerderen,
toeleggen.
Auctionis lege. Langs den weg der openbare verkooping.
Auctor delicti, m. (Lat.). Aanlegger
der misdaad, degene die tot de misdaad
aanzet ; auctore judice, met goedkeuring van den rechter ; Auctorisatie, Auctoriseeren (Zie Autor); Auctoritas tuBAALE, Handboek.
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torts, medewerking en goedkeuring van
den voogd; auctoris laudatio, aanwijzing van dengene aan wien men zijn
bezit heeft ontleend ; de bezitter, met de
eigendomsactie aangesproken, kan dengene aan wien hij zijn bezit heeft ontleend, aanwijzen en dezen op deze wijze
als gedaagde in het proces doen optreden ;
auctor rixae, aanlegger der ongeregeldheden.
Audax, (Lat.); Audace, (Ital.; spr. :odatsje).
Moedig; Audace, yr. (Fr.), stoutmoedigheid ; Audacem of Audaces fortuna juvat,
het geluk begunstigt den stoutmoedige of
de stoutmoedigen, wie waagt wint ; Audacter calumniare, semper aliquid
haeret, (Lat.), laster er maar op los, er
blijft altijd wat van hangen.
Audiatur et altera pars, (Lat.). Men
moet de tegenpartij hooren, het voor en
tegen hooren ; Audibel, hoorbaar ; Audibiliteit, hoorbaarheid ; Audiencia, vr.
(Sp.), gerechtshof in Spanje ; hoogste gerechtshof in het voormalige Spaansch
Amerika ; Audiencier, m. (Fr.), dienstdoende deurwaarder ; Audientes, mrv.
(Lat.), de hoorenden, d. i. de eerste klasse
der catechisanten, die wel den eeredienst
mochten bijwonen maar niet aan het
Avondmaal deelnemen ; Audientia episcopalis, yr. (Lat.), jurisdictie van een bisschop ; Audientie, gehoor, toelating bij
hooggeplaatste personen ; Audiometer,
m., toestel voor het meten der fijnheid
van het gehoor ; Audiphoon, yr., toestel
voor hardhoorigen ; Auditeur, m. (Fr).,
rechterlijk ambtenaar bij een krijgsraad ;
Auditor, m. (Lat.), toehoorder, hoorder ;
Auditor Camerae, ambtenaar van de
Camera apostolica in den voormaligen
Kerkelijken Staat ; Auditore di ruota,
(Ital.), bijzitter in het pauselijk hof van
beroep te Rome ; Auditores, mrv., toehoorders ; Auditorium, o., (Lat.), gehoorzaal, verzameling van toehoorders ; Auditus difficilis, m., hardhoorigheid; Audi,
vide, sile, boor, zie en zwijg.
Audhumla. In de Noorsche sage een
koe die uit het ijs ontstond en met Naar
melk den reus Ymir voedde.
Au fait, (Fr.; spr. : ofee). Ter zake ; op
de hoogte, geheel ingelicht ; Au fond,
(Fr.; spr. : ofon), in den grond, eigenlijk.
Aufugeeren, (Lat.). Vluchten.
Aug. = Augustus.
Augeeren, (Lat.). Vermeerderen; Augm.
= Augmentum, Augment, o., bijvoeging,
vermeerdering ; Augmentatie, yr. (Fr.),
vermeerdering, bijvoeging, verhooging ;
verlenging van het thema door noten van
langeren duur ; Augmentatief, versterkend, vermeerderend ; vergrootingswoord
I0
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(tegenovergestelde van Diminutief, verklemwoord); Augmenteeren, vermeerderen, vergrooten, verhoogen, versterken ;
aangroeien, rijzen, stijgen; Augmentum
salarii, verhooging van jaarwedde.
Augesceeren, (Lat.). Beginnen te groeien.
Augias, m. Volgens de Grieksche mythologie een koning van Elis, wiens met
3000 runderen gevulde en in 3o jaren niet
schoongemaakte stal door Hercules in een
dag gereinigd werd door er de rivier
Alpheus door been te laten loopen; Augiasstal, m., verwaarloosde, bedorven,
zeer verwarde zaak; netelig, onaangenaam
werk.
Augiet of Pyroxeen. Delfstof die uit
kiezelzuur, kalk, magnesia en ijzeroxydule
bestaat, olijfblende.
Augur, m. Oudromeinsche vogelwichelaar, waarzegger uit het gekrijsch en de
vlucht der vogels ; Augurian, mrv., voorspellingen uit het gekrijsch en de vlucht
der vogels; Augureeren, voorspellen,
voorzeggen, vermoeden; Augurium, o.,
voorspelling, voorteeken, waarzegging.
August. Naam van verscheidene Saksische en Poolsche vorsten in de i7de en
i8de eeuw; de meest bekende zijn August
II, keurvorst van Saksen, die tot koning
van Polen werd verkozen na den dood
van Jan Sobieski (1697), en August III,
mededinger van Stanislas Leczinski en
koning van Polen (1733-1763).
Augusta, yr. De verhevene, eerwaardige, heerlijke; naam van verscheidene
door Romeinsche keizers aangelegde
steden, b.v. Augusta Taurinorum, Turijn;
bijnaam van verschillende Romeinsche
legioenen, waarvan het meest bekend is
de legio III Augusta (d. i. 3e regiment
infanterie keizer Augustus), die gedurende
de 3 eerste eeuwen n. C. in Africa lag,
en welker hoofdkwartier te Lambaesis
(Lambessa) nabij het Auresgebergte grootendeels weder opgegraven is. Onder de
talrijke documenten te Lambessa gevonden, is vooral merkwaardig een opschrift,
waarin keizer Hadrianus zijn tevredenheid uitdrukt over de in zijn te genwoordigheid in Juli 128 n. C. door de legio III
A ugusta uitgevoerde groote manoeuvres;
Augusta, titel van de vrouwelijke familieleden van den Romeinschen keizer; Augustine = Augusta.
Augustalia (Augustales ludz). Feesten
in het oude Rome ter eere van keizer

Augustus.

,

Augustana confessio, yr. (Lat.). Augsburgsche geloofsbelijdenis.
Augustarius. Gouden munt der Duitsche keizers ; August d'or, Saksische
gouden munt van 9 gulden.

Aurea
Augustinus (heilige). Bisschop van Hippo
Regius (nu Bona in Algerie), de beroemd-

ste der Latijnsche kerkvaders (354 –4p);
beroemde theologische verhandeling, waarin Jansenius zich ten doel stelt de ware
meening van den heiligen Auffustinus omtrent de genade, den vrijen wil en de voorbeschikking (praedestinatie)uiteen te zetten ;
dit geschrift gaf aanleiding tot kerkelijke
twisten. Zie Jansenismus.
Augustus; Eerste Romeinsche keizer,
geb. 63 v. C., alleenheerscher na den slag
bij Actium 31 v. C., t 14 n. C. ; oogstmaand.
Aul. Dorp, gehucht (bij de Kirgiezen,
in den Kaukasus, etc.).
Aula, vr. (Lat.). Groote vergaderzaal
in scholen en universiteiten.
Aulaeum, o. (Lat.). Geborduurd tapijt,
gordijn of voorhang in den schouwburg.
Au large, (Fr. ; spr. : olarzje). Gemakkelijk, ruim ; in het ruime sop.
Auleet, m. (Gr.). Fluitspeler ; Auletiek,
yr., het fluitspelen ; Auletriden, mrv., fluitspeelsters.
Aulicus, m. (Lat.). Hoveling; Aulismus,
o., pluimstrijkerij, kruipende onderdanigheid.
Aulodie, vr. (Gr.). Begeleiding van het
fluitspel door gezang.
Au marc, (Fr.). = Al marco.
Aumentando, (Ital.) = Crescendo.
Aumilnier, m. (Fr.; spr.: omonjee). Zie
Aalmoezenier.
A una Gorda, (Ital.). Op een snaar.
Aune, yr. (Fr.; spr.: oon). Parijsche el
z---- 1,1884 meter; Auneeren, met de el
meten.
Au niveau, (Fr.; spr.: onivo). Op dezelfde hoogte ;- Au pair, (Fr. ; spr.: ()peer)
= Al pars ; Au pis aller, (Fr. ; spr.: opiezallee), in het ergste geval; Au porteur,
(Fr. ; spr. : oporteur), aan toonder.
Aur = Aurelius of Aurum.
Aura, yr. (Lat.). Lucht, inzonderheid
aangename lucht; ziekelijke gewaarwording, waardoor een komende ziekte aangekondigd wordt ; — fiopularis, volksgunst.
Auramine, yr. Gele kleurstof.
Aurantia. Keizergeel, geelroode kleurstof uit aniline.
Aurantiaceen. Oran j eboom en.
Auraria piscina, (Lat.). Vijver waarin
forellen na verloop van eenigen tijd goudkleurig en rood worden.
Auraten, mrv. Goudzure zouten.
Auratuur, vr. (Lat.). Het vergulden.
Aura vitalis, yr. (Lat.). Levenslucht.
Aurea, yr. (Lat.). Die van goud is —
bulla (Zie Bulla) ; Aurea mediocrttas, vr.,
gulden middelmaat ; Aureool, stralenkrans
der heiligen; roem (Zie Mode); Aureus,
m. (Lat.), Oudromeinsche gouden munt,

Au revoir
sedert de 4de eeuw n. C. solidus genaamd
= ongeveer f 14.
Au revoir, (Fr.; spr. : orevwaar). Tot
weerziens..
Aurichalcum, o. Geel koper, messing.
Auriculair, (Fr.), Wat op de ooren
betrekking heeft ; Auriculaire confessie,
yr., oorbiecht.
Auriflamma. Oriflamme, vaandel in de
abdij van Saint-Denis, het Fransche
koningsvaandel tot in de I5de eeuw.
Auriga, m. (Lat.). Voerman, koetsier.
Aurigo, yr. (Lat.). Geelzucht.
Aurine, yr. Gele kleurstof uit aniline.
Auripigment, o. Gele of roode arsenicum bevattende delfstof, zwavelarseen =
Operment.
Auris, yr. (Lat.). Oor.
Auri sacra fames, (Lat.). Vervloekte
gouddorst.
Auriscalpium, o. (Lat.). Oorlepeltje ;
Aurist, m., oorheelkundige.
Auro-Natrium chloratum. Natriumgoudchloried.
Aurora, yr. (Lat.). Godin die de poorten
des hemels voor de zon opent ; morgenrood, dageraad ; — australis, zuiderlicht;
— borealis, noorderlicht ; — parhelia, bijzon aan den horizont der pool; Aurora
Musis arnica, Aurora is de vriendin der
Muzen, de morgenstond heeft goud in
den mond ; Auroraolie, yr., petroline
(vluchtigste deel van petroleum).
Aurugo. Zie Aurigo.
Aurula. Grondmuur onder een colonnade.
Aurum, o. (Lat.). Goud ; — ad obrussam,
goud na de vuurproef, het zuiverste, fijnste
goud ; ammoniacum, knalgoud, dondergoud ; foliatum, bladgoud ; — fulminans
= – ammoniacum ; — mosaicum, dubbel
zwaveltin ;
muriaticum, goudchloried ;
— philosophicum, goud der alchimisten ;
potabile,
— pigmentum, operment ;
drinkbaar gemaakt goud.
A. U. S. = Actum ut supra (Lat.).
Gedaan zooals hierboven is aangegeven.
Auscultant, m. (Lat.). Toehoorder, luisteraar ; bijzitter die niet mag mede stemmen ; Auscultatie, vr., het luisteren ; het
onderzoeken van inwendige lichaamsdeelen door middel van den stethoscoop : Auscultator = Auscultant; Ausculteeren,
toehooren, beluisteren ; luisteren naar de
geluiden die in het menschelijk lichaam
voorkomen ; onderzoeken door middel van
den stethoscoop.
Auso, (Ital.). Volgens het gebruik, volgens
den gewonen betaaltijd.
Auspex, m. (Lat). Degene die waarzegt
uit de vlucht, het zingen en het eten der
vogels ; Auspices, mrv., vogelwichelaars;
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Auspicia of Auspician, mrv., voorteekens,
vermoedens ; bescherming; Auspicils
regis, onder bescherming des konings;
Auspiceeren, de vlucht der vogels uitleggen, waarzeggen ; Auspicium, o. (Lat.),
waarzeggerij, voorteeken.
Auster, m. (Lat.). Zuidenwind.
Austere, (Fr. ; spr.: osteer). Wrang,
scherp, samentrekkend ;gestreng •; Austerite, yr. (Fr.), strengheid, ernst, onyriendelijkheid.
Austerlitz. Dorp in Moravit beroemd
door de overwinning welke Napoleon I
den 2 December 1805 op de Russen en
Oostenrijkers behaalde ; gehucht in de
provincie Utrecht ; Pont d'Austerlitz,
brug over de Seine to Parijs.
Austraal. Zuidelijk ; Australia, yr.,
zuidland, het vijfde werelddeel, Nieuwholland ; Austraalaarde, een in NieuwZuidwales ontdekte delfstof; Austraallicht, zuiderlicht.
Austrasi g, yr. Oostelijk deel van het
rijk der Franken.
Austria. Oostenrijk ; Austriacisme, o.,
uitdrukking die wel in Duitsch Oostenrijk
maar niet in het eigenlijke Duitschland
in zwang is ; Austriomanie, yr., blindi
ingenomenheid met alles wat Oostenrijksch
is ; Austriophoble, yr., vrees voor Oostenrijk, afschuw van Oostenrijk.
Austromantie, vr. Waarzeggerij uit
den zuidenwind; windwaarzeggerij.
Autan, m. (Fr.; spr.: otan). Zuidwestenwind in Zuid-Frankrijk aan de kust der
Middellandsche Zee.
Autarch, m. (Gr.). Zelfregeerder ;
Autarchie, yr., zelfheerschappij.
Autarcie,vr. (Gr.). Zelfgenoegzaamheid;
matigheid.
Aut, aut, (Lat.). Of, of ; aut Caesar,
aut nihil, of keizer of niets ; aut vincere,
aut mori, overwinnen of sterven.
Autel, m. (Fr.; spr.; otel). Altaar.
Auteur, m. (Fr.; spr.: oteur) = Autor.
Authadie, (Gr.). Zelfbehagen, eigenzinnigheid.
Authemerisch, (Gr.). Wat op denzelfden dag gebeurt of werkt; Authemeron, o., geneesmiddel dat werkt op
denzelfden dag, waarop het ingenomen
wordt.
Authenticiteit, yr. (Fr.). Echtheid, deugdelijkheid, rechtsgeldigheid ; geloofwaardigheid ; Authenticum, o., (Gr.), oorspronkelijk geschrift, origineel, verzameling van
134 Novellae d. w. z. nieuwe, na den Codex,
door Justinianus uitgevaardigde wetten ;
de Grieksche Novellae zijn in het Latijn vertaald ; Authentiek, echt, deugdelijk, rechtsgeldig ; geloofwaardig; Authentiseeren,
rechtsgeldig maken, bekrachtigen.
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Autodafe, o. (Sp.). Eigenlijk daad des
geloofs, terechtstelling van door de Spaansche inquisitie veroordeelde ketters ; inzonderheid het verbranden deer ketters ;
vuurdood, verbranding.
Auto (van het Grieksche Autos) beteekent zelf, eigen; Auto = Automobiel.
Autobiograaf, m. (Gr.). Iemand die
zijn eigen leven te boek stelt ; Autobiographic, vr., eigen levensbeschrijving ;
Autobiographisch, door hem zelven of
door haar zelve beschreven ; Autochir, m.,
zelfmoordenaar ; Autochirie, zelfmoord;
Autochthonen, m. mrv., oorspronkelijke
bewoners ; Autochthonisch, in het land
geboren of gegroeid ; Autoclave, zich
van zelf sluitend, pot met luchtdichte
sluiting waarin stollen boven hun gewoon
kookpunt verhit worden (Papiniaansche
pot) ; Autocraat, m., onbcperkt heerscher, eigenmachtige ; Autocratie, yr.,
alleenheerschappij, onbeperkte heerschappij, eigenmachtigheid ; Automatisch, alleenheerschend, onbeperkt, eigenmachtig;
Autocratisme, o., denk- en handelwijze
van een alleenheerscher, zucht om eigenmachtig te werk te gaan ; Autocritiek,
yr., zelf beoordeeling, beoordeeling van
eigen geschrif ten ; Autodidact, m., iemand
die zich bekwaamt alleen door eigen
oefening zonder leermeester ; Autodidaxie, vr., zelfonderricht, bekwaming
door eigen oefening ; Autodicie, yr.,
recht om zich zelven re ht te verschaffen, eigen jurisdictie ; Autodynamisch,
zelfwerkend ; Autogamie, yr., zelf bevruchting der planten ; Autognosie, yr.,
zelfkennis, zelfbeproeving ; Autognostisch, op zelfbeproeving berustend ;
Autograaf, yr., zelfschrijver, kopieermachine ; eigenhandig geschreven stuk ;
Autographie, kennis van eigenhandige
geschriften ; vermenigvuldiging van handschriften door steendruk ; Autographeeren, een geschrift vermenigvuldigen door
steendruk of op een daarvoor bereid
papier ; Autographisch, eigenhandig geschreven, door steendruk vermenigvuldigd ; Autographomanie, yr., dwaze
zucht om autografen te verzamelen ;
Autohypnose, yr., hypnotische toestand,
waarin de onmiddellijke invloed van een
hypnotiseur ontbreekt ; Autoinfectie,
zelfbesmetting, waarbij de ziektestof van
de eene plaats in het lichaam op een
andere overgaat ; Autolithotomos, m.,
werktuig om de steenen in de blaas te
verbrijzelen ; Autologie, yr., eigenlijke
rede in tegenstelling met de beeldspraak;
Autologisch, zelfsprekend, op zich zelf ;
Automachie, vr., tegenspraak met zich
zelven ; Automaat, m., van zelf zich be-

Autoschediasma

wegend beeld, door een mechanisme in
beweging gebracht wordend voorwerp ;
stijve klaas ; Automatisch, werktuigelijk,
van zelf bewegend, gelijk aan een machine;
Automatisme, o., werktuigelijkheid, zelfbeweging ; Automatist, m., vervaardiger
van automates.
Automedon, m. (Gr.). Wagenbestuurder van Achilles ; bekwame koetsier.
Automobiel, m. of yr. Rijtuig dat uit
zich zelf beweegt, dat de beweegkracht
in zich zelf bevat ; Automobilisme, o.,
kennis en gebruik van automobielen
Automobielist, m., kenner en gebruiker
van automobielen ; Autonomie, zelfregeering, zelfstandigheid inzonderheid der
provincien en gemeenten tegenover de
Rijksregeering, onderwerping aan zelf
vastgestelde wetsbepalingen ; Autonomisten, mrv., naam eener staatkundige
partij in Elzas-Lotharingen, die naar een
zoo zelfstandig mogelijke staatsregeling
streeft ; Autonoom, zelfheerschend, zich
zelven regeerend, onder eigene wetten
levend ; Autonyctobatie, yr., het slaapwandelen ; Autopathie, yr., eigen ervaring = Monopathie ; Autophagie, yr.,
het zich zelven verteren door gebrek aan
voedsel ; Autophilie, vr., eigenliefde,
eigenwaan ; Autophonie, yr. = Autochirie; Autophthalmoscoop, o., werktuig waardoor het oog zijn eigen achtergrond zien kan ; Autophysiotherapie,
yr., natuurgeneeswijze ; Autopistie, yr.,
innerlijke geloofwaardigheid van den
Bijbel ; Autoplastie en Autoplastiek,
yr., herstelling van een verminkt lichaamsdeel door middel van een stuk vleesch
genomen uit een ander lichaamsdeel van
den lijder ; Autophagie, yr., het uit zich
zelven handelen, het handelen uit eigen
beweging ; Autoprosopisch, persoonlijk,
in eigen persoon ; Autopsie, vr., beschouwing met eigen oogen ; lijkschouwing ; Autopt, m., ooggetuige ; Autoptisch, wat men zelf heeft gezien, door
eigen aanschouwing.
Autor, m. (Lat.). Voortbrenger, maker,.
ontwerper, schepper ; stichter, oprichter ;
schitver ; principaal.
Autorisatie, yr. (Fr.). Machtiging ;
goedkeuring ; Autoriseeren, machtigen,
goedkeuren ; Autoriteit, gezag, macht ;
overheidspersoon; gezaghebbend persoon;
Autoritate, op gezag van, met machtiging van ; Autoritair, eigenmachtig ; de
handhaving van het gezag voorstaande.
Auto sacramentale. (Sp.). Kerkelijke
tooneelvertooning ; Autos al nacimiento,
kerkelijk schouwspel ter viering der geboorte van Christus.
Autoschediasma, o. (Gr.). Improvisatie ;,
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Autoschediast, m., improvisator ; Autoschediastisch, geimproviseerd.
Autos epha, (Gr.). Hij (Pythagoras)
heeft het gezegd ; beroep dergenen, die
op gezag gelooven, op hun meester.
Autoscopie = Autopsie ; Autosomnambulisme, o., het van zelf ontstane
slaapwandelen ; Autosuggestie, yr. zelfsuggestie (Zie Suggestie); Autaelie,
yr. (Gr.), zelfstandigheid, onafhankelijkheid ; Autotheisme, o., zeifvergoding ;
Autotherapie, yr. = Autophysiotherapie ;• Autotomie, yr., zelfverminking ;
Autotype, o., zelfdruk ; Autotypie, vr.,
hoogetsen op zinken platen, waardoor
schilderijen, photographieen, enz. zoodanig op een zinken plaat overgebracht
worden, dat de grond geetst en het te
drukken beeld verheven wordt ; Autotypographie, yr., overbrenging van autografen op zink en hoogetsen er van.
Autrefois (Fr. ; spr. : otrefoa). Eertijds,
vroeger.
Autumnaal, (Lat.). Wat den herfst betreft, herfstig.
Auvent, (Fr. ; spr.: ovan). Luifel.
Au voleur ! (Fr. ; spr. : ovolleur). Houd
den dief ! ; Aux armes I (Fr. ; spr. : ozarm),
te wapen ! in het geweer !
Auxesis, yr. (Gr.). Overdrijving, grootspraak ; toeneming eener ziekte ;• Auxetisch, vergrootend, toenemend overdrijvend.
Auxiliair. Te hulp komend, hulpbiedend;
boek, hulpboek bij kooplieden; — eskader,
helpend eskader, aanvullingseskader in
Ned.-Indic; werkwoord, hulpwerkwoord ; Auxiliatie, yr., hulpbetoon; Auxiliator, m., helper; Auxilium, o., (Lat.)
hulp, bijstand ; non tali auxilio, (Lat.),
gedeelte van een versregel uit het tweede
boek der Aeneis van Vergilius, beteekenend : „zulke hulp is bier niet van nut;"
Hecuba spreekt deze woorden tot koning
Priamus van Troje, die bij den brand der
stad zich wapent om zijn paleis tegen de
Grieken te verdedigen.
Auxiometer, Auxometer, m., (Gr.).
Werktuig tot bepaling der vergrooting
van een verrekijker.
Aval, m. (Fr.). (Eng.) surety for a bill,

(D.) Wechselburgschaft, Wechselgarantie,
(Ital.) avallo, (Sp.) aval, verklarmg dat
men zich borg stelt voor de betaling van
een wissel, hetzij door dien wissel voor
aval te teekenen hetzij bij een afzonderlijk geschrift, Zie Wetb. v. Kooph. artt.
130-132 ; Avaliseeren, (Fr.) donner (appo-

ser) faval pour une lettre de change, avaliser
(cautionner) une signature, (Eng.) to back
a bill, to guaranty (to give security for)
the due payment of a bill, (D.) Wechselbarg-

Avantage

schaft leisten, (Ital.) munire una cambiale
di avallo, avallare (porre favallo ad) una
cambiale, (Sp.) prestar (otorgar) el aval
para una tetra de cambio, zich borg stellen
voor de betaling van een wissel ; Avalist,
m., (Fr.) avaliste, donneur d'aval, (Eng.)

surety (guarantee) of a bill, (D.) Wechselburge, Avalist, (Ital.) avallante, datore
(prestatore) di avallo, (Sp.) avaliante,
avalista, dador de aval, degene die zich
borg stelt voor de betaling van een wissel.
Avance, yr. (Fr.; spr.: avans). Vooruitspringend of vooruitstekend deel; voordeel dat men op anderen vooruit heeft;
schrede tot toenadering; geldelijk voorschot ; in avance zijn, in voorschot zijn,
jets te goed hebben; par avance, vooruit;
Avancement, m. (Fr.; spr.: avansman),
vooruitgang, voortgang ; bevordering, verhooging ; Avanceeren, vooruit doen gaan,
vooruitzetten ; vooruitsteken; bevorderen ;
bespoedigen, verhaasten, vervroegen; te
berde brengen, opperen; vooruitgaan, in
aantocht zijn; oprukken; voorschieten.
Avanie, vr. (Fr.). Knevelarij, afzetterij
(in Turkije en de Levant); listige overrompeling van een schip ; beleediging,
diepe vernedering.
Avant, (Fr. ; spr. avan). Voor, vroeger
dan.
Avantage, m. (Fr.; spr.: avantaazje).
Voordeel, winst, voorkeur ; Avantageeren,
bevoordeelen, begunstigen ; Avantageur,
m., in Duitschland een militieplichtige die
voor officier opgeleid wordt ; Avantageux,
voordeelig, gunstig; Avant-chemin-couvert, m. (Fr.; spr. : avansjemijnkoever),
buitenste bedekte weg; Avant-corps, m.
(Fr.; spr.: avankor), voorgebouw ; buitenwerk bij slotenmakers; Avant-cour, vr.
(Fr. ; spr. : avankoer), voorplein ; Avantcoureur, m., voorlooper, voorbode, voorrijder ; Avant-duc, m. (Fr.; spr.: avanduuk),
paalwerk van een bruggehoofd; Avantfosse, m. (Fr. ; spr. : avanfoossee), buitengracht ; Avant-garde, yr. (Fr.), voorhoede ;
Avant-gout, m. (Fr. ; spr.: avanghoe),
voprsmaak ; Avant-la-lettre, m. (Fr.),
proef eener gravure of van een gesteendrukte plaat voor het op de plaat of op
den steen griffelen van den naam van het
daarop afgebeelde ; Avant-main, m. (Fr. ;
spr. : avanmijn), plat van de hand, voorhand ; voorste gedeelte van een paard;
Avant-part, m. (Fr. ; spr. : avanpaar), gedeelte dat men vooruit krijgt; Avantposte, m. (Fr.), voorpost ; Avant-propos,
m. (Fr. ; spr. : avanproofio), voorrede, voorbericht ; Avant-scene, vr. (Fr.; spr:
avanseene), voorgrond van het tooneel
tusschen het scherm en het voetlicht ; loge
vlak bij het voetlicht ; Avant-seuil, m.
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(Fr.; spr.: avansuii), ruimte tusschen die
voordeur en de trap; Avant-toit, m. (Fr.;
spr.: avantoa), voordak, vooruitstekend
gedeelte van het dak ; Avant-train, m.
(Fr.; spr.: avantrein), voorstel aan een wagen of een affuit, voorste gedeelte van
een paard; Avant toute lettre, (Fr.),
kopergravure waarop noch de naam van
den kunstenaar noch de naam van het
voorgestelde onderwerp voorkomt; Avantveille, yr. (Fr.; spr: avanveilje) twee
dagen te voren.
Avaritia, yr. (Lat.). Gierigheid ; Avaritieus, gierig.
Avarij, Averij, vr. (Arab.). (Fr.) avarie
(Eng.) average, (D.) Havarie, Haverei, Seeschaden, (Ital.) avaria, (Sp.) averia; avarij
noemt men alle buitcngewone onkosten
ten dienste van het schip en de goederen
gezamenlijk of afzonderlijk gemaakt, en
alle schade, die aan het schip of de
goederen gedurende de reis voorkomt.
Avarij-grosse of gemeene avarij, (Fr.)
avarie grosse, commune, (Eng.) general

average, (D.) grosse, allg emeine Haverei,
(Ital.) avaria grossa, comune, (Sp.) averia
gruesa, comun,eenvoudige of bijzondere
avarij of avarij-particulier, (Fr.) avarie
simple,particuliere, menue, (Eng.) particular
(simple, petty) average, (D.) besondere Haverei, (Ital.) avaria semplice, particolare,
(Sp.) averia simple, particular. De avarijgrosse wordt omgeslagen over schip,
vracht en lading ; de avarij-particulier
treft alleen het schip, de vracht of
het goed dat de schade geleden of de
kosten veroorzaakt heeft. Het Wetb. v.
Kooph. bepaalt wanneer de avarij gemeen
of particulier is. (Artt. 696-721, 759761).
Avarijrekening, yr. (Fr.) compte d'avaries, (Eng.) average account, (D.) Havereirechnung, (Ital.) conto di avarie, (Sp.)

cuenta de averias.
Avatar, m. In den godsdienst der Hindoes elke der vleeschwordingen van
Vishnoe; elke der toestanden, welke
iemand, die van meening, van partij, enz.
verandert, doorleeft.
Ave, (Lat.). Wees gegroet; Ave Maria!
Wees gegroet, Maria ! engelengroet (Lucas
I, 28); kleine koraal aan den rozenkrans
waarbij telkens een Ave gebeden wordt ;
het klokgelui dat tot het bidden van het
Ave oproept; Ave, Caesar, morituri te
salutant, wees gegroet, keizer, zij die
gaan sterven groeten u (woorden die de
zwaardvechters bij de volksspelen tot den
keizer richtten); Ave, pia anima, vaarwel,
vrome ziel.
Avec la lettre, (Fr.). Kopergravure met
onderschrift.

Avide

Avellanen, Avellinen, mrv. (Ital.).
Groote hazelnoten.
Avelleeren, (Lat.). Afrukken, losrukken.
Avenage, m. (Fr.). Havertiende.
Avenant, (Fr.; spr.: avenan). Aanminnig,
lieftallig, innemend.
Aventure, yr. (Fr.). Lotgeval, avontuur,
wedervaren, ontmoeting ; toeval; waagstuk, gewaagde onderneming; A raventure, op avontuur, in het wilde, op goed
geluk ; Aventureeren, de kans wagen;
Aventureux, avontuurlijk, waaghalzig;
Aventurier, m. (Fr.), avonturier, gelukzoeker ; waaghals; vrijbuiter ; sluikhandelaar, smokkelaar ; Aventurine, yr., roodachtig bruine of geelbruine soort van
quartz met goudkleurige stippen, goudsteen ; soort van aardewerk met goudkleurige stippen ; Aventurine-veldspaat,
zonnesteen, geelachtig rood veldspaat met
als goud blinkende stukjes glimmer
bezaaid.
Avenue, yr. (Fr.). Toegang; laan ; breede
straat die gewoonlijk met rijen boomen
beplant is.
Average, o. (Eng. ; spr.: evveridzje). Gemiddelde. Zie Avarij.
A verbis ad verbera, (Lat.). Van
woorden tot klappen, van twisten tot
vechten.
Avere. Zie Credit.
Avereeren. Bewaarheden, bewijzen.
Averna, o. mrv. (Lat.). De onderwereld;
Avernalisch, mrv. (Lat.), de onderwereld
betreffend, helsch ; Avernus, meer bij
Cumae in Campanie, waar men dacht dat
de ingang naar de onderwereld was.
Avers, m. (Fr.). Bovenzijde van een muntstuk, zijde waarop zich de beeldenaar
bevindt.
Aversie, yr. (Fr.). Afkeer, weerzin,
tegenzin ; Aversiehandel (emptio per aversionem), (Lat.), het voetstoots koopen.
Avertebrata, mrv. (Lat.). Ongewervelde
dieren.
Averteeren, (Fr.). Verwittigen, waarigen, bekend maken;
schuwen, aankond
Avertissement, m. (Fr.; spr.: avertiesseman), waarschuwing, aankondiging, bekendmaking.
Ayes, yr. mrv. (Lat.). Vogels.
Avia, yr. (Lat.). Grootmoeder.
Aviarium, o. (Lat.). Vogelhuis, groote
voliêre.
Aviatie, y r. Luchtvaart door middel
van een vliegmachine; het vliegen der
vogels.
Avicennia. Zoutboom, plantensoort uit
de familie der Verbenacein.
Aviceptologie, yr. (Lat.-Gr.). Kunst om
vogels te vangen.
Avide, (Fr.). Gretig, graag, begeerig;
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Aviditeit, yr. (Fr.), gretigheid, begeerigheid, hebzucht.
Avileeren, (Fr.). Verachtelijk maken,
verlagen; Avilissement, (Fr.; spr.: avilieseman), verlaging, verachtelijkmaking.
v vr. (Lat.). Vogel; rara avis, zeldAvis,
zame ogel (witte raaf).
Avis, m. (Fr.). (Zie Advies); Avisatio
de perjurio vitando, (Lat.), waarschuwing
tegen het afleggen van een valschen eed ;
verscherping van den eed.
A vista, (Ital). (Fr.) a vue, (Eng.) at
sight, on demand, (D.) nach Sicht, (Sp.) a
vista, na zicht.
Avita bona, mrv. Zie Avitum bonum.
Avitaillement, m. (Fr.; spr.: avitalleman). (Eng.) provision, (D.) Verproviantierung, (Ital.) provvedimento, (Sp.) provermiento, abastecimiento, proviandeering
van een schip.
Avitisch, (Lat.). Grootvaderlijk, wat de
voorouders betreft ; Avitum bonum,
familiebezitting.
Aviveeren, (Fr.). Verlevendigen; kleuren
ophalen ; polijsten.
Avocasserie, yr. (Fr.). Beunhazerij in
de practijk der rechtsgeleerdheid; rechtsverdraaiing; advocatenstreek; spitsvondigheid .
Avocatoria, mrv. Brief van terugroeping,
brief van ontslag uit den dienst.
A voce sola, (Ital.). Voor gene stem.
Avocette. Steltlooper uit de familie
der snippen, strandruiter.
Avoceeren, (Lat.). Terugroepen, terugvorderen ; Avocatie, yr., terugroeping.
Avoir, (Fr.; spr.: avoaar). (Zie Credit);
Avoir-du-pois, (Eng.; spr.: averdupoiz),
het vastgestelde gewicht in Engeland (de
centenaar = 50,8024 kilo, in Noordamerika
= 45,3593 kilo).
Avoisinement, m. (Fr.; spr.: avoazieneman). Nabijheid, nabuurschap ; Avoisineeren, aangrenzen, in de buurt liggen.
Avortement, m. (Fr.; spr: avortman).
Miskraam, ontijdige bevalling door afdrijving der vrucht (Zie Abortus); mislukking ; Avorteeren, ontijdig bevallen ;
mislukken.
Avoue, m. (Fr.; spr. : avoeee). Procureur;
Avoueeren, bekennen.
Avoyer, m. (Fr.; spr: avoajee). Vroeger
een schout in Fransch Zwitserland.
Avulsio, yr. (Lat.) Afrukking, losrukking. Als wijze van eigendomsverkrijging ,,de afscheuring", waarbij een
stuk lands door het geweld van den
stroom ineens van het eene land afgescheurd en aan het andere aangeworpen
wordt. Zie Burg. Wetb. art. 654.
Avunculair. Den oom betreffend ;
Avunculus, m., broeder der moeder, oom.

Azala
Avus, (Lat.). Grootvader, voorvader.
Axenie, yr. (Gr.). Onherbergzaamheid;
Axenisch, onherbergzaam.
Axilla, vr. (Lat.). Okselholte; Axillair,
de okselholte betreffend; Axillairklieren,
klieren in de okselholte; Axillaris, yr.,
zulk een klier.
Axiniet, o. Soort van kiezel; Axinomantie, yr. (Gr.), waarzeggerij door
middel van bijlen,
Axioma, o. (Gr.). Stelling die geen
bewijs noodig heeft ; onomstootelijke
waarheid ; Axiomatisch, zoo duidelijk
dat het niet bewezen behoeft te worden.
Axiometer, m. Roerverklikker, toestel
dat de richting van het roer ten opzichte
van de kiel aangeeft.
Axiopistie, yr. (Gr.). Geloofwaardigheid.
Axiosis,vr. (Gr.).Waardeering, schatting.
Axolotl. Salamander in Mexico (ambly.

stoma mexicanum). .
Axones, mrv. (Gr.) Houten wettafelen
te Athene die om hare as draaibaar
waren.
Axonometrie, yr. (Gr.). Leer der parallelprojectie ; assenmeting bij kristallen.
Ax = Axungia, yr. (Lat.). Vet, smeer,
wagensmeer ; — anatis, eendenvet ; —
anguillae, palingvet; — anserina, ganzevet ;
— ardeae, reigervet ; — canis, hondenvet;
— caponis, kapoenenvet ; — castorei, bevergeil; — cati sylvestris, vet van wilde katten; — ciconiae, ooievaarsvet ; — coturnicis,
kwartelvet ; — cuniculi, konijnenvet, —
equi, paardevet; — gallinae, hoendervet ;
— hominis, menschenvet; — leporis, hazenvet; — lupi, wolfsvet; — medullae bovis,
rundermerg; — muris alpini, marmottenvet; — pedum tauri, stierenpootenvet; —
porci, varkensvet; — serpentum, slangenvet ; — ursi, berenvet ; — viperarum, addervet ; — vu/pis, vossenvet.
Axylie, vr. (Gr.). Gebrek aan hout.
Aya, yr. (Sp.), Aja, (Ital.). Gouvernante,
leidsvrouw.
Ayacuchos, mrv. (Sp.). De in den
Carlistenoorlog commandeerende en vroeger in de Spaansch-Amerikaansche oorlogen werkzame generaals, zoo genoemd
naar de capitulatie van Ayacucho.
Aydrie, yr. (Gr.). Gebrek aan water ;
Aydrisch, waterloos.
Ayo, m. (Sp.), Ajo, (Ital.). Opvoeder,
gouverneur, gids.
Aypnie, yr. (Gr.). Slapeloosheid; Aypnisch, slapeloos.
Ayuntamiento, m. (Sp.). Gemeenteraad
eener Spaansche stad.
Az = Azote.
Azala, yr. Zeer fraaie soort meekrap ;
Azale, onzuivere Alizarine (uit meekrap,
bereid).
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Azalelne, yr. Anilinekleur (Zie Fuchsine).
Azalia. Plantensoort uit de familie der

-Ericaceen.
Azarine, yr. Gele kleurstof.
Azbuka. Alphabet van Cyrillus.
Azelie, yr. (Gr.). Zonder jaloerschheid,
zonder nijd.
Azi (Azy). Tweede soort Zwitsersche
kaas.
Azimut, o. (Arab.). Tophoek in de
sterrenkunde ; boog van den horizon, die
begrepen is tusschen den hoogtecirkel
eener ster en den meridaan ; de hoek
welke het verticale door een hemellichaam
gebrachte vlak vormt met den meridiaan
eener plaats, welke hoek gemeten wordt
door den boog van den horizon ; Azimutaal, tophoekig, het azimut betreffend ;
Azimutaal cirkel, groote verticale cirkel
die door het toppunt gaat en den horizon
rechthoekig snijdt.
Azobenzol, o. Scheikundige verbinding,
die prachtige, roode kristallen vormt
(C6 11,N,C6H5).
Azokleurstoffen. Gele, roode, oranjekleurige, bruine kleurstoffen uit teer bereid.
Azogues, (Sp.). Schepen voor het vervoer van kwik.

Azoisch, (Gr.). Zonder leven.
Azoodynamie, yr. (Gr.). Gebrek aan
levenskracht, verval van krachten.
Azoospermie, yr. (Gr.). Gemis der
zaadvezels in het mannelijk zaad.
Azores, mrv. I Jle, dikke en langharige
schitterende stollen uit Bohemen.
Azote, m. (Fr.) Stikstof ; Azotisch, stikstofhoudend ; Azotometer, m., stikstofmeter ; toestel ter bepaling van het ammoniakgehalte ; Azoturie, vr., urine waarbij
veel stikstof afgescheiden wordt.
Azteken, mrv. Een uit het noorden in
Mexico gekomen volksstam, die daar
heerschte tijdens de ontdekking van
Amerika.
Azuline, vr. Blauwe kleurstof.
Azumbre, m. (Sp.). Vochtmaat van
ongeveer 2',`, liter.
Azuur, o. (Arab.). Hemelsblauwe kleur ;
Azuren, hemelsblauw ; Azurine = Azuline Azuriet, o., blauwe delfstof.
Azygie, vr. (Gr.). Het zonder juk zijn;
ongehuwde staat ; Azygisch, zonder juk;
ongehuwd, ongepaard.
Azymiet, m. (Gr.). Christen die bij het
Avondmaall ongezuurd brood gebruikt ;
Azymon of Azymum, o., ongezuurd
brood.

B.
B. Muntmerk, in Oostenrijk Kremnitz,
in Pruisen vroeger Breslau en op de
nieuwe Duitsche Rijksmunten Hannover ;
bij aanwijzingen van den areometer de
schaal van Baumd.
B. (b). In Romeinsche opschriften :
bene, bonus.
B. (b.) = Beata of Beatus. Zalige.
Ba = Baryum.
B. A. (Eng.) = Bachelor of Arts.
Baccalaureus der vrije kunsten (laagste
academische graad in Engeland) ; op Romeinsche munten en opschriften = bonis
auspiciis of bonis avibus, onder een goed
voorteeken.
Baadje, o. (Maleisch). Kleedingstuk voor
mannen, buss met mouwen.
Ball, m. (Hebr.). God der Pheniciers
en der bewoners van Kanadn.
Baar, m. (Maleisch). Onbevaren matroos ;
nieuweling ; iemand die voor het eerst in
Nederlandsch Indic komt en met de daar
gevolgde levenswijze onbekend is.
Baat, o. Chineesch gewicht van ongeveer 15 gram.
Baazas. Viersnarige gitaar der Amerikaansche negers.
Bab, (Arab.). Poort, deur ; Bab-ali, de
Verheven Porte ; Bab-el-Mandeb, tranenpoort (zeeengte tusschen Arabic en Afrika).

Baba, (Turksch). Vader.
Babel, o. (Hebr.). Warboel, verwarring
(zooals bij den bouw van den toren van
Babel).
Babeuf (Gracc hus). Fransche yolksmenner, die het communisme wilde invoeren ; hij smeedde een samenzwering
tegen het Directoire en werd ter dood
gebracht (1764-1797) ; zijn stelsel heet

babouvisme .
Babiche, yr. (Fr. ; spr. : babiesje). Schoothondje.
Babillage, m. (Fr. ; spr. : babieljaazje).
Gebabbel ; Babillard, m., babbelaar ;
Babilleeren, babbelen.
Babinen, mrv. Russische bruine kattenvellen.
Babiole, vr. (Fr.). Stuk kinderspeelgoed ; nesterij.
Babiroussa. Horenvark en.
Babki, mrv. Russisch bikkelspel.
Bablah, yr. Schors van de Indische
acacia ; onrijp geoogste vruchten dezer
acacia, die bij het leerlooien, verwen en
schilderen gebruikt worden.
Baboe, yr. Javaansche kindermeid.
Baborak, Baborazka. Boheemsche
dansen.
Babouche, yr. (Fr. ; spr. : baboesje).
Turksche pantoffel, kamermuil.
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Bab-sekte, vr. of Babis, mrv. Sekte
in Perzie die van den Islam afgevallen
en in 1839 gesticht is.
Baby. (Eng. ; spr.: beebi). Klein kind,
kindje.
Babylonische vellen. In de wapenkunde hermelijnvellen; Babylonische
uren, uren die van zonsopgang of aan
geteld worden.
Bac, m. (Fr.). Veerpont ; baktrog.
Bacca, yr. (Lat.). Bes, bezie.
Baccalaureaat, o. Graad van Baccalaureus op de universiteit, laagste academische graad ; diploma van goed volbracht eindexamen, toegang gevende tot
de universiteit.
Baccana, yr. (Ital.). Gemeene kroeg.
Baccarat, m. (Fr.; spr.: bakara). Kaartspel waarin de negen de hoogste kaart
is, hazardspel; kristal zoo genoemd naar
de stad Baccarat.
Bacchanaal, o. (Lat.) (mrv. Bacchanalien). Feest ter eere van Bacchus den
god des wijns, drinkgelag, zwelgpartij ;
bacchantendans ; Bacchanalisch, drinklustig ; Bacchanaliseeren, zwelgpartijen
houden; Bacchant, m., Bacchuspriester,
wijnzuiper, dronken dweper ; rondtrekkende student in de 16 e eeuw ; Bacchante,
yr., priesteres van Bacchus ; dronken wijf ;
Bacchantisch, dronken, verhit door het
gebruik van wijn; Baccharium, kerkelijk
wijn- en watervat.
Baccharis, yr. Plantensoort uit de familie der Composita (Amerika).
Bacchettone, m. (Ital.; spr.: bakkettoon).
Schijnheilige, schijnvrome.
Bacchius, m. (Gr.). Drielettergrepige
versvoet bestaande uit dem korte en twee
lange lettergrepen.
—
Bacciferae, mrv. Bessendragende gewassen ; Bacciform, besvormig.
Bachelier, m. (Fr.; spr.: basjeliee). Aankomend student; jonge man.
Bachelor, m. (Eng.; spr.: betsjelur). Vrijgezel ; oude vrijer ; baccalaureus.
Bacher, Bachoor, Bocher, m. Iemand
die den Talmud bestudeert; Joodsche
kenner der Wet; leeraar.
Bachot, m. (Fr.; spr.: basjo). Veerpont,
kleine platboomde schuit ; afkorting van
Baccalaureaat; Bachoteur, m., veerman.
Bachschisch. Door den sultan bij zijn
troonsbestijging gegeven geschenk ; fooi,
drinkgeld.
Bacil, (van het Latijn baculum, stok),
yr. Cilindervormige bacterie; Bacillus,
(Lat.). = Bacil; Bacillus butyricus, bacil die boterzuurgisting teweeg brengt;
— lacticus, die de melkzuurgisting veroorzaakt ; – phosphorescens, bacil die het
lichten der zee veroorzaakt.

Bagage
Back, (Eng. ; spr.: bek). Rug; (als bijwoord) terug.
Backboard, (Eng. ; spr.: bekboord). Bakboord, linkerzijde van een schip.
Bficlage, m. (Fr.; spr.: baakla-azje).
Plaatsing der schepen in een haven; ha.vengeld ; havensluiting ; afdoening, afhamering, afroffeling.
Backwardation, (Eng. ; spr.: bekwardeesjun). Interest dien de verkooper bij
betalen moet (effectenhandel).
Backwoods, mrv. (Eng.; spr.: bekwoedz)
Maagdelijke wooden in het westen der
Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
Bacterie, o. (Gr.). Stokje; splijtzwam,
plantaardige microbe ; Bacteriologie, vr.,
leer der bacterien ; Bacterioscopie, yr.,
microscopisch onderzoek der bacterien.
Baculatie, vr. Afranseling met een stok;
Baculeeren, afranselen met een stok ;
Baculometrie, yr., meting met een stok;
Baculus, m. of Baculum, o. (Lat.), stok,
plak van den schoolmeester ; astronomicus, Jacobstaf, drie in een bijna rechte
lijn staande sterren aan den gordel van
Orion ; — pastoralis, herdersstaf, bisschopsstaf, kromstaf.
Badaud, m. (Fr. ; spr.: badoo). Domme
nieuwsgierige, aangaper; Badauderle,
yr., domme nieuwsgierigheid ; onnoozelheid ; domme streek ; Badaudeeren, zijn
tijd op straat vergapen.
Badigeon, m. (Fr. spr. : badiezjon).
Muurgeel, muurverf ; Badigeonneeren,
met muurgeel bestrijken ; schoonheidsmiddelen gebruiken.
Badin, (Fr. ; spr.: badijn). Schertsend,
kortswijlig ; grappenmaker, spotvogel ;
Badinage, m. (Fr.; spr.: badinaazje).
Kortswijl, scherts; Badine, yr., dun wandelstokje ; Badineeren, schertsen, gekscheren; voor den gek houden.
Badinguet, vr. (Fr.; spr. : badijngee).
Naam van den metselaar die Napoleon
III in 1846 hielp om uit de gevangenis
te Ham te ontvluchten ; scheldnaam van
Napoleon III.
Badistiek, m. (Gr.). Kunst van te voet
te reizen.
Badwinge, Botwinje, yr. Russische soep
van roode knollen, augurken en kwas.
Badymetrie, yr. (Gr.). Dieptemeting.
Baetylien, mrv. (Gr.). Heilige steenen
die als goden geeerd werden; meteoorsteenen.
Baffetas, Baftas, o. Oostindische witte
katoen.
Baffomet. Zie Baphomet.
Bfifreur, m. (Fr.). Schranser, vreetzak.
Bag, (Eng. ; spr.: begg). Zak, buidel.
Bagage, yr. (Fr.; spr.: bagaazje). Pakkage, reisgoed.

Bagarre
Bagarre, yr. (Fr.). Straatversperring ;
volksoploop • lawaai, rumoer, standje, ruzie.
Bagasse, vr. Uitgeperst en daarna gedroogd suikerriet om te branden.
Bagatel, vr. (Fr.). Kleinigheid, beuzeling.
Bagaudae. Gallische boeren die onder
de regeering van Diocletianus (2843%)
ten.
een langdurigen opstand verwek—
Bagdaline, yr. Bontgestreepte katoenen stof die op de in Bagdad geweven
shawls lijkt.
Bagfox, (Eng.; spr.: begfoks). Vos die
uit een zak losgelaten wordt om voor de
jacht te dienen.
Baglattea. Arabische gitaar.
Bagno, o. (Ital.; spr.: banjo). In Turkije slavengevangenis; in Frankrijk vroeger een gebouw, waarin de galeiboeven
des nachts opgesloten werden.
Bagpipe, (Eng.; spr. : beggpijp). Doedelzak.
Baguette, vr. (Fr. ; spr.: bagel). Dun
stokje, roedje; laadstok in een geweer ;
trommelstok; tooverroede.
Bahamahout, o. Allerheiligenhout, soort
van Braziliehout.
Baherat, mrv. (Arab.). Waterbakken
te Damascus, marmeren waterbekkens in
de huizen dier stad.
Bahia, yr. (Sp. en Port.). Baai, bocht;
fijne tabak uit Bahia in Brazilie ook baai
genoemd.
Bahir, m. (Hebr.). Kabalistisch boek der
Joden.
Bahr, m. (Arab.). Bron, stroomend water.
Bahut, m. (Fr.; spr.: baau). Koffer met
een rond deksel.
Baidak (mrv. Baidaki), (Russisch). Schip
met zeer groot roer op den Dniepr, Dniestr

en Bug.
Baigneur, m. (Fr.; spr.: bijnjeur). Bader,
badgast ; badmeester.
Baigneuse, yr. (Fr. ; spr.: bijnjeuse).
Baadster; badvrouw.
Baignoir, m. (Fr.; spr. : bijnjoaar). Plaats
om te baden, badinrichting.
Baignoire, yr. (Fr.). Badkuip ; loge in
den schouwburg in den vorm eener badkuip.
Baikaliet, o. Baikalsteen, groene talksteen, soort van augiet, zoo genoemd
naar het Baikalmeer.
Bain, m. (Fr.). Bad; Bain-marie, cilindervormige tinnen, koperen of zilveren
vaas voor het distilleeren van stollen
die niet aan de rechtstreeksche werking
van het vuur kunnen blootgesteld worden,
maar die verwarmd worden door het
water uit een ketel ; toestel om de tafelgerechten in heet water warm te houden;
zandbad.
Baiocco, (Ital.). Koperen munt in den
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voormaligen Kerkelijken Staat, die lets
meer dan 2'4 cent waard was.
Bairak. Gele en roode vlag op Turksche schepen ; Bairakdar, m., vaandeldrager.
Bairam. Zie Beiram.
Baisemain, m. (Fr. ; spr : beezemijn). Kushandje, handkus ; Baisement, m., het
kussen ; voetkus bij den Paus.
Balser, m. (Fr.; spr.: beezee). Kus, zoen :
hol met schuim gevuld suikergebak ;
Lamourette, kortstondige verzoening.
Baisse, yr. (Fr. ; spr. : beesse). (Eng.)
fall, (D.) Fallen, Kontermine, (Ital.) ribasso,
(Sp.) baja, daling van den prijs eener
koopwaar of van effecten ; Baissier, m.
(Fr. ; spr. : beesjee), (Eng.) bear operator,

bear, (D.) Spekulant auf das Fallen des
Kurses, (Ital.) ribassista, (Sp.) bajista, speculant op het dalen der prijzen, contramineur.
Bajadere, yr. Indische danseres en tooneelspeelster.
Bajanisme, o. Leer van den godgeleerde Bajus (1513-1589), voorlooper van
het Jansenisme.
Bajazzo, Palazzo, m. (Verbastering van
het Italiaansche pagliaccio, stroozak, omdat
Harlekijn gekleed is in een stof waarop
witte en blauwe dobbelsteenen afgedrukt
zijn en die in Italic gebruikt wordt voor
de vervaardiging van stroozakken). Potsenmaker, paljas, hansworst.
Bajocco. Zie Baiocco.
Bajoire, yr. (Fr. ; spr. : bazjoaar). Muntstuk met twee over elkaar liggende koppen.
Bajonet, yr. (Fr.). Het vermoedelijk te
Bayonne omstreeks 167o uitgevonden
stootwapen op het geweer ; Bajonetschermen, o., oefening in het gebruik
der bajonet.
Bajulatorisch. Dat dient om te dragen ;
Bajule, m., gouverneur van vorsten in
Constantinopel; Bajulus, m. (Lat.), lastdrager ; kruis- en kaarsendrager in de
Catholieke kerk ; in kloosters degene die
de levensmiddelen inkoopt.
Bakijah. Arabische reliquie.
Bal, o. (Fr.). Danspartij ; — champitre
(spr.: sjampeetre), bal in de open lucht ;
— masque (spr. : maskee), gemaskerd bal.
Baladin, m. (Fr.; spr.: baladijn). Balletdanser; potsenmaker, hansworst; Baladinage, m. (Fr.), platte scherts ; Baladine,
yr., balletdanseres ; grappenmaakster.
Balafa. Een soort van muziekinstrument
met 17 snaren in gebruik bij de negers
in West-Indie.
Balafre, vr. (Fr.). Snede of houw in
het aangezicht, litteeken daarvan; Balafre,
door een houw of snijwond in het aangezicht geteekende; Henri le Balafre,

Balagan
hertog van Guise (1550-1588), hoof daanvoerder in den Bartholomeusnacht of
Parijsche Bloedbruiloft (1572), werd te
Blois vermoord op bevel van Hendrik III;
Balafreeren, een snede of houw in het
aangezicht toebrengen.
Balagan, m. (Russisch). Kraam; yolksfeest.
Balais, m. (Fr.; spr.: balee). Bleekroode
robijn (Zie Spinelle).
Balance, vr. (Fr.; spr.: balans). Weegschaal, evenaar, balans; evenwicht; vergelijking tusschen den in- en uitvoer ;
saldo eener rekening-courant; danspas
waarbij het lichaam op een voet rust;
Balance, m., balanceerpas in het dansen ;
Balancement, m. (Fr.; spr.: balansman),
slingering, schommeling; Balanceeren, in
evenwicht houd en ; opwegen tegen;
twijfelachtig laten; wikken en wegen;
heen en weer slingeren, aarzelen, weifelen;
waggelen ; Balancier, m. (Fr. ; spr. :
balansjee), balansenmaker ; balans eener
stoommachine onrust in een uurwerk ;
muntschroef, hefboom ; balanceerstok ;
Balanceerstok, m., stok waarmede een
koorddanser zich in evenwicht houdt;
Balancoire, yr. (Fr.; spr. : balansoaar),
schommel.
Balaniet, o. Eikelsteen ; Balanitis,
yr., ontsteking van het hoofd of den
eikel van het mannelijk teellid; Balanoblennorrheue, vr. eikelvloed ; Balanodisch, eikelvormig ; Balanophaag, m.,
eikeleter ;:Balanoposthitis, yr., ontsteking
der voorhuid; Balanus, yr. (Gr.), eikel,
dadel; zeemossel.
Balata. Gedroogd melksap van een
boom in Suriname en Guyana, dat veel
overeenkomst heeft met guttapercha.
Balatro, m. (Lat.). Slemper, pretmaker ;
iemand die door de slapheid van den
tongriem onduidelijk spreekt.
Baib = Balbus, (Lat.). Stamelaar.
Balbaan. Opgezet korhoen om korhanen te lokken.
Balbutieeren. Stamelen.
Balboa. Gouden munt in de Republiek
Panama.
Baldakijn, o. Troonhemel; draaghemel ;
hemel boven een katafalk.
Balder of Baldur. In de Scandinavische
godenleer de god van het Licht en der
lente.
Baldower, m. (Hebr.). Iemand die op
een gelegenheid om te stelen loert ;
Baldoweren, loeren op een gelegenheid
om te stelen.
Balduin, Baldwin, m. Stoutmoedige
vriend.
Balein, o. Staaf gemaakt van de baarden
van den walvisch.
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Baleniet, o. Mengsel van caoutchouc
schellak, magnesia en zwavel.
Balester. Zie Ballester.
Balikdsji. Turksche vischhandelaar.
Baline, yr. (Fr.). Wollen pakdoek.
Balista of Ballista, vr. (Lat.). Belegeringswerktuig der ouden; belegeringswerktuig waarmede steenen naar de belegerde plaats geworpen werden; Balistarius
of Ballistarius, m. (Lat.), soldaat, die
de ballista bedient, artillerist ; Balistiet,
rookloos kruit ; Balistiek, yr., kennis van
de snelheid en de richting der projectielen;
Balistische kromme lijn, lijn welke een
geworpen lichaam in de lucht beschrijft ;
Balistische slinger, toestel ter bepaling
van de snelheid der projectielen; Balistes
monoceros, m. (Lat.-Gr.), eenhoornvisch.
Baljuw, m. Voormalik rechterlijk ambtenaar die vooral belast was met het vervolgen der misdadigers.
Balkon, o. (Fr.). Open uitbouw voor
een raam dat tegelijk als deur dient ; in
den schouwburg galerij voor de eerste
rij loges.
Ballade, yr. (Fr.). Danslied; verhaal in
verzen ; episch-lyrisch dichtstuk.
Ballanchisme, o. Wijsgeerig stelsel
van den in 1847 overleden Ballanche en
dat op de erfzonde gegrond Ballanchist, m., aanhanger van dat stelsel.
Ballast, m. (Fr.) lest, (Eng.) ballast,
(D.) Ballast, (Ital.) zavorra, (Sp.) lastre,
belasting van het onderste gedeelte van
een scheepsruim met zand, steenen,
stukken ijzer, enz. bij gebrek aan vrachtgoederen ; Ballasten, van ballast voorzien.
Ballerina, yr. (Ital.). Danseres ; Ballerino, m., danser.
Ballester, m. (Van het Gr. werkw.
ballein, werpen). Groote kruisboog, waarmede kogels en steenen geschoten werden.
Ballet, o. (Ital). Dans op het tooneel
in een opera.
Ballismos, m. (Gr.). Het dansen
Chorea St. Viti.
Ballo, m. (Ital.). Bal; dansmuziek.
Ballon, m. (Fr.). Holle bal of bol ; luchtbal kogelflesch ; ronde bergtop in den
Elzas ; uitstaande rokjes van een balletdanseres ; — captif, luchtbal die door een
kabel vastgehouden wordt : — d'essai,
proefluchtbal, die opgelaten wordt om de
windrichting te kennen voordat de eigenlijke luchtbal opgelaten wordt ; artikel in
een kraut, dat moet dienen om de meening
van het publiek te leeren kennen over
een maatregel die men van plan is in te
voeren ; Ballonphotographie, yr., photographie van de aardoppervlakte genomen
uit een luchtbal.

Ballot
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Ballot, m. (Fr. ; spr. : balloo). Baal,
groot pak.
Ballottade, yr. (Fr.). Sprong in de
hoogte van een tusschen twee palen
vastgebonden paard.
Ballottage, yr. (Fr.). Al- of niet-toelating door middel van balletjes van verschillende kleur die in een bus worden
geworpen ; deze wijze van stemming
over de al- of niet-toelating van personen
die zich als nieuw lid aanmelden, wordt
vooral in societeiten en clubs gevolgd ;
herstemming ; Ballotteeren, met balletjes van verschillende kleur stemmen
over de al- of niet-toelating van degenen
die lid eener societeit willen worden.
Balneae, yr. mrv. (Lat.). Openbaar
badhuis ; Balneator, m. (Lat.), badmeester.
Balneodietetiek, yr. Leer der geneeskundige behandeling bij het gebruik van
baden ; Balneographie, yr., beschrijving
der baden ; Balneographisch, badenbeschrijvend ; Balneologie, yr., leer der
baden ; Balneotechniek, vr., kunst om
baden te bouwen, om baden gereed te
maken ; Balneotherapie, yr., leer van
de toepassing der baden in verschillende
ziekten.
Balneum, o. (Lat.). Bad ; — arenae,
zandbad ; — cineris, aschbad ; — laconicum, zweetbad ; — Mariae, waterbad (Zie
Bain-marie); — vapor is, dampbad.
Salon. Lang, smal Siameesch roeischip
met een toren in het midden.
Balordo, m. (Ital.). Domoor, stommerik;
onbehouwen vlegel.
Balourd, m. (Fr. ; spr. : baloer) = Balordo Balourdise, vr. (Fr.), stommiteit,
domme streek.
Bal pare, o. (Fr.). Gekleed bal, dansf eest,
Bals. Balsem, m. Welriekend plantensap, dat vooral uit den balsemboom
getrokken wordt ; geneesmiddel ; troost,
leniging ; Balsama artificialia, mrv.,
kunstmatig vervaardigde balsems ; —
sulp hurls, zwavelbalsems ; Balsamica,
mrv. geneesmiddelen waarvan balsem
het hoofdbestanddeel is ; Balsemiek,
welriekend.
Balsamodendron. Balsemboorn, plantensoort uit de familie der Burseraceen.
Balsemine, yr. Plantensoort nit de
familie der Balsaminaceen.
Baltadsji, m. Turksche houthakker,
bediende in het serail ; schansgraver.
Balteum en Balteus, o. en m. (Lat.).
Gordel, bandelier.
Balthasar, m. (Hebr.). Bestuurder van
het krijgswezen.
Baltimoriet, o. Soort van asbest.
Baltische Zee, yr. Oostzee.

Sandal
Balustarius. Zie Balustarius.
Baluster, m. (Fr.). Stijl eener leuning;
kleine pilaar ; Balustrade, vr., leuning,
hekwerk ; Balustreeren, van een leuning
of hekwerk voorzien.
Bambalio, m. (Lat.). Stamelaar, stumper.
Bambino, m. (Ital.). Klein kind, wicht.
Bambocciaden, mrv. (Ital.) Bambocciate, (Fr.) Bambochades. Schilderijen
met koddige tooneelen uit het dagelijksch
leven ; schilderstukken van bamboccio
(mismaakte, gebrekkige), zooals de Romeinsche schilders den Nederlanschen
kunstenaar Pietervan Laar j- 1675 scholden.
Bamboche, yr. (Fr. ; spr.: bamboosje).
Speelpop; dreumes ; misbaksel, draadpop;
het aan den zwier zijn, doordraaien.
Bamboe. Maat voor koren, zout en
vloeistoffen in Engelsch Achterindie.
Bamboela. Negertrom; negerdans.
Bamboes, o. Plantensoort uit de familie
der Gramineen.
Bamboesa of Bamboesen, mrv. Slechte
matrozen en scheepstimmerlieden.
Bamma, o. (Gr.). Alles waarin iets gedoopt wordt, vooral verf.
Ban, m. (Fr.). Afkondiging, bijeenroeroeping door trommel- of bekkenslag ;
rijksban, verbanning ; lichting van troepen,
ban; ban of banus (stadhouder in Croatie).
Banaal, (Fr.). Voor iedereen klaarstaande, tot ieders dienst bereid; plat,
alledaagsch, afgezaagd; Banale phrasen,
afgezaagde uitdrukkingen, alledaagsche
gezegden, gemeenplaatsen; Banaliteit,
yr., afgezaagde, niets beteekenende uitdrukking.
Banaan, yr. Pisangvrucht, paradijsvijg.
Banaat, o. District dat onder een banus
staat.
Banausie, yr. (Gr.). Handwerk; vuil,
baatzuchtig gedrag; het uitoefenen eener
kunst of wetenschap alsof het een ambacht of handwerk was; Banaustisch,
op de wijze van een ambacht ; hebzuchtig;
vuil, gemeen.
Banco. Zie Bank.
Bancroftverdragen, mrv. Verdragen
tusschen de Vereenigde Staten en den
Noordduitschen bond alsmede met Zuidduitschland tot regeling van de landverhuizing, zoo genoemd naar den Noordamerikaanschen gezant Bancroft.
Banda, vr. (Ital.). Stedelijk of militair
muziekkorps.
Bandage, m. (Fr.; spr.: bandaazje). Verband, zwachtel, wmdsel; breukband ;
bandwerk, ijzeren banden; Bandagiste,
m., breukbandmaker.
Bandal, o. Iersche lengtemaat = twee
Engelsche voet.

Bandannos
Bandannos. Indische zijden stollen. Zie
Foulard.
Bande, yr. (Fr.). Bende, troep ; reep,
strook, rand; band in het biljartspel; zijde
van een schip.
Bandeau, m. (Fr.). Hoofdband, haarband, strijklint ; blinddoek ; diadeem ;
gladde lijst in de bouwkunde; Bandelette, yr., reepje, strookje ; lijstje ; laatband ; hechtpleistertje.
Bandera. Muziekinstrument der Afrikaansche negers.
Banderia, Banderie, yr. Vaantje ; Banderilla, yr. (Sp.; spr.: banderielja), vaantje,
inzonderheid de met een vaantje versierde
spies in stierengevechten ; Banderillero,
m., degene die in de stierengevechten
den stier met een spies tergt ; Banderole, yr. (Fr.), trompetkoord; wimpel aan
een mast; ruitervaantje (bij de ulanen en
lanciers) ; wapperend lint aan schilderijen
en beeldhouwwerken der middeleeuwen,
dat de verklaring der voorstelling geeft ;
Bandare, yr. (Fr.), vaandel, banier.
Bandiet, m. (Ital.). (Eigenlijk iemand
die in den ban gedaan, buiten de wet
gesteld is). Roover, sluipmoordenaar ;
Banditisme, o., handelwijze, gebruiken
en organisatie der bandieten.
Bando, m. (Ital. en Sp.). Openbare oproeping; plechtige optocht.
Bandola, yr. (Ital.). Muziekinstrument
dat veel overeenkomst heeft met een
gitaar met zo snaren.
Bandoline, yr. (Fr.). Geparfumeerde
plantaardige kleefstof voor het vastplakken van haarlokken.
Bandonion, o. Fijne soort harmonica,
zoo genoemd naar den uitvinder Band.
Bandosca, yr. Glazen kruik met leder
en enkele paardenharen overtrokken, met
water gevuld, gestemd en met vochtig
gemaakte handen bespeeld.
Bandoulare, yr. (Fr.; spr.: bandoeljeer).
Koppel, bandelier.
Bandum, o. (Lat.). Vaandel van het
voetvolk in de middeleeuwen.
Bandura. Zie Pandura.
Bangalo. Zomerhuis der Europeanen
in Indic.
Bangla = Bungalow.
Bangue, yr. (Fr.). Oost-Indische
hennep.
Baniaan, m. Hindoe, welke tot de kaste
der Vaihyas behoort, geen ander dan
plantaardig voedsel gebruikt en aan de
zielsverhuizing gelooft; Indische kooplieden ; Banlans, mrv., Oost-Indische of
Chineesche kamerkleederen van gewatteerde zijde.
Banjo. Muziekinstrument der Amerikaansche negers.
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Bank of issue
Banjos, mrv. Overheidspersonen in
Japan.
Bank, yr. (Fr.) banque, (Eng.) bank,
(D.) Bank, (Ital.) banca, banco, (Sp.) banco.
Instelling tot vergemakkelijking van den
geldsomloop in verschillende opzichten,
b.v. door het uitleenen van gelden op
onderpand of door het wisselen van
muntspecien of door het zorgen voor
betalingen op andere plaatsen ; — actie,
yr., (Fr.) action de banque, (Eng.) bank
share, (D.) Bank- Aktie, (Ital.) azione bancaria, (Sp.) acciem de banco, aandeel in
een bank ; — agentuur, yr., (Fr.) banqueagence, (Eng.) agent bank, (D.) Bankagentur, (Ital.) agenzia bancaria, (Sp.)
agencia de banco; — agio, o., (Fr.) agio
(escompte) de banque, (Eng.) bankrate, bank
discount, (D.) Bankagio, Bankdiskont, (Ital.)

aggio (sconto) bancario, tasso della banca,
(Sp.) tipo del banco, bancario, opgeld dat
door een bank in rekening gebracht wordt,
bankdisconto ; — assignatie, yr. (Fr.)
mandat de banque, (Eng.) bank draft, bank
cheque, (D.) Bankanweisung, (Ital.) assegno
bancario, (Sp.) mandato de banco, aanwijzing van den houder van een in een
bank staand kapitaal om een bepaalde
som op de rekening van een aangeduiden
schuldeischer te betalen; aanwijzing van
de bank zelve op een bepaald persoon
om hem een bepaalde som uit te betalen;
— billet, o., (Fr.) billet de banque, (Eng.)
banknote, (D.) Bankschein, Bankbillet, (Ital.)

biglietto di banca, banconota, (Sp.) billete
de banco; Bankconto, o., (Fr.) compte en
banque, (Eng.) bank account, (D.) Bankbuch, Bankconto, (Ital.) conto di banca,
(Sp.) cuenta de banco, boek dat een koopman houdt tot afrekening met een bank.
Bankaard, m. Onecht kind, bastaard.
Bankatin, o. Tin van het eiland Banka
in Nederlandsch Indic.
Banket, o. (Fr.). Feestmaal ; fijn gebak ;
ophooging achter de borstwering van een
vestingwal om den verdedigers gelegenheid te geven om over die borstwering
heen te vuren.
Banketteeren. Een feestmaal houden,
smullen.
Bankhe nemaz. De vijfmaal per dag
herhaalde oproeping tot het gebed die
van de minarets der moskeeen geschiedt.
Bankier, m. (Fr.) banquier, (Eng.) banker,
(D.) Bankier, (Ital.) banchiere, (Sp.) banquero ; Bankierszaken, mrv., (Fr.) operations de banque, (Eng.) banking business,
transactions, (D.) Bankgeschafte, (Ital.)

affari di banca, operazioni bancarie, (Sp.)
operactones (negocios) de banco.
Bank of issue, (Eng.; spr : isjoe). Bank
die papieren geld uitgeeft.

Bankoelnoten
Bankoelnoten. Vruchten van Aleurites
triloba, een boom op de eilanden in de
Stille Zuidzee, in Indic, Java en Zuidamerika.
Bankoelolie. Olie uit Aleurites triloba.
Bankportugaleser. Gouden munt ter
waarde van io dukaten voor rekening
der Hamburgsche bank geslagen.
Bankroet, o. (Fr.) banqueroute, (Eng.)
bankruptcy, (D.) Bankrott, Bankbruch, (Ital.)
bancarotta, (Sp.), quiebra, bancarota, onvermogen om aan zijn geldelijke verplichtingen te voldoen tengevolge van een te
weelderige levenswijze of gewaagde speculaties ; Bedriegelijk bankroet, (Fr.)
banqueroute frauduleuse, (Eng.) fraudulent

bankruptcy, (D.) betriig li cher Bankrott,
(Ital.) bancarotta fraudolente, dolosa, (Sp.)
quiebra fraudulenta, staking van betaling
met het doel om zijn schuldeischers te
kort te doen ; Bankroetier, m., (Fr.) banqueroutier, (Eng.) bankrupt, (D.) Bankrottierer, Bankbriichige, (Ital.) bancarottiere,
(Sp.) quebrado, degene die met opzet zich
bankroet geeft om zijn schuldeischers te
kort te doen.
Banlieue, vr. (Fr.). Buitenwijken eener
stad.
Bannarium = Bannum.
Bannette, vr. (Fr.). Teenen mand, gevlochten mand; twee stierevellen, vier
koeievellen (Amerika).
Banier, yr. Vaandel, vlag.
Bannissement, m. (Fr.; spr. : banniesseman). Verbanning.
Bannitum jejunium. Vastgestelde of
gedwongen vasten.
Bannum, o. Dwang, ban.
Banquiste, m. (Fr.; spr. : bankiest). Goochelaar, kunstenmaker, kwakzalver, oplichter.
Banselli, mrv. Schepenen van het veemgerecht.
Bantangan, m. Langneuzige aap op de
Soendaeilanden.
Bantine, (Ital.). Ruwe zijde te Genua.
Banting-Cure, (Eng.; spr.: bentingkjoer).
Ontvettingskuur van den arts Banting .
Banu, m. Rum eensche pasmunt = f o.005.
Banus, m. Stadhouder in Croatie.
Baobab, m. Ethiopische apenbroodboom.
Baphia. Plantensoort uit de familie der

Le guminosen.
Baphomet, m. Het duivelsbeeld dat,
naar men zegt, de Tempeliers aangebeden
hebben.
Baptista. Plantensoort uit de familie
der Leguminosen , uit de bladeren en
stengels van Baptista tinctori a wordt een
soort van indigo verkregen.
Baptiseeren. Doopen; Baptisma, o.
(Gr.), doop; Baptisme, o., godsdienstleer

158

Barbaar

der Baptisten; Baptist, m., dooper; aanhanger eener Protestantsche sekte die
den doop alleen aan volwassen personen
toedient; Baptisterium, o., doopkapel.
Baguet, m. (Fr. ; spr.: bakee). Kuipje,
tobbe, bakje ; kuip der magnetiseurs.
Bar, m. (Chaldeeuwsch). Zoon; (Eng.)
stang, afgesloten ruimte, gerechtszaal;
tapperij ; afkorting voor Baronet.
Barabisten. Geheim genootschap te
Napels in if*, dat zich de omverwerping
der toenmalige regeering ten doel stelde.
Baracara. Koraalhout, het zeer harde
hout van Erythrina corallodendron.
Baradas, m. (Fr.). Bruinroode anjelier.
Barak of Brak, yr. (Fr.). Houten loods;
kermistent ; bouwvallig huis ; tijdelijke
loods voor lijders aan besmettelijke ziekten.
Barakan. Zie Bercan.
Baradan, yr. Galerij in een Portugeeschen schouwburg.
Baraquille, yr. (Fr.; spr.: barakielje).
Patrijzenpastei, kippenpastei.
Baras nigrum. Zwarte uitslag.
Barat. Zie Berat.
Barata, m. (Ital.). Bedrog wanneer een
kooper een waar op tijd inkoopt, maar ze
terstond weder contant verkoopt om aan
geld te komen, zonder den verkooper
te betalen.
Barathrometer, m. (Gr.). Werktuig om
de richting der onderzeesche stroomingen
te bepalen.
Barathron, o. (Gr.). Afgrond, hol.
Baratterie, yr. (Fr.) baraterie, (Eng.)
barratry, (D.) Baratterie, (Ital.) baratteria,
(Sp.) barateria. ledere onrechtmatige daad
van den gezagvoerder of de bemanning
van een schip, tot schade van de lading,
van den reeder of van den assuradeur ;
het wegbrengen of doen verongelukken
van een schip ; Baratto, m. (Ital.), (Fr.)
troc, (Eng.) barter, (D.) Tauschhandel, (Sp.)
trueque, ruilhandel; Baratteeren, (Fr.)
troquer, (Eng.) to barter (D.) Tauschen.
(Ital.) barattare, (Sp.) trocar, ruilhandel
drijven ; Baratteur, m., vervalscher van
waren, bedrieger.
Barb. = Barbatus, (Lat.). Degene die
zijn baard laat staan, die een grooten
baard heeft.
Barbaar, m. (Gr.). Buitenlander, vreemdeling ; ruw, wreed mensch; woestaard;
Barbaarsch, onbeschaafd, ruw, woest,
wreed, onmenschelijk ; Barbaarschheid,
yr., onbeschaafdheid, wreedheid, onmenschelijkheid, ruwheid, woestheid ; Barbareska, m., inwoner der Barbanjsche staten
op de Noordkust van Afrika (Tripoli,
Marokko en vroeger ook Algerie en Tunis);
Barbaricarii, mrv., middeleeuwsche kunstarbeiders die buitenlandschen smaak hul-

Barbacane
digden ; Barbarisme, o., verkeerd gebruik
van een woord in een andere beteekenis
dan die welke het inderdaad heeft ; uitdrukking welke letterlijk uit een vreemde
taal is vertaald ; b.v. ik heb koude voor
ik ben koud (Zie Solecisme); Barbaroglottisch, een vreemde taal sprekend;
zijn moedertaal slecht sprekend ; Barbarolexis, y r., koeterwaalsch, samenflansing
van woorden uit vreemde talen.
Barbacane, yr.. (Fr.). Tochtgat, luchtgat ; waterloozing ; muur met schietgaten
onder aan den wal van oude vestingen ;
buitenwerk bij een kasteel of citadel.
Barbadosbeen = Elephantiasis.
Barbarossa, m. (Ital.). Roodbaard, bijnaam van den Duitschen keizer Frederik I
(1153-1190).
Barbar-pacha, eigenlijk Berber-basji,
m. Degene die den baard van den sultan
onderhoudt en zalft.
Barbatus, m. (Lat.). Zie Barb.
Barbe, vr. (Fr.). Baard ; baardvisch (soort
van karper) ; geestelijke bij de Waldenzen;
rand aan een vrouwenmuts ; achterste gedeelte van een vrouwenhoed ; uitgerafelde
rand ; klein schip van 200 ton met 3 masten ;
elk klein schip zonder mast ; veder aan
de schacht eener pen ; onafgesneden rand
van een vel papier.
Barbecue, o. (Eng. ; spr.: barbekjoe),
(van het Fransch barbe a queue, van
den baard tot den staart). In West-Indic
een in zijn geheel geroosterd varken ; in
Amerika een os of elk ander groot dier
dat in zijn geheel geroosterd of gebraden
is ; groot gemeenschappelijk feestmaal,
waarbij in hun geheel gebraden dieren
worden opgedischt.
Barbet, m. (Fr. ; spr. : barbee). Krulhond, poedel ; aanbrenger, verklikker,
spion ; smokkelaar in de Alpen; Perzisch
muziekinstrument met snaren.
Barbette, yr. (Fr.). Wijfjespoedel,
vrouwelijke krulhond ; halsdoek der nonnen ; aanbrengster, verklikster ; borstwering zonder schietgaten.
Barbier, m. (Fr.). Baardscheerder ;
Barbieren, den baard scheren ; Le barbier
de Seville, titel van een blijspel van Beaumarchais en eener opera van Ros-

sini.
Barbon, m. (Fr.). Grijsaard, oude knorrepot ; Barbonnage, m. (Fr.; spr. : barbonnaazje), knorrepotterij, brompotterij.
Barbouillage, m. (Fr. ; spr. : barboeiaazje). Kladwerk, morserij ; knoeierij ;
wartaal ; Barbouilleeren, besmeren, bemorsen, bekladden, bezoedelen ; brabbelen,
slecht en verward spreken ; slecht schilderen, op het doek knoeien, ruw opverwen ; Barbouilleur, m., kladschilder,
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papiervermorser, slecht schrijver ; broddelaar, koeteraar.
Barboute, yr. (Fr.). Eenmaal geraffineerde sulker waarin to veel stroop is.
Barcane. Zie Barcone.
Barcarole, yr. (Ital.), Barcarolle, vr.
(Fr.). Schippersgezang, gondellied in Venetie; Barcaruolo, m., bootbestuurder,
kustvaarder.
Barchane. Zie Barkhane.
Barchetta, vr. (Ital. ; spr. : barketta).
Boot, klein vaartuig.
Barcolajo, m. (Ital.). Schipper in Venetic.
Barcone of Barcane, yr. (Ital.).Visschersvaartuig in de Middellandsche Zee.
Bardaken, mrv. In Egypte waterkruiken van poreuze leem, waarin het water
koel gehouden wordt.
Bardale, yr. Keltische naam van den
leeuwerik.
Bard, m. Dichter en zanger der Galliers,
en, hoewel ten onrechte, van de Germanen.
Bardesanist, m. Aanhanger eener
gnostische Christelijke sekte in de eerste
eeuwen n. C.
Bardiet, o. Krijgsgezang der • barden.
Bardiglio, m. (Ital. ; spr. : bardie/jo).
Zeer hard marmer in Toskane.
Bardot, m. (Fr. ; spr. ; bardo). Muilezel,
lastdier ; zondenbok, mikpunt der spotternijen.
Barebone-parlement, o. Het door
Cromwell in 1653 samengeroepen parlement, zoo genoemd naar een der leden
er van.
Barége, m. (Fr. ; spr. : bareezje). Dunne
en fijne wollen, katoenen of zijden stof,
naar de stad van denzelfden naam in de
Pyreneen.
Bareszeg, m. Geliefkoosde Poolsche
drank, die bestaat uit in water gegist
gerstemeel met bouillon en zuurachtige
moesgroenten ; mengsel van fijngewreven
brood met spek.
Baret, yr. (Fr.). Ronde of hoekige muts
zonder scherm der geestelijken, rechters
en advocaten.
Bargain, (Eng.; spr.: baawgin). (Fr.)
marche, (D.) Kauf, (Ital.) compera (Sp.)
compra, koop.
Barge, vr. (Eng.; spr.: baadsje). Boot,
sloep; staatsiesloep van een Engelschen
admiraal ; in Frankrijk laag en plat riviervaartuig met vierkant zeil ; in Nederland
trekschuit.
Bargello. Zie Barigello.
Baria, mrv. Schertsenderwijze voor
contant geld.
Baribal, m. Soort van kleine beer in
Noordamerika, Japan, enz.; norsch en
ruw persoon.
Barigello of Bargello, (Ital), (Fr.), Bari-
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gel, m. Opperste der politieagenten te Rome
en in andere steden van Italie; paleis en
museum te Florence.
Baril, m. (Fr.; spr.: barij). Vaatje,
tonnetje.
Barilla, (Sp.), Barille, vr. (Fr.). Naam
van verscheidene zeeplanten waaruit soda
getrokken wordt ; Spaansche soda en
loogzout.
Barine, m. (Russisch). Heer, genadige
heer.
Bariolage, m. (Fr. ; spr. : bariolaazje).
Zonderling mengsel van kleuren, kakelbontheid ; Barioleeren, kakelbont maken.
Bariton, m. (Ital.) Baritono. Hooge
basstem; Baritonklarinet, altklarinet.
Baritus, m. (Lat.). Bij Tacitus het
krijgsgezang der Germanen.
Bark, yr. Klein driemastzeilschip zonder
raas aan den bezaanmast.
Barkas,vr. (Sp.). Groote stevig gebouwde
sloep.
Bar-keeper, m. (Eng.). Tapper van
bier en sterken drank.
Barkeria. Plantensoort uit de familie
der Orchideen.
Barkhane, yr. Perzische tent ; draagkorf of pakzadel voor lastdieren.
Bar-lock, (Eng.). Schrijfmachine.
Barlong, (Fr.). Aan den eenen kant
langer dan aan den anderen; van voren
breeder dan aan de zijden; lang en smal.
Barlovento, m. (Sp.). Loefzijde van een
schip.
Barmakieden, mrv. Nakomelingen van
den arts Barmak, Oudperzisch geslacht
dat door eenige zijner uitstekendste leden
aan het hof der Abbassiden tot aanzien
kwam.
Barmizoah, m. (Hebr.). Zoon des gebods, de na zijn i3de jaar tot alle godsdienstige verrichtingen verplichte Jood .i,che
knaap.
Barnabas, m. (Hebr.). Zoon des troosts;
Barnabieten, mrv., geestelijke orde in
1532 te Milaan gesticht.
Baro, (Gr.). Dit woord beteekent zwaar
in samenstellingen met Grieksche woorden.
Baro, m. (Lat.). Onnoozele hals; (Ital.)
Baro of Barro, gauwdief, valsche speler,
schurk.
Baroccio, m. (Ital.; spr.: barotsjo).
Rijtuigje met twee wielen.
Barocco, (Ital.). Wordt gezegd van
parelen die niet rond maar hoekig zijn.
Barograaf, yr. (Gr.). Luchtdrukmeter,
die de wisselingen van den luchtdruk
zelf opteekent.
Baroko. Soort van sluitrede.
Barolo, (Ital). Italiaansche roode wijn
die uit Alessandrta en Turn komt.
Baromacrometer, (Gr.). Werktuig om

Barre
de zwaarte en de lengte te bepalen, om
tegelijk het gewicht en de lengte van
kleine kinderen aan te geven.
Barometer, m. Werktuig dat dient om
de drukking der l'ucht aan te geven, weerglas ; Barometric, yr., luchtdrukmeting;
Barometrisch, wat het meten van den
luchtdruk betreft ; Barometrograaf =
Barograaf.
Baron, m. Vrijheer, baanderheer.
Barone, in. (Ital.). Baron ; ook scheim,
schurk.
Baronessa, yr. (Ital), (Fr.) Baronne.
Barones.
Baronet, m. (Eng.). Laagste trap van
den erfelijken adel in Engeland.
Baronie, yr. Rechtsgebied van een
baron; Baroniseeren, tot de waardigheid
van baron verheffen.
Barophoon, m. (Gr.). Iemand die een
zware of diepe stem heeft.
Baroque, (Fr.). Wonderlijk, zonderling,
vreemd.
Baroscoop, Zie Barometer.
Barosma. Plantensoort uit de familie
der Rutaceen.
Barothermometer. Zie Hypsothermometer.
Baroxyton, o. Blikken blaasinstrument.
Barquette, yr. (Fr.). Schuitvormig gebak; roeischuitje.
Barra, m. Kleine Turksche munt =
Para ; Spaansch spel waarbij een ijzeren
stang naar het Joel geworpen wordt.
Barracan, m. Wijd kleedingstuk der
Arabieren in Marokko.
Barrage, m. (Fr.; spr. : baraazje). Versperring, afsluiting ; stuw in een rivier;
tolgeld ; beveiliging van vaten door het
aanbrengen van dwarshouten onder aan
den bodem.
Barragones, o. Gekeperde katoenen
stof met smalle strepen voor broeken.
Barrale. Vochtmaat in de middeleeuwen.
Barranca, yr. (Sp.). Kloof, afgrond inzonderheid in Zuidamerika en Mexico.
Barranda, yr. (Sp.). Afsluiting bij
stierengevechten.
Barras, m. Dennenhars die bij het
einde van den herfst uit den boom vloeit;
witte wierook ; paklinnen.
Barras, (1755-1829). Lid der Nationale
Conventie en van het Directoire.
Barratta, o. Zwart, welriekend hout
in Guiana.
Barre, yr. (Fr.). (Fr.) /ingot, (Eng.) ingot,
bar, (D.) Barre, (Ital.) lingotto, verga, (Sp.)
lingote, barra. Staaf goud of zilver ; sluitboom ; bodemklamp, dwarsduig; stalboom,
latierboom ; slagboom, afsluiting, balie,
hek, staketsel ; rij klippen, zandbank aan
den mond eener rivier of haven; streep

Barreau
om een geschreven woord door te halen ;
streep onder een geschreven woord ;
dwarsstreepje boven een klinker om aan
te duiden dat die klinker lang is ; maatstreep in de muziek ; schuine balk , in de
wapenkunde; kinnebak van het paard.
Barreau, m. (Fr.; spr. : barro). Sluitboom ; tralie in hekken en leuningen,
ijzeren stang; balie, gerechtszaal; advoeaten die bij een gerechtshof of rechtbank pleiten.
Barrel, (Eng.). Vochtmaat van 31 tot
36 gallons; vat ; loop van een geweer of
revolver ; cilinder, buss.
Barrement, m. (Fr.; spr. : barman). Toeschroeiing of onderbinding eener ader
van een paard.
Barretonne, yr. Zwart fluweelen muts
van den grootmeester der Malthezer ridders.
Barricade, yr. (Fr.). Straatversperring;
Barricadeeren, versperren.
Barrare, yr. (Fr. ; spr. : barjeere). Slagboom, hek ; ijzeren hek in plaats van een
poort; tolboom ; Barriere-steden, mrv.,
voormalige grensvestingen in de Zuidelijke
Nederlanden ; Barribre-tractaat, o., een
in 1715 tusschen de Republiek der Vereenigde Provinciin en Oostenrijk gesloten
verdrag, waarbij aan de Vereenigde Provincien het recht werd verleend om bezetting te leggen in de vestingen aan de
Fransche grenzen in Belgic.
Barrillon, (Sp.). Voormalige vochtmaat
in Catalonia = 3o liter.
Barris. Boschmensch, groote aap zonder
staart, chimpanze, pongo.
Barrister, m. (Eng. ; spr. : berrister).
Advocaat.
Barrois, m. (Fr. ; spr. : barrowa). Fransche wijn uit het voormalig graafschap Bar.
Barsac, m. (Fr.). Witte Bordeauxwijn
zoo genoemd naar het dorp van denzelfden
naam aan de Garonne.
Barse, yr. Chineesche theebus.
Barssig. Poolsche volksspijs, d. zeer
krachtige soep van bouillon met groente
en gesneden vleesch, sterk gekruid.
Bart = Baronet.
Bartas, m. Hoofdsieraad der meisjes
in Hongarije.
Barthelemy. Zie Bartholomeusnacht.
Bartholinische klieren, mrv. Slijmklieren aan den binnenrand der groote
schaamlippen; Bartholinische gang, m.,
afvoerbuis van de onder de tong liggende
speekselklier.
Bartholomeus, m. (Hebr.). Strijdbare
zoon ; Bartholomeusnacht, m., Parijsche
bloedbruiloft (het vermoorden der Protestanten in Frankrijk op 24 Augustus 1572
bij gelegenheid van het huwelijk van
Hendrik van Navarre (Hendrik IV) met
BAALE, Handbosk.
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Margaretha, zuster van koning Karel IX.
Baruch, m. (Hebr.). De gezegende.
Barutine, yr. (Fr.). Soort van zijde in
de Levant.
Bary, (Gr.). Voorvoegsel dat in samenstelling met Grieksche en Latijnsche
woorden zwaar beteekent.
Baryakoesie, yr. (Gr.). Hardhoorigheid.
Barycentrum,o.(Gr.-Lat.).Zwaartepunt.
Baryekoe of Baryekola, vr. (Gr.).
Hardhoorigheid; Baryencephalos, m.,
domkop; Baryetiek, vr., leer der zwaartekracht Baryglossie, yr., zwaartongigheid ; Barylalie, vt., belemmerd spreken,
moeilijk onduidelijk spreken; Baryllion,
o. = Areometer; Barymetrie, vr., meting
van de zwaarte der lucht ; Baryodynie,
yr., groote smart ; Baryphonie, yr., diepe
stem, belemmerd spreken ; Baryphoon,
m., baszanger ; Barysomatie, yr., zwaarlijvigheid ; Barysfeer, yr., het zwaarste
deel van den aardbol.
Baryt. Zwaarspaat (Ba SO4).
Baryta. Baryt ; — caustica, hydrica, etsbaryt ; carbonica, koolzuur baryt — muriatica, chloorbaryum; — nitrica, salpeterzure baryt ; sulfurata, zwavelbaryum; —
sulfurica, zwavelzuur baryt.
Barythymie, yr. (Gr.). Zwaarmoedigheid.
Baryton, o. Verouderd strijkinstrument
dat veel overeenkomst heeft met de
violoncel ; blikken instrument in militaire
muziek.
Barytonon, o. (Gr.). Woord dat den
klemtoon niet op de laatste lettergreep
heeft.
Baryum. Geelachtig wit metaal, dat als
zwavelzuur baryt zwaarspaat vormt (Ba
SO4).
Barzellette, yr. (Ital.). Grappige invallen.
Bas, (Fr.). Laag, gemeen; zacht.
Bas, m. (Ital.) Basso. Diepe mannenstem, baszanger ; Bas, yr., muziekinstrument ; Basklarinet, yr., bashoorn, kromme
boom ; Bassleutel, m., de F sleutel ;
Basse-contre, yr. (Fr.), diepe bas, tweede
bas, contras ; Basse-taille = Bariton ;
Basso continuo, grond- of hoofdbas ;
Basso violoncello, kleine basknieviool ;
Bassus generalis, = Basso continuo.
Basalt, o. Zuilensteen, vulkanisch gesteente dat uit veldspaat, augiet en magneetijzer bestaat ; een der merkwaardigste
basaitformaties is het Fingalshol op het
eiland Stalfa; Basalten, uit basalt bestaande, tut basalt vervaardigd.
Basane, vr. (Fr.). Toebereid schapeof kalfsleder ; Basaneeren, donkerbruin
maken.
Basanos, yr. (Gr.). Proefsteen, toetssteen.
Basar = Bazaar.
II

Basarkhan
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Basarkhan Baschi. Overste of hoofdman der kooplieden to Constantinopel.
Bas-bleu, m. (Fr. ; spr.: bableu). Geleerde
vrouw, blauwkous.
Bas•breton, o. (Fr.; spr.: babreton).
Keltisch dialect in Neder-Bretagne ; bewoner van Neder-Bretagne.
Basch, Bascha en Baschi, m. (Turksch).
Opperhoofd; in samenstellingen BaschiBosoeks, mrv., ongeregelde troepen;
Basch-Kadoenge
, ieder der vier wetti
gemalinnen van den sultan.
Baschkier, m. Bijenhouder; Tataarsch
yolk onder Russische heerschappij.
Baschlik, m. (Arab.). Aanvoerder eener
horde Tataren ; Turksche hoofdbedek•
king.
Baschmalik, o. Pantoffelgelden voor
sultanen ; inkomsten der sultanen uit de
verpachting der boeten op overtredingen
van het reglement op de bosschen.
Baschtans, mrv. Meloenentuinen in
Zuid-Rusland; Baschtanik, m., eigenaar
van zulk een twin.
Baschtarde of Betarde, yr. Turksche
galei met 26 a 36 roeibanken.
Bascule, yr. (Fr.). Wip, wipplank, zwengel ; brugbalans ; yang van een molen;
guillotine; systime de la bascule, in de
staatkunde een stelsel waarbij men nu
eens op de eene en dan weder op de
andere partij steunt.
Bas de casse, m. (Fr. ; spr. : badekas).
Onderkast voor letterzet
ters.
Bas-dessus, m. (Fr.; spr. : badesu). Lage
bovenstem.
Base, (Fr.) = Basis; Baselteit, Basiciteit of Basiteit, yr. Aanwezigheid van
een basis.
Base Ball, (Eng. ; spr.: bee, boat). Noordamerikaansch balspel.
Basedowsche ziekte, yr. Ziekte die
gekenmerkt wordt door hartklopping,
door het opzwellen van de keel en het
uitpuilen der oogen (voor het eerst door
Basedow in 1840 beschreven.)
Baseeren. Gronden, steunen, bouwen op.
Basella, vr. Malabaarsche klimmende
nachtschade, Oostindische plantensoort
die voor het verwen en ook als groente
gebruikt wordt.
Basement, o. (Fr.; spr.: baazman).
Onderstel.
Bas-Empire, m. (Fr.; spr.: bazampier).
Het latere Oostromeinsche rijk.
Baseologie, yr. (Gr.). Leer der grondstellingen in de wijsbegeerte; leer der
basissen in de scheikunde.
Basiciteit = BaseTteit
Basilagoog, m. (Gr.). Leidsman eens
konings; verkeerde leidsman van vorsten,
kwaadwillige minister, gunsteling.
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Basilare os, o. (Lat.). Voornaamste
schedelbeen.
Basilair. Wat op een basis betrekking
heeft.
Basilairmeningitis,vr. (Gr.). Ontst eking
der hersenvliezen.
Basile, (Fr.). Persoon uit het Huwelfik
van Figaro, blijspel van Beaumarchais,
die het type is van den schijnvromen
hebzuchtigen lasteraar.
Basileolater, m. (Gr.). Aanbidder eens
konings ; Basileolatrie, yr., aanbidding
des konings.
Basileus, m. (Gr.). Koning. Bij de oude
Grieken: de koning van Perzie; als titel
der Byzantijnsche keizers = keizer.
Basilianen. Monniken volgens den
reel van Basilius den Groote. Basilica,
yr. (Gr.). In het oude Atbene een zaal
waar de archon basileus recht sprak ; in
het oude Rome een zaal in den vorm
van een langwerpigen vierhoek met dubbele zuilengangen voor het handelsverkeer en de rechtspleging; sedert Constantijn een kerk in dien vorm ; Basilicaal,
in den vorm eener basilica.
Basindes, m. De koninklijke.
Basilidianen, mrv. Gnostische sekte,
aanhangers van Basilides van Alexandria
in de tweede eeuw na Christus.
Basilic, vr. (Gr.). Koningschap, staat
waarin de vorst den titel van koning voert.
Basilika, o. mrv. (Gr.). Keizerlijke wetten ; wetboek voor het Byzantijnsche rijk;
het werd aangevangen onder de regeering
van keizer Basilius I bijgenaamd de Macedonier (867-886) en voltooid onder
zijn opvolger Leo VI bijgenaamd de wijze
of de philosoof (886-911).
Basilikum. Koningskruid.
Basilisk, m. (Gr.). Koningshagedis ; de
fabelachtige door zijn blik doodende
koningsdraak.
Basilius I zie Basilika. Basilius II,
Byzantijnsch Keizer (976-1025) bijgenaamd de Bulgarendooder, onder wrens
re eerie het Byzantijnsche rijk het
hoogtepunt van zip macht bereikte. Deze
keizer vernietigde het Bulgaarsche rijk ;
hij deed 1500o krijgsgevangen Bulgaren
de oogen uitsteken en zond ze aldus,
iedere honderd met eenen eenoogige
tot geleider, naar hunnen tzaar Samuel
terug. Het men zijner verminkte soldaten
deed Samuel zoozeer aan, dat hij twee
dagen later stied (I014).
Basin, m. (Fr. ; spr. : basin). Bornbazijn.
Basis, yr. (Gr.). Voetstuk ; grondlijn,
grondvlak; in de scheikunde een lichaam
dat met een zuur verbonden een tout
vormt; Basische zouten, zouten waarvan

Basisapparaat
de basis het hoofdbestanddeel vormt;
Basitelt = Baselteit.
Basisapparaat, o. Meettoestel voor het
meten der basis bij geodetische opnemingen.
Basken, mrv. Volk dat van de Iberiers
afstamt in het noordoosten van Spanje
en het Zuiden van Frankrijk ; Baskisch,
wat dit yolk betreft; Baskische
mrv., Biscaya, Alava en Guipuzcoa.
Bas-moule, m. (Fr. ; spr.: bamoel). In
Turkije de zoon van een West-Europeaan
en een Griekin.
Basoche, yr. (Fr.). Genootschap der
klerken bij het parlement van Parijs en
andere Fransche steden waar een parkment zitting hield; Basochien, m. (Fr. •
spr. : bazosjyn), klerk bij een gerechtshof.
Basque, vr. (Fr.). Pand van een klee'
dingstuk; Baskische danspas.
Basques = Basken.
Basquina, yr. (Sp.). Zwartzijden overkleed der Spaansche vrouwen dat over
de mantille gedragen wordt.
Basrelief, o. (Fr.; spr.: barelitf). Halfverheven beeldhouwwerk.
Bassa = Pacha.
Bassa lega, (Ital.). Slechte munt.
Bassanello, m. (Ital.) Blaasinstrument
dat op een schalmei gelijkt.
Bassaner, m. of Bassanergans, yr.
Schotsche gans, witte zeeraaf, een soort
pelikaan op het Schotsche eiland Bass.
Basse-lice of Basse-lisse, yr. (Fr.).
Geweven wollen behangsel waarbij de
schering horizontaal op het weefgetouw
wordt gelegd. Zie Haute-lice.
Basse-marde
, vr. (Fr.). Laagwater ,
ebbe.
Bassesse, yr. (Fr.). Laagheid, laaghartigheid,. gemeenheid ; gennge afkomst.
Basset, m. (Fr.). Dashond; kortbeen
(iemand met korte beenen) ; Bassethoorn,
tage klarinet.
Bassette, yr. (Fr.). Hazards el.
Bassetti = Bassotti.
Bassia. Plantensoort uit de familie der

Sapotacein.
Bassin, o. (Fr.; spr.: basstjn). Bekken,
bak, schaal, groote schotel; beddepan ;
stroomgebied; havenkom, dok.
Bassist, m. Muzikant die de bas bespeelt.
Basson, m. (Fr.). Fagot ; fagottist.
Bassoragom. Gom uit verscheidene
soorten van acacia's.
Bassorilievo, (Ital.) = Basrelief.
Bassorine, vr. Hoofdbestanddeel van
dragant ; het komt ook voor in bassoragom.
Bassotti, mrv. (Ital.). Gerecht bestaande
uit meelballetjes, rijst, kaas, enz.
Basta yr. (Ital.).(Fr.) Baste, (Sp.) Basto.
Derde matador in het omberspel (klaveren
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aas); Basta, (Ital. en Sp.), genoeg, daarmede uit !
Bastaard, m. (Ital.). Basterd, onecht
kind; Bastardagium, o., het vroeger aan
den keizer toekomende erfrecht op de
nalatenschap van een basterd ; Bastarde,
yr., Turksche admiraalsgalei; BastaardIndigo, blauwe kleurstof uit Amorpha
fructicosa verkregen ; Bastaardwoi, yr.,
slechtste schapenwol.
Bastaga, yr. (Lat.). Heerendienst tot
het vervoer van goederen ; Bastagarii,
mrv., zij, die dien heerendienst verrichten.
Bastaggo, m. In Turkije de tijd gedurende welken ende plaats waarop
schepen of personen in observatie moeten
blijven, wanneer zij uit een land komen,
waar een besmettelijke ziekte heerscht.
Zie Quarantaine.
Bastant. Voldoende, toereikend, genoegzaam.
Bastaréche, yr. (Fr. ; spr.: bastareesje).
Beschutte zitplaats voor den koetsier.
Baste. Zie Basta.
Basterne, yr. (Fr.). Overdekte door
ossen getrokken wagen,
Bastiaan, m. Afkorting van Sebastiaan.
Bastide, yr. (Fr.). Houten blokhuis ;
landhuis, buitenplaats, boerenhofstede. (Zie
Bastille.)
Bastille, (Fr. ; spr.: bastije). In de i3de,
i4de en 15de eeuw gaf men den naam
Bastide of Bastille aan een versterkte
legerplaats bij de belegering eener vesting; later ging deze benaming over op
een sterk, van steen gebouwd kasteel,
zooals dat, hetwelk werd opgericht onder
Karel V en Karel VI ter verdediging van
Parijs aan den oostkant (i369--i383); deze
Bastille is vooral berucht als staatsgevangenis en werd den 14 Juli 1789 door
het Parijsche yolk ingenomen en spoedig
daarna gesloopt ; de plaats waar zij gestaan heeft is thans een plein, dat den
naam draagt van Place de la Bastille,
waarop een kolom herinnert aan de omwenteling van Juli 1830.
Bastion, o. (Fr.). Vooruitstekend gedeelte van een vestingwal, meestal in
den vorm van een driehoek. (Zie Face,
Flank en Saillant). Bastionneeren, met
bastions voorzien.
Bastonnade, yr. (Fr.) Stokslagen op
de voetzolen (bij de Turken) ; afrossing,
pak slaag; Bastonicum, gevangenis waarin
met den stok geregeerd wordt.
Bastose. Hoofdbestanddeel der jutedraden.
Bastringue, .m. (Fr.; spr. : bastreinge).
Gemeene kroeg ; stile knip; danspartij
in een kroeg ; ruwe boel, roezemoezig
huishouden; toestel om glauberzout to
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maken; kokertje met werktuigen om uit
de gevangenis te breken.
Bataaf, m. (Lat.). Nederlander, Hollander; Bataafsche Republiek, yr., regeeringsvorm in Nederland (1795-1806).
Bataafsche vlag, oorlogsvlag tijdens de
Bataafsche Republiek: zij was rood, wit
en blauw, doch had in de roode baan
een wit vierkant, waarin de Maagd der
Vrijheid met den leeuw deze vlag was
den matrozen een doom in het oog; zij
werd bij de capitulatie van het eskader
van den schout-bij-nacht Lucas in de
Saldanhabaai (1796) door het eigen scheepsvolk neergehaald en verscheurd ; hetzelfde
geschiedde toen de schout-bij-nacht Story
zijn eskader aan de Engelschen overgaf,
na de landing bij den Helder (1799). Onder
deze vlag werd ook de noodlottige slag
Kamperduin (II October 1797) geleverd,
waarbij drie vlagofficieren, daaronder de
bevelhebber der Bataafsche vloot, de
vice-admiraal de Winter, gedwongen
werden te strijken en in Britsche krijgsgevangenschap raakten ; een ongehoord
feit, daar tijdens de Republiek der 7
provincien nimmer een vlagofficier levend
in 's vijands handen was gevallen. In
1806 werd de Bataafsche door de Koninklijk-Hollandsche vlag vervangen.
Bataclan, m. (Fr.). Rommelzoodje ; de
heele rommel; nasleep.
Bataille, yr. (Fr. ; spr.: batalje). Veldslag ; slagorde ; Batailleeren, plukharen ;
ven, harrewarren, haspelen; Batailleur,
kemphaan ; twistzoeker.
mvechtersbaas,
,
Bataillon = Bataljon.
Bataljon, o. Afdeeling infanterie ter
sterkte van 600 a moo man onder bevel
van een majoor of luitenant-kolonel;
Batalions-adjudant, m., eerste luitenant
die den bataljons-commandant bijstaat en
met de, instructie van den troep belast is.
Bitarde, yr. (Fr.). Schrift dat het midden
houdt tusschen rond en loopend schrift ;
tien voet lange achtponder (kanon) ; lichte
reiskoets.
Batardeau, m. (Fr.; spr.: batardo). Keerdam ; steenen beer in de gracht van een
vesting.
Batardiire, yr. (Fr.; spr.: batardjeere).
Kweekerij van boomen die geent zijn;
kweekerij van veredelde boomen.
Batardise, yr. (Fr.). Onwettige geboorte, onechtheid, bastaardij.
Batate, yr. (Fr.). Aardappel, wortelknol, suikerwortel.
Batava castra. Oud Romeinsche stad
in Vindelicie, thans Passau.
Bateau, m. (Fr.; spr. : bato). Rivierschip,
schuit ; houtwerk aan den bak van een
rijtuig ; — a vapeur, stoomboot ; titre du

Batrachiae

dernter bateau, tot de jongste school behooren, met het oude spotten.
Batelage, m. (Fr.; spr. : batlaazje).
Goochelarij, goochelwerk ; goederenvervoer per schuit, vervoer met lichters ;
Bateleur, m., goochelaa_ rJ potsenmaker.
Bath. Maat der oude Hebreers.
Bathmetaal. Bijna witte legeering uit
45 dcelen zink en 55 deelen koper of 32
deelen geel koper en 9 deelen zink.
Bathometer, m. (Gr.). Toestel voor het
peilen van de diepte der zee, dieptemeter ;
Bathometrie, yr., meting of peiling der
diepte.
Bathorde, yr. Engelsche ridderorde gesticht door ilendrik IV in x399, vernieuwd
door George I in 1725, vooral ter belooning voor uitstekende diensten in den
eorlog.
Bathos, o. (Gr.). Diepte.
Bathrium en Bathrum, o. (Gr.). Bank
ten gebruike bij heelkundige bewerkingen ; toestel tot het zetten van verstuikte
ledematen.
Bathybius, (Gr.). Taai slijm dat in
groote hoeveelheden in de diepte der zee
voorkomt.
Bathymetrie = Bathometrie.
Bathyphoon, o. (Gr.). Lage klarinet.
Batifolage, m. (Fr. ; spr.: batifoolaazje).
Gestoei,
geravot ; Batifoleeren, stoeien,
ravotten.
Batiment, m. (Fr. ; spr. : baatiman).
Gebouw, het bouwen vaartuig.
Batist, o. Kamerdoek, fijnste soort
linnen ; Batist-mousseline, o., batistachtig katoenen weefsel.
Batjoeschka, (Russisch). Vadertje,
(woord waarmede de pope iemand aanspreekt).
Batman, m. Oostersch gewicht, vooral
in Turkije en Perzie, van zeer verschillende grootte (van 2 tot 127 kilogram ;
Russische korenmaat van 3o kilogram.
Batokken en Batoggen, mrv. In Rusland stokken om te ranselen ; stokslagen.
Baton, m. (Fr.). Stok, staf ; stok om
de maat te slaan ; rustteeken ; Baton..
neeren, met stokken schermen; Batonnier, m., stafdrager, gildemeester, overman; deken der orde van advocaten ;
maker en verkooper van paraplustokken,
stelen van borstels, enz. ; Batonnist, m.,
schermer met den stok ; Baton sinistre,
in een familiewapen de dwarsbalk waardoor de onechte geboorte van den eersten
persoon, die dit wapen voerde, aangeduid wordt.
Batrachiae, Batrachii, mrv. (Fr.) Batraciens. Kikvorschachtige dieren ; Batrachiliet, m. (Gr.), versteend kikvorschachtig (lien Batrachiet, m., paddesteen;
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Batrachium, o., kikvorschgezwel onder
de tong ; Batrachomyomachie, yr., (Gr.)
kikvorsch- en muizenoorlog, strijd der
kikvorschen met de muizen, (een boertig
Grieksch heldendicht dat aan Homerus
toegeschreven wordt); Batrachus, m.,
(Gr.), kikvorsch; gezwel onder de tong.
Batsja. Opperste herder in het Tatragebergte (Karpaten); Batsjovka, yr. ,vrouw
van een batsia.
Battalisme of Battarisme, o. (Gr.).
Gestotter.
, Battement, m. (Fr.; spr. : batman). Het
slaan, het kloppen ; beleglat ; dubbele triller in de muziek; kuitenflikker in het
dansen ; in de schermkunst = Battuta ;
het aanslaan van het projectiel tegen de
wanden van den geweerloop; Batterie,
vr., batterij • zes of acht kanonnen; pandeksel van een vuursteengeweer ; verbinding van verscheidene Leidsche
flesschen of van verscheidenegalvanische
elementen ; in het gitaarspel het aanslaan
der snaren; trommelslag; kloppartij, vechtpartij ; Batterie de cuisine, yr., keukengerei ; Batteur, m. (Fr.), degene die
slaat of klopt ; driver, opjager van het
wild; vechtersbaas ; — de pave, straatslijper ;-- d'estrade, cavalerist die op verkenning uit is ; -- en grange, dorscher ;
Batteuse, yr., dorschmachine ; Battoir,
m. (Fr.; spr. : battowaar), slei (hamer),
klopper, stamper.
Battoloog, m. (Gr.). Dorre schrijver,
wauwelaar; Battologie, yr., noodelooze
herhaling ; bombast, omhaal van woorden ; Battologiseeren, wauwelen, in
noodelooze herhalingen vervallen.
Batture, yr. (Fr.). Verguldlijm, d. i. uit
lijm, honig en azijn bereide kleefstof.
Battuta of Battude, yr. (Ital.). Het
maatslaan ; het wegslaan van den degen
in het schermen.
Baucis, yr. (Gr.). Vrouw van Philemon;
zij woonden, volgens de Grieksche mythologie, in eendorp in Phrygie, toen
Jupiter en Mercurius bij het bezoeken dezer
landstreek door alle andere bewoners
afgewezen maar door Philemon en Baum gastvrij opgenomen werden; uit wraak
zette Jupiter het geheele land onder water, maar veranderde de but van P. en B.
in een tempel; deze vroegen aan Jupiter
op hetzelfde oogenblik te zamen te mogen
sterven ; op zeer hoogen ouderdom werd
Baucis in een lindeboom en Philemon in
een eik veranderd ; de naam der beide
echtelieden is het zinnebeeld der huwelijksliefde geworden.
Baude, yr. Herdershuisje in het Reuzengebergte, dat dikwijls ook een herberg is.

Bazzica

Baudrier, m. (Fr. ; spr.: boodrjee). Draagband, bandelier, sabelkoppel.
Baudruche, yr. (Fr. ; spr. : boodruusje).
van een runderdarm).
Goudvliesvlies
( lantens
Bauhini.
Poort uit de familie
a
der Leguminosen.
Baukalion, o. (Gr.). Vaatwerk met
een langen nauwen hals.
Baume, m. (Fr. ; spr.: boom). Balsem ;
— vulniraire spijkerbalsem.
Baunscheidtisme, o. Geneeswijze,
waarbij een instrument wordt gebruikt,
dat door fijne naaldenprikken kunstmatige
porien in de huid maakt.
Bautastee nen. Oud-Scandinavische
steenen ter gedachtenis aan gesneuvelde
helden.
Bauxit, (Fr.; spr.: boossiet). Delfstof
die uit ijzeroxyde, leem, kiezelzuur, kalk
en water bestaat, in de omstreken van
Baux (spr. : boo) gevonden en waaruit
ijzer en aluminium verkregen wordt.
B. Av. = Bonis Avibus. Onder goede
voorteekenen.
Bava, yr. (Ital). Vloszijde ; fijnste soort
Italiaansch vlechtstroo.
Bayard, m. (Fr.; spr : bavaar). Wauwelaar ; Bavardage, m. (Fr. • spr.: bavardaazje), gewauwel, geklets : 'Bavardeeren,
wauwelen, kietsen.
Bavaria, yr. Oude naam voor Beieren ;
19 meter hoog standbeeld bij Munchen ;
Bavaroise, yr. (Fr. ; spr. : bavaroaaze),
drank die uit warme thee met melk en
stroop bestaat; slagroom met vruchten.
Bavella, yr. (Ital.). Afval van zijde,
floretzijde.
Bavoche of Bavochure, vr. (Fr.; spr. :
bavoosje en bavosjuur). Onzuivere afdruk,
onzuivere kopergravure ; Bavocheeren,
onzuiver afdrukken, onzuiver graveeren.
Bavolet, m. (Fr.; spr. : bavolee). Boerinnenkapsel ; sluier aan een vrouwenhoed, halve sluier.
Bayard, m. (Fr. ; spr.: bajaar). Naam
van een Franschen ridder uit het begin
der 16e eeuw, bijgenaamd de ridder zonder
vrees en zonder blaam (le chevalier sans
peur et sans reproche) ; naam van het
wonderpaard in de Vier Heemskinderen.
Baycoeroewortel. Wortel van Statice
brasiliensis (Zuidamerika).
Bayolie. Etherische olie uit de bladeren
van Pimenta acris.
Bayonnette = Bajonet.
Bazaan = Basane.
Bazaar, m. Turksche marktplaats;
groote winkel waarin allerlei voorwerpen
van dagelijksch gebruik te koop zip ;
verkoophuis.
Bazalt = Basalt.
Bazzica, yr. (Ital.). Soort van kaartspel.

Bb
Bb. (Op munten) beteekent Straatsburg.
B. B. = Bene, bene. Goed, zeergoed ;
of Beatus, beatus, zalig, hoogst zalig.
B
B B Afkorting van Basileus BasiBasileuon Basileusi
B
(Gr.). Koning der koningen, heerschend
over koningen (titel der Byzantijnsche
keizers).
b. c. = Balneum cineris (Lat.). Aschbad ; B. C. = Basso continuo, hoofdbas,
grondbas ; B. C. (Lat.), bene cessit, het
is goed gegaan, het is goed af_geloopen;
B. cancellatum, o. (Lat.). Het twee•
maal gestreepte kruis dat de noot waar•
voor het staat een halven toon verhoogt.
B. c. D. = Bono cum Deo. Met den
goeden God, met Gods genade.
B. C. L. = Bachelor of Civil Law.
Eerste universitaire graad in de faculteit
der rechtsgeleerdheid in En eland,
B. D. = Bachelor of Divinity. Candidaat in de godgeleerdheid in Engeland.
B. DD. (In Romeinsche opschriften)
= Bonis Deabus. Aan de goede godinnen.
Bdellium, o. (Gr.). Aziatische hars, gom
van balsamodendron africanum.
Bdellometer, m. (Gr.). Werktuig dat
de bloedzuigers vervangt.
Bdellotomie, yr. (Gr.). Het aanzetten
der bloedzuigers met het lancet.
Bdesma, o. (Gr.). Stank uit den aars.
B-dur, yr. Duurtoonaard met b als
grondtoon en twee b als teeken voor
aan den balk.
B. E. = Bene est, (Lat.). Het is goed.
Be = Beryllium.
Beam trawl, (Eng.; spr.: biemtraol).
Sleepnet voor het visschen in open zee.
Beani (mrv. van Beanus); Beanisme,
domdriest optreden; Beanus, m. nieuweling
(groen) in de studentenwereld, iemand
die domdriest optreedt.
Bear, (Eng.; spr. : bier). (Fr.) baissier,

speculateur (joueur) a la baisse, (D.)
Spekulant auf das Fallen des kurses,
Fixer, (Ital.) ribassista, speculatore al ribasso, (Sp.) bajista, especulador a la baja.)
Speculant op het dalen van den koers,
contramineur. (Zie Bull).
Bear-grease, (Eng. ; spr. : biergrieze).
Berenvet.
Bearskin, (Eng.; spr.: bierskin). Berenhuid, uit lompen vervaardigde dikke
wollen stof.
Beata, vr. (Lat.). Gelukzalige, zalige;
beatae memoriae, zaliger gedachtenis ; beata
virgo, de Hedige Maagd ; Beata, yr.,
schbnheilige, kwezel; Beaticum, o, de
aan een stervende toegediende hostie ;
Beatificatie, yr., zaligspreking ; Beatificeeren, zaligspreken; Beatilles, mrv. (Fr.;
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Beckeriet

spr.: beeaatielje), lekkernijen die in soepen,
pastijen, enz. gedaan worden en soms ook
afzonderlijk worden voorgediend, b.v.
hanekammen, zwezerik, paddestoelen, enz.;
door nonnen vervaardigde knutselarijen ;
Beat' possidentes, gelukkig of zalig zijn
de bezitters ; Beatisme, o., schijnheilitheid,
kwezelarij • Beatiteit, yr., zaligheid ; Batttitude, yr. (Fr.), zalig • les huit beatitudes, de acht zaligsprekingen in Mattheus V;
Beatitudo possessionis, vr. (Lat.), begunstiging, bevoorrechting door het bezit ;
Beatudo Vestra, Uwe Heiligheid (bij het
spreken tot den paus); Beatrix of Beatrice, yr., de zaligmakende, de geluk aanbrengende; Beatrix Portinari, yr., Florentijnsche jonge vrouw vereeuwigd door
haar liefde voor Dante ; Beatulus, m.
(Lat.), iemand die door zingenot bedwelmd
is ; Beatus, m., de zalige ; beatus ilk qui
firocul negotiis, . gelukkig hij die zich
niet met zaken of met de staatkunde bemoeit, een ambteloos burger heeft een
gelukkig leven; beats' pauperes spiritu,
zalig zijn de armen van geest.
Beau, m. (Fr.; spr.: boo). Schoon, fraai,
aangenaam : het schoone ; een pronker,
modegek • — monde, fatsoenlijke kringen,
voorname lieden ; sexe, het schoone
geslacht, (de vrouwen); Beau* yr. (Fr.;
spr. : bootee), schoonheid ; zeer schoone
vrouw ; Beauty du diable, (Fr.), schoonheid des duivels, de glans en frischheid
der eerste jeugd.
Beast, (Eng.; spr.: blest). Beest, dier;
ruwe domme kerel.
Beauxiet Bauxiet.
Beaver, (Eng.; spr.: bievur). Bever;
katoenen als laken geweven stof voor
winterkleederen ; Beaverteen, (Eng.; spr.:
bievurtien), geverfde ruwe katoen en bornbazijn ; de fijnste soort beet moleskin.
BOA, m. (Fr.). Klein kind, pop.
Bebeerine of Bebirine. Zeer bitter
smakende alcaloide.
Bec, m. (Fr.). Bek, neb, sneb, snavel;
tuit, pijp, snuit; gaspit, gasbrander ; Becasse, yr. (Fr.), houtsnip ; Becassine, yr.
(Fr.), watersnip, poelsnip, rietsnip ; Beccafige, yr., (Fr. becfigue), vijgeneter (vogel
in Zuid-Europa); Beccard, m. (Fr.; spr.:
bekkaar), kuitzalm, wijfjeszalm.
Béchamel of BCchamelle, yr. (Fr. ;
, beesjamel). Witte ' sans van meel,
spr.:
boter en room, zoo genoemd naar den
uitvinder, den markies de Béchamel, hofmeester van Lodewijk XIV.
Bechica, mrv. (Gr.). Middelen tegen het
hoesten.
Beckeriet,o. Ondoorzichtige leemkleurige fossiele hars, soms met barnsteen verbonden.

Becquerelstralen
Becquerelstralen. Stralen die overeenkomst hebben met de Rantgenstralen
zoo genoemd naar hun ontdekker Becquerel.
Beczka, vr. (spr.: betsjka). Poolsche
vochtmaat = zoo liter.
Bedaji, m. Turksche nachtwaker.
Bedeat, o. Havengeld of grenstol in
Turkije.
Bedegar, Bedeguar, m. (Arab.). Uitwas
aan egelantierstruiken, slaapappel.
Bedel. Turksche krijgsbelasting die van
Christenen en Joden geheven wordt.
Bedemund, m. (Oudduitsch). Boete van
dengene die eene lijfeigene buiten huwelijk
zwanger maakte ; som die de lijfeigenen
moesten betalen om de vergunning tot
het sluiten van-een huwelijk te verkrijgen.
Bedikah. Bij de Joden het onderzoek
naar de reinheid of onreinheid van een
geslacht dier.
Bedlam. Groot dolhuis of krankzinnigengesticht in Londen; Bedlamiet, m., iemand
die in dat gesticht verpleegd wordt, krankzinnige.
Bedoelnen, m. Rondzwervende roof gierige Arabieren.
Beef, (Eng. ; spr. : bief). Rundvleesch ;
Beefeater, m., (spr.: biefieter), rundvleescheterk, scheldnaam van de Engelschen ; bewailer van den Tower in Londen (verbastering van buffetier); Beefsteak, (Eng.;
spr. : biefstek), biefstuk ; Beafsteak
la tartare, rauw gehakt rundvleesch;
Beeftea, (spr. : bieftie), vleeschthee, sterke
bouillon voor zieken.
Beelzebub, (Hebr.). Vliegengod, opperste der duivelen.
Befana, vr. (Ital.). Zwart vrouwelijk
spook dat den kinderen schrik aanjaagt ;
te Florence en Rome Driekoningendag
(6 Januari), het op dien dag gebruikelijk
geschenk; aangekleede pop die op dien
dag voor de ramen gezet of in de straten
rondgedragen wordt.
Beffrol, m, (Fr. • spr.: beffrowa). Wachttoren; alarmklok ; klokkestoel ; verplaatsbare toren om storm te loo en; bekken
der Turksche muziek = Tamtam.
Beg, m. (Turksch). Heer, bey.
Begharden, mrv. In de 12e, 13e en 14e
eeuw bedelmonniken die geen gelofte
gedaan hadden in de Nederlanden; dit
woord wordt soms ook gebruikt voor de
derde orde van Sint-Franciscus (Minderbroeders); vereeniging van personen, die
zonder geloften te hebben afgelegd, van
hun handenarbeid leefden, vrome oefeningen hielden en zich met ziekenverpleging en de opvoeding van kinderen
belastten.
Beglerbeg of Beyler-bey. Heer der
heeren, Turksche gouverneur-generaal.
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Belchite

Beglik of Beilik, m. Turksche keizerlijke schatkist; gebied en waardigheid
van een bey.
Begma, o. (Gr.). Het opgeven uit de
longen, het opgeven na het hoesten.
Begonia. Plantensoort uit de familie
der Begoniaceen.
B6gueule, vr. (Fr. ; spr. : beegeule). Femelaarster, zich preutsch aanstellende
vrouw ; BegueVerie, yr., preutschheid.
116guine
Begijn; Beguinage, m.
(Fr.). Begijnhof.
Begunt, yr. Titel van vorstinnen in
Voor-Indic.
Begijn of Bagijn, yr. Non die geen
gelofte heeft afgelegd en die weder in
de maatschappij terugkeeren kan (in Nederland en Belgie); Begijn- of Bagijnhof,
verzameling van huisjes waarin de begijnen wonen.
Behemoth, m. (Hebr.). Denkbeeldig
reusachtig dier, ondier ; oudtestamentische
naam voor het grootste landdier (waarschijnlijk de olifant of het nijlpaard).
Behen. Naam van den wortel van Cen-

taurea Behen.
Bei. Zie Bey ; Beyaat, vr. Huldiging
van den sultan.
Beige, (Fr. ; spr. : beesfe). Wordt gezegd
van stollen die de kleur van ongeverfde
natuurlijke wol hebben, geelachtig grijs.
Beignet, (Fr.; spr.: beinjee). In de. pan
gebakken klompje deeg dat met in stukjes
gesneden appel gevuld is.
,
m. (Van het
Bellbrief of Bijlbrief
Zweedsche byla, bouwen). Verklaring van
den scheepstimmerman over het bouwen
en den tonneninhoud van een vaartuig;
contract betreffende den bouw van een
schip ; schuldbekentenis voor gelden, die
voor het bouwen van een schip opgenomen zijn.
Beiram of Bairam, o. Naam van twee
godsdienstige feesten der Turken na afloop
van de vasten ; het groote Beiram valt
op den eersten dag der maand welke op
de maand Ramadan volt; het kleine
Beiram of Koerban-Beiram heeft zestig
dagen na het groote plaats.
Bejaria. Plantensoort uit de familie der

Ericaceen.
Bejasieten, mrv. Arabische sekte die
het gezag der afstammelingen van Mohammed niet erkent.
Bektäsji. Orde van Turksche monniken.
Bel. Beteekent in Slavische plaatsnamen

wit.
Bel. Zie Baal.
Belad, (Arabisch). District.
Bel-ami, m. (Fr.). Boezemvriend; Bel
canto, m. (Ital.), schoon, kunstvol gezang.
Belchite, yr. (Fr.; spr. : belsjiet). Spaan-

Belelacs
sche wol zoo genoemd naar de stad van
dien naam.
Belelacs, mrv. Oostindische zijden stof.
Beledin, m. Katoen van geringe qualiteit
in de Levant.
Belemniet, vr. (Gr.). Versteend koppootig weekdier bekend onder den naam
van vingersteen, pijlsteen, duivelskegel,
heksenvinger, donderbeitel ; versteende
niet meer bestaande inktvisch.
Belen(us), m. God der Kelten.
Bel-esprit, m. (Fr. ; spr. : bellesprie). Fraai
vernuft, geestig man, iemand die een
goeden letterkundigen smaak heeft.
Bel - stage. (Woord dat in het Fransch
niet voorkomt en in die taal door premier
stage wordt vertaald). Eerste verdieping.
Belial, m. (Hebr.). Booze geest, duivel.
Beier, m. (Fr. ; spr. : beeljee). Ram;
stormram ; teeken in den Dierenriem ;
heiblok ;
hydraulique, toestel om de
kracht van een waterval nuttig te gebruiken.
Belisana. De 178e kleine planeet.
Belisarius. Beroemd veldheer van Justinianus, hij heroverde Africa in 533 en
streed daarna vele jaren tegen de OostGothen. t 565. Zie Antonina.
Bella, yr. (Sp.). De schoone, de aanminnige.
Belladonna, yr. (Ital.). (Eigenlijk schoone
vrouw). Nachtschade (Zie Atropa); Belladonnine = Atropine.
Bella gerant alii, tu, felix Austria,
nubs. Laat anderen oorlogvoeren, gij,
gelukkig Oostenrijk, sluit huwelijken (vers
dat betrekking heeft op de door het Oostenrijksche vorstenhuis gesloten voordeelige huwelijken) ; Bella matribus detestata)
,
(Lat.
de oorlogen , door de moeders
verafschuwd.
Bellatrix, vr. (Lat.). (Eigenlijk oorlogvoerende vrouw). Ster in Orion.
Belle, yr. (Fr.). Hazardspel dat, evenals
het kienspel, gespeeld wordt door het
trekken van nommers.
Belle-Alliance, yr. (Fr. ; spr.: belle aljanse). (Eigenlijk Schoon Verbond). Boerenhuis op het slagveld van Waterloo,
waarnaar de Pruisen den slag van i8 Juni
1815 noemen (slag van Waterloo of Mont-

Saint-Jean).
Belle humeur, yr. (Fr.). Goede luim.
Bellerophon, • m. Mythologische held,
zoon van Glaucus en kleinzoon van Sisyphus; hij verliet zijn vaderland en begaf
zich naar het hof van Proetos, komng
van Argos ; deze vorst die naijverig was
op zijn gast en de wetten der gastvrijheid
met wilde schenden, zond den held naar
zijn zwager Iobates, koning van Lycie,
nadat hij aan Bellerophon een brief had
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ter hand gesteld, die het bevel bevatte
om Bellerophon te dooden ; Iobates beval
hem de Chimera te bevechten, in de overtuiging dat Bellerophon in dien strijd
sneuvelen zou; Bellerophon besteeg Pegasus, doodde de Chimera, trouwde met
de dochter van den koning van Lycie
en werd tot zijn opvolger benoemd ; naam
van het schip dat Napoleon naar Sint-Helena
bracht ; Bellerophonsbrief, brief die gericht is tegen den persoon zelven, die
hem overbrengt, of die een bedriegelijke
aanbeveling bevat (Zie Uriasbrief); Bellerophontische ziekte, hartzeer over
mislukte hoogdravende plannen.
Belles - lettres, mrv. (Fr. ; spr.: bellelettre). Fraaie letteren, letterkunde ; Belletrist, m., beminnaar of kenner van fraaie
letteren; Belletrie, yr., fraaie letteren,
onderhoudende letterkunde van allerlei
aard.
Bellevue, vr. (Fr.). Zie Belvedere.
Bellicosus, m. (Lat.). Oorlogzuchtige,
strijdvaardige.
Belliculi marini, mrv. Zeeboonen ;
navelsteenen.
Belligeranten, mrv. (Lat.). (Fr. belligirants ; spr.: bellizjeeran). Oorlogvoerenden.
Belliqueux, (Fr.) = Bellicosus.
Bellis. Plantensoort uit de familie der
Composita (ganzebloempje, madeliefje,
duizendschoon).
Bellissimo, (Ital.). Zeer schoon.
Belliet. Ontplofbare stof die uit een
deel nitrobenzol en 4 a 5 deelen ammoniumnitraat bestaat.
Bell - Lan castersche methode, yr.
Leerwijze waardoor de leerlingen elkander wederzijds onderwijzen.
Bello, m. (Ital.). Pronker, saletjonker.
Bellona, yr. (Lat.). Godin van den oorlog.
Bellonion, o. Een door Kaufmann te
Dresden uitgevonden instrument dat
meerstemmige door pauken begeleide
stukken voor trompet speelt,
Belloqsche buss. Werktuig dat tot
het stillen van neusbloedingen dient.
Bellum, o. (Lat.). Oorlog; internecivum,
verdelgingsoorlog ; omnium contra omnes, oorlog van alien tegen alien ; — sociale, oorlog met de bondgenooten.
Belmontine, yr. Paraffine die in de
naphta uit Birma voorkomt.
Belmontylolie, yr. Oplossing van ca.
outchouc in minerale olie.
Belodon. Voorwereldlijke krokodil.
Beloega, m. Walvischachtig dier, dat
tot de dolfijnen behoort.
Belomantle, yr. (Gr.) Waarzeggerij uit
pijlen of stokken.
Beltramo, m. (Ital.). Komische gemaskerde ; onnoozele bediende.

Belus
Belus. Zie Baal.
Belvedere, o.(Ital.), Belvedere, m.
Bellevue.
(Fr.). Schoon uitzicht
Bema, o. (Gr.). Verhevenheid, spreekgestoelte, rechterstoel ; de voor de geestelijkheid bestemde ruimte bij het altaar
in Grieksche kerken ; de zetel van den
bisschop in deze ruimte.
Bematinekaarsen, mrv. Kaarsen uit
een mengsel van paraffine en stearine
vervaardigd.
Bematist, m. (Gr.). Door Alexander
den Groote aangestelde ambtenaren om
de door hem afgelegde afstanden na te
meten.
Bemol, m. B-mol, verplaatsingsteeken
in de muziek.
Ben, (Hebr.). Zoon, b. v. Bendavid,
zoon van David.
Ben, (Schotsch en Iersch). Bergtop, b.v.
Ben-Avon. Benarde, yr. (Fr.). Fransch slot dat
aan beide zijden opengaat.
Benares. Indische stof zoo genoemd
naar de stad van dien naam.
Bench, (Eng.; spr. : bensj). Zitbank ;
zitplaats der rechters ; gerechtshof.
Bendak, m. Hooge muts der derwischen.
Bene, (Lat). Goed.
Benedicamus Domino, (Lat.). Laat ons
den Heer zegenen of prijzen ; Benedicite,
o., (eigenlijk spreekt den zegen), dankgebed; Benedictine, vr. (Fr.), likeur die te
Ficamp in het departement der BenedenSeine gefabriceerd wordt ; Benedictie,
yr. (Fr.) en Benedictio, yr. (Lat.), zegen,
zegening, inzegening; Benedictio apostolica, algemeene pauselijke zegen die
driemaal in het Saar gegeven wordt ; —
sacerdotalis, inzegening van bet huwelijk door een geestelijke, kerkelijke inzegening van het huwelijk ; Benedictus,
(Lat.), lofzang van Zacharias (Lukas I,
68-79); eigenuaam die gesegende beteekent ; Benedictuspenning, m., gewijd
muntstuk als beschermmiddel tegen betoovering; Benedictijn, monnik uit de
orde van den heiligen Senedictus, welke
orde tegen het midden der zesde eeuw
gesticht werd- door Benedictus van Nursia,
Benedlctijnen van Saint-Maur, die werken over kerkgeschiedenis, oudheidkunde,
letterkunde en taalkunde uitgegeven hebben • Benedijen, zegenen, den zegen uit'
spreken.
Bene est, (Lat.). Het is goed.
Benefactie, yr. (Lat.). Weldadigheid ;
Benefactor, m., weldoener; Beneficiaal,
wat tot een prebende behoort; Benefice,
m. (Fr.), voordeel, nut, winst ; voorrecht;
prebende ; — d'inventaire, voorrecht van
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boedelbeschrijving ; Beneficia non obtruduntur, weldaden laten zich niet opdringen ; Beneficiaril, mrv., geestelijken,
die prebenden bezitten ; Beneficiarius,
m., geestelijke, die een prebende heeft ;
Beneficiaat of Beneficiarius, m., schoHer of student die uit een beurs studeert ;
Beneficeeren, weldoen, weldaden bewijzen ; Beneficium, o. (Lat.), weldaad,
begunstiging ; leen, prebende ; — abstinendi, het recht der kinderen om afstand
te doen van de erfenis buns vaders ;
recht van beroep op een
hoogere rechtbank ; - cessionis bonorum,
recht van den insolventen schuldenaar
om zijn goederen aan zijn schuldeischers
of te staan ; competentiae, voorrecht van
sommige schuldenaren om hunne schuld
slechts gedeeltelijk te betalen, zoodat zij
levensonderhoud behielden conditionale,
voorwaardelijk leen; — cum cura, prebende waaraan het werk voor de zorg
der zielen verbonden is ; — deliberandi,
recht ,om te overleggen (bedenktijd van
een jaar alvorens een erfenis te aanvaarden); — ecclesiasticum, geestelijke of
kerkelijkeprebende •; elections, vergunning om van verscheidene uitwegen
er een te kiezen; emigrationis, recht
of verlof om zich in een ander land te
vestigen ; — excussionis, voorrecht van een
borg volgens hetwelk hij kan eischen dat
de schuldeischer eerst den schuldenaar
aanspreekt en daarna den borg ; impuberum, gerechtelijke begunstiging van
minderjarigen; — inventarii, voorrecht
van boedelbeschrijving; hij, die eene erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving
aanvaardt, is vow. de schulden slechts
aansprakelijk voorzoover zij uit de baten
betaald kunnen worden; Zie Burg. Wetb.
artt. 1076— io88; — furls, voorrecht;
—liberatons,
recht van opzegging eener
borgstelling ;
muliebre, gerechtelijke
begunstiging der vrouw ;
ordinis =
— excussionis, — personale,. persoonlijke
begunstiging of bevoorrechting;
forum = — impuberum ; — regulare, prebende die alleen aan monniken en nonnen
verleend wordt; restitutions in integrum,
voorrecht om weder in den vorigen toestand geplaatst te worden ; sine cura,
prebende waaraan een zielszorg verbonden is; Benefice-voorstelling, tooneelvoorstelling ten gunste van een tooneelspeler of tooneelspeelster.
Benemerentie,vr.(Lat.).Verdienste yverdienstelijkheid; Benemeritus, m., iemand
die zich verdienstelijk heeft gemaakt.
Bene misceatur, (Lat.). (In recepten).
Het moet goed gemengd worden.
Beneplacitum, o. (Lat.), Bone placito,

Bene qui . . .
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(Ital.). Goeddunken; a bene placito (Ital.),
naar believen.
Bene qui latult, bene vixit, (Lat.).
Wie verborgen leeft, leeft gelukkig ; Bene
valete, (Lat.). Vaart wel.
Benevole lector, (Lat.). Welwillende
lezer; Benevolent, welwillend; Benevolentle, yr., toegenegenheid, welwillendheid ; Benevolus lector, de welwillende
lezer.
Bengaalsch. Wat tot Bengalen behdort ;
—e boon, Ignatiusboon ; —vuur, Licht dat
door chemische verbindingen verkregen
wordt en verschillende kleuren heeft;
Bengali, taal die in Bengalen gesproken
wordt; prachtvink.
Beni, mrv. (Arab.). Kinderen, woord
dat den volksstam of de regeerende
famine aanduidt.
Benicarlo, m. Zware roode wijn die
groeit in het zuiden van Spanje en gebruikt
wordt om Bordeauxwijn te versnijden.
Benigniteit, Benignitas, yr. (Lat.).
Goedigheid; Benignus, goedig.
Benjamin. Zoon van hetgeluk of der
vreugde ; meest geliefde zoon.
Benno, m. Afkorting van Bernard.
Bensjen, ( Jodenduitsch). Zegenen, het
gebed doen na den maaltijd.
Benvenuto, m. (Ital.). Welkomst; de
welkome ; — Cellini, beroemd Italiaansch
beeldhouwer en goudsmid (15oo-1570).
Benzaalchloried. Chlorobenzol, een zeer
prikkelend ruikende vloeistof (C,H6C1.2).
Benzaldehyde. Benzoylwaterstof, hoofdbestanddeel van de etherische bittere
amandelolie (C,11.0.).
Benzine, yr. Vroeger de benaming van
de uit koolteer verkregen benzol, tegenwoordig die van alle uit teer verkregen
soorten van koolwaterstof.
Benzoi, vr. Geelachtige hars van den
benzoeboom in Achter-Indie, op de Oostindische eilanden, in Brazilie (SOrax);
Benzoetinctuur, yr., oplossing van benzoe
in wijngeest.
Benzol. Koolwaterstof uit koolteer en
aardolie (C6H6).
Benzoyl. (C,H5 C0). Benzoylwaterstof = Benzaldehyde.
BeotI5, o. Landstreek van Griekenland
met de hoofdstad Thebe; Beotisch, stompzinnig en ongeletterd; Beotisme, o., stompzinnigheid, domheid.
Beowulf, m. Angelsaksisch heldendicht
dat omstreeks het jaar 700 gemaakt is.
Beracha, o. (Hebr.).Joodsch dankgebed.
Bdranger, (Fr.). Fransche liedjesdichter
- staatktm
(178o-1857), bekend door zijn
dige gedichten.
Berat, m. Turksche aanstellingsbrief
der pacha's.

Bergamot
Berber-Basji, m. Opperbarbier van
den sultan,
Berberisse. Plantensoort uit de familie
der Berberideen.
Berbers, mrv. Naam van het menschenras dat oorspronkelijk het noorden van
Afrika heeft bevolkt.
Berca, vr. (Ital.). Klein scheepskanon
in den vorm eener slang.
Bercan of Berkan, o. (Ital. barracano).
Wollen std.
Berceau, m. (Fr.; spr.: bersoo). Wieg,
bakermat ; pried, overlommerd wandelpad;
Berceuse, yr. (Fr.), wiegster ; schommelstoel; wiegeliedje.
Berchta, vr. of Bertha. Vrouwelijk
goddelijk wezen, dat over de spinnende
vrouwen waakt; Berchtold of Berthold,
m., de glansrijke, schitterende heerscher.
Berenice, yr. (Gr.). Degene die de overwinning aanbrengt; dochter van Agrippa I,
koning van Judea, welke door keizer
Titus bemind werd, die haar evenwel
niet durfde trouwen uit vrees voor de
nationale vooroordeelen ,• zuster en vrouw
van den Egyptischen koning Ptolemeus
Euergetes, die de gelofte gedaan had,
dat zij haar prachtig en weelderig hoofdhaar zou afknippen en op het altaar van
Venus nederleggen, indien haar echtgefoot zegevierend terugkeerde uit den
oorlog met Seleucus, koning van Syrie,
maar dit hoofdhaar werd uit den tempel
gestolen ; de sterrenkundige Conon, die
eraadpleegd werd, stilde de smart der
b eide echtgenooten door hun aan den
hemel een groep sterren aan te wizen,
welke het van gedaante veranderde hoofdhaar kon voorstellen en die daarom het
Naar van Berenice genoemd wordt. De
Romeinsche dichter Catullus (87-54 v. C.)
schreef een gedicht over het haar van

Berenice.
Beresina of Berezina, yr. Bijrivier van
den Dniepr, bekend door den noodlottigen
overtocht van het Fransche leger (26-28
Nov. 1812).
B‘ret, m. Ronde platte muts der Baskische bergbewoners.
Berg. Voormalig hertogdom in Duitschland (Rijnprovincie).
Bergamasca, vr. (Ital.) of Bergamasque, vr. (Fr.). Italiaansche boerendans
zoogenoemd naar de stad Bergamo;
Bergame, yr. (Fr.) grof behangsel.
Bergamot, yr., fine peer Bergamotolle, olie welke uit de schil van den
bergamotcitroen (Citrus Bergamea) ver•
kregen en vooral in parfumerien gebruikt
wordt; Bergamotcitroen, m., peervormige vrucht van den bergamotboom,
een soort van oranjeboom.

Bergelmir
Bergelmir. In de Scandinavische mythologie een reus die zich uit den zondvloed
redde en stamvader van een nieuw reuzengeslacht werd.
Bergerac. Arrondissementshoofdplaats
in het departement der Dordogne ; Bordeauxwijn uit de omstreken deer stad.
Bergerac (Cyrano de). Fransch schrijver
uit de zeventiende eeuw ; titel van een
tooneelstuk van Rostand.
Bergëre, yr. (Fr. ; spr.: berzjeere).
Herderin ; glad vrouwenmutsje ; gemakkelijke mime leuningstoel; Bergerette,
vr., drank die uit een mengsel van wijn
en honing bestaat; kwikstaartje ; Bergerie,
vr., schaapskooi ; herdersdicht ; herdersdans.
Beriberi, yr. (Eigenlijk schaap). Ziekte
die in India, Japan en Australia inheemsch
is ; zij die er door aangetast worden,
krijgen eerst een algemeen gevoel van
matheid; kort daarna worden de ledematen
verdoofd ; handen en voeten kunnen
slechts moeilijk bewogen worden; het
gevoel verstompt ; de zieke krijgt rillingen
die door tintelingen voorafgegaan worden;
bij deze ziekte worden uitwendige prikkels
en zweetmiddelen gebruikt ; deze ziekte
wordt aldus genoemd, omdat men overeenkomst meent op te merken tusschen
de wijze van loopen dergenen die er door
aangetast zijn, en die van een schaap.
Berkan. Zie Bercan.
Berkowetz, m. Russisch schippond
= 163,8 Kilo.
Berline, yr. (Fr.). Reiskoets op vier
wielen en op veeren ; Berlingot, m.,
halve berline ; koekje in bruingebrande
stroop gebakken.
Berlingozza, yr. (Ital.). Boerendans ;
Berlingozzo, m., eierkoek.
Berliniet, o. Middel om vleeschwaren
voor bederf te bewaren, dat uit borax,
boorzuur en keukenzout bestaat.
Berioque of Breloque, yr. (Fr.).
Snuisterij aan een horlogeketting.
Berme, yr. (Fr.). Berm, rand van een wal.
Bermudagras, o. = Cynodon dactylum.
Bernadotte. Fransch generaal, geboren
te Pau, maarschalk van Frankrijk in 18o4,
onderscheidde zich in de oorlogen der
Revolutie en van het Keizerrijk, werd in
18zo door Karel XIII, koning van Zweden,
als troonopvolger aangenomen, voegde
zich in 1813 bij de verbondene mogendheden om Napoleon I te bestrijden
en
l
bek om den Zweedschen troon in 1818
onder den naam van Karel XIV of Karel
Jan (1764-1844).
Berne, vr. WO. Jonas in den walvisch
(zeker spel, waarbij een deken aan de
vier hoeken, dus door 4 personen, vast-

Berserker
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gehouden wordt, terwijl iemand daarin
ligt, die telkens in de hoogte geworpen
en dan weder in de deken opgevangen
wordt); in het zeewezen beteekent het
sjouw ; mettre le pavilion en berme, de vlag
in sjouw leggen, de vlag halfstok hijschen
ten teeken van rouw ; Berneeren, jonassen,
voor den gek houden, beetnemen, belachelijk maken.
Bernerk of Bernikisch. Volgens de
schrijfwijze van Berni, een Italiaansch
dichter der 16e eeuw; boertig, koddig.
Bernhard of Bernard, m. (Oudduitsch
van bern, beer, en hart, vast). Moedig als
een beer ; Bernardino, yr., Bernardijner
non ; Bernardijn, Bernardijner monnik ;
Sint-Bernardus (1o91-1153), stichter der
Bernardijnerorde, speOde een hoofdrol in
de kerkvergaderingen en de twisten tusschen de pausen en koningen en predikte
den tweeden kruistocht in 1146 ; Bernhard, hertog van Saksen-Weimar (16o4—
1639), veldheer in den dertigjarigen oorlog ;
Bernard (Samuel), beroemd financier onder
de Fransche koningen Lodev■rijk XIV en
XV (165i-1739); Bernard (Claude), beroemd Fransch physioloog (1813-1878),
een der grootste mannen, waarop de
wetenschap trotsch is; hij ontdekte de
eigenschap, welke de lever bezit, om zetmeel in suiker te veranderen, en de rol
van de alvleeschklier bij de vertering van
vette stoffen ; Bernhardt (Sara), beroemde
Fransche tooneelspeelster geboren in 1844.
Bernardin de Saint-Pierre. Fransch
schitiver (1737-1814), hij schreef Paul

et Virginie.
Berri. Voormalige Turksche lengtemaat = 1667 meter.
Berry. Voormalige provincie van Frankrijk, thans de departementen van de Cher
en de Indre; Charles-Ferdinand, hertog
van Berry, tweede zoon van den graa/
van Artois (Karel X), werd den 13 Februari 182o bij het uitgaan der opera door
Louvel vermoord; hij had van prinses
Caroline van Napels een na den dood
zijns vaders geboren zoon bekend onder
den naam van hertog van Bordeaux of
graaf van Chambord, die den 29 September
1820 geboren werd en den 24 Augustus
1883 kinderloos stierf; Caroline, hertogin
van Berry, gemalin van den hertog van
Berry, bekend door hare avonturen.
Berryer (Pierre-Antoine). Beroemd
Fransch advocaat en woordvoerder der
legitimistische partij (179o—i868).
Bersaglieri, mrv. (Ital.; spr.: bersaljeeri).
Scherpschutters in het Italmansche leer.
Berserker, m. (Eigenlijk berenkleed).
Woeste krijgsman
, onbehouwen
; ruw
mensch.

Bert
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Bert, (Paul). Physioloog en staatsman,
resident-generaal in Tonkin, gestorven te
Hanoi' (1833-1886).
Bertha, yr. De schitterende, de prachtige.
Berthelot. Fransch scheikundige, geboren in 1827, bekend schrijver van
werken over de organische chemie.
Berthier. Maarschalk van Frankrijk
en prins van Wagram, hoofd van den
generalen staf onder Napoleon I ; hij beroofde zich van het leven of werd te
Bamberg vermoord (1753-1815).
Berthieriet. I Jzerantimoonglans.
Berthollet. Beroemd Fransch scheikundige, aan wien men te danken heeft
de ontdekking der ontkleurende eigenschappen van het chloor en hare toepassing op het bleeken van linnen, van het
gebruik van kool om water te zuiveren,
van het knalzilver, enz. (1748-1822) ;
Bertholletia, plantensoort uit de familie
der Myrtaceen.
Bertinische beenderen, mrv. Uitsteeksels van het weegbeen, aldus genoemd
naar den Franschen arts Bertin.
Bertram. (Oudduitsch Perahtraban,
blinkende raaf) ; ook kwijlwortel (van het
Grieksch pyrethron) ; Bertramwortel =
Pyrethrum.
Bertrand. Fransch generaal bekend
door zijn getrouwheid aan Napoleon I,
dien hij naar Elba en Sint-Helena vergezelde en wiens stoffelijk overschot hij
naar Parijs in 1840 terugbracht (1773—
1844).
Berula. Watereppe, plantensoort uit de
familie der Umbeiliferen.
Beryl of Beril, vr. (Gr.). Zeewatersteen, doorzichtig, geel, groen of blauw
edelgesteente ; Berylaarde, yr., beryloxyde
(Be0); Beryllium, o., metaal dat de kleur
van tin heeft.
Beryllistiek, vr. Waarzeggerij uit
tooverspiegels.
Besace, yr. (Fr.). Bedelzak ; fidik au
roi jusqu'd la besace, trouw aan den koning tot den bedelzak toe (zinspreuk der
Geuzen) ; Besacier, m. (Fr. ; spr. : bezassjee), bedelaar.
Besill, mrv. Turksche vrijwilligers te
paard, lijfwacht van den grootvizier.
Besjlik. Het na den vrede van Adrianopel in i829 gemunte slechte Turksche
geld.
Besjores = Bsjores.
Besdin, o. Joodsche gerechtshof, jodenraad.
Besestan, Besestin en Bezistan. Turksche markt (zie Bazaar).
B‘sigue en Bázigue, m. (Fr.). Kaartspel.

Betula
Besmen. Russische ongelijkarmige
weegschaal : gewicht van 1.024 kilo.
Besogne, yr. (Fr. ; spr.: bezonje). Werk,
bezigheid.
Besoin, vr. (Fr. ; spr.: bezoan). (Eng.)

reference in case of need, (D.) Notadresse,
(Ital.) indirizzo al bisogne, (Sp.) direcciOn en
caso necesario. Noodadres, aanteekening
op een wissel, waardoor de houder verplicht is, bij niet-betaling, aan een ander
den wissel ter acceptatie of betaling aan
te bieden Zie Wetb. v. Kooph. art. 181.
Bestialiteit, yr. (Fr.). Beestachtigheid;
Bestialiseeren, aan een dier gelijkmaken;
Bestiarii, mrv.(Lat.), kampvechters tegen
wilde dieren ; Bestiarius, m., middeleeuwsche verhandeling over de dierenwereld ; Bestia, yr. (Lat.), wild dier ruw,
boosaardig mensch ; condemnare ad bestias,
(Lat.), iemand ter dood veroordeelen door
hem met wilde beesten te doen vechten.
Beta. Plantensoort uit de familie der
Chenopodiaceen (knollen, rapen en koolsoorten).
Beta, m. (Fr.). Stomme hond, dom
schepsel.
Betarde, = Baschtarde.
Bete, yr. (Fr.). Onverstandig, dom, onnoozel, mal; beest, redeloos dier ; stommerik, uilskuiken ; in het kaartspel beest
(wanneer men geen enkelen slag of trek
gemaakt heeft) ; ma bite noire, persoon die
men niet uitstaan kan, een schrikbeeld
dat mij overal vervolgt.
Betel, vr. Oostindisch middel om te
kauwen dat aan de lippen een roode kleur
geeft; het bestaat nit het blad eener
klimplant ( Chavica bettle, Piper bettle), uit
arecanoot en gebluschte kalk • de inlandersdragen de bestanddeelen om het te
vervaardigen steeds bij zich en bieden
het elkander aan.
Beth, (Hebr.). Huis ; Beth-din, waardigheid van opperrabbijn ; Bethel, huis Gods
(Genesis XXVIII, vers 19 en volgende).
Betise, vr. (Fr.). Domheid, onnoozelheid, domme streek.
Beton, o. (Fr.). Mengsel, dat uit bydraulisch cement en fijn gestampte kiezelsteenen bestaat, en gebruikt wordt voor
fundamenten in het water of op vochtige
plaatsen ; Beton armá, gewapend beton.
Bettine, Betty. Vrouwennaam, verkorting van Elisabeth.
Betting, (Eng.). Het wedden ; — office,
bureau dat het wedden vergemakkelijkt ;
— ring, omheinde, afgesloten plaats voor
de wedders ; — room, (spr. : roem), kamer
voor de wedders.
Betula. Berkeboom ; Betuline,vr., harsachtige zelfstandigheid die uit de schors
der berkeboomen getrokken wordt ; door
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distillatie er van wordt een olie verkregen die een bijzonderen reuk heeft en
waaraan de reuk van het Russische leder
toegeschreven wordt.
Beurre, m. (Fr.). Boterpeer.
Beurs, vr. (Fr.) bourse, (Eng.) exchange,
(D.) BOrse, (Ital.) borsa, (Sp.) bolsa. Zie
Wetb. van Kooph. art. 59. De beurs van
koophandel is de samenkomst van kooplieden,
schippers, makelaars, kassiers en
andere personen tot den koophandel in
betrekking staande.
Beverarii, mrv. Waterdragers.
Bdvue, vr. (Fr.). Misslag, misgreep,
vergissing, abuis, bok.
Bex, yr. (Gr.). De hoest.
Bey, m. (Turksch). Opperhoofd, heer ;
bestuurder eener provincie, stadhouder ;
Beyler-Bey = Beglerbeg Beylik, provincie die door een bey bestuurd wordt.
Bezetta caerulea, (Lat.). Blauw lapje
voor het blanketten; — rubra, rood lapje
voor het blanketten.
Baziers. Arrondissementshoofdplaats in
het departement van de Herault, zeer
oude stad bekend door het bloedbad dat
er door Simon de Montfort in den oorlog
tegen de Albigenzen werd aangericht;
witte Bordeauxwijn uit de omstreken
dier stad.
Bezoar en Bázoard, m. (Eigenlijk
tegengif). Maagsteen, steen die in de ingewanden van sommige herkauwende
dieren voorkomt • de Oostersche bizoar
wordt gevonden bij de bezoarantilope en
de Wilde geit, de Westersche bij de lama
en vigonia ; vroeger
schreef men aan
c
dezen steen won lerbare eigenschappen
toe, thans hebben de geneeskunde en de
scheikunde aangetoond dat hij geen geneeskracht bezit ; evenwel blijft het geloof aan de tooverkracht van dezen
steen in het Oosten nog bestaan en wordt
hij daar beschouwd als een algemeen
geneesmiddel tegen allerlei ziekten voor•
al tegen de pest en als een tegengif
tegen alle soorten van vergiften ; ook
zien de Oosterlingen in dezen steen een
aanbrenger van geluk en een talisman ;
zij die Wet risk genoeg zijn om een
bizoar te koopen, huren er soms een tot
zeer hoogen prijs, wanneer zij aan een
groot gevaar blootgesteld kunnen worden;
Bezoardica, mrv., tegengiften.
Bi. Dit van het Latijnsche woord bis
afgeleide voorvoegsel beteekent dubbel,
tweemaal en wordt in een groot aantal
wetenschappelijke woorden gebruikt,
vooral in scheikundige uitdrukkingen ;
Bi = Bismuthum.
Biacide. Dubbelzuur in de scheikunde.
Biais, m. (Fr.; spr.: biee). Schuinte,

Bibi
scheefheid; uitweg, redmiddel, zijweg:
Biaiseeren, scheef zijn, schuin loo en,
eeren • niet recht door zee gaan, draaien ;
omzichtig te werk gaan; Biaisement,
m. (Fr. ; spr : bieeseman), schuinte, scheeflooping, kromming; draaierij.
Bianca, vr. (Ital.). V rouwennaam, die
wit en schitterend beteekent; Bianco,
witte onbeschreven ruimte of plaats in
volmachten en wissels.
Biandrie, yr. Het hebben van twee
mannen; dubbel huwelijk.
Biarchie, yr. Het gelijktijdig regeeren
van twee personen.
Biarde, yr. (Fr.). Een door Biard uitgevonden weefmachine.
Bias. Een der zeven wijzen van Griekenland in de 6e eeuw v. C.
Biasse, yr. (Fr.). Ruwe zijde uit de
Levant.
Biatomisch. Met dubbel zooveel atomen.
Bibaciteit, yr. (Lat.). Drankzucht; Bibaculus, m., drinker; Bibale, o., drinkgelag ; Bibalien, mrv., drinkgelagen;
drinkgelden; Bibamus, laat ons drinken;
Bibax, dronkaard, zuiper ; Bibe, drink !
Bibelot, m. (Fr.; spr.: biebelo). Snuisterij.
Bibere ad nomen, (Lat.). Volgens den
naam drinken = Bibere graeco more,
op Grieksche wijze drinken, d. i. op
iemands welzijn zooveel bekers ledigen
als er letters in zijn naam voorkomen of
als men hem nog jaren levens toewenscht ;
Bibere ad numerum, een bepaald getal
bekers bij het drinken op iemands gezondheid ledigen.
Bibernel = Pimpernel.
Biberon, m. (Fr.). Drinkebroer ; zuigflesch.
Bibi = Biblia en Bibliorum; Biblia, mrv.
(Gr.). Boeken ; de heilige boeken, de heilige
schrift, de Bijbel ; Biblia pauperum, bijbel
der armen, d. verzameling van prenten
uit het Oude en Nieuwe Testament met
verklaringen en ophelderingen ; Biblicitelt, yr., eigenschap van een preek die,
wat den inhoud betreft, geheel in overeenstemming is met den Bijbel; Bibliognosie, vr. (Gr.), boekenkunde ; Bibliognost, m., boekenkenner ; Bibliograaf, m.,
boekenbeschrijver ; Bibliographic, vr.,
boekenbeschrijving, opgave van den inhoud van boeken of geschriften; Bibliographisch, boekenbeschrijvend; Bibliokapelos, m., boekenventer; Bibliolater, m.,
vereerder van boeken; Bibliolatrie, yr.,
aanbidding, overdreven vereering van
den Bijbel; Biblioliet, o., een door vul•
kanische uitbarstingen verkoold handschrift (b.v. in Pompey' en Herculaneum);
versteend boomblad ; afdruk van een

Biblis
boomblad op steen ;logic, yr., kennis van boeken ; bijbelkunde; Bibliomaan,
m., dwaze verzamelaar van allerlei boeken,
iemand die alle boeken, die hij ziet, koopt;
Bibliomanie, vr., dwaze zucht om zooveel mogelijk boeken te verzamelen of
om zeldzame boeken te bezitten ; Bibliomantic, yr., waarzegging uit toevallig
opgeslagen bijbelteksten; Bibliopeeg, m.,
boekbinder ; Bibliophiel, m., boekenliefhebber ; Bibliophilie, yr., liefhebberij
voor boeken ; Bibliophobie, yr., afkeer
van boeken, haat tegen boeken; Bibliophthor, m., boekenbederver ; Bibliopeua,
of Bibliopeuie, yr., kunst om boeken te
schrijven; Bibliopola, m., boekhandelaar ; Bibliopolisch, op de wijze van een
boekhandelaar ; Bibliotaaf, m., boekenbegraver, degene die zijn boeken niet uitleenen wil ; Biblioth. = Bibliotheca of
Bibliotheek, vr., boekverzameling, boekerij ; Bibliothecaris, bestuurder eener
boekverzameling ; Bibliothecographie,
beschrijving van bibliotheken; Bibliotheconomie, vr., leer van het bestuur en
de inrichting van boekverzamelingen ;
Biblist, m., bijbelverklaarder, bijbelvriend,
bijbelkenner ; Biblistiek, yr., bijbelkunde;
Biblioliet, m., versteening van boomschors.
Biblis: Zuidamerikaansche dagvlinder.
Bicamerisme, o. Het tweekamerstelsel
in constitutioneele staten.
Bicapsulair. Met twee zaadhuisjes.
Bicarbonas calicus. Dubbelkoolzure
kali;
natricus, koolzuur natrum ; —

potassae — calicus; sodae = — natricus; Bicarbonaat, o., dubbelkoolzuurzout, dubbelkoolzuur natron.
Bicardie, vr. (Gr.-Lat.). Dubbelhartigheid.
Bicaudisch. Met twee staarten.
Bicephalisch, (Lat.-Gr.). Tweehoofdig,
tweekoppig; Bicephalium,o.,dubbelhoofd,
groot gezwel aan het hoofd ; misgeboorte
met twee hoofden.
Biceps, m. (Lat.). Iemand met twee
hoofden; tweehoofdige spier aan den
bovenarm en de dij ; avoir du biceps, zeer
sterk zijn.
Bicetre, (Fr.). Gedeelte der gemeente
Gentilly bij Parijs met een oudemannenhuis en krankzinnigengesticht; iemand die
uit Bicitre weggeloopen is, een krankzint#ge, een gek (Zie Charenton); voormahge gevangenis.
Bache, vr. (Fr.; spr. : biesje). Hinde,
wiifjeshert ; hoertj e ; schatje.
Bichet, m. (Fr.; spr.: biesjee). Oude
Fransche korenmaat, schepel.
Bicho, (Sp. en Port.; spr.: bietsjo).
Huidworm ; Bicho del culo, een door
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Bien public
dezen worm veroorzaakte ziekte in Peru,
Brazilie, enz. die in het rotten van den
aars bestaat.
Bichon, m. (Fr.; spr.: biesjon). Langhang schoothondje, leeuwtje ; kort en
gekruld nekhaar •; Bichonneeren, op de
krul zetten.
Bicinien, mrv. (Lat.). Dubbelzangen ;
Bicinium, tweestemmig stuk.
Biclavisch, (Lat.). Met twee spijkers.
Biclinium) o. (Lat.). Rustbank voor
twee personen.
Bicolore, (Fr.). Met twee kleuren.
Biconcaaf. Dubbel holrond, aan beide
zijden hol ; Biconvex, dubbel bolrond,
aan beide zijden bol.
Bicoque, vr. (Fr.; spr.: bikook). Kleine
slecht versterkte vesting ; klein knot;
klein gat).
kleine vervelende
y. • Tweehoornige di eren;
Bicornen, mrv.
Bicorniger, de tweehoornige (bijnaam
van Bacchus) ; Bicornisch, met twee
horens.
Bicotyledon. Zie Dicotyledon.
Bicuspidaalklep, yr. Klep tusschen
den linker boezem en de linker kamer
van het hart; Bicuspidaalklepinsufficentie, onvermogen om deze klep te
sluiten.
Bicycle, o. (Eng. ; spr.: beisekul), (Fr.)

bicyclette, bicane, cycle, (D.) Fahrrad.
Rijwiel, fiets.
Bidactylus, m. (Gr.). Vogel met twee
teenen.
Bidens, m. (Lat.). Tweetand, houweel ;
haak met twee punten ; plantensoort uit
de familie der Composita.
Bidental, o. (Lat.). Bij de Romeinen
een plaats waar debliksem ingeslagen
is en diedaarom als heilig werd beschouwd.
Bidery, o. (Eng.; spr. : beidrie). Mengsel
van koper, zink en lood.
Bidet, m. (Fr. ; spr.: biedee). Hit (klein
paard); stilletje; zitbad.
Biduana, mrv. (Lat.). Tweedaagsche
vasten ; Biduum, o. (Lat.), twee dagen
tijd.
Bien, m. (Fr. ; spr. : bilein). Goed, wel ;
het goede ; de bezitting, het vermogen;
bien entendu, wel te verstaan, dat spreekt
van zelf ; Blenfaisance, vr. (Fr.; spr.:
bieeinfezans), weldadigheid ; Bienfaiteur,
m. (Fr. ; spr : bilemfeeteur), weldoener.
Biennaal, (Lat.). Tweejarig, twee jaren
durend; Biennallen, mrv., tweejarige
planten • Biennis, (Lat.), tweejarig (planten
die eerst in het tweede jaar bloesems
en vruchten dragenen dan sterven);
Biennium, o. (Lat.), tijd van twee jaren.
Bien public, (Fr.; spr. : bilein publiek).
Algemeen welzijn, nut van het algemeen,
gemeenebest; Bien/Hance, yr. (Fr. ;

Bieva
spr.: biieinseeans), welvoeglijkheid, betamelijkheid; gepastheid; Bienseant, welvoeglijk, betamelijk, gepast ; Bienvelllance, yr. (Fr.; spr. : biieinveiljans), welwillendheid; Bienveillant, (spr.: bieeinveijan) welwillend ;Bienvenu, (spr. :
biteinvenu), welkom, iemand die welkom
is ; Bienvenue, yr. (Fr.; spr. : bileinvenu),
welkomst.
Bieva. Soort van luit in Japan.
Bifang, m. (Oudduitsch). Smalle akker;
opgehoogd gedeelte van een akker tusschen
twee voren.
Biferisch, (Lat.). Tweemaal in het
jaar vruchten dragend.
Bifilair, (Lat.). Tweedradig, aan twee
draden hangend; aan twee verticale evenwijdige draden opgehangen; Bifilairhygrometer, haarhygrometer •;
magnetometer, werktuig om schommelingen in de grootte van het aardmagnetisme
te bepalen ; het bestaat uit een magnetische staaf die horizontaal aan twee
van elkander verwijderde evenwijdige
draden hangt.
Biflorisch, (Lat.). Met twee bloemen,
tweebloemig.
Biform, (Lat.). Van tweeerleigestalte
Biformiteit, yr., dubbele gestalte.
Bifreust. In de Scandinavischegodenleer de regenboogbrug waardoor de hemel
met de aarde verbonden wordt.
Bifrons, m. (Lat.). Met twee voorhoof den of aangezichten (Janus).
Bifurcatiel yr. (Fr.). Gaffelvormige
splitsing ; sphtsing in twee takken ; plaats
waar een zijlijn van een spoorweg begint.
(Zie Embranchement).
Biga, yr. (Lat.). Tweespan.
Bigado. Gedroogde poppen van zijdewormen (vogelvoerl.
Bigamie, vr. (Gr.-Lat.). Dubbel huwelijk;
het gelijktijdig met twee personen gehuwd
zijn ; art. 237 Wetboek van Strafrecht
zegt: „met gevangenisstraf van ten hoogste
vier jaren wordt gestraft hij die opzettelijk een dubbel huwelijk aangaat ; hij
die een huwelijk aangaat, wetende dat
de wederpartij daardoor een dubbel
huwelijk aangaat ; indien hij die een
huwelijk aangaat, aan de wederpartij
zijn gehuwden staat heeft verzwegen,
wordt hij gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste zes jaren"; Bigamisch,
twee mannen of twee vrouwen hebbende;
Bigamist, man die twee vrouwen of
vrouw die twee mannen heeft.
Bigarade, vr. Bittere oranjeappel.
Bigarrá, (Fr.). Kakelbont; Bigarreeren,
kakelbontmaken; Bigarrure, yr., bontheid, gespikkeldheid ; bont mengsel.
Bigarreau,m.(Fr.).Bonte Spaansche kers.

1 75

Bileduct

Bigati. Oudromeinsche munten met een
tweespan er op.
Bigenerisch, (Lat.). Van twee verschillende geslachten afstammend, twee geslachten in zich vereenigend.
Biglietto (Ital.; spr.: bieljelto). Briefje.
Zie Billet.
Bignonia, vr. Trompetbloem, plantensoort uit de familie der Bignaniaceen.
Bigonzio, m. (Ital.). Voormalige wijnmaat in Venetia = 45 liter.
Bigot, (Fr.). Kwezelachtig, dom vroom;
kwezelaar, femelaar; Bigote, yr., kwezel,
femelkous, schijnheilige; Bigoterie, vr.,
kwezelarij, domme vroomheid ; Bigo.
tisme, o., kwezelarij, schijnheiligheid.
Bigot de Preameneu. Beroemd Fransch
rechtsgeleerde, die onder Napoleon I
minister van eeredienst was en lid der
commissie voor het opstellen van het
BurgerlijkWetboek(Code civil)(1747-1825).
Bijou, m. (Fr. ; spr.: biezjoe). Kleinood,
juweel; Bijouterie, yr., kleinoodien, juweelen; handel daarin; afloutier, m. (Fr.;
spr.: biezjoetiee), juwelier.
Bikuibavet. Vet der noten van Myri-

shea officinalis.
Bilan, m. (Fr.).(Eng.) balance, (D.) Bilanz,
(Ital.) bilancio, bilancia, (Sp.) balance. Balans, afsluiting van een boekjaar, vergelijkende staat van winst en verlies over
het afgeloopen jaar.
Bilanx, vr. (Lat.). Weegschaal met
twee schalen, balans.
Bilateraal, (Fr.). Naar twee kanten
richt ; tweezijdig; — contract, wederzijds
verbindende overeenkomst.
Bilboquet, m. (Fr.; spr.: bielbookee).
Vangbekertj e; duikelaartje ; smoutwerk
op de drukkerij ; staafje om het verguldsel op te nemen; krulhoutje (bij kappers).
Bileam, (Hebr.). Volksoverwmnaar,
vreemdeling, verwenscher ; persoon waar
van sprake is in Numeri XXII, XXIII en
XXIV; door Balak, koning der Moabieten
uitgezonden om de naderende Israelieten
te vervloeken, ging Bileam op een ezelin
gezeten bun te gemoet; maar onderweg
kwam een engel met een zwaard in de
hand voor de ezelin staan, die weigerde
voorttegaan en op den Fond ging liggen;
Bileam ontstak daarop toorn en sloeg
de ezelin met een stok; God opende nu
den mond der ezelin, die tot Bileam zeide:
„Wat heb ik u gedaan, dat gij mij nu
driemaal geslagen hebt?"
Bileduct, m. (Lat.). Galbuis; Biliair of
Bilieus, galachtig, de gal betreffend ;
Bilis atra, yr. (Lac), zwarte gal (zie Melancholie), Bilirubine yr., roode galkleurstof ; Biliverdine, vr. groene galkleurstof ; Bilifuscine, vr.,gele galkleurstof.

Bilingue
Bilingue, (Fr.). Tweetalig, in twee talen.
Biliteraal. Uit twee letters bestaande.
Billet o. Zie Billet.
Bill, yr. (Eng.). Wetsvoorstel in Engeland ; aangeplakte advertentie, bericht of
waarschuwing (stick no bills, verboden
aan te plakken); bill of complaint (spr. :
kompleent), klaagschrift; bill of divorce,
scheidbrief bij de ontbinding van een
huwelijk ; bill of exchange (spr.: eksjeenzje),
wisselbrief ; bill of lading (spr.: leeding),
vrachtbrief, cognossement; bill of mortality
(spr.: mortelletie), doodenlijst, opgave der
overledenen; bill of parcels, factuur ;
bill of rights (spr. : rests), opsomming van
de rechten des yolks, vrijheidsoorkonde
van het jaar 1689; bill of sale, (spr. : seel),
schriftelijke koopovereenkomst ; bill of
health (spr. : bets), gezondheidspas.
Billard, m. (Fr. ; spr. bieljaar). Biljart ;
Billardeeren, nastooten, tweemaal achter
elkander denzelfden biljartbal raken.
Billbergia. Plantensoort uit de familie
der Bromeliaceen.
Bille, yr. (Fr.; spr.: bielje). Knikker ;
biljartbal.
Billet, o. (Fr.). Biljet, briefje ; — doux,
minnebnefje ; – de convocation, oproepingsbiljet ; — de faveur, vrijkaartje • — de
banque, (Eng.) banknote, (D.) Banknote,
(Ital.) biglietto (cedola) di banca, cedola

bancaria, bancanota, (Sp.) billete de banco,
bankbiljet ; — a ordre, orderbriefje ; —
au porteur, briefje aan toonder.
Billion, m. (Fr. ; spr. : biljion). Billioen,
duizendmaal duizend millioen ; bij de
Franschen duizend millioen.
Billon, m. (Fr.; spr.: bieljon). Munt van
te gering gehalte ; kopergeld; goud en
zilver beneden de keur; buiten koers
gestelde of verboden munt ; Billonnage,
het schacheren met slechte muntspecien ;
Billonneur, m., schacheraar met slechte
muntspecien-; Billonneeren, schacheren
met slechte muntspecien.
Billot, m. (Fr. ; spr.: bieljoo). Blok, klos;
blok aan den hals van een paard of koe
in de weide ; kruis dat men een bond
aandoet om hem het jagen te beletten.
Billotia. Plantensoort uit de familie
der Myrtaceen.
Bima dies, vr. (Lat.). Tweejarige termijn.
Bimaan. Tweehandig.
Bim-Basji, m. Bevelhebber der op
Europeesche wijze georganiseerde troepen
in Turkije, majoor.
Bimbelot, m. (Fr.; spr. : beinbeloo).
Kinderspeelgoed; Bimbeloterie, vr., speelgoedwinkel, speelgoedkraam ; handel in
speelgoed en kunstdraaiwerk ; Bimbelotier, m., speelgoedmaker, handelaar in
speelgoed.
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Bimembrisch. Tweeledig.
Bimensis of Bimester. Tijdvak van
twee • maanden ; Bimestrisch, (Lat.),
tweemaandelijksch.
Bimetallisme, o. Stelsel van den dubbelen (gouden en zilveren) muntstandaard
waarbij een vaste verhouding tusschen de
waarde van goud en die van zilver aangenomen wordt; Bimetallist, m., voorstander van den dubbelen muntstandaard;
Bimetallistisch, wat betrekking heeft op
den dubbelen muntstandaard.
Binair, (Lat.). Twee tegelijk, uit twee
termen bestaande ; Binaire rekenkunde,
talstelsel door Leibnitz voorgesteld welks
grondslag het getal twee is ; in dit stelsel
heeft men maar twee cijfers noodig i en o;
het getal een wordt voorgesteld door 1,
twee door io; drie door II; vier door ioo ;
vhf door ioi ; zes door Ho; seven door
III; acht door moo; negen door Tool;
lien door Imo, enz. ; in dit stelsel is de
berekening geheel werktuigelijk en vereischtgeen inspanning van het geheugen,
daar de tafel van vermenigvuldiging vervalt, maar het is zeer ongemakkelijk
we ens het groot aantal cijfers die noodig
zijn om kleine getallen uittedrukken; naar
men zegt, wordt het in sommige streken
a
van China
Binion = Ambe.
Binocle, m. (Fr.). Tweeoog; lorgnet
met een glas voor ieder oog; lorgnet
waarvan de glazen over elkander gevouwen kunnen worden ; tooneelkijker voor
twee oogen (zie Jumelle); Binoculair,
voor twee oogen.
Binomiaal = Binomisch ; Binomiaal.
coefficient, m. Coefficient van de termen
die uit de ontwikkelsing van een binomium
ontstaan.
Binominaal, (Lat.). Tweenamig, dat
twee namen heeft.
Binomisch, (Lat.). Tweeledig, uit twee
termen bestaande ; Binomium, o., hoeveelheid die uit twee termen bestaat, die
door de teekens of — verbonden zijn;
Binomium van Newton, formule welke
deze beroemde wiskundige in 1663 heeft
ontdekt en die de ontwikkeling geeft van
de tide macht van een binomium
Binotoon. Twee tonen hebbend.
Binubus, m. (Lat.). Iemand die tweemaal getrouwd is.
Bloarithmetiek, yr. (Gr.). Berekening
van den gemiddelden levensduur ; Biochemie, yr., leer van de eigenschappen en
veranderingen der stollen in het levende
lichaam ; Biochemisch, -wat deze leer
betreft; Biodesmus, o., levensband; Biodynamiek, yr., leer der levenskrachten
of verrichtingen van het leven (zie Phy-
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siologie); Biodynamisch, wat deze leer
betreft ; Biogenet,fsch, wat de ontwikkeling van het leven betreft; Blognose, yr.,
wetenschap van het leven ; Biograaf, m.,
levensbeschrijver, vervaardiger van een
levensbeschrijving; Biographie, vr.,levensbeschrijving ; Biographiek yr., kunst om
levensbeschrijvingen te maken; Biographisch, het leven beschrijvend; Biologie,
vr,. weenschap van het leven ; Biologisch,
wat de leer van het leven betreft; Biologist, m., degene die bet leven bestudeert;
Biolychnion, het vlammetje des levens,
een uit menschenbloed met een bijgeloovig doel bereide vloeistof; Biomagnetis ch, dierlijk magnetisch ; Blomagnetisme, o., dierlijk magnetische kracht ;
Biomantie, yr., voorspelling van den
levensduur ; gevolgtrekking uit zekere
teekenen dat er leven aanwezig is ;
Biometrie, yr., berekening van het leven,
d.i. verstandige indeeling en gebruik van
het leven; berekening van den gemiddelden
duur van het leven ; Biomorphologie, yr.,
leer van den vorm van het organisme
met het oog op de levensverrichtingen ;
Bionomie, yr., leer van de wetten des
levens ; Blophenomenologie, yr., leer der
levensverschijnselen; Biophysica, yr.,
wetenscha p der krachten in het organische
leven; Bioscopie, vr„ onderzoek of er in
een lichaam leven aanwezig geweest is ;
Biosophie, vr., levenswijsheid; opvatting
van het leven van den dynamischen
kant = Physiologle ; Biostatiek, vr.,
leer van de gezondheid en den waarschijnlijken levensduur van den mensch
in bepaalde omstandigheden; leer van de
gemiddelde bevolking; Biostatisch, het
leven verkortend ; Bioticon, o., levensbeginsel ; Biotologie, yr., kennis der
gewoonten ; Biotomie, yr. ontleding van
levende dieren ; leer van de toestanden
des lichaams in verschillende levenstijdperken.
Biorhiza. Soort van galwespen.
Biot. Beroemd Fransch sterren-, wisen natuurkundige, die met Arago den
meridiaan in Spanje heeft gemeten ( 1 7741862).
Biota. Levensboom (Thuja), plantensoort uit de familie der Coniferen.
Biotiet, o. Soort van mica, zoo genoemd
naar Biot.
Biparteeren, (Lat.). Halveeren ; Bipartitle, yr., halveering.
Bipatent, (Lat.). Aan beide kanten
open.
Bipêde, m. (Fr.). Tweevoetig dier ;
Bipedaal en Bipedisch, tweevoetig.
Bipolair. Met twee polen.
Bipontinae (Editiones), (Lat.). In TweeBAAL; Harodboth.
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bruggen (Bipontinum) gedrukte uitgaven
der oude classieke schrijvers.
Biquadraat, o. (Lat.). Vierde macht
eener grootheid; Biquadratisch, tot de
vierde macht erheven.
Biquet, m. (Fr.; spr.: bikee). Geitje ;
goudschaaltje; Biqueteeren, op een goudschaaltje wegen.
Bir, (Arab.). Bron.
Biréme, yr. (Fr.). Galei met twee rijen
roeibanken.
Biribi, m. Italiaansch hazardspel dat
gespeeld wordt met 64 holle balletjes,
die men uit een zak trekt en waarin zich
nommers bevinden, welke overeenkomen
met die eener tabel die hetzelfde aantal
nommers bevat.
Biron (Charles, hertog van). Maarschalk
van Frankrijk onder koning Hendrik IV;
hij nam met den hertog van Savoye en
den koning van Spanie deel aan een
samenzwering tegen Frankrijk, werd ter
dood veroordeeld en onthoofd (31 Juli 1602).
Birotine, yr. Soort van zijde in de Levant.
Birrus, yr. (Lat.). Regenmantel, overkleed.
Biruni. Het door de mannen bewoonde
deel van een Perzisch huis.
Bis, (Lat.). Tweemaal; dit woord wordt
gebruikt om te verzoeken, dat hetgeen
gedaan, gezegd of gezongen is, herhaald
wordt ; Bis repetita placent, dingen die
herhaald worden vallen in den smaak;
non bis in idem, niet tweemaal voor dezelfde
zaak ; stelregel in het Romeinsche recht,
volgens welken niemand voor dezelfde
zaak tweemaal terecht kan staan.
Bisam, m. (Oudduitsch). Dik sap dat
eenige dieren (b.v. muskusdieren) in een
zak afscheiden, dat welriekend is en tot
versterking der zenuwen gebruikt wordt.
Bisch-barmak. (Eigenlijk vijf vingers).
Lievelingsgerecht der Tataren en Kirgiezen, dat uit fijn gesneden gekookt
vleesch en meel bestaat.
Biscotin, m. (Fr. ; spr.: bieskootein).
Anijsbeschuitje ; Biscuit, m. (Fr. ; spr.:
bieskwie), beschuit, scheepsbrood ; dénmaal
gebrand porselein zonder verglaassel.
Biscroma, yr. (Ital). 32e deel van een
noot in de muziek.
Bis dat qui cito dat, (Lat.). Wie spoedig
geeft, geeft tweemaal.
Bise, yr. (Fr.). Noordoostenwind; winter.
Biseau, m. (Fr.; spr. : biezoo). Schuine
kant, scherpe kant ; lip van een orgelpijp;
schuin beiteltje ; zachte zijde van het brood;
Biseaute, schuin geslepen ; geschikt om
valsch te kunnen spelen (van speelkaarten).
Bisectie, yr. (Lat.). Halveering.
Bisegment, o. Helft eener verdeelde
lijn; Bisegmentabel, geschikt om in
12
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tweeen verdeeld te worden ; Bisegmentatie, yr., verdeeling in twee helften.
Bisellium, (Lat.). Stoel met twee zitplaatsen (waarop echter eershalve slechts
een persoon zat), breede stoel der eere.
Bisette,vr. (Fr. ; spr.: biezet). Garen kant,
langet.
Biserisch = Bigenerisch.
Bisexuel, (Fr.). Tweeslachtig.
Bishop, (Eng.; spr.: biesjop). Bisschop ;
mengsel van wijn, sinaasappels en suiker.
Bismallah, (Turksch). Bij God ! voorwaar !
Bismarck. Bruingele kleur zoo genoemd
naar prins B. ; — en colere, helder kastanjebruin.
Bismarckia nobilis. Een in het jaar
1878 in het westen van Madagascar ontdekte palmboom.
Bismerpond, o. Deensch gewicht =
6 kilo.
Bismut, o. Roodachtig grijs metaal.
Bisogno, m. (Ital.). (Fr.) besoin, exigence,
(Eng.) want, need, (D.). Bedurfnis, (Sp.)
necesidad. Behoefte, nood.
Bison, m. (Fr.; spr: biezon). Bultos, bultbuffel, bizon.
Bisque, yr. (Fr. ; spr. : biesk). Krachtige
soep van gevogelte, kreeft, enz. ; het
voorgeven van punten in het spel.
Bissextil, (Lat.). Dat een schrikkeldag
heeft.
Bissextus, m. (Lat.). Schrikkeldag.
Bisti, m. Kleine Perzische zilveren
munt = f 0.05.
Bistoquet, m. (Fr.; spr. : biestookee).
Schopje in het biljartspel.
Bistouri, m. (Fr.; spr. : biestoeri). Operatiemes der heelkundigen.
Bistournó, (Fr. ; spr. : biestoernee). Ontmand door het omdraaien der teelballen;
scheef, krom,
Bistre, m. (Fr.; spr: biestre). Roetbruin,
geelachtig bruin ; Bistreeren, met roetbruin schilderen.
Bisulca, mrv. (Lat.). Tweehoevigen,
zoogdieren met gespleten hoeven.
Bisyllabisch, (Lat.). Tweelettergrepig.
Bit, o. Kleine munt in Noordamerika
en Westindie = fo.25.
Bitheisme, o. (Lat.-Gr.). Tweegodendom.
Bitumen, o. (Lat.). Aardhars, aardpik,
asphalt; — judaicum, jodenlijm; Biturrineeren, met aardhars bestrijken; Bituminiet, boghead, steenkool ; Bitumineus,
jodenlijmachtig ; Bituminiseeren, in jodenlijm veranderen.
Bivalent. Dat twee waarden heeft.
Bivalve, m. (Fr.). Schelpdier met twee
schelpen (b.v. mosselen en oesters).
Bivector. Dubbel rijwiel.
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Bivirae,mrv.Vrouwen met twee mannen.
lithium, o. (Lat.). Tweesprong, scheidsweg.
Bivouac, m. (Fr.; spr. : bivoeak). Bivak ;
Bivakkeeren, den nacht in het open veld
doorbrengen onder den blooten hemel
geheel gekleed bij een wachtvuur.
Bixa. Orleaanboom, plantensoort uit de
familie der Bixaceen, roekoeboom.
Bizard. Anjelier of tulp die behalve de
grondkleur nog strepen van tweeerlei
kleur heeft.
Bizarre, (Fr.). Wonderlijk, raar, vreemd ;
Bizarrerie, yr., wonderlijkheid.
Bizart, m. (Fr.). Koolmees.
Bizzaria, yr. (Ital.). Snelle overgang
van den eenen toonaard in een anderen.
B. L. = Benevole Lector. Welwillende
lezer ; Baccalaureus legum, lage graad
in de faculteit der rechten in Engeland.
Blackband, (Eng. ; spr. : blekbend). Koolijzersteen ; Black drops, mrv. (Eng.;
spr.: blek drops), zwarte droppels, citroenzuur morphium ; Blackfriar, m. (Eng.;
(spr.: bleckfreiar), zwarte monnik, dominicaan ; Black-River (Eng.; spr.: blekrivver),
Zwarte Rivier in Noord-Amerika.
Blafard, m. (Fr.; spr. : blafaar). Een
bleeke = Blbino, Kakkerlak.
Blafferd of Blapperd, m. Voormalige
pasmunt van 3 stuivers of 4 albus in de
Rijnstreken.
Blague, yr. (Fr.; spr. : blaagg). Zak;
krop ; grootspraak, windzakkerij, praats ;
Blagueeren, zwetsen, voor den gek
houden ; Blagueur, m., zwetser, praatsmaker, opsnijder.
Blamabel, (Fr.). Laakbaar, berispelijk ;
Blaam, yr., gisping, berisping ; openbare
vermaning door den rechter; Blamage =
Blaam; Blameeren, gispen, laken, afkeuren ; in het openbaar vermanen.
Blanc, (Fr.; spr.: blan), (Eng.) white,
(D.) weiss, (Ital.) bianco, (Sp.) bianco, wit,
blank, helder, rein ; Blanc, m., voormalige
Fransche zilvermunt ; — bec, melkmuil,
lafbek ; — de ceruse, loodwit ; — de neige,
zinkwit ; — d'Espagne, Spaansch krijt,
bismutwit, wit blanketsel ; — de Hollande,
Hollandsch loodwit; Blanca, Blanche =
Blanca ; BI ancherie, yr. (Fr.; spr.:
blansjerie), de bleek ; Blanchet, m., filtreerdoek (bij apothekers) ; Blancheeren, wit
maken, witten; bleeken, wasschen ; blank
maken; wit worden, grijs worden;
bladeren van salade en selderij in den
grond steken om ze een witte kleur te
geven ; Blanchissage, m. (Fr.; spr. :
blansjissaazje), wasch, het wasschen, het
bleeken, het waschloon; Blanchisserie,
yr., bleekerij ; Blanchisseur, bleeker ;
Blanchisseuse, vr., bleekster, wasch-
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vrouw ; BI an e-manger, m. (Fr. ; spr.:

blanmanzjee), gelei van gestampte amandels,
roze- of oranjebloesemwater, room, sulker
en gelatine ; Blanco, (Sp.), (Fr.) en blanc,
a decouvert, (Eng.) in blank, (D.) Blanko,
(Ital.) in bianco, allo scoperto, (Sp.) al
descubierto ; Blanco crediet, o., (Fr.)
credit a dicouvert, (Eng.) blank credit, (D.)
Blankokredit, (Ital.) credito in bianco, (Sp.)
credito en blanco; Blanco laten, oningevuld
laten ; Blanco staan, zonder dekking
blijven tot op den vervaldag (van wissels).
Blanda, Blande, Blandina, yr. (Lat.).
Fleemster, vleister ; Blandilalie, yr.
(Lat.-Gr.), het fleemen, vleien ; Blandiloquent, fleemend, vleiend; Blandiloquentie, yr., het fleemen, vleien ; Blandeeren, fleemen, vleien; Blanditien,
mrv., fleemerijen, vleiende woorden ;
Blandus, m., fleemer, vleier.
Blank, m. Vroegere Nederlandsche
munt = j o.o35.
Blanket, o. (Fr.) blanc-seing, pouvoir
en blanc, (Eng.) blank letter of attorney,
(D.) Blankett, (Ital.) procura in bianco,
(Sp.) poder en blanco. Blancovolmacht,
volmacht waarop alleen de handteekening
van den volmachtgever staat.
Blank verse, (Eng.). Rijmloos vers in
vijfvoetige jamben.
Blanque, yr. (Fr.). Loterijspel; niet in
de loterij, nommer waarop geen prijs
gevallen is.
Blapperd = Blafferd.
Blasé, (Fr.). Verstompt door uitspattingen, oververzadigd, onverschillig.
Blasius, m. (Fr. Blaise). De verhevene,
koninklijke.
Blason, m. (Fr.). Wapenschild, blazoen;
wapenkunde; Blasonneeren, een familiewapen beschrijven of uitleggen volgens
de regels der wapenkunde; Blasonneur,
beschrijver of uitlegger van wapenschilden; Blasonnement, beschrijving of uitlegging van wapenschilden.
Blasphematorisch, (Gr.). Godslasterlijk;
Blasphematie en Blasphemie, yr., godslastering, vloek; Blasphemeeren, gods,
lasterlijk spreken, vloeken ; Blasphemist
m., godslasteraar; Blasphemistisch =
Blasphematorisch.
Blastem, (Gr.). Kiemstof ; kiem ; ontkieming; Blastocarpus, in de vrucht
kiemend; Blastocystis , kiemblaasje ;
Blastosporen, kiemvlechten; Blastostroma, kiemlaag in een bebroed vogelei ;
Blastula, kiemblaas van een ei.
Blatta, (Lat.). Het sap der purperslak,
purper. '
Blémissement, m. (Fr.; spr.: bkemiesseman). Het verbleeken.

Blesseeren
Blenna, yr. (Gr.). Slijm; Blennadenitis,
yr., ontsteking der slijmklieren ; Blennelytrie, yr., slijmvloeiing uit de scheede ;
Blennemesis, yr., het braken of opbrengen van slijm; Blenneutrie, yr., slijmvloeiing uit den buik ; Blennisthmie, vr.,
ziekte van de slijmhuid des monds; Blennochezie, vr., slijmerige stoelgang; Blennophtalmie, yr., slijmerige vloeiing uit
de oogen; Blennophthisis, yr., slijmtering,
slijmhoest; Blennoptysis, vr., het opgeven
van slijm, slijmhoest; Blennopyra, yr.,
slijmkoorts; Blennorrhagie, yr., ontsteking van het slijmvlies der teeldeelen
vergezeld van vloeiing, druiper; Blennorrhoea balani, slijmvloeiing uit den
eikel van het mannelijk lid, ziekte van
het slijmvlies der teeldeelen vergezeld
van vloeiing en zonder ontsteking ; —
bronchiorum, slijmvloeiing uit de luchtpijp ;
— lauds, slijmvloeiing uit den slokdarm;
— intestinalis, slijmvloeiing uit de ingewanden ; -- intestini recta, slijmvloeiing
uit den endeldarm ; — nasalis, slijmvloeiing
uit den neus; — oculorum, slijmvloeiing
uit de oogen ; — oris, slijmvloeiing uit
den mond ; — palpebrarum, slijmvloeiing
uit de oogleden; — pulmonum, slijmvloeiing
uit de longen; Blennorrhoee = Biennorrhagie ; Blennosis, yr., slijmziekte,
catarrh der slijmvliezen; Blennothorax,
m., borstverslijming; Blennotorhoee,slijmvloeiing uit de ooren ; Blennurethrie =
Gonorrhoee ; Blennurethritis, yr., druiper
die tot ontsteking aanleiding geven kan;
Blennurie, vr., het slijmwateren.
Blepharadenitis, vr. (Gr.). Ontsteking
van de randen der oogleden; Blepharon,
o. (Gr.), ooglid; Blepharitis, yr., ontsteking
van het ooglid ; Blepharoblennorrhoee,
yr., slijmvloeiing uit de oogleden; Blepharoedema, o., opzwelling der oogleden;
Blepharophthalmie, vr. = Blepharitis;
Blepharophimosis, yr., vernauwing der
oogledenspleet ; Blepharophyma, m-.,
zwelling van de klieren der oogleden;
Blepharoplastiek, yr., kunstmatige vorming der oogleden; Blepharoplegie, yr.,
verlamming der oogleden ; Blepharoptosis, vr., het naar beneden hangen van het
bovenooglid ; Blepharorrhaptrie, yr., ooglidnaad; Blepharospasmus, m., kramp
in de oogleden; Blepharotis, yr., ontsteking van de klieren der oogleden; Blepharotis glandulosa, Egyptische oogontsteking; Blepharoxysis, yr., de toepassing van het Blepharoxystrum, een
werktuig tot het afkrabben van de binnenvlakte der oogleden.
Blesement, m. (Fr.; spr.: bleezeman).
Het lispelen; Bleseeren, lispelen.
• Blesseeren, (Fr.). Verwonden, kwetsen ;

Blestrisme
Blessuur, yr., wonde, verwonding, kwetSUM'.

Blestrisme, o. (Gr.). Het woelen, de
onrust van degenen die zwaar ziek zijn.
Bletla. Plantensoort uit de familie der

Orchideen.

Bleu, (Fr.). Blauw; — celeste, hemelsblauw ; — de montagne, bergblauw;
Prusse, Berlijnsch blauw ; — clair,
—de
lichtblauw; — fond?, donkerblauw ; petit
bleu, stadstelegram ; vin bleu, slechte goedkoope wijn; les bleus, de soldaten der
Fransche Republiek in 1793 en volgende
jaren, zoo genoemd naar de kleur der
uniform; bleu mourant, fletsblauw.
Blighia. Plantensoort uit de familie der

Sapindaceen.

Blindage, m. (Fr.; sp. : bleindaazje).
Blindeering; Blindeeren, een vestingwerk bomvrij maken door een houten
zoldering bedekt met een dikke laag aarde,
stroo en andere stoffen, die tegen geschutvuur bestand zijn; pantseren, met
metalen platen dekken (van schepen).
Blini of Bliny, mrv. Russische panne koeken.
Bloc, m. (Fr.). Blok ; hoop ; samengepakte menigte ; in de Fransche Kamer
van Afgevaardigden samenwerking van
de partijen der linkerzijde ; Blocage en
Blocaille, yr. (Fr.), stopsteenen, valsteenen,
voorloopige inzetting van een omgekeerde
letter in het zetsel op de drukkerij om
een opening aan te vullen ; Blokkade,
vr. (Fr.) blocus, (Eng.) blockade, (D.). Blockade, (Ital.) blocco, (Sp.) bloqueo, insluiting
eener vesting; sluiting eener haven door
middel van oorlogsschepen; het recht om
in tijd van oorlog de havens van het land,
waarmede men in oorlog is te sluiten,
wordt algemeen erkend; dit recht brengt
mede, dat aan de koopvaardijschepen der
onzijdige mogendheden de toegang wordt
ontzegd, op de volgende voorwaarden :
1°. de blokkade moet effectief zijn, d. i.
het aantal oorlogsschepen moet voldoende
zijn om den toegang tot de geblokkeerde
haven geheel te versperren of of te sluiten ; 2. aan de onzijdige mogendheden
moet kennis gegeven zijn, dat de haven
in staat van blokkade verkeert; wanneer
een dezer voorwaarden niet vervuld is,
wordt de blokkade als nietig beschouwd ;
in het begin der vorige eeuw verklaarde
Engeland, dat een blokkade op het papier
voldoende was en dat Been yolk het recht
had handel te drijven met een land welks
havens op het papier in staat van blokkade verklaard waren; Blocus continental, blokkade van het vasteland, d. i.
de besluiten van Napoleon I, waarbij alle
handel tusschen het vasteland van Europa
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en Engeland verboden werd ; Blokkeeren,
insluiten, berennen, versperren ; in het
biljartspel een bal door een harden stoot
in den hoekzak maken ; Blokkeering =
Blokkade; Blokstation, o., signaalstation
tusschen twee hoofdstations in, dat ten doel
heeft het inrijden van een trein in het tot
het volgende blokstation reikende gedeelte
van den spoorweg zoo lang te verhinderen, tot de voorafgaande trein dit gedeelte verlaten heeft; Block-system,
(Eng.), exploitatiestelsel van spoorwegen,
waardoor de baan in achtereenvolgende
secties van eenige kilometers lengte verdeeld is, die door signalen gescheiden
zijn; deze signalen dienen om een trein
te beletten zich op een der secties te begeven, wanneer een andere trein zich op
deze sectie bevindt.
Blond, (Fr.). Met lichtkleurig haar ;
Blonde, yr., zijden kant; licht bier ; Blondin, m., blonde man ; Blondine, yr., blonde
vrouw of mei*, Blondinette, yr., Oostersche duif.
B. L. S. = Benevolo Lectori Salutem (Lat.). Den lezer heil.
Bloomerisme, o. (Eng.; spr.: bloemerism). Hervorming van de kleederdracht
der vrouwen, zoo genoemd naar een
Amerikaansche vrouw Bloomer; verwisseling der vrouwenkleederdracht tegen
eene welke op die der mannen gelijkt.
Blouse, vr. (Fr. • spr.: bloeze). Werkmanskiel ; gemakkelijk kleedingstuk voor
vrouwen dat het bovenlijf bedekt; biljartzak ; werkmansstand.
Blue-Stocking, (Eng. ; spr.: bloestokking). Blauwkous, geleerde vrouw.
Bluette, yr. (Fr.). Vonkje ; geestig geschriftje ; tooneelstukje.
Blunder, (Eng.). Stommiteit, bok.
B.M. = Brevi manu, (Lat.). Kortweg,
terstond, zonder meer ; = Beatae memoriae, (Lat.), zaliger gedachtenis ; =
Bene misceatur, (Lat.), het moet goed
gemengd worden.
B. M. = Balneum Mariae.
B-mol. Moltoonaard met vijf b vooraan den balk.
Boa, vr. (Boa constrictor). Reuzenslang ;
slangvormige reep bont, boa.
Boabab = Baobab.
Board, (Eng. ; spr.: boord). Tafel ; rechtbank; bestuur, comite; Board of trade,
(spr. : treed), handelskamer, ministerie
van handel : Boarding-house, kosthuis,
pension ; Boarding-school, (spr.: skoel),
kostschool.
Boarium. (Forum boarium), o. (Lat.).
Veemarkt. In het oude Rome lag het
forum boarium tusschen den Palatijnschem
heuvel en den Tiber.

Boa Upas
Boa Upas. Upasboom, groote vergiftige
boom in Indic.
Bob. (Eng.). Afkorting van Robert ;
scheldnaam der politie-agenten in Londen ;
drank die uit melk, suiker, eieren en
rum bestaat.
Bobak, m. Russisch mormeldier.
Boberelle, yr. Jodenkers.
Bobbie, yr. (Fr.). Klos, garenspoel ;
Bobineeren, op klossen winden ; Bobinette, yr. (Fr.), garenklosje ; houten klink
aan een deur.
Bobo, m. (Fr.). Pijn, leed, smart; (Sp.)
potsenmaker, nar in het blijspel.
Bocage, m. (Fr.). Boschje; gedeelte der
Vendee bekend door den burgeroorlog
onder de eerste Fransche Republiek
(1793-1796).
Bocal, m. (Fr.). Wijde flesch; goudvischkom; glazen bol; mondstuk.
Bocaya. Honigmaat op Cuba = 136
liter.
Bocca, vr. (Ital). Mond; ingang, opening;
zeeboezem.
Boccaccio. Beroemd Italiaansch schrijver van den Decamerone (1313-1375).
Boccale, m. (Ital.). Beker, bokaal.
Boccia, yr. (Ital.). Houten speelbal;
balspel waarin twee partijen naar den
bal werpen en de geworpen ballen zoo dicht
mogelijk bij dien bal trachten te brengen.
Boccone, m. (Ital.). Mondvol; — di
cardinale, lekkernij der kardinalen, een
geliefkoosd gerecht te Rome.
Bodden, m. (In de streken aan de
Oostzee). Strandmeer, zeearm.
Bodega, yr. (Sp.). Wijnk
elder, wijnhuis;
goederenwinkel in zeehavens ; ruimte
onder het dek van een schip.
Bodemerij, yr. (Fr.) grosse aventure,
prit (emprunt) a la gross e, hypotheque
maritime, (Eng.) bottomry, (D.) Bodmerei,
Seedarlehn, &ossaventurei, (Ital.) cambio
marittimo, (Sp.) prestamo a la gruesa,
a la gruesa ventura, ventura de mar. Dit
woord komt of van het Nederlandsche
bodem in de beteekenis van schip; het
opnemen van geld door den gezagvoerder
of de reederij met de lading of het
schip zelf of van beide tot onderpand •
de bodemerijgever krijgt na een gelukkige
reis het door hem geleende of voorgeschoten geld met hoogen interest terug,
maar als het schip verongelukt, krijgt
hij nets terug, omdat zijn vordering op
den bodemerijnemer alsdan vervalt. Dit
instituut is in den tegenwoordigen tijd
door de telegraaf vrijwel tot een doode
letter geworden. Zie Wetboek van Kooph.
artt. 569-591.
Bodo, m. (Oudduitsch). Bode, aanbrenger.
Boeansoe, m. Roodkleurige hond in
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Boelafo

Siberie, vermoedelijk de stamvader van
den huishond.
Boeaschra. Gouden munt in Tunis.
Boechnoek of Boechnak, (Arab.). Zalfdoek der vrouwen in het Oosten.
Boeddha. Stichter van het Boeddhisme,
die volgens de overlevering uit den hemel
nedergedaald is in den schoot van MagaDevi, vrouw van een koning van Magctdha
in het noorden van Hindoestan; hij behoorde tot de familie Cakya, een der
voornaamste familien der Brahmanen;
zijn moeder stierf zeven dagen na zijn
geboorte ; hij trok zich uit de wereld
terug, verliet het paleis zijns vaders en
ging in de eenzaamheid leven om zich
voor zijn goddelijke zending ,voor te
bereiden; nadat hij de kennis van alle
dingen had verworven, nam hij den titel
van Boeddha aan, d.i. degene die alle
dingen in den grond kent, en begon zijn
leer te prediken ; de tijd waarin hij geleefd heeft is moeilijk te bepalen; na
zijn dood verbreidden zijn discipelen zijn
leer met zeer groot succes ; de Brahmanen
vervolgden, door de kaste der krijgslieden
geholpen, de Boeddhisten en verdreven
hen uit Hindoestan in de sde en 6de eeuw
van onze tijdrekening ; Boeddahisme of
Boeddhisme, leer van Boeddha, die de
volgende vier stellingen tot grondslag
heeft: I°. de smart is onafscheidelijk aan
het leven verbonden, 2°. de smart komt
uit de begeerte voort, waardoor de mensch
aan de vergankelijke aardsche dingen
hecht ; de begeerlijkheid doet ons misslagen begaan, waarvoor wij moeten
boeten ; 3°. het leven en de smart kunnen
door het Nirvana eindigen; 4°. om het
Nirvana te bereiken moet men de begeerlijkheid in zich dooden en van alle dingen
afstand doen ; het Boeddhisme predikt
volkomen verdraagzaamheid in godsdienstzaken ; Boeddhist, aanhanger der leer
van Boeddha.
Boedka, yr. (Russisch). Wachthuisje,
schilderhuis, kraampje.
Boedotsjnik, m. (Russisch). Wachter,
bewaker.
Boedromion, m. (Gr.). Maand te Athene
(13 Sept.—ii October), waarin de groote
Eleusinische feesten en de Boedromia,
feesten ter eere van Apollo, gevierd
werden.
Boeffante, vr. Lange wollen halsdas.
Boejan, m. (Russisch). Stapelplaats.
Boejoerniti. Besluiten van een pacha,
passen voor reizigers.
Boekamsin. Gouden munt in Tunis.
Boekanier. Zie Boucanier.
Boelafo. Muziekinstrument der negers
op de kust van Guinea.

Boer
Boer. I Jsschuit in Rusland, een uit
planken getimmerd vaartuig op een ijzeren
onderstel en van een roer voorzien, dat
door zeilen op het ijs voortgedreven
wordt.
Boeran. Sneeuwstorm in de Russische
en Siberische steppen.
Boerhave. Beroemd Nederlandsch geneeskundige (1668 —1738) ; paus Benedictus
XIII liet hem raadplegen, tsaar Peter de
Groote bracht hem een bezoek; van een
Chineeschen mandarijn ontving hij een
brief, waarvan het adres luidde : aan den

beer Boerhave in Europa.
Boernoes. Witte mantel der Arabieren
= Burnous.
BoEthetiek, y r. (Gr.). Kennis der hulpwetenschappen.
Boethlus. Beroemd wijsgeer en staatsman; hij werd in 524 na C. op bevel van
koning Theodorik ter dood gebracht, als
verdacht van verstandhouding met het
Byzantijnsche hof om Italie van de heerschappij der Gothen te bevrijden. In de
gevangenis schreef hij philosophiae consolationis libri V, in den vorm van een gesprek tusschen hemzelf en de philosophie, die hem op het vergankelijke van
al het aardsche wijst en zoo tracht te
troosten.
Boeuf a la mode, m. (Fr. ; spr.: beuf).
Gesmoord rundvleesch ; — bouilli of au
naturel, gekookt rundvleesch; — en daube,
gestoofd rundvleesch; — sale, pekelvleesch.
Bofesen = Pavesen.
Bog, m. (Slavisch). God, vooral in samengestelde woorden.
Bog, o. (Eng). Moeras in Ierland; Bogbutter, bogboter, een op meerschuim gelijkende massa in de bogs.
Bogdo-Lama. Hoogepriester, geestelijk
opperhoofd in Tibet, die met den DalaiLama dat land regeert.
Bogheadkool, (Eng.; spr.: bogghedd).
Bruine delfstof die leer ontvlambaar is
en tot het bereiden van parajfine en lampolie gebruikt wordt.
Bogislaw, Bogeslaus, Bogislaus, m.
(Slavisch). Godlof, naam van verscheidene
hertogen van Pommeren.
Bogomilen, mrv. (Slavisch). Vrienden
van God, sekte in de I2de en 13de eeuw.
Boheme, yr. (Fr.). Bohemen; Bohéme,
m. (Fr.), leeglooper die van de hand in
den tand leeft; Bohámien, m. (Fr.; spr.:
Boeemiijn), Bohemer, landlooper, zigeuner;
Bahemlenne,vr. (Fr.), Boheemsche vrouw,
zigeunerin.
Boleldieu. Beroemd Fransch componist,
die o. a. La Dame blanche heeft gecomponeerd (1775-1834).
Boileau-Desprëaux (Nicolas) (1636—
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Bologneesche flesch
1711). Een der beroemdste Fransche
dichters, schrijver van de Satires, (Art

poetique en le Lutrin.
Boina, y r. Baskische muts, herkenningsteeken der Carlisten.
Boisage, m. (Fr.) en Bolserie, (spr.:
bowazerie) yr. Houtwerk om de muren te
bekleeden, beschotwerk, paneelwerk, betingeling.
Bois durci, m. (Fr.). Stof die op hout
gelijkt en uit . spaanders en eitwit vervaardigd wordt.
Boiseeren, (Fr.). Met hout bekleeden
of beschieten, be-tingelen; met houtgewas
beplanten.
Boisseau, m. (Fr. ; spr : boassoo). Sche pel, korenmaat = 13 liter.
Boite, y r. (Fr. ; spr.: boatte). Doos, bus,
kas; slecht logement of restaurant.
Bolt-tout, m. (Fr. ; spr.: boatoe). Beker
zonder voet dien men niet nederzetten
kan zonder den zich daarin bevindenden
drank te storten ; zinkput ; hij die zijn
geld verdrinkt.
Bojaar, m. Edelman in Zevenbergen
en Rumenie, adellijk grondbezitter.
Bol, (Fr.). Kom, schaal ; brok. (Zie Bolus).
Bolas, mrv. Ballen der Gauchos en Indianen, die aan lederen reepen bevestigd
zijn.
Bolax. Plantensoort uit de familie der

Umbelliferen.
Boldine. AlcaloIde uit de boldobladeren.
Boldobladeren. Bladeren van een boom
in Chili (Boldoa Chilensis).
Bolero, m. (Sp.). Een met gezang en
castagnetten begeleide Spaansche y olks dans.
Boletiet, m. Versteende paddestoel ;
Boletus, m., eetbare paddestoel.
Bolls, vr. (Gr.). Meteoorsteen, vuurbal.
Boljeall. Turksche pelsjas met wijde
mouwen.
Bollandisten, mrv. Jezuletengenootschap te Antwerpen, dat de Acta Sancforum heeft uitgegeven, zoo genoemd
naar den voornaamsten medewerker Joh.

Bolland.
Bolletriehout, o. Paardenvleeschhout,
hard vleeschkleurig hout uit Guyana.
Bolletta, (Ital.). Toegangskaart, gezondheidspas.
Bologneesche flesch. Kleine glasmassa in den vorm eener flesch, die uit
elkaar springt zoodra men er in snijdt ;
— hond, langharig hondje ; — school,
schilderschool op het einde der 16e eeuw
(Caracci, Rent, enz.) ; — spaat (Bononische
steen), Italiaansch zwaarspaat dat vooraf
aan het licht blootgesteld in het duister
licht geeft ; Bolognino, m. (Ital.) = Bajocco.

Bolus
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Bolus, m. Spiegelaarde, roodachtige
leem, zegelaarde.
Bolzas, mrv. Indische tijk.
Boma. Naam der versterkte dorpen in
Midden-Afrika.
Bomba, m. Slavenopzichter in WestIndie ; scheldnaam van koning Ferdinand
II van Napels wegens het bombardement
van Messina in September 1848.
Bombance, vr. (Fr.). Overdaad, zwelgerij, brasserij.
Bombarde, yr. (Fr.). Geschut om
steenen te werpen ; basbrommer in een
orgel; mondtrom; Bombardement, o.,
beschieting met bommen of granaten ;
Bombardier, m., bommenwerper ; Bornbardeeren, met bommen of granaten
beschieten ; Bombardeerkever, m., werpkever, die tegen zijne vijanden een onaangenamen blauwen damp afschiet.
Bombasin, m. (Fr.; spr.: bonbazein). Gekeperd zijden weefsel, stof waarvan de
schering zijde en de inslag kamgaren is;
katoenen voeringstof.
Bombast, m. (Eng.). Katoen, watten
tot opvulling ; hoogdravende schrijfwijze,
holle woordenpraal; Bombastisch, hoogdravend.
Bombax. Wolboom, plantensoort uit de
familie der Malvacan.
Bombe, yr. (Fr.). Bom, groote holle
kogel; kogelvormige klomp lava; Bombenfest, (D.), bomvrij.
Bombeeren. Boogvormig doen uitzetten;
bolrond maken.
Bombesis, yr. (Gr.). Doffe diepe toon,
het gonzen.
Bombo, m. Drank uit rum, muskaat en
suiker in Noord-Amerika.
Bombonaxa. Bladvezels voor Panamahoeden.
Bombulum, o. Klokkenspel.
Bombus, m. (Gr.). Suizen in de ooren.
Bombyclne, (Lat.). Zijdewormachtig ;
zijdewormkleurig; Bombyx, (Lat.), zijdeworm.
Bombycometer, (Gr.). Garentafel, tabel
volgens welke het nommer van de garens
door het gewicht van de strengen bepaald wordt.
Bomerie = Bodemeril.
Bon, (Fr.). Goed ; wel; Bon, m., aanwijzing om iets of te leveren; — d vue,
op zicht betaalbare assignatie; — du /visor,
schatkistbilj et.
Bona, mrv. (Lat.). Goederen, vermogen,
have ; — adventicia, (Zie adventicia bona); —
admanuationis, overhandigde goederen;
— aerarii, Rijks- of staatsgoederen; —
aliena, vreemde goederen; — allodialia,
vrije of eigen goederen; — avita, grootvaderlijke of voorouderlijke goederen; —

Bona paterna

caduca, goederen die bij gebrek aan erfgenamen aan den vorst of aan het Rijk
vervallen zijn; — camerae = — aerarii;
— castrensia, in den oorlog verworven
goederen; — censitica, aan belasting onderworpen goederen; — civitatis, staatsgoederen; — communia of communitatis, gemeentebezittingen ; — conjugum, goederen
der echtelieden; — damnatorum, goederen
of have der veroordeelden, der ter dood
gebrachten; — devoluta, toegevallen, ten
deel gevallen goederen ; — dotalia, goeren waaruit een bruidschat of huwelijksgift bestaat; -- ecclesiastica, geestelijke
of kerkelijke goederen ; bonae fidei emptor,
m., kooper te goeder trouw, d. i. in de
meening dat het door hem gekochte rechtens aan den verkooper toebehoort ;
bonae fidei possessor, bezitter te goeder
trouw ; bona emphyteutica, goederen in
erfpacht; — eorum qui sibi ipsi mortem
consciverunt, verbeurd verklaarde bezittingen van zelfmoordenaars; — ereptitia,
aan onwaardigen ontnomen erfgoederen;
— feudalia, leengoederen; — exta,
gelukaankondigende ingewanden; — fide,
te goeder trouw; — gentilitia, familiegoederen; — gratia, goedwillig; met
grooten dank; — hereditaria, erfgoederen of geerfde goederen; — illata,
ingebrachte goederen, inventaris van den
pachter van een stuk land; -,---- immobilia, onroerende goederen; — indivisci,
onverdeelde goederen; — indivisibilia,
ondeelbare goederen; — litigiosa, betwiste goederen ; — locata, verhuurde
of verpachte goederen; — mariti, goederen van den man (echtgenoot) ; — materna, goederen van moederszijde; —
m ente, met een goede bedoeling ; —
minorum, goederen die aan minderjarigen
toebehooren ; — mobilia, roerende goederen ; — municipalia, stedelijke bezittingen ; — officia, goede diensteri;
— pace, in goeden vrede, in rust, onbekommerd ; — paraphernalia, goederen
die ter beschikking en onder het beheer
der vrouw (echtgenoote) gebleven zijn,
(Fr. biens paraphernaux); — parochialia,
parochiegoederen.
Bonapartea. Een soort van Bromileacee ;
agave.
Bonapartisme, o. Gehechtheid aan de
familie Bonaparte ; voorliefde voor de
regeeringswijze van Napoleon I; Bona=
partist, aanhanger van Napoleon, van
zijn familie of zijn regeeringswijze.
Bona paterna, mrv. (Lat.). Vaderlijke
bezittingen; —patrimonialia, erfgoederen;

— per testamentum alienari prohibits,
goederen die volgens een testament niet
verkocht mogen worden ; — pignoratitia,

Bonasus
verpande bezittingen ; — publica, openbare goederen ; — publicata, verbeurd
verklaarde goederen ; — rapta, geroofde
g
oederen •; — receptitia,=— paraphernalia ;
— stemmatica, stamgoederen ; — suspensa,
goederen die verkocht zullen worden.
Bonasus, m. (Gr.). Wilde os, oeros.
Bona utensilia, mrv. (Lat.) Gereedschappen, roerende goederen ; — uxoris,
bezittingen der gehuwde vrouw ; — vacantia, onbeheerde goederen ; bona venia,
met vergunning of goedkeuring.
Bonaventura, m. (Ital.). De door het
geluk begunstigde, gelukskind.
Bona vi rapta, mrv. (Lat.). Met geweld geroofde goederen.
Bonavoglia of Buonovoglia, m. (Ital.).
Vrijwillige roeier op de galeien.
Bonbon, m. (Fr.). Lekkernij, suikergoed ; Bonbonne, vr. (Fr.), aarden of
blikken kruik voor petroleum ; Bonbonnare, yr. (Fr.), pepermuntdoosje ; keurig
net huisje.
Bon-chretien, m. (Fr. ; spr. : bonkreetiijn). Christuspeer.
Bond, m. (Fr.; spr. : bon). Opspringing,
sprong in de hoogte ; weeromstuit; Bondeeren, opspringen.
Bond, (Eng.). (Fr.) obigation, (D.) Schuldschein, (Ital.), obbligazione, (Sp.), obligaclots, obligatie, schuldbrief ; keten, boei ;
magazijn voor goederen waarvan geen
inkomende rechten betaald zijn.
Bonde, m. (Deensch en Noorsch). Boer
die zijn land in eigendom bezit, vrijboer.
Bonellia. Soort uit de orde der sterwormen.
Bon enfant, m. (Fr.; spr. : bonanfan).
Goede kerel.
Bonetvisch, m. (Fr.) Bonite, vr. Soort
van tonijn in de keerkringsgewesten.
Bong, o. Lampenfeest der Japanners.
Bon gre mal gre, (Fr.). Tegen wil en
dank = Nolens volens.
Bonheur, m.‘ (Fr.; spr. : bonneur). Geluk ;
au petit bonneur, op goed geluk of ; bonheur du jour, meubelstuk met twee glazen
deuren.
Bonhomme, m. (Fr.; spr. : bonome).
Goedige man, sul, ventje, mannetje ; poppetje in een landschapschilderij, op den
omslag van een boek of schrijf boek;
Bonhomie, yr. (Fr.), goedigheid, goedhartigheid.
Boni, m. (Fr.). Ongebruikt overblijvend
bedrag, batig saldo.
Bonifacius, m. Weldoener ; die iemand
goed onthaalt ; naam van negen pausen,
waarvan de bekendste is Bonifacius VIII
(1294.— 13o3) door zijn geschillen met
Philips den Schoone, koning van Frankrijk ;
hi' werd door de straten van Agagni

Bononische steen
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rondgeleid gezeten op een paard zonder
teugel en zonder zadel ; Bonificatie, vr.,
(Fr.) bonification, (Eng.) compensation, allowance, (D.) Vergatung, (Ital.) bonifica-

zione, abbuono, (Sp.) bonificaciOn, abono,
vergoeding, tegemoetkoming, bevoordeeling.
Boni homines, mrv. (Lat.). (Eigenlijk
goede menschen). In den Frankischen kanselarijstijl vrije lieden of edellieden.
Boniment;m. (Fr.; spr.: boonieman). Luidruchtige aanprijzing, marktgeschreeuw,
mooi praatje om klanten, toeschouwers
of stemmen to winnen ; Bonisseur, m.
(Fr.), aanprijzer, marktschreeuwer.
Bonis avibus, mrv. (Lat.). (Eigenlijk
met goede vogels). Onder gunstige voorteekens ; bonis cedeeren, (Lat.), zijn bezittingen aan zijn schuldeischers overlaten, afstand van goederen doen.
Boniteit, vr. (Lat.). Goedheid, deugdelijkheid ; Boniteur, m., schatter, waardeerder ; Boniteeren, schatten, de waarde
van lets bepalen ; Boniteering, schatting,
waardeering.
Bonjour, (Fr. ; spr. : bonzjoer). Goeden
dag, goeden morgen.
Bon marche, m. (Fr.). Goedkoop ; au
bon marche, in den goedkoopen wankel;
(Eng.) cheap, at a low rate, (D.) wohlfeil,
(Ital.) buon mercato, (Sp.) barato, a buena

cuenta.
Bon-mot, m. (Fr. ; spr : bonmoo). Kwinkslag, geestig gezegde.
Bonne, yr. (Fr.). Dienstbode, dienstmaagd ; — d' enfants, kindermeid.
Bonne bouche, yr. (Fr. : spr. : boon
boesje). Lekkere nasmaak ; Bonne esparance, yr. (Fr.; spr. : espirans), goede
hoop ; Bonne fortune, yr. (Fr.), buitenkansje, (homme a bonnes fortunes, iemand
die de vrouwen naloopt en alles van
haar gedaan kan krijgen); Bonne grace,
yr. (Fr.), gewilligheid ; Bonne humeur,
yr. (Fr.), goede luim.
Bonnet, m. (Fr. ; spr. : bonnee). Muts ;
verdedigingswerk ; muts (maag der herkauwende dieren) ; — carre, doctorsmuts,
baret ; —phrygien, Phrygische muts (zinnebeeld der vrijheid) ; — rouge, muts der
Jacobijnen ; Bros — groote oome, man
van aanzien ; Bonneteau, kaartspel waar
in hartenaas de hoofdrol speelt; Bonneterie, yr., handel in geweven en gebreide
stoffen, garen en band ; Bonneteur, m.,
kwartjesvinder ; Bonnetier, m., handelaar
in geweven en gebreide stoffen; Bonnette,
yr., lijzeil.
Bonnevoglie, (Fr.), = Bonavoglia.
Bonomodo, (Lat.). Op een goede wijze.
Bononische steen = Bologneesche
spaat.

Bonorum adnotatio

185

Bonorum adnotatio, yr. (Lat.). Opschrijving der goederen van een voortvluchtigen misdadiger ; — cessio, afstand
van goederen; — communio, gemeenschap
van goederen; distractio, verkoop van
de goederen die in een faillieten boedel
aanwezig zijn ; — possessio, bezit van
goederen ; — possessio ventris nomine,
goederen die een zwangere weduwe
bezit en die aan de nog ongeboren vrucht
toebehooren.
Bon sens, m. (Fr.; spr.: bonsans). Gezond verstand.
Bonshommes, mrv. (Fr.; spr.: bonzomme) = Boni homines.
Bonsoir, m. (Fr.; spr.: boossoaar).
Goeden avond !
Bon ton, m. (Fr.). Wijze van zich te
gedrag 2.11 en te spreken van wel opgevoede
en ontwikkelde menschen; zeer fatsoenlijk
gedrag en goede manieren.
Bontsjoek, (Turksch). Snoer blauwe
glasparels dat als amulet gedragen
wordt.
Bonum avitum. Grootvaderlijk goed;
familie-, erf- of stamgoed ,----ecclesiasticum,
kerkelijk goed ; — et aequum, recht en
billijkheid; — naturale, gave der natuur;
— publicum, algemeen welzijn; bezitting
van den staat ; bonum vinum laetificat
cor hominis, goede wijn verheugt het
hart des menschen.
Bonus, (Lat.). Goed; — vir, onberispelijk man; bonus vir semper tiro, een goed
man blijft altijd een leerling, d.i. men is
nooit te oud om te leeren.
Bonvivant, m. (Fr.; spr.: bonvivan).
Vroolijke kwant, iemand die het er goed
van neemt, pretmaker.
Bon voyage, m. (Fr.; spr.: bonvoliaazje).
Goede refs !
Bonze, m. Priester van den eeredienst
van Fo in Japan en China; Oostindische
monnik ; bijgeloovige geestelijke ; Bonzendom, o., papendom.
Bookmaker, m., (Eng. ; spr.: boekmeekur).
Tusschenpersoon bij weddenschappen op
de wedrennen, die de wedders tot elkaar
brengt en aanteekening houdt van winst
en verlies ; Bookmaking, (spr.: boekmeeking), verrichtingen van den bookmaker.
Boomerang, (spr.: boemerang). Werptuig der Australiers dat tot zijn uitgangspunt terugkeert.
Boor, Borium en Boron, o. MetalloIde
in 1807 door Davy ontdekt en in i8o8
door Guy-Lussac en Thënard geisoleerd ;
Boorzuur, de oplossing van boorzuur in.
water (boorwater) dient om gisting te voorkomen en dranken en levensmiddelen
voor bederf te bewaren.
Boording 'of Bording. Deensch vaar-

Bording
tuig in de Oostzee, lichter, kustvaarder.
Bootes, m. (Gr.). Ossendrijver (naam
van een ster aan den noordelijken hemel).
Boots, mrv. (Eng.; spr.: boets). Laarzen;
schoenpoetser, huisknecht.
Bora, yr. (Ital.). Storm uit het noordoosten in de Adriatische Zee.
Boraciet. Boorzure talkaarde, magnesiakalk.
Borayo. Boraasje, plantensoort uit de
familie der Boragineen.
Borassus. Soort van palmboom.
Boraten, mrv. Boorzure zouten.
Borax, o. (Arab. : boerakh, salpeter).
Boorzure natrum (Na2 134 07 ); Boraxwijnsteen, poeder dat uit wijnsteen en borax
bestaat ; Boraxzuur = Boorzuur.
Borbe. Kopermunt in Egypte.
Borbetomagus. Latijnsche naam voor
Worms.
Borbarianen of Borborieten, mrv.
(Gr.). (Eigenlijk drekmannen). Bijnaam
van verscheidene gnostische sekten in de
eerste eeuw na Christus en van de
Mennonitische sekte der Waterlanders
in Holland in de the eeuw.
Borborygmus, m. (Gr.). Gerommel in
den bulk.
Bord, m. (Fr. ; spr.: bor). Scheepsboord.
(Eng.) board, (D.) Bord, (Ital.) bordo,

(Sp.) bordo.
Borda of Bordat, m. (Arab.). Grijze
wollen stof uit Egypte : mantel van

Mohammed.
Bordage, m. (Fr.; spr.: bordaazje).
Scheepsbekleeding.
Bordagium, o. (Lat.). In het Normandische recht de gedeeltelijke of beperkte
eigendom van een landgoed; Bordarii,
mrv., bezitters van een Bordagium, die
den eigenaar zekere diensten moesten
bewijzen.
Bordeauxwijnen, mrv. (Fr.; spr.: bordoo).
Wijnen uit de omstreken van Bordeaux,
b.v. Medoc, Saint-Julien, etc.
Bordeel, o. (Fr.). (Eigenlijk filankenhut).
Huis van ontucht.
Bordeeren, (Fr.). Omzoomen, een rand
maken aan ; een heg vormen.
Bordelais. (Fr.; spr.: bordelee). Omstreken van Bordeaux ; inwoner dier
stad.
Bordelaise, vr. (Fr. ; spr.: bora'eleeze).
Vrouw uit Bordeaux; wijnmaat te Bordeaux
= 2,28 hectoliter.
Bordereau, m. (Fr.; spr.: borderoo).
Schriftelijke opgave, lijst, borderel, uittreksel van een rekening.
Border-Ruffians, mrv. (Eng.; spr.:
rufjens). Gespuis in de westelijke staten
van Noord-Amerika.
Bording. Zie Boording.

Bordoyeeren
Bordoyeeren, (Fr.). Een doorzichtig
glazuur loodkleurig maken.
Bordure, vr. (Fr.). Boordsel, zoom, lijst,
rand.
Bore, (Eng.). Vervelende prater en
redenaar, zeurkous; het oploopen van
den vloed in nauwe riviermonden.
Boreaal, (Lat.). Noordelijk.
Boreas, m. (Gr.). Noordenwind, eig. de
noordoost- ten noorden-wind; als hemelstreek het noorden.
Borghese. Romeinsche familie die zich
altijd onderscheiden heeft door haar liefde
voor de kunst; een harer leden Camille
Borghese trouwde met Pauline Bonaparte,
zuster van Napoleon I en weduwe van
generaal Leclerc; Borghesische kamp•
vechter, beroemd standbeeld van den
beeldhouwer Agasias, vroeger in de villa
Borghese bij Rome, thans te Parijs.
Borgia. Italiaansche familie van Spaanschen oorsprong, die onder hare leden
telt : paus Alexander VI, zijn zoon Cesar
Borgia bekend door zijn euveldaden,
Lucretia Borgia, zuster van Cesar berucht
door haar schoonheid en uitspattingen;
ook de titel van een geschiedkundig
drama van Victor Hugo en van een opera
van Donizetti.
Borgiah, (Arab.; spr.: bordsja). Mameluk.
Borgo, (Ital.). Vlek, voorstad.
Borium = Boor.
Borjookes, mrv. Glazen parels (pasmunt in verscheidene landen van Afrika).
Borne, yr. (Fr.). Grenspaal, grenssteen;
hoekpaal ; mijlpaal ; Borneeren, beperken,
begrenzen ; afpalen ; matigen.
Borniet, o. Kopererts.
Boron. Zie Boor.
Borough, (Eng.; spr.: burroo). Vlek,
stadje. (Zie Rotten).
Boroviczka. Hongaarsche jenever.
Borrachio, (Ital. ; spr.: borratsjo).
Gomelastiek.
Borromeus-vereeniging, yr. Genootschap van barmhartige zusters ; vereeniging tot verspreiding van Catholieke
boeken.
Bortsjt. Russische gierstebrij.
Borussia, vr. Pruisen; Borussomanie,
vr., voorliefde voor Pruisen ; Borussophobic, yr., vrees voor en afkeer van
Yruisen.
Bos, m. en yr. (Lat.). Rund, os.
Boscandi jus. Weiderecht.
Bosporus, m. (Gr.). Oude naam der
straat van Constantinopel ; deze naam
beteekent overtocht van het rund, omdat
volgens de Grieksche mythologie de koe
Io er over gezwommen was. Bosporus
Cimmerius, straat van jenikale (Krim).
Bosquet, m. (Fr.; spr.: boskee). Boschje ;
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naam van een maarschalk van Frankrijk
(1810-1861) die zich in Algerie en in
den Krimoorlog onderscheidde.
Boss, m. (Verbastering van het Nederlandsche woord baas). Benaming der
artijhoofden in de Vereenigde Staten
v an Noord-Amerika ; hoofd eener vereeniging die ten doel heeft het yolk uit
te buiten (Zie Ring).
Bossage, m. (Fr.; spr. : bossaazje). Uitstek ; uitstekend deel van een muur ;
kraagsteen ; Bosse, yr. (Fr.), bochel, bult,
knobbel ; deuk ; Bosselage, m., gedreven
werk, drijfwerk ; Bosseleeren, drijfwerk
maken.
Bossina, yr. Gerecht der Mooren dat uit
gerstengrutten en kippenbouillon bestaat.
Boss puzzle, o. (Eng.). Geduldspel met
15 steenen op 16 vakken, die door verschuiving in een bepaalde orde gebracht
moeten worden.
Bostan. Tuin in Turkije en Perzie ;
Bostandsji, Bostangi, bewakers van het
paleis van den sultan ; Turksche tuinlieden ; scherprechters ; Bostandsji-Basji ,
m., bevelhebber van de paleiswacht; opperopzichter over tuinen en kasteelen.
Bostellen, mrv. Woonplaatsen voor
ambtenaren en officieren in Zweden.
Bostocksche catarrh. Hooikoorts die
ontstaat na inademing van den reuk van
versch hooi.
Boston. Kaartspel dat op Whist gelijkt,
zoo genoemd naar de stad van denzelfden
naam in Noord-Amerika.
Bostrychiet, o. (Gr.). Haarsteen, bergvlas (Amiant).
Boswellia. Wierookboom, plantensoort
uit de familie der Burseraceen.
Bota, (Sp.). Lederen wijnzak.
Botallsche gang. Buis die bij de onvoldragen vrucht het bloed uit de rechterhartkamer naar de hoofdslagader voert.
Botanicus, m. (Gr.-Lat.). Kruidkundige,
plantenkenner ; Botanic, yr., plantkunde ;
Botanisch, plantkundig; Botanische twin,
plantentuin; Botaniseeren, planten zoeken
en verzamelen ; Botanograaf, m. plantenbeschrijver ; Botanographie, yr., plantenbeschrijving ; Botanographisch, plantenbeschrijvend ; Botanolieten, versteende planten; Botanoloog, m., plantenkenner;
Botanologie = Botanic; Botanomantie,
vr., waarzeggerij uit planten; Botanophaag, m., planteneter ; Botanophagisch,
plantenetend; Botanophilos, m., liefhebber van planten, vriend der plantkunde.
Botany-Bay. (Eng. ; spr.: botteniebee).
Baai aan de oostkust van Nieuw-Holland,
vroeger een verbanningsplaats voor misdadigers ; Botany-Bayhout, o., apen-

Botarga
vleeschboom, bruin hard hout van Cas-

uarina equisetifolia.
Botarga, yr. (Sp.). Uit vischkuit bereide spijs die op kaviaar gelijkt.
Bothrium, o. (Gr.). Hoornvliesdruifje,
diepe zweer in het hoornvlies.
Botium, o. Kropgezwel.
Botrychium. Soort van varen, maankruid, zilverblad, walpurgiskruid.
Botryit, m. (Gr.). Druivensteen; Botryitisch, druifvormig ; Botryodendron,
o., druivenboom, Botryoliet = Botryit;
Botrytis, yr., druivenschimmel; Botryum,
o., gezwel op het oog.
Botta, yr. (Ital.). Ton.
Botte, yr. (Fr.). Laars; stoot, steek (bij
het schermen), baal, pak, bos, bundel ;
botte-bas de sole, (Fr.; spr.: bott ba de
soa) zijdenkouslaars (voor dames in den
winter).
Bottega, yr. (Ital.). Winkel; koffie- of
wijnhuis; kelner.
Bottelage, m. (Fr.). Het opbossen;
Botteler, opbossen; Botteleur, m., bosser,
opbosser ; Botteloir, m., werktuig voor
het opbossen, het tot bossen binden.
Botterie, vr. (Fr.; spr.: botri). Laarzenmakerswerkplaats ; Bother, m. (spr.:
boljee), laarzenmaker.
Bottine, yr. (Fr.). Halve laars, laarsje,
beugellaars (voor kinderen met kromme
beenen).
Botularius, m. (Lat.). Worstverkooper;
Botulismus, o. (Lat.), worstvergiftiging ;
Botulus, m. (Lat.), darm, worst.
Botwinja, yr. (Russisch). Eene koude
soep in Rusland bereid uit spinazie-,
knollen- en zuringbladeren met fijngesneden
augurken en kwas (Zie Kwas).
Bouard of Bouvard, m. (Fr.). Munthamer.
Boucan, m. (Fr.). Rookhut en droogrooster der wilden ; lawaai, bordeel.
Boucaneeren, (Fr.). (Vleesch) langzaam
drogen of rooken op de wijze der wilden.
Boucanier, m. (Fr.; spr.: boekanjee;
van boucan, rooster). Buffeljager, vrijbuiter,
zeeroover; Boucaniers of Flibustiers
worden in het bijzonder die zeeroovers
genoemd, welke in de 17e en 18e eeuw
de West-Indische zeeen onveilig maakten.
Boucaniere, yr. (Fr. ; spr.: boekanjeer).
Lang jachtgeweer der buffeljagers.
Boucassin, m. (Fr.; spr.: boekassijn).
Voeringlinnen, blauwe of roode voeringstof, vlaggedoek.
Boucaut, m. (Fr.; spr.: boukoo). Groot
vat voor droge waren; Westindische
maat voor natte waren = ongeveer 400
liter.
Bouche close, (Fr.; spr.: boesje klooze).
Mondje dicht ! Bouche de dames, met
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room gevuld koekje ; Bouchee, yr. (Fr.:
spr. : boesjee), mondvol, pasteitje.
Bouche-nee, m. (Fr.; spr.: boesjenee).
Neusstopper.
Bouche que veux-tu, (Fr. ; spr.: boesjekeveutu). Mondje wat begeer je, d. i.
allerlei lekker eten.
Boucher, m. (Fr.; spr.: boesjee). Vleeschhouwer, slager ; Boucherie, vr. (Fr.;
spr.: boesjerie), slachterij, vleeschhouwerij ;
slachting, bloedbad.
Bouchet, m. (Fr.; spr : boesjee). Soort
van hypocras (van water, suiker en kaneel) ;
touw aan een sleepnet.
Bouche-trou, m. (Fr. ; spr.: boesjetroe).
Persoon of voorwerp dat slechts dient om
een leemte aan te vullen ; op het tooneel
onbeduidende rol; noodhulp.
Boucheeren, (Fr.; spr.: boesjeeren).
Dichtstoppen; kurken ; Bouchon, m. (Fr.:
spr. : boesjon), stop, prop, kurk op een
flesch; stroowisch om een paard te
wrijven; krans of tak als uithangbord
van een wijnhuis.
Boucle, yr. (Fr. ; spr. : boekle). Gesp ;
ring ; haarlok ; ringversiering; krul; Boucleeren, gespen, vastgespen ; krullen.
Boudeeren, (Fr. ; spr. : boedeeren). P rui len, mokken, pruttelen ; Bouderie, yr.
(Fr. ; spr.: boederie), gepruil, gemok, gepruttel ; Boudeur, m. (Fr.), pruiler, mokker ; Boudeuse, vr., pruilster, mokster ;
Boudoir, m. (Fr. ; spr.: boedowaar), zitkamer eener dame.
Boudin, m. (Fr.; spr. : boedein). Bipedworst, bloedbeuling ; mijnlont ; Boudinade,
yr. (Fr.; spr. : boedinade), lamsvleesch met
bloedworst aan bet spit gebraden.
Boudot, m. (Fr.; spr. : boedoo). Soort
van Bourgognewijn.
Boudry, m. (Fr.; spr : boedrie). Roode
en witte Zwitsersche wijn uit het kanton
Neuchatel, zoo genoemd naar de stad van
denzelfden naam.
Bouffant, (Fr.). Bol, rond uitstaand.
Bouffe, (Fr.). Kluchtig.
Bouffette, vr. (Fr.; spr.: boeffet). Kwastje
dat tot sieraad dient.
Bouffon, m. (Fr. ; spr. : boetfon). Potsenmaker, hofnar, hansworst ; Bouffonnerie,vr.(Fr.), grappenmakerij,klucht, grap.
Bougie, vr. (Fr.; spr. : boezjie). Waskaars ; katheter die dient om vernauwingen van de urinebuis en den endeldarm
te onderzoeken en te verwijden.
Bougre, m. (Fr. ; spr. : boegre). Verbastering van Bulgaar; knapenschender, verkeerde liefhebber, sodomieter, gemeene
kerel, schoft; bon bougre, goede vent.
Bouillant, (Fr.; spr.: boeljant). Kokend,
ziedend ; opbruisend.
Bouille, yr. (Fr.; spr.: boelje). Vissehers-

Soule

i88

kloet, plombeermerk der in- en uitgaande
rechten ; Bouillabaisse, yr. (Fr. ; spr. : boelfabeesse.) Provencaalsch gerecht bestaande
uit in gekruiden witten wijn gekookte visch
met bijvoeging van olijfolie, uien enz.;
Bouilleeren, plombeeren door de ambtenaren der in- en uitgaande rechten; Bouilli, m. (Fr. ; spr. : boelfie), pap, brij ; Bou11Wire, yr. (Fr. ; spr. : boeljoaar), schenkketel, theeketel ; Bouillon, m. (Fr. ; spr.:
boeljon), vleeschnat ; samengerold goudof zilverdraad ; Bouillotte, vr. (Fr. ; spr. :
boeljot), zeker kaartspel ; speelhol ; heetwaterstoof.
Soule, yr. (Fr. ; spr. : boel). Bal ; kop
(hoofd).
Boulepsitherie, yr. (Gr.). Genezing door
inademing van de dampen in een koestal.
Boulette, yr. (Fr.; spr. : boelet). Vleeschballetje ; flater, bok.
Boulevard, m. (Fr. ; spr. : boelevaar).
Breede straat met hooge huizen en twee
rijen boomen ; bolwerk, wal ; Boulevardeeren, rondslenteren ; Boulevardier, m.,
iemand die zijn dagen op de boulevards
to Parijs doorbrengt.
Bouleverseeren, (Fr.). Omverwerpen,
ten onderste boven keeren; Bouleversement, m. (Fr. ; spr. : boelversseman), omverwerping.
Boulimie, yr. (Fr. ; spr.: boelimie). Eetkoorts, onverzadelijke honger. (Zie Bulb.
miasis).
Bouliac, m. (Fr. ; spr.: boeljak). Roode
Bourgognewijn.
Boulin, yr. (Fr. ; spr.: boelein). Duivennest in een duiventil ; pot waarin duiven
nestelen ; steigergat in muren.
Boulineeren, (Fr. ; spr. : boelineeren).
Loeven, met halven wind zeilen ; onoprecht
handelen; ontvreemden, plunderen.
Bouline. vr. (Fr.: spr: boelien). Boelijn.
Boulingrin, m. (Fr.; spr.: boeleingrein),
Bowlinggreen, (Eng.; spr.: boolingrien),
geschoren grasperk.
Boulon,' m. (Fr.; spr.: boelon). Bout
met ronden kop en aan , het andere eind
een spleetveergat ; klinkbout ; spil in een
katrol; Boulonneeren, met khnkbouten
vastmaken.
Bouquet, m. (Fr.; spr. : boekee). Bloemruiker; geur (van fijnen wijn) ; bosje
fijne groenten ; schurft aan den bek der
schapen ; bloemstempel bij boekbinders ;
slotstuk van een vuurwerk ; Bouquetier,
m. (Fr.; spr.: boeketjee), bloemvaas ; vervaardiger of verkooper van bloemruikers;
Bouquetare, yr. (Fr. ; spr.: boeketjeer),
meisje dat bloemruikers vervaardigt of
verkoopt.
Bouquin, m. (Fr. ; spr.: boekein). Oude
bok ; rammelaar (hazen of konijnen); oud
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boek ; Bouquineeren, rammelen (van
hazen en konijnen); in oude boeken
snuffelen ; Bouquinerie, yr. (Fr.), handel
in oude boeken ; Bouquineur, m., liefhebber van oude boeken, snuffelaar in
oude boeken, boekenworm ; Bouquiniste,
m. (Fr.), handelaar in oude boeken (Zie
Antiquaar).
Bourbonnist, m. (Fr.; spr.: boerbonniesi).
Aanhanger der Bourbons; bet huis Bourbon
kwam op den Franschen troo p met
Hendrik IV (1589), werd er afgestooten
op 22 September 1792, kwam er weder
op in 1814 en werd opnieuw verjaagd in
Juli 1830, de laatste Koning uit ' dit huis
was Karel X.
Bourdalou,vr.(Fr.,spr.: boerdaloe). Hoedlint met een gesp ; langwerpige waterpot.
Bourdaloue, m. (Fr. ; spr.: boerdaloe),
(I632-17o4). Beroemd Fransch kanselredenaar, hofprediker van Lodewijk XIV.
Bourdine, yr. (Fr. ; spr.: boerdien).
Groote donkerroode perzik.
Bourdon, m. (Fr. ; spr.; boerdon). Pelgrimsstaf; hommel ; bas; brompijp in
een orgel; zeer groote zware klok.
Bourdonnet, m. (Fr.; spr.: boerdonnee).
Wiekje pluksel in een wond.
• Bourgeois, m. (Fr.: spr.: boerzjoa).
Burger, burgerman, man die tot den
middenstand behoort ; baas, patroon,
werkgever ; hospes, kosthuisbaas ; Bourgeois satisfait, (spr.: satiesfee), behoudend
burgerman die niet van staatkundige of ,
maatschappelijke hervormingen weten
wil; Bourgeoise, (Fr., spr.: boerzjoaaze),
hospita, burgervrouw; Bourgeoisie, yr.
(Fr. ; spr. : boerzfoazie), burgerij, burgerstand, middenstand; burgerschap.
Bourgogne, yr. (Fr.; spr. : boergonje).
Bourgondie ; —, m., wijn uit Bourgondie.
Bourgondie, o. Voormalig hertogdom in
Frankrijk;Tweede Bourgondische huis, o.,
vorstengeslacht dat van Jan de Goede,
koning van Frankrijk, afstamde en vier
hertogen opgeleverd heeft : Philips de
Koene (1361 – 1404), Jan ,yonder vrees

Philips de Goede (1419-1467),
Karel de Stoute (1467-1477) en gene hertogin Maria, die met Maximiliaan van Oos(1404- 1419),

tenrijk huwde (t 1482); Lodewijk XI,
koning van Frankrijk, vereenigde dit
hertogdom met Frankrijk; Lodewijk, hertog
van Bourgondie (1682-1712), kleinzoon
van Lodewijk XIV, werd door Fenelon
opgevoed.
Bourguignotte, yr. (Fr. ; spr. : boergienjot). Lichte helm, stormhoed.
Bourmont (Graaf van). Generaal onder
Napoleon I, deserteerde twee dagen vOcir
den slag bij Waterloo en nam in 183o
de stad Algiers in (1773—I846).

Bournoniet

189

Bournoniet, o. Zwart spiesglanserts.
Bournous = Boernoes.
Bourrade, vr. (Fr. ; spr. : boerraade). Slag
of stoot met de kolf van een geweer ;
ribbenstoot ; steek onder water ; veeg uit
de pan.
Bourrage, m. (Fr. ; spr. : boerraadzje).
Vulsel.
Bourrasque, yr. (Fr.; spr.: boerraske).
Rukwind, plotselinge windvlaag ; stormweder ; driftage uitval, uitbarsting van
drift of van pijn.
Bourre, yr. Haar tot opvulling van kussens enz. ; prop in een schietgeweer ; knop
die zich nog niet gezet heeft ; het overtollige, nuttelooze ; — de soie, floretzijde.
Bourreau, m. (Fr.; spr. : boerroo). Beul,
scherprechter; kwelduivel; —d'argent(spr. :
darzjan), geldverkwister, geldverslinder.
Bourree, yr. (Fr.). Takkenbos ; soort
van dans in Midden-Frankrijk.
Bourriche, yr. (Fr. ; spr.: boerriesje).
Grove langwerpige mand zonder oor,
teenen vogelkooi ; mand om wild, visch
en oesters te verzenden.
Bourrique, yr. (Fr. ; spr. : boerriek).
Ezelin als lastdier, pakezel ; paard dat
goed is voor den vilder, knol ; domme
vlegel, lomperd ; Bourriquet, m. (Fr. ; spr. :
boerrikee), jonge ezel ; windas in mijnen.
Bourse, (Fr. ; spr. : boers). Beurs, geldzakje, buidel (Zie Beurs).
Boursier, m. (Fr.; spr. : boersjee). Student die uit een beurs studeert ; kostelooze
leerling; degene die de beurs houdt ;
beursbezoeker, beursman ; Boursiere, yr.
(Fr.; spr.: boersjeer), beurzenmaakster ;
penningmeesteres in kloosters.
Boussingaultia, (spr. : boesseingotia).
Plantensoort uit de familie der Chenopo-

diacein.
Boussole, yr. (Fr.; spr. : boessool). Kompas ; richtsnoer, wegwijzer.
Boutade, vr. (Fr.; spr. : boetade). Inval,
nuk, kuur.
Boutefeu, m. (Fr.; spr.: boetefeu). Iemand
die voor het aanmaken en uitdooven der
vuren zorgt ; lontstok ; stokebrand, raddraaier.
Boute-hors, m. (Fr. ; spr.: boeteor).
Stuivertje wisselen, boompje ruilen.
Bouteiliage, m. (Fr.; spr. : boeteiljaazie).
Flesschengeld, belasting op wijn; Bouteille, yr. (Fr. ; spr. : boetedje), flesch ;
Bouteiller, m. (Fr.; spr. : boetesifte), keldermeester ; flesschenfabrikant.
Boutelona. Plantensoort uit de famine
der Gramineas.
Bouterolle, yr. (Fr.; spr : boeterol).
Knopstempel der goudsmeden; rond
graveerijzer; kloof in den baard van een
sleutel ; oorband aan een degen.

Boycot
Boute-selle, m. (Fr.; spr.: boetsel). Sein
met de trompet dat de cavaleristen moeten
opstijgen.
Boutillier = Bouteiller.
Boutique, vr. (Fr.: spr.: boetiek). Winkel;
kermiskraam ; Boutiquier, m. (Fr.; spr.:
boetiekjee), wip kelier. Zie Apotheek, Bodega, Bottega.
Bouton, m. (Fr.; spr.: boeton). Knop ;
puist; knoop; druif aan een stuk geschut;
vizierkorrel aan een geweer ; Boutonnê,
(spr.: boetonnee), toegeknoopt, puistig ;
geheimhoudend, zoo dicht als een pot;
Boutonnement, m. (Fr.; spr : boetonneman),
het knoppen schieten ; Boutonnerie, yr.
(spr.: boetonnerie), knoopenfabriek ; Boutonnier, m. (spr.: boetonjee), knoopenmaker ; Boutonniere, vr. (spr.: boetonjeer),
knoopsgat; insnijding in de bilnaad ; Boutonomantie, yr., waarzeggerij uit knoopen, het knoopen tellen op een jas om
te bepalen of men ja of neen zeggen zal.
Bouts-rimes, mrv. (Fr.; spr.: boerimee).
Opgegevene eindrijmen; het gedicht
waarin deze voorkomen.
Bouture, yr. (Fr.; spr.: boetuur). Stek;
witkokersloog, wijnsteenloog.
Bouvier, m. (Fr.; spr.: boevjee). Ossendrijver; Bouviere, yr. (Fr.; spr.: boevjeer),
ossendrijfster.
Bouw. Nederlandsch-Indische vlaktemaat = 71 are.
Bouzac, m. Gegiste drank der Arabieren.
Bovina fames, yr. (Lat.). Ossenhonger,
onverzadelijke honger.
Bowie-knife, (Eng.; spr: bofeneif ).
Jachtmes met kromme punt in NoordAmerika.
.
Bowl, (Eng.; spr.: boot). Groote kom
om bisschop, punch, maitrank in te doen
en met een lepel er uit te scheppen.
Bowling-green. Zie Boulingrin.
Bowsprit, (Eng.; spr.: boosprit). Boegspriet.
Box, (Eng.; spr.: boks). Doos; loge in
; stalling voor een paard;
den sChouwbur
g
klap op het hood of om de ooren.
Boxer, m. (Eng.; spr.: bokser). Vuistvechter, bokser.
Boy, m. (Eng. ; spr.: boot). Jongen,
knaap. Zie Cowboy en Whiteboy.
Boycot, (Eng.; spr.: booikot). (Eigenlijk
de naam van een Engelschen kapitein
die door zijn groote strengheid in het
bestuur en beheer der Iersche landgoederen van graaf Erne door het Iersche
yolk formeel in den ban werd gedaan).
Uitsluiting, doodverklaring van een bij
het yolk gehaat persoon, bij wien men
niet koopen of voor wien men niet
werken wil ; Boycotten, uitsluiten, in den
ban doen, doodverklaren.

Boza
Boza, yr. Turksch bier uit gerst en
gierst.
B. P. D. = Bono publico datum, (Lat.).
Tot nut van het publiek geschonken.
B. Q. = Bene quiescat, (Lat.). Hij
ruste zacht I
Br. = Bromium.
Brabancon, m. (Fr.). Brabander; Brabanconne, vr., het Belgische volkslied
door Jenneval gedicht en door Campenhout
op muziek gezet.
Brabante en Brabantille, yr. Grof
Vlaamsch linnen.
Brabeum, o. (Gr.). Kleinood ; dank ;
kampprijs; Brabent, m., bestuurder der
wedstrijden ; kamprechter.
Braca of Bracca, yr. (Lat.). Broek ;
Bracatus, m. (Lat.), in een broek gekleed.
Braca, (Port.), Braza, (Sp.), Braccio,
(Ital. ; spr. : brattsjo), m. Arm, ellemaat;
altviool.
Bracelet, m. (Fr. ; spr. : brasslet). Armband; (bij vergulders) armleer ; Braceletten, mrv. (Fr. ; spr.: brassletten), armbanden.
Brachelytres, m. mrv. (Fr.). Rooftorren.
Bracherium. Breukband.
Brachetto, (Ital.; spr.: braketto). Een
wijnsoort uit de omstreken van Turijn
en Alessandria.
Brachiaal, (Lat.). Tot den arm behoorend ; Brachiaalarterie, yr., armslagader ; Brachiale, o. (Lat.) en Brachialis,
yr. (Lat.), armband.
Brachinus. Bombardeerkever.
Brachiometer, m. (Gr.-Lat.). Armmeter ;
Brachioncus,m., armgezwel ; Brachionister, m. pr.), armband ; Brachionkosis =
Brachioncus ; Brachiopoden, m. mrv.,
klasse van weekdieren met twee schelpen, armpootigen ; Brachiopodisch, met
armen, die voor voeten dienen; BrachiopOre, m. (Fr.), visch met armvormige
vinnen ; Brachiostomisch, met armen aan
den mond ; Brachiotomie, het afzetten
van den arm.
Brachistochroon, (Gr.). Bocht die een
lichaam moet beschrijven, om in den
kortsten tijd van het eene punt naar het
andere te komen ; kromme lijn van den
kortsten val.
Brachium, o. (Lat.) en Brachion, m.
(Gr.). Arm, macht ; Brachium ecclesiasticum, macht der geestelijkheid ; Brachium saeculare, wereldlijke macht
Brachmanen, zie Britminen.
Brachy, (Gr.). Als voorvoegsel = kort.
Brachybiotiek, yr. (Gr.), de kunst het
leven te verkorten tegenover Macroblotiek, z. a.); Brachybiotisch, korten tijd
levend; Brachycatalectisch, (vers) waaraan een voet ontbreekt (term in de me-
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triek der oudheid); Brachycephaal, kortschedelig , Brachychronisch, korten tijd
durend, kortstondig; Brachydactylisch,
met korte vingers of teenen ; Brachydromisch, kort van loop; Brachyglossisch, kort van tong ; Brachygraaf, m.,
schrijver, die met verkortingen schrijft,
snelschrijver ; Brachygraphie, yr., het
schrijven met verkortingen, snelschrijfkunst, (zie Stenographic en Tachygraphie) ; Brachygraphisch, snelschrijvend ;
Brachykladisch, kort van twijgen of
takken ; Brachylogie, yr., kortheid van
uitdrukking, kunst om kort te zijn; door
kortheid duistere wijze van schrijven;
Brachylogisch, beknopt, kort, kortsprekend ; Brachylogus, m., iemand, die er
zich op toelegt kort te zijn in het spreken ;
Brachylogus .juris civilis, leerboek van
het Romeinsche recht uit de ne eeuw n.
C. ; Brachymetropie, vr., kortzichtigheid,
bijziendheid ; Brachypetalisch, met
korte bloembladeren ; Brachypneuma, o.,
kortademigheid ; Brachypneumatisch,
kortademig ; Brachypnoea, yr., aamborstigheid; Brachypodisch, kortbeenig, kortpootig ; Brachypodium, plantensoort uit
de familie der Gramineen, Brachypteren,
mrv., kortvleugeligen, insecten met korte
vleugels; Brachypterisch, kortvleugelig;
Brachyscii, mrv., kortschaduwigen, bewoners der heete luchtstreek, die slechts
een korte schaduw hebben ; Brachysyllabus, m., versvoet uit korte lettergrepen
bestaande ; Brachytelescoop, korte telescoop met groote lenzen ; Brachyuren,
mrv., kortstaartig (van dieren), als zelfst.
nmw. krabben.
Braciere, m. (Ital.; spr.: bratsjeer).
Kolenbekken.
Bracon, m. (Fr.). Stut eener sluisdeur.
Braconnage, m. (Fr.; spr.: brakonaazi).
Strooperij, het stroopen ; als rechtsterm =
jusprimaepoctis; Braconneeren, stroopen;
Braconnier, m., (spr.: brakonjee) strooper.
Bracteaten, mrv. (Lat.). Holle munten,
uit een dun blaadje zilver (soms ook
goud) gemaakt (in de Middeleeuwen).
Brady, (Gr.). Als voorvoegsel = traag;
Bradyakoe, yr. (Gr.), hardhoorigheid;
Bradyglossie, yr., het zwaar van tong
zijn; Bradyglottisch, zwaar van tong;
Bradykardie, vr., het langzamer slaan
van den pols ; Bradylalie, yr., het langzaam, moeilijk spreken ; Bradylogle, vr.,
het moeilijk spreken ; Bradymasesis, vr.,
het moeilijk kauwen; Bradype, m., luiaard ; Bradypepsie, yr., trage, slechte
spijsvertering ; Bradypeptisch, slecht
verterend ; Bradyphrasie, vr. = Bradylane; Bradyspermatisch, moeilijk zaadschietend ; Bradyspermatismus, m., moei-

Braga
lijke zaadschieting ; Bradysurie, yr.,
moeilijke waterloozing, koude pis.
Braga, m. Op bier gelijkende drank,
bereid uit havermeel en hop in Siberie
en Wallachije.
Braggard, m. (Eng.; spr.: breggerd).
Snoever, opsnijder ; Braggardisme, m.,
snoeverij, opsnijderij.
Bragged, (Eng.). Honingbier.
Bragi. De god der dichtkunst in de
Scandinavische mythologie ; Bragr, de
dichtkunst.
Bragozzo, (Ital.). Overdekt visschersvaartuig met twee masten.
Brahmanen. Zie Braminen.
Brai, m. (Fr.; spr.: bree). Met traan
vermengde vloeibare hars voor het kalfateren van schepen.
Brainard, m. (Fr.; spr.: braljaar).
Schreeuwer.
Braise, yr. (Fr.; spr.: breeze). Kolengloed, gloeiende kolen, heete asch, bakkers kolen ; geld ; Bralseeren, op een zacht
vuur gaar laten worden.
Bramarbas, m. (Naar den naam van
een pocher in een blijspel van Holberg).
Vechtersbaas, grootspreker ; Bramarbaseeren, den vechtersbaas uithangen.
Braminen, mrv. Priesters, vereerders,
dienaars van den Indischen god Brahma;
Braminisme of Brahmalsme, o., aanbidding van Brahma, leer der Braminen.
Brancard, m. (Fr; spr. : brankaar).
Draagbaar, berrie ; (van een rijtuig) disselboom, lamoen ; Brancardier, m. (spr.:
brankaardjee), berriedrager, hospitaalsolda at ; paard dat in een lamoen loopt ;
Brancardwagen, m., vrachtwagen.
Branche, yr. (Fr.; spr.: bransj). Tak ;
tak van een stamboom, tak eener familie ;
— de commerce, tak van koophandel;
les branches d'une science, de takken of
vakken eener wetenschap ; beroep.
Branchien, o. mrv. (Gr.). Kieuwen ; (bij
insecten) ademhalingswerktuigen ; Branchiaal, de kieuwen betreffend ; respiration
branchiale, ademhaling door kieuwen ;
Branchiopoden, schelpdieren met kieuwen aan de pooten.
Branchos, m. (Gr.). Heeschheid.
Brancos, m. mrv. (Port.). Poedersuiker
(uit Lissabon).
Brandade, yr. (Fr.; spr.: brandaad).
Provencaalsch gerecht van kabeljauw
met room, olie, eieren en knoflook.
Brandebourg, yr. (Fr.). Schanslooper,
lange overjas.
Brandebourgs, m. mrv. (Fr.). Lussen
(aan een jas, in plaats van knoopsgaten),
knooplussen, lussen op de uniform.
Brandeum, o. (Lat.). Doek, dien men op
het graf der martelaren legde of met
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hunne reliquieen aanraakte, om hem als
aandenken te bewaren.
Brandon, m. Stroowisch, ten teeken,
dat een stuk land niet beweid mag
worden of dat er op het te veld staande
gewas van een akker gerechtelijk beslag
gelegd is; brandend hout, brandende
stroowisch, stroofakkel ; Saisie-brandon,
gerechtelijk beslag op het te veld staande
gewas ; Brandonneeren, met een stroowisch merken (weiland, ten teeken dat
het niet beweid mag worden, of een akker,
ten teeken dat er gerechtelijk beslag op
het te veld staande gewas is gelegd).
Brandy. (Eng.; spr.: brendie). Brandewijn.
Branka, yr. (Russisch). Het des nachts
oplichten van recruten in Polen en Rusland.
Branle, m. (Fr.). Slingering, zwaaiing ;
reidans, rondedans ; hangmat; Branlebas, (scheepscommando) de hangmatten
wegruimen, de voorbereiding tot het
gevecht aan boord van een oorlogsschip ;
helsch lawaai.
Branleeren, (Fr.). Slingeren, heen en
weer bewegen, heen en weer schudden.
Braque, m. en yr. (Fr.). Brakhond,
brak.
Bras dessus Bras dessous. (Fr.; spr.:
bradesu bradesoe). Arm in arm, vertrouwelijk.
Brasero, m. (Sp.). Kolenvuur, vuurpan,
die zich in Zuid-Amerika in alle kamers
bevindt.
Brasilethout, o. Onecht Braziliaansch
hout.
Brasilia. De 293e der kleine planter.
Brasiline. Roode kleurstof uit Braziliaansch bout voortkomend.
Brassard, m. (Fr.; spr. : brassaar). Armstuk, armplaat (van een wapenrusting).
Brasse, yr. (Fr.). Vadem, (lengtemaat
van zes voet), vaam ; touw aan de ra, bras.
Brasserie, yr. (Fr.). Brouwerij, bierbrouwerij ; bierhuis, bierkneip ; Brasseur,
m., brouwer, bierbrouwer, bierhuishouder.
Brassica, yr. (Lat.). Kool, plantensoort
uit de familie der Cruciferen.
Bratsche, yr. Zie Viola di braccio,
(Ital. ; spr. : brattsjo). Altviool.
Braula. Bijenluis.
Brava. Bedwelmende drank der Kamtschadalen.
Bravaccio, m. (Ital.; spr. ; bravatsjo),
= Bravache ; Bravache, m. (Fr. ; spr.:
bravasj), zwetser, snoever; Bravacheeren,
zwetsen, snoeven, opsnijden ; Bravado,
vr. (Fr.), snoeverij, grootspraak ; Bravazzo
= Bravache ; Braveeren, trotseeren,
verachten ; Braverie, yr. (Fr.), kleederpracht, (het) pronken met kleederen ; Bravissimo, zeer goed, voortreffe-

Bray
lijk ; Bravo, goed zoo, teeken van bijval
in den schouwburg en bij concerten ;
Bravo, (Ital. mrv. Bravi), gehuurde moordenaar, sluipmoordenaar, bandiet Bra.voure, (Fr.), heldhaftigheid; Air de bravoure, of Bravour-aria, aria, die er op
berekend is om succes tebehalen, evenzoo
Bravour-rol, Bravourstuk enz. ; Bravou=
res, yr., mrv. (iron.), heldendaden.
Bray. Zie Brai ; Brayeeren, (een schip)
teren.
Brayera. Plantensoort uit de familie
der Rosacein.
Braziliaan. Edeltopaas.
Braziliaansch hout. Zie Pernambuco.
Break, (Eng. ; spr. : brik). Een open
vierwielig rijtuig.
Breakfast, (Eng.; spr.: brékfest). Ontbijt.
Brecci, yr. Breccia, (Ital. ; spr. : brettsja).
Soort van hard marmer ; uit puin en
gruis,klei en jaspis samengestelde rotssoort.
Brêche, (Fr.). Zie Bres.
Bredir, (Fr.). Met strookjes leer of
riempjes aan elkaar hechten.
Bredouille, yr. (Fr.; spr.: bredoelje).
Merkje bij het triktrakspel, .ten teeken
dat men al de punten gemaakt heeft,
zonder dat door de tegenpartij iets gemaakt is; Bredouilleeren, door te veel haast
onverstaanbaar spreken, over zijn eigen
woorden struikelen; Bredouilleur, m.
(Fr.), onverstaanbare spreker door te
veel haast.
Bregma, o. (Gr.). Schedel, voorhoofd,
schedelkruin bij kinderen.
Brelan, m. (Fr.). Kleuren (een kaartspel, waarbij ieder speler slechts drie
kaarten krijgt); Brelandeeren, altijd in
speelhuizen zitten, aan het spel verslaafd
zijn; Brelandier, m., speler, dobbelaar.
(Fr. ; spr.: breliekbrelok). Verward, door elkaar.
Breloque. Zie Berloque.
Brenta. Een voormalige wijnmaat in
Italic en Zwitserland.
Brephotropheum of Brephotrophium,
o. (Gr.). Vondelingshuis; Brephotrophus,
m. (Gr.), vader in een vondelingshuis.
Bres, yr. Break, scheur ; opening in
een vestingmuur, waardoor heen men
storm loopt.
Breschith. (Hebr.). In den beginne ; het
eerste boek van het Oude Testament,
dat met dit woord begint.
Bresciaansch staal. Een soort ruw
staal uit Brescia.
Bresilleeren. Met Braziliaansch hout
verven.
Bretagne, yr. (Fr.). Voormalige Fransche
provincie, met de hoofdstad Rennes, nu
de departementen Finistere, Cates-duNord, Ile-et-Vilaine, Loire-Inférieure en
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Morbihan. Deze provincie werd eerst in
1532 bij Frankrijk ingelijfd. De inwoners
heeten Bretons.
Bretailleur, m. (Fr. ; spr. : bretaljeur).
Vechtersbaas.
Bretaniotte, m. (Ital.). Ingezouten
kabeljauw.
Bretelle, vr. (Fr.). Draagband, draagriem, singel, mrv. broekdrager.
Breve, m. (Ital.). Herderlijke brief van
den paus ; .Brevet, open brief, diploma,
aanstelling, akte, contract (zie Patent),
Brevet d'invention, octrooi ; Brevete, m.
geoctrooieerde, houder van een octrooi;
Breveteeren, octrooi verleenen (aan een
uitvinder), een aanstelling geven.
Breviarium, o. (Lat.). Kort overzicht,
uittreksel ; Breviarium Blaricianum of
Lex Romana Visigothorum, wetboek
voor de Romeinsche onderdanen van het
West-Gothische rijk, in 506 n. C. onder de
regeering van koning Alaric II ingevoerd;
op het oogenblik der invoering van dit
wetboek omvatte het West-Gothische rijk
behalve een groot deel van Spanje ook
nog het zuiden van Frankrijk, en hoewel
dit laatste na den slag bij Vouille, waarin
Alaric sneuvelde (5o7), spoedig in handen
der Franken geraakte, bleef toch het
Breviarium tot in de 12e eeuw in geheel
Frankrijk en West-Zwitserland van kracht;
getijboek, brevier (voor Catholieke geestelijken); Breviatio of Breviatura, yr., afkorting; Brevicollisch, korthalzig; Brevier
= Breviarium; Breviloquentia, yr. (Lat.),
kortheid van uitdrukking = Brachylogie ;
Brevilinguia, korttongigen (van dieren) ;
Breviloquium, o., korte, bondige rede
Brevimanu, dadelijk, zonder oponthoud;
Brevimanu traditio, overdracht van den
eigendom aan iemand, die de zaak reeds
bezit, b.v. overdracht van den eigendom
van een huis aan een huurder, die reeds
in dat huis woont en het vervolgens van
den eigenaar koopt ; Brevipennes, vogels
met korte vleugels, struisvogels ; Brevis,
korte noot; Brevitatis causa, kortheidshalve ; Breviter, kortweg.
Brexia. Plantensoort uit de familie der

Brexiaceen.
Briancon. Stad in het departement der
Hautes-Alpes aan de Durance (Frankrijk)
met 6,600 inwoners ; Craie de Briancon,
een soort zachte talksteen.
Bric-k-brac, m. (Fr. ; spr.: briekabrak).
Oud goed; marchand de —, uitdrager.
Bricole, yr. (Fr.). Springriem (aan een
paardetuig), weeromstoot (van een stoot
op het biljart) ; het terugspringen (van
een kogel); Bricoleeren, door terugspringen treffen, niet recht door zee gaan.
Brifeur, m. (Fr.). Schrokker, vreetzak.

Briga
Briga, yr. (Middeleeuwsch Lat.). Strijd,
partij, aanhang.
Brigade. Legerafdeeling bestaande uit
2 of 3 regimenten : de indeeling in brigaden
komt bij de infanterie, de cavalerie en
de artillerie voor ; Demi-brigade, (halve
brigade), benaming der regimenten in het
leger der eerste Fransche republiek ; in
den Italiaanschen veldtocht onderscheidden
zich vooral de 32e demi-brigade o.a. bij
Roveredo (4 September 1796), Arcola (17
November 1796) en Rivoli (17 Januari
1797) en de 57e demi-brigade die wegens
haar dapperheid in het gevecht bij la
Favorita, waarin de laatste poging der
Oostenrijkers om Mantua te ontzetten,
verijdeld werd, den bijnaam „la terrible'
kreeg (16 Januari 1797); naar het voorbeeld der Fransche legers werd ook in
het leger der Bataafsche republiek de
infanterie van linie ingedeeld in halvebrigaden en wel ten getale van 7, ieder
a 3 bataillons ; in' den veldtocht in NoordHolland (1799) onderscheidde zich de
Bataafsche 6e halve-brigade door in den
slag bij Bergen de Russen te helpen insluiten ; dezelfde h.-b. streed in het volgende jaar tegen de Oostenrijkers aan
den Mein; ijzeren brigade, beroemde
Oostenrijksche brigade, bestaande uit de
regimenten infanterie no. 3o en no. 34
en het bataillon jagers no. 18, kreeg dezen
naam wegens het bestormen van den
Konigsberg bij Sleeswijk in den DuitschDeenschen oorlog van 1864 en streed in
1866 tegen de Pruisen in Bohemen.
Brigadier. Commandant eener brigade,
meestal een generaal-majoor, in het
Fransche leger een general de brigade,
soms ook een kolonel; Brigadier heet
ook de korporaal bij de cavalerie ; in het
Fransche leger draagt bij alle bereden
wapens de korporaal dezen naam.
Brigand, m. (Fr. ; spr. : brigan). (Gewapende) struikroover, roover, afzetter ;
Brigandage, m. (Fr.; spr. : brigandaazj),
struikrooverij, rooverij, knevelarij, afzetterij ; Brigandine, yr. (Fr.; spr.: brigana'ien), lichte metalen wapenrusting;
Brigandeeren, rooven plunderen.
Briganten. Volksstam in het noorden
van Engeland, bekend door zijne oorlogen
met de Romeinen. Zie Britannia.
Brigantin, m. (Fr. ; spr. : brigantein).
Brigantijn, snelzeilend tweemastschip,
kaperschip; Brigantine, yr. (Fr.), bezaanzeil ; soort van brigantijn.
Brighelia, m. Karaktermasker van het
Italiaansch tooneel een trotschen en
sluwen burger voorstellend.
Brightsche ziekte. Een nierziekte,
waarvan de kenteekenen zijn waterzucht
BAALE, Handboek.
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en het afscheiden van eiwitstofhoudende
urine, zoo genoemd naar den Engelschen
doctor Bright (spr. : breit).
Brigitta, Brigitte, yr. (Oudduitsche
eigennaam). De stralende, helder schitterende ; Brigittenorde, een geestelijke
orde van monniken en nonnen in 1348
gesticht door de heilige Brigitta(I3o4-1373).
Brignole, vr. (Fr.; spr.: brienjol). Gedroogde pruim, aldus genoemd naar de
stad Brignoles in Provence.
Brignolette, yr. (Fr.; spr. : brienjolet).
Peervormige diamant.
Brigue, yr. (Fr.; spr. : brieg). Kuiperij,
onderhandsch gewroet ; Brigueeren, (door
kuiperij) trachten te krijgen, hunkeren
naar, azen op ; Brigueur, m. (Fr.), hunkeraar, — d'eloges, hunkeraar naar lof,
azer op loftuitingen.
Brik, yr. (Eng. ; spr. : brig). Tweemastschip met raas aan beide masten.
Brillant, m. (Fr.; spr. : brieljant). Briljant, geslepen diamant ; Brillant, schitterend, fonkelend, levendig ; Brillante, (Ital.),
met gloed, met vuur •; Brillanteeren, (een
diamant) van onderen en van boven slijpen, briljanteeren, een valschen glans (aan
werk van den geest) geven, opsmukken ;
Brillantine, yr. (Fr ), schitterende stof ;
smeersel voor den baard en het haar.
Brilleeren. Schitteren, glinsteren, fonkelen, flikkeren.
Brillante, m. (Fr.). Witte katoenen stof
met kleine, blinkende ingeweven figuren.
Brimade, yr. (Fr.). Ontgroening van
studenten en soldaten.
Brimborion, m. (Fr.). Snuisterij, vodderij, nietigheid, kleinigheid.
Brincoli, mrv. (Ital.). Reken- of speelpenningen.
Brio, m. (Ital.). Levendigheid, vuur.
Brioche, yr. (Fr.; spr.: brioosje). Profetenbroodje, profetenkoekje (een gebakje
van meel, boter en eieren); faire des
brioches, stommiteiten begaan.
Brioso, (Ital.) = con brio. Levendig met
vuur.
Brique, yr. (Fr.; spr.: briek). Klinker
(d.i. tichelsteen, baksteen), steen ; Briquet,
m. (Fr.). Vuurstaal, vuurslag, tonderdoos,
infanteriesabel, klmg, kleine brakhond ;
Briquetage, m. (Fr.; spr. : brieketaazi),
hoop steepen, inlegwerk van tegeltjes,
schilderwerk dat op een muur gelijkt ;
Briqueteeren, (een muur) met pleisterkalk
het voorkomen geven, alsof hij van baksteenen opgetrokken was ; Briqueterie,
yr. (Fr.; sr.
P : briektrie), steenbakkerij,
ticheloven, steenoven.
Brisant. Verbrijzelend, verpletterend ;
wordt gezegd van ontplofbare stollen,
wier duur van ontploffing kort is.
13
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Briscambille, yr. (Fr.). Pandoer (zeker
kaartspel).
Brise, yr. (Fr.). Bries, frisch windje,
stijve koelte.
Brisement forc6, (Fr.; spr. : brieseman
forsee). Het met geweld verscheuren van
peezige of beenige vergroeiingen der gewrichten.
Brisoletten.Gebradene vleeschballetj es.
Brisure, y r. (Fr.). Breuk, barst, knak ;
bijteeken (in een wapen ter aanduiding
van een jongeren tak); plaats waar een
mast, enz. mteengenomen kan worden;
verlenging van de flank van een bastion.
Britannia. Naam van Engeland als
Romeinsche provincie ; hoewel Caesar
tweemaal naar Britannia was overge•
stoken (in de jaren 55 en 54 v. C.) begon
de verovering van het eiland eerst onder de
regeering van keizer Claudius in het jaar
43 n. C.; in de volgende jaren werd het
zuiden van Br. onderworpen, doch reeds in
6o n. C. brak eengeweldige opstand uit,
welke gelegenheid, volgens Tacitus,
meer dan p000 Romeinsche onderdanen
vermoord werden, die echter door den stadhouder Suetonius Paullinus spoedig werd
bedwongen, nadat hij de opstandelingen
in den slag bij Camulodunum (Colchester)
had verslagen, waarop het hoofd van den
opstand, koningin Boudicca zich vergiftigde • in het laatst der le eeuw en het
begin der 2e eeuw n. C. werd vooral
in teen de Briganten (z. a.) die
nog in de laatste jaren van de regeering
no
van keizer Trajanus (t 117 n. C. een
geheel legioen, het negende, vernietigden.
Onder de regeering van keizer Hadrianus
werd in 122 n. C. en volgende jaren de
eerste . grenswal ter bescherming der
provincie opgericht (Zie Hadrian' vallum);
onder Antoninus Pius volgde de tweede
(Zie Antonini vallum) waarmede de Romeinsche heerschappij Naar noordelijkste
punt bereikte. De bescherming door deze
wallen verleend was echter ales behalve
voldoende ; keizer Septimius Severus
moest zich naar Britannia begeven om
de aanvallen der Schotsche Hooglanders
of te weren ; hij stierf in 211 n. C. te
Eburacum (York). De provincie ging in
het begin der 5e eeuw n. C. voor het
Romeinsche rijk verloren, toen zij van
hare bezettingstroepen werd ontbloot, die
op andere punten moesten worden gebruikt.
Britannicus. Zoon van keizer Claudius
(41-54 n. C.) en Messalina, door Nero
vergiftigd ; tragedie van Racine.
Britinianen, mrv. Een broederschap
van Augustijner monniken.
British Empire League. Britsche rijksbond, eene vereeniging, die ten doel heeft

Broccoli
een nauwere aaneensluiting tusschen
En eland en de Engelsche leolonien tot
stand te brengen.
British Museum. Britsch Museum te
Londen, beroemd om zijn uitgebreide
verzamelingen voor kunsten en wetenschappen.
Britomartis, yr. (Gr.). Godin, welke
voornamelijk in het oostelijk gedeelte van
het eiland Creta in den omtrek van het
Dictegebergte -werd vereerd, later met
Diana vereenzelvigd.
Britschka. Open lichte wagen, die 's
winters in een slede veranderd wordt;
licht reisrijtuig in Rusland in gebruik.
Brise yr. (Fr.). Trilgras, plantensoort
uit de eamilie der Gramineen.
Brizomant, m. (Gr.). Droomuitlegger ;
Brizomantie, yr. (Gr.), voorzegging van
de toekomst uit droomen, droomverklaring,
droomuitlegging (naar de godin Brszo, die
op Delos vereerd werd en orakels gaf
door middel van droomen).
Br. m. = Brevi manu, (Lat.). Dadelijk,
zonder oponthoud ; brevi manu traditio,
is de overdracht eener zaak, waarbij
geen levering wordt vereischt, aangezien
de verkrijger de zaak reeds op eens
anders naam onder zich heeft, b.v. wan•
neer de huurder de zaak, die hij in huur
heeft, van den verhuurder koopt.
Brocanteeren,(Fr.).Porselein,schilderijen
enz. opkoopen, om ze weder te verkoopen ;
in rariteiten en oudheden doen ; Brocanteur, m. (Fr.), iemand, die in schilderijen
en oudheden doet, uitdrager ; Brocanteuse,
yr. (Fr.), vrouw, die in schilderijen en
oudheden doet, uitdraagster.
Brocard, m. (Fr. spr. : brookaar). Bijtende scherts, stekelig gezegde, spotternij, hatelijkheid ; Brocardeeren, (Fr.),
schimpen en schieten op ;brocarder le
tiers et le quart, op iedereen iets te zeggen
hebben ; Brocardeur, m. (Fr.) en Brocardeuse, yr. (Fr.), iemand, die veel van
schimpen en schieten houdt, schendtong,
iemand die op iedereen iets te ze en heeft.
Brocardicum juris, o. (Lat.). Rechtsregel (in de middeleeuwsche rechtspraak)
naar men wil aldus genoemd naar Burc(h)ard, bisschop van Worms in de ude
eeuw ; regulae Burc(h)ardicae of Brocardicae, algemeene leerstukken van het
pauselijk recht, b.v. wie borgt wordt geworgd.
Brocart, m. (Fr.). (Voorheen) goud- of
zilverlaken, brocade, (thans) gebloemde
zijde; Brocatelle, yr. (Fr.), brocatel
(zekere stof van grove zijde en katoen);
gevlamde marmersteen.
Broccoli, mrv. (Ital.). Spruitkool, Italiaansche kool.

Broche
Broche, vr. (Fr.; spr. : broosje) Doekspeld, borstspeld; spit, braadspit ; rons ;
(van een schietschijf) hart, middelpunt,
ijzeren stiftje ; (in het sleutelgat van een
slot) stift, die in de pijp van den sleutel
gaat; (aan een spinnewiel, en aan verscheidene andere dingen) spilt (aan een
vat) tapje, zwikje, deuvik ; (bij kaarsenmakers) spijltje, speetje, stokje (om de
kaarsen aan te hangen) ; (bij schoenmakers) bros ; (bij slachters) priem ; (bij geweermakers) dril (om een fat te verwijden);
(bij vervaardigers van breiwerk) breinaald.
Broches, vr. mrv. (Fr.), slagtanden van een
wild zwijn; eerste gewei van een reebok.
Brochd, (Fr.). Doorwerkt (met goud- of
zilverdraad), gebloemd ; (van boeken) ingenaaid (niet ingebonden) ; Brocheeren,
doorwerken (met zijde, met gouddraad, met
zilverdraad enz.), (bij boekbinders) innaaien; losjes ineenzetten, samenflansen,
ophameren ; breien ; (bij hoefsmeden)
spijkers slaan in de hoeven van een paard ;
Brochure, yr. (Fr.); klein geschrift, vlugschrift • het innaaien(van boeken).
Brockenperle, yr. (D.). Scheeve, ongelijke parel.
Brocoli = Broccoli.
Brodequin, m. (Fr.; spr.: broodkein) Rijglaarsje, modderlaars, overlaars, tooneellaars ; Brodequins, m. mrv. (Fr.), Spaansche laarzen, scheenschroeven (marteltuig
om gevangenen te pijnigen) ; sokken in
de rijlaarzen.
Brodeeren, (Fr.). Borduren, dingen vertellen, die men uit zijn duim zuigt ; Broderie, yr. (Fr.), borduurwerk, borduursel,
rand om een bloemperk; bijhangsel,
bijhang, bijvoegsel; Brodeur, m. (Fr.),
borduurder ; afzetter, oplichter ; Brodeuse,
yr. (Fr.), borduurster.
Brogllo, m. (Ital.; spr. : broljo). Verwarring, opstand; een lichte Italiaansche
wijn.
Brohk, m. (D.). Broeking, touw om het
kanon bij het afvuren tegen te houden.
Brokaat, Brokatel. Zie Brocart, Brocatelle.
Broken-down, (Eng.; spr.: brokendoun).
Neergestort (bij de rensport).
Broker, (Eng.). Makelaar.
Bromaat, m. Broomzuurzout.
Bromatographie, vr. (Gr.). Beschrijving
van de voedingsmiddelen ; Bromatologle,
yr., verhandeling over of leer van de
voedingsmiddelen ; Bromatologisch, de
leer der voedingsmiddelen betreffend ;
BromatomOtrie, vr. (Fr.), maat der hoeveelheid levensmiddelen per dag.
Bromelia. Plantensoort uit de familie
der Bromeliaceen (Ananas);
Bromique. Acide– , broomzuur.
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Broom
Bromium, Zie Broom.
Bromoform. Een op chloroform lijkende vloeistof (CHBr,).
Bromum. Zie Broom.
Bromure, m. (Fr.). Samenstelling van
broom en een ander lichaam.
Bromus. Wilde haver, dolik, plant uit
de familie der Gramineen.
Bronchade, yr. Struikeling (van
een paard); Broncheeren, struikelen.
Bronchiaal of Bronchique. Tot de
takken der luchtpijp behoorende; Bronchiaalcatarrh, ontsteking van de slijmvliezen van de takken der luchtpijp ; Bronchiectasie, yr. (Gr.), uitzetting der luchtpijpstakken ; Bronchlen, mrv., de takken
van de luchtpijp ; Bronchiolus, steelvormige punt eener Bronchie; Bronchitis,
yr. (Gr.), ontsteking der luchtpijpstakken ;
Bronchocele, m., kropgezwel, gezwel aan
de groote slagader in den hals ; Bronchophonle, yr., heeschheid, schorheid;
Bronchopneumonia, vr., ontsteking van
de takken van de luchtpijp, die op de
longen overslaat en longontsteking veroorzaakt ; Bronchotomie, yr., operatic
aan de luchtpijp.
Bronchos, m. (Gr.). Keel, strot.
Brons, Fr. Bronze. Mengsel van koper
en tin, dikwijls met toevoeging van zink
en lood, klokspijs ; bronzen beeld, bronzen
edenkpenning ; Bronzeeren, een bronskleur even aan, bronzen; Bronzier, m.
(Fr.), fabrikant van bronzen voorwerpen.
Bronte, yr. (Gr.). Donder; Brontee,
yr. (Fr.), plaats, waar men naar het
donderen luistert ; (op het tooneel) donderton, dondervat (d.i. een groot vat, waarin
men zware steenen heen en weer bewoog, om den donder na te bootsen),
Brontoliet, m. (Fr.), dondersteen ;
Brontologie, vr., de leer van den donder
of het onweer; Brontophobie, vrees
voor den donder of het onweer; Brontophobisch, den donder of het onweer
vreezend ; Brontotheologie, erkenning
van God uit het beschouwen van het
onweer.
Brooklet, o. (Eng.; spr. : broekiet). Bruinkleurig erts, dat titanium bevat. (Zie
Titanium.).
Broom of Bromium. Afgekort Br.,
(naar het Gr. woord bromos d. i. stank)
eenniet samengestelde, zeer vluchtige
vloeistof in zeewater en zeeplanten, die
een onaangenamen doordringenden reuk
verspreidt en weerzinwekkend branderig
smaakt, door Balard in 1826 ontdekt.
Broomammonium. Een op salmiak
lijkend zout (N1-1413r.).
Broomargyriet. Broomzilver.
Broom. Zie Brougham.
13

Broquart

196

Broquart, m. (Fr.; spr.; brookaar). Eenjarig dier, jagersterm voor sommige
wilde dieren.
Brosseeren, (Fr.). Borstelen, schuieren,
met een borstel schoonmaken ; Brosserie,
yr. (Fr.), borstelmakerij ; Brosseur, m.
(Fr.), oppasser (van officieren); Brossier,
m. (Fr.), borstelmaker ; Brossure, yr.
(Fr.), kleur, welke met den borstel aan
het leder wordt gegeven ; opborsteling.
B. rotundum. In de toonkust de ronde
b, die de noot, waarvoor zij staat een
halven toon verlaagt (ook B mol en
(Fr.) Bemol genaam 1).
Brouet, m. (Fr.). Lepelkost, melksoep,
(iron.) kattenkost.
Brouette, yr. (Fr.; spr.: broeett). Kruiwagen, (ook) handwagen.
Brougham, m. (Eng.; spr. : broem) ook
Broom genaamd. Rijtuig voor twee personen, aldus genaamd naar den beroemden
Engelschen staatsman Lord Henry Brougham (1779-1868).
Brouhaha, m. (Fr.). Luide toejuiching,
algemeen gejuich, standje.
Brouillamini, m. (Fr.; spr.: broeljamins).
Verwarring, warboel; boluspleister voor
paarden ; Brouillard, m. (Fr.; spr. : broeljaar), mist, nevel; opschrijfboek, kladboek ; Brouille, dooreen geroerd, ineen
geloopen; in onmin geraakt; Brouillement, m. (Fr.; spr.: broejman), verwarring;
Brouilleeren, dooreen roeren, dooreen
haspelen; oneenig maken; zich oneenig
worden, twist krijgen ; in de war geraken ;
Brouillerie, vr. (Fr.), oneenigheid, onmin,
twist • Brouillon, m. (Fr.; spr.: broeljon),
eerst ontwerp, kladopstel, klad ; wargeest,
onruststoker, twiststoker ; iemand, die de
dingen slechts in de war stuurt ; Le rëgne
des brouillons est fins, je veux de la
subordination, d.i. het rijk der knoeiers
is uit, ik wil subordinatie, (gezegde van
Napoleon I); Brouillonneeren, in het klad
schrijven.
Broussonetia. Plantensoort uit de familie
der Urticaceen (papierboom.)
Brownianen, mrv. (spr.: broun-). Aanhangers van de prikkelings- of opwekkingstheorie van Brown (spr. : broun), een
Engelschen doctor, welke theorie men het
Brownianisme noemt.
Brownie, m. (Eng.). Letterlijk: bruin,
bruintje (een kaboutermannetje in de
Schotsche hooglanden en op de Hebriden).
Brownisten, (spr. : broun-). Eene secte
onder de Puriteinen in Engeland in 158o
door Robert Browne gesticht.
Broyeeren, (Fr.). Fijn malen, fijn wrijven,
verbrijzelen, stampen; broyer des couleurs,
verfstoffen fijn wrijven ; Broyeur, m. (Fr.),
braker (van hennep en vlas), wrijver
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(van verfstoffen); Broyon, m. (Fr.),
wrijfhout, looper, roerstok, kalkkloet,
vossenval.
Brucine. Vergif, voorkomend in de
vruchten van Strychnos (nachtschaduw).
Bruciet. Talkhydraat.
Bruguiera. Plantensoort tot de Rhizophoraceen behoorend.
Briihl, m. (D.). Weide met hout en
struiken bewassen; laag gelegen stadskwartier.
Bruir, (Fr.). Lenig maken door middel
van waterdamp.
Bruit, m. (Fr.; spr.: bruwi). Geraas,
gedruisch, leven, lawaai ; tant de bruit
pour une omelette, zooveel leven om
een eierkoek d.i. om niets.
Brillable, (Fr.). Dat verbrand kan worden ; Brfilant, brandend heet, gloeiend
heet, verzengend, gloeiend, brandend.
Bruma, yr. (Lat.). Winterzonnestilstand,
de tijd van den kortsten dag ; Brumaire,
m. (Fr.), nevelmaand (de tweede maand
van het republikeinsche jaar, van 23
October tot 21 November); le coup
d'etat du 18-, staatsgreep van Napoleon
Bonaparte (9 November 1799).
Brumatalijm. Rupsenlijm bestaande
uit lijnolie, teer, terpentijn en vet, waarmede men de vruchtboomen bestrijkt.
Brummer d. Bromberger. Een in
Bromberg geslagene Poolsche kopermunt
ter waarde van ongeveer 3 cents.
Bruna. De 290 ste kleine planeet.
Brunelle, vr. (Fr.). Brunellakruid, bruinwortel.
Brunet, m. (Fr.). Man of jongeling bruin
van opslag of met bruin haar; Brunette,
vr. (Fr.), vrouw of meisje bruin van opslag of met bruin haar.
Brunfelsia. Plantensoort uit de familie
der Solanaceen.
Brunhild, Brunhilde, yr. Oudduitsche
eigennaam : de in het pantser strijdende.
Brunir, (Fr.). Bruin verven, bruin schilderen, bruin maken; (van metalen) kunstmatig met een laag roest bedekken, bruineeren ; Brunissage, m. (Fr. ; spr.: bruniessaazj), bruineeren, bruineerwerk.
Briinne, vr. (Oudduitsch). Het oude
Germaansche pantser.
Bruscamente, (Ital.).. Ruw.
Brusque, (Fr.). Barsch, norsch, ruw,
onheusch ; plotseling, onverwacht, over•
haast, driftig.
Brusquembille, yr. (Fr.). Pandoeren
(zeker kaartspel). Zie Briscambille.
Brusquerie, v. (Fr.). Barschheid, norschheid, ruwe bejegening ; Brusqueeren,
norsch bejegenen, onvriendelijk behandelen, ruw toespreken ; onverwachts op
op het lijf vallen.

Brussen
Brussen, mrv. Vierkante zoogenaamde
Engelsche balken uit Riga.
Brussoles, mrv. (Fr. ; spr.: bruussoc1).
Gekruide schijfjes kalfsvleesch.
Bruta fortuna, (Lat.). Blind geluk ;
Brutaal, beestachtig, ruw, lomp, redeloos,
onbeschoft; Brutaliseeren, lomp en ruw
behandelen ; onbeschoft toespreken ; Brutaliteit, vr., beestachtigheid, ruwheid,
onbeschoftheid ; lomp gezegde; Brutesceeren, tot een dier worden; Brutificeeren, tot een dier maken, verdierlijken,
verwilderen ; Brutificatie, vr., verdier•
lijking.
Bruto, (Fr.) brut, (Eng.) gross, (D.) brutto,

(Ital.) brutto, lordo, sborco, (Sp.) bruto.
Gewicht eener koopwaar met inbegrip
der verpakking ; Bruto-opbrengst, yr.,
opbrengst, zonder aftrekking der onkosten.
Brutum, o. (Lat.). Redeloos dier ;- aartsdommerik ; Brutus, m., (Lat.), de domme,
de domoor vrijheidsheld (n aar Lucius
Junius Brutus, die Rome van de beerschappij der koningen bevrijdde).
Bruyant, (Fr. ; spr. : bruwijan). Luidruchtig, leven makend ; bruisend, bulderend, tierend.
Bruybrehout, o. (Fr. ; spr. : bruwijeer).
Ericahout, wortelhout van Erica arborea
in Zuid- Amerika.
Brya Ebenus. Valsch of groen ebbenhout, een op de Antillen inheemsche boom
uit de familie der Leguminosae.
Brygma, o., of Brygmus, m. (Gr.). Beet.
Bryodisch, (Gr.). Mosachtig ; Bryoloog,
m., kenner van bladmossen ; Bryologie,
vr., kennis der bladmossen.
Bryonia. Kwartelbezie, plantensoort uit
de familie der Cucurbitaceen.
Bryozoen, mrv. Mosdiertjes.
Bryum. Plantensoort uit de groep der
bladmossen.
Bsjores, ( joodsch). Op listige wijze
verkregen winst.
Bt = Baronet.
B. tr = Bene tritum. Goed gewreven
(op recepten).
Buanderie, yr. (Fr.). Waschhok, waschhuis.
Bubal, m. Soort van antilope ; buffelhert ; Bubo, steenuil.
Bubonadenitis, yr. (Gr.). Ontsteking
van de liesklieren ; Bubonalgie, yr., pijn
in de lies ; Buboncus, m., gezwel in de
lies ; Bubones, (Gr.), builen in de liezen,
venerische of pestbuilen; Bubonium, o.,
micklel tegen venerische of pestbuilen ;
Bubonecele, yr., liesbreuk ; Bubonopanus, buil in de lies ; Bubonorrhexis, yr.
liesbreuk zonder breukzak ; Bubonulus,
m., lympathische druiper.
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Budget
Bucardiet, m. (Gr.). Ossenhart, naam
van een versteende mossel.
Buccina, yr. (Lat.). Soort van trompet
bij de Romeinen ; Buccinator, m., hoornblazer ; Buccinatorisch, wat de wangen
betreft ; Buccinieten, mrv., versteende
kinkhorens.
Bucco, m. (Lat.). Grootbek, schreeuwer ;
Succulent, schreeuwerig.
Buccobladeren. Bladeren der buccostruik (Barosma uit de familie der Butaceen) die als thee (Hottentottenthee) gebruikt worden.
Bucentaur en Bucentaurus, m. Stiermensch, soort van centaurus, die in
plaats van het lichaam van een paard
dat van een stier had ; naam van het
schip waarop de doge van Venetic met
de zee trouwde.
Bucephalus en Bucephalos, m. (Gr.).
Ossenkop, naam van het paard van
Alexander den Groote ; paradepaard;
(ironisch) oude knol.
Buceros, m. Neushoornvogel.
Buckboard. (Eng.; spr. : bukboord). Ruw
getimmerde wagen in Noord-Amerika.
Buck-Eyes, mrv. (Eng.). Bokkenoogen,
scheldnaam voor de bewoners van den
staat Ohio in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika.
Buckingham, (Hertog van). Gunsteling
van Jakob I en Karel I, koningen van
Engeland ; hij werd door Felton vermoord
(1592-1628).
Buckle. Engelsch geschiedschrijver
(1822-1862).
Bucko = Bucco.
Buckskin, (Eng.). Bokkevel, sterke gekeperde wollen stof voor mannenkleederen.
Bucnemia (scelalgia) puerperarum,
(Lat.). Wit dijbeengezwel bij kraamvrouwen.
Bucolisch, (Gr.). Tot het herdersleven
behoorend, landelijk ; Bucoliasmos, m.
(Gr.), herderszang; Bucolicus, m., vervaardiger van een, herdersgedicht.
Bucranion, o. (Gr.). Versiering, die op
een ossenkop gelijkt, van de metopen
(vierkante tusschenruimten) aan de fries
eener Dorische zuil.
Buddlela. Plantensoort uit de familie
der Loganieen of Scrophulariaceen.
Budd (Guillaume). Fransch taalgeleerde
die koning Frans I deed besluiten tot de
stichting van het College de France (1467—
154o).
Budeng. Javaansche aap.
Budget, o. (Fr. ; spr. : buudsjee). (Eng.)
budget (spr. : budzjet), (D.) Budget, Voranschlag, (Ital.) preventivo, (Sp.) presupuesto.
Be rooting van uitgaven en inkomsten,
staatsbegrooting ; het wool d is oorspron-
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kelijk Fransch, nl. boette,
v
dat lederen
beursj e beteekent, en ging naar Engeland
over, waar het gebruikt werd om den
lederen zak aan te duiden, waarin de
bewijsstukken der inkomsten en uitgaven
naar het Parlement overgebracht werden ;
van dezen zak ging de beteekenis over
op diens inhoud ; in 1806 ging het in zijn
Engelsche gedaante weder naar Frankrijk over.
Budstock, m. (Zweedsch). Bodestok
die van huis tot huis wordt gezonden om
de gemeente bijeen te roepen.
Buen-Carlo, m. Zoete Spaansche wijn.
Buen-Retlro, o. (Sp. ; spr.: boe(nreetiro).
Aangename rustplaats, rustoord ; kasteel
bij Madrid.
Buffa, yr. (Ital.). Klucht , grp.
a
Buffalo, m. (Eng.). Buffel, oeros.
Buffet, o. (Fr.; spr. : bufee). Schenktafel, aanrechttafel; kast voor spijzen,
dranken, vaatwerk en tafelgerei; kast
waarin het tafelgoed en tafelzilver bewaard wordt; Buffeteeren, zich op oneoorloofde wijze te goed doen aan spijs
en drank • zoo maar uit een vat drinken;
Buffetler, houder van het buffet in een
station (Zie Beefeater) ; Buffeteur, oneerlijke vrachtrijder die de vaten wijn of
anderen drank, welke hi' vervoert, aanspreekt; likker aan wijn of anderen drank,
welke aan een ander toebehoort.
Buffo, m. (Ital.). Komische operazanger ;
— caricato, het overdreven kluchtige of
boertige in de Italiaansche opera.
Buffon (Georges-Louis Leclerc, graaf
van) 4707-1788). Fransch natuurvorscher
en beschrijver van het dierenrijk ; zijn
voornaamste werken zijn Histoire naturelle,

Theorie de la Terre, Epoques de la Nature.
Buffone, (Ital.). Zie Bouffon.
Bufoniet, m. Schildpadsteen, slangenoog, versteend deel van een dier.
Bugalet, m. (Fr. ; spr.: bugalee). Tweemaster, lichterschip, kustvaarder.
Bugeaud, (hertog van Isly). Maarschalk
van Frankrijk (1784-1849), versloeg
Abdel-Kader in den slag bij Isly (1844)
in Algeria.
Bugle, m. (Fr.), (Eng. ; spr.: bjoegl).
Hoorn met kleppen, signaalhoorn.
Bugonla, (Gr.). Voortbrenging van een
stier; het gewaande ontstaan van honigbijen uit rottend ossenvleesch, zooals het
door Grieksche en Romeinsche schrijvers,
vooral door Vergilius en Ovidius, wordt
beschreven.
Buhot, m. (Fr. ;spr.: buoy. Geverfde
veder die in de winkels van handelaars
in vederen ten toon gehangen wordt.
Buhurt, m. (Oudduitsch). Ridderkampspel.

Bul
Bulatriek, vr. (Gr.). Veeartsenijkunde.
Bujan, m. (Russisch). Stapelplaats,
magazijn, pakhuis.
Bularchos, m. (Gr.). Voorzitter van den
raad.
Bulb, o. (Eng.). Bol, bloembol; Bulbfarm, (Eng.; spr.: bulbfaam), kweekerij
van bloembollen, bloemisterij.
Bulbairparalyse, yr. Verlamming der
lippen-, kauw- en slikspieren en daardoor
teweeggebrachte storingen in het spreken,
deze ziekte is een gevolg der ontsteking
van het verlengde ruggemerg.
Bulbe m. (Fr. • spr.: buulb). ICnol, ui,
bol, knolvormige wortel; Bulbeus, bolachtig ; Bulbiceps, (Lat.), knolhoofdig;
Bulblfeer, knollen of bollen dragend ;
Bulbiform, knolvormig; Bulbus (Lat.) =
Bulbe, Bulbus ocull, oogappel.
Bulbul, yr. Perzische naam van den
nachtegaal.
Bule, yr. (Gr.). Raadsvergadering ; Buleuten, raadsleden te Athene; BuleuteHon, Buleuterium of Buleuticon, o.,
raadhuis,
Bulimiasis, Bulimle, yr. (Gr.). Ossenhonger, eetkoorts (Zie Boulimie), Bullmisch, zeer hongerig, de eetkoorts betreffend ; Bulisme = Bullmle.
Bull, m. (Eng. ; spr. : boel). Stier; onnoozel gezegde, stommiteit; speculant op
rijzing, (Fr.) haussier, joueur a la hausse,

(D.) Spekulant auf das Steigen des Kurses,
(Ital.), aumentista, speculatore (giuoratore)
al rialto, all aumento, (Sp.) alcista, especulador (jugador) al alga; John Bull.

(Zie John).
Bul, yr.,Bulla, yr. (Lat.). Bulle, yr.
(Fr.). Blaasje ; bolvormig metalen zegel
dat men gewoon was aan de akten te
hechten om haar het voorkomen van
echtheid te geven; later werd die naam
aan de akten zelven gegeven; tegenwoordig wordt dit woord alleen gebruikt voor
stukken die uitgaan van pausen en kerkvergaderingen ; bij de Romeinen lieteekende het een kokertje, dat als amulet door
de kinderen van vrijgeborenen aan een
halsketting gedragen werd ; Aurea bulla,
de gouden bul, een Duitsche rijkswet van
het jaar 1356 vastgesteld door de rijksdagen te Neurenberg en Metz en goedgekeurd door keizer Karel IV, *aarbij
de verkiezing van den keizer door de
zeven keurvorsten werd geregeld ; het
getal keurvorsten werd op zeven bepaald
ter eere van de zeven kandelaars uit de
Openbaring van Johannes ; — cruciata,
kruisbul, waardoor de paus de hulp der
vorsten inriep ; bullae crystallinae, mrv.
kristalblaasjes ; Bullarlum, o., bullenverzameling ; Doctor bullatus, die zijn be-
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noeming of waardigheid niet van een
universiteit maar van een keizerlijken
paltsgraaf gekregen heel t, kwakzalver ;
Universitaire bul, waardoor iemand tot
doctor in een der vijf faculteiten wordt
bevorderd.
Bulletin, m. (Fr.; spr.: buultein).Bulletijn, afzonderlijk uitgegeven nieuwsbericht
eener krant, kennisgeving, kort verslag,
dagelijksch bericht over den toestand van
een voornamen zieke ; Bulletin des lois,
Staatsblad ; Bulletin des bagages, bagagerecu.
Bull-finch, m. (Eng. ; spr. : boeliintsj).
Met een haag bekroonde aarden wal,
hindernis die bij wedrennen met een
sprong doorgebroken moet worden.
Bullion, o. (Eng.). (Fr.) matiire d'or,

d'argent, (D.) ungemfinztes Gold and Silber, (Ital.) oro, argent° greggio, (Sp.) oro
no acunado, pasta de plata. Ongemunt
goud en zilver.
Bullist, m. Schrijver van pauselijke
bullen.
Bulliet, m. Versteende vijgenslak.
Bulleus. Met blaasjes bedekt ; Bullitie,
vr., opborreling, koken, zieden.
Billow of Pirol, m. Kers- of pinlstervogel, goudmerel of goudlijster (naar het
geluid dat zij doen hooren).
Buluk. Turksche compagnie ; BulukBasil, kapitein.
Bulwer (Sir Edward Lytton) (18o5—
1873) Engelsche schrijver en staatsman;
zijn voornaamste werken zijn : Nacht en

Morgen, Laatste dagen van Pompeii,
Rienzi, etc.
Bumaschki. Klein papieren geld in
Rusland.
Bumper, (Eng.). Groot glas.
Buncombe, m. (Eng.; spr.: bunkoom).
Nuttelooze, nietszeggende redevoering,
zoo genoemd naar een lid van het congres
in de Vereenigde Staten van NoordAmerika.
Bundataal of Bondataal. Taal der
westelijke Bantoevolken in Zuidwestafrika.
Bungalow. Zie Bangalo.
Bungarus. Rotsslang.
Bunias. Plantensoort uit de familie der

Cruciferen.
Bunk. (Eng.). Slaapplaats in een spoorwegcompartiment.
Bunker, (Eng.). Bergplaats voor steenkolen op stoomschepen.
Bunzen. Kleine stalen stempel waarmede figuren in metaal geslagen worden.
Buphthalmie, vr. (Gr.). Ossenoogigheid ; Buphthalmisch,
ossenoogig, met
zeer groote oogen.
Buprestiden. Prachtkevers.

Burail, m (Fr.; spr.: burail). Met wol
of katoen doorweven zijden stof ; gladde
of gekeperde halfzijden stof.
Burat, m. (Fr. ; spr. : buraa). Soort
wollen stof ; Buratine, yr., soort van po-

?dine.
Burattini, mrv. (Ital.). Marionetten die
van onderen in beweging gebracht worden.
Burbas, Burbe, Burber, m. Kleinste
rekenmunt in Egypte, Tunis, enz. 8/25
cent.
Burchellia. Plantensoort in het Kaapland.
Bureau, o. (Fr.). Schrijftafel met laden
en loketten ; kantoor ; in genootschappen
en vergaderingen het bestuur (voorzitter,
ondervoorzitter, secretaris en penningmeester) — d'adresses, navraag- of infortiebureau ; — de bienfaisance, burgerlijk
armbestuur ; — de change, wisselkantoor ;
— d'esprit, genootschap van letterkundigen • — de placement, huur- en verhuurpostkantoor • — de
•;
kantoor
— dePoste,
poste ambulant, spoorwegpostkantoor ; —
de location, plaatsbriefjeskantoor in een
schouwburg of concertgebouw ; — de tabac, winkel van tabak en sigaren door de
regeering opgericht; Bureaucraat, m.,
ambtenaar, die het publiek ringeloort,
heerschzuchtige en aanmatigende ambtenaar ; Bureaucratie, yr., heerschappij
der ambtenaren, kleingeestige plagerijen
door ambtenaren, bekrompen opvatting
der wetten en reglementen door ambtenaren ; Bureaucratisch,. wat de bureaucratie betreft ; Bureaumaan, m., ambtenaar die met schrijfwoede behept is en
alle zaken schriftelijk wil behandelen;
Bureaumanie, yr., pennelikkerssleur,
overdreven zucht om alle regeeringszaken
schriftelijk te behandelen ; Bureaulist,
degene die de entreekaartjes en plaatsbriefjes verkoopt in een schouwburg of
concertgebouw.
Burelles, mrv. (Fr.). In de wapenkunde
beurtelings afwisselende strepen van
tweeerlei kleur.
Burette, vr. (Fr.). Kruikje, kannetje;
altaarkannetje (bij de mis); gietkan (bij
kaarsenmakers); blikken of koperen olieklep ; in centimeters afgedeelde glazen
buis, die bij het meten van vloeistoffen
gebruikt wordt.
Burgoyne (John). Engelsche generaal,
die in den vrijheidsoorlog der Noordamerikanen tegen de Engelschen genoodzaakt werd de capitulate van Saratoga
te teekenen (1777).
Buridan. Wijsgeer in de 4de eeuw ;
doen zooals Buridan's ezel, besluiteloos
zijn, geen besluit kunnen nemen, niet
weten wat te doen ; deze uitdrukking
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komt van een sophisme, dat door Buridan
geopperd werd ; hij veronderstelde dat
een ezel die evenveel honger als dorst
had en op gelijken afstand tusschen een
bos hooi en een emmer water stond, van
honger en dorst zou moeten sterven,
om fat het dier niet wist of het zou beginnen
met te drinken dan wel met te eten.
Burin, m. (Fr.; spr.: buurein). Graveerstift,graveernaald ; bij tandmeesters
werktuig om de kalk van de tanden weg
te nemen ; Burineeren, met degraveerstift bewerken, de tanden van kalk ontdoen.
Burka, yr. In Rusland korte mantel
van berenvel of grove wollen stof.
Burke. Engelsch redenaar (1728-1797),
tegenstander der Fransche omwenteling.
Burlando, Burlescamente en Burlesco
(Ital.) = Burlesk.
Burlesk. (Fr.) burlesque. Koddig, boertig,
potsierlijk ; in de letterkunde bestaat het
burleske daarin, datgoden en hooggeplaatste personen verplaatst worden in
toestanden die in strijd zijn met hun stand
of waardigheid; zoo wordt b.v. Jupiter
voorgesteld als een gewoon burgerman,
die van tijd tot tijd het met zijn vrouw
en kinderen aan den stok krijgt • het
burleske neemt ook dikwijls zijn toevlucht
tot anachronismen ; het stelt b.v. Dido
voor als een dame uit de zeventiende
eeuw ; in de Nederlandsche letterkunde
is Fokke Simonsz., in de Fransche Scarron
een burlesk schrijver.
Burletta, yr. (Ital.). Klein blijspel.
Burlingtonia. Soort orchidetn.
Burrasca, yr. (Ital.). Stormweder, rukwind.
Bursa, yr. Buidel, beurs ; bast ; samenkomst op gemeenschappelijke kosten;
Bursae mucosae, mrv., slijmzakken ;
Bursaria, yr., buidelworm ; Bursarius, m.,
iemand die op gemeenschappelijke kosten
met anderen leeft; werd vroeger gezegd
van uit beurzen studeerende studenten,
die een gemeenschappelijk kosthuis hadden.
Bursche, m. (D. ; spr.: boersje). Student ;
Burschikos, op de wijze van een student;
Burschikositeit, yr., studentenmanier.
Bursera. Plantensoort uit de familie
der Burseraceen.
Burtonia. Plantensoort nit de familie
der Vlinderbloemigen.
Busc, m. (Fr.; spr.: buusk). Middelbalein in een corset, planchet.
Bushel (Eng.; spr.: busjul). Schepel in
Engeland en Noord-Amerika =36.35 liter.
Bushranger, m. (Eng.; spr. : boeschreendzjer). Struikroover in Australia.
Buskin (Eng.). Halve laars, tooneellaars
voor het treurspel bij de Grieken en
Romeinen.

Bussard. m. (Fr. •, spr.: buussaar). Vat
dat 268 liters inhoudt.
Bustaal. Dat den brandstapel betreft.
Buste, m. (Fr.; spr.: buust). Borstbeeld;
bovenlijf ; rozijnenkistje.
Bustrophedon, (Gr.). Schrift waarin
de regels beurtelings links en rechts beginnen (bij de oude Grieken).
Bustum, o. (Lat.). Brandstapel ; begraafplaats.
But, m. (Fr. ; spr.: buut). Doel, doelwit ;
de but en blanc, zonder overleg, onbezonnen, lompweg, zonder zich te bedenken.
Butea. Plantensoort uit de familie der

Leguminosen.
Buteo. Buizerd (soort van havik).
Buthysia, (Gr.). Offer van een rund.
Buticula, yr. Flesch ; Buticularius, m.,
schenker.
Butineeren, (Fr.). Buit maken, plunderen ; (van bijen) honig verzamelen ;
Butineur, buitmaker, vrijbuiter.
Butler, m. (Eng.). Keldermeester, bottelier ; Butlerage, (spr. : butkridzje), belasting op win.
Butomus. Plantensoort uit de familie
der Alismacein.
Butta sella (Ital.). Zie Bouteselle.
Buttneria. Plantensoort uit de familie
der Buttneriaceen.
Butts, (Eng.). Zoolleder in heele vellen.
Butyl, C8H9 ; Butylalcohol C,H,„0, ;
Butylbromuur C.H9Br; Butyljoduur
C8I-19J; Butyloxyde C8H90; Butylwaterstof
Butylchloraat, C4H5 C13 0, middel tegen
zenuwpijn en slapeloosheid.
Butyra, mrv. (Lat.). Vetstoffen ; Butyrace, dat de stevigheid van boter bezit,
uit boterachtige deelen bestaande; Buty
ramied, product van de inwerking van
ammoniak op boterether ; Butyraat, o.,
boterzuurzout; Butyreus, boterachtig ;
Butyrine, yr., botervet ; Butyriek, boterachtig ; Butyrometer, m., toestel om het
vetgehalte van boter en melk te bepalen;
Butyrum, o., boter; — antimonii spiesglansboter; — arsenici, arseniaboter;
— auri, goudboter ; — cacao, cacaoboter;
— cerae, wasboter ; — eliquantum, boter
om te smelten • — mercuriale rubrum,
roode kwikzilverboter, roode oogzalf ;
plumbi saturni, loodboter ; — stanni, tinboter ; — sulphuris, zwavelboter ;
koeboter, gewone boter.
—vacinum,
Buvable, (Fr.). Drinkbaar; Buvette,
yr., gelagkamer, tapperij, goedkoope
restaurant in een spoorwegstation; buffet
in een gebouw waar de wetgevende vergadering bijeenkomt.
Buvetier, m. (Fr.; spr.: buuvetjee). Kastelein, tapper.
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Buvard, m. (Fr.; spr.: buvaar). Vloeiboek (uit eenige vellen vloeipapier bestaande).
Buxbaumia. Bladmos uit de familie
der Bryacein.
Buxeae. Ruitgewassen, taxis, palmhout.
Buxine, yr. AlcaloYd dat in de schors
van den taxisboom voorkomt (buxus
sempervirens) C1911„Az08.
Buxum, o. Palmhout ; Buxus, taxisboom,
palmboom.
B. V. = bene valeat, (Lat.), moge
het hem goed gaan ; = bene vixit, hij
heeft goed geleefd = Beata Virgo, gebenedijde maagd; = Balneum vaporis,
dampbad.
Byblis. Plantensoort uit de familie der

Droseraceen.
Bybus. 199e der kleine planeten.
Byjy, m. Indische ichneumon.
Bylaws, (Eng.; spr.: beilaoz). Plaatselijke
verordeningen.
Bylinen, mrv. Oude volksliederen der
Grootrussen.
Byng, (George). Engelsch admiraal die
in 1704 Gibraltar innam; zijn zoon John,
die ook admiraal was, werd in 1756 ter
dood veroordeeld, omdat hij niet had
weten te beletten dat het eiland Minorca
door de Franschen veroverd werd.
Byron, (Lord). Beroemd Engelsch
dichter (1788-1824); hij heeft o.a. geschreven, Childe Harold en Don Juan;
zijn gedicht op den slag van Waterloo is
ook zeer bekend ; hij zwom den Bosporus
over,nam deel aan den Griekschen vrijheidsoorlog en stierf te Missolonghi.
Byrsa, yr. De burg van Carthago.
Byssoliet, m. (Gr.). Straalsteen, bergvlas, amphibool.
Byssus, m. (Gr.). De Ouden gaven dien
naam aan een zeldzame en kostbare
stof, waarvan zij zeer kostbare weefsels
vervaardigden, die zeer fijn en mollig
waren ; tot nu toe zijn alle nasporingen
om deze stof terug te vinden vruchteloos
gebleven ; sommigen hebben gemeend
dat het een soort gele zijde was die door
een schelpdier wordt voortgebracht;
anderen zien er een soort katoen in;
thans wordt dit woord gebruikt om een
bos vezels aan te duiden, welke uit de
schelp van sommige weekdieren komt ;
het weekdier spint ze met zijn voet en
gebruikt hetzelfde lichaamsdeel om ze
aan de rotsen vast te hechten; er zijn
soorten byssus even lenig als zijde en die
zich gemakkelijk laten weven; op Sicilie
en in Calabria worden er handschoenen,
kousen en zelfs een soort zijdeachtig
laken van vervaardigd, dat een goudbruine kleur met groenachtigen weerschijn

Byzantium

heeft; Byssus iolanthus, viooltjesmos.
Bythistes, m. (Gr.). Geestelijke die den
doopeling onderdompelt.
Bythometrie, yr. (Gr.). Dieptemeting
met het dieplood of door berekening.
Byturus. Glanskever.
Byzantium later Constantinopel. Deze
stad is omstreeks 66o v. C. gesticht op
de uiterste punt van het schiereiland
gevormd door de Propontis (Zee van
Marmora), den Bosporus en den Chrysokeras (Gouden Hoorn); waar nu het
serail lit verhief zich in de oudheid de
acropolis (burcht). De stad was waarschijnlijk een kolonie van Megara (op
de landengte van Corinthe); zij is van
zooveel gewicht omdat zij den Bosporus
en daardoor de vaart op de Zwarte Zee
beheerscht. B. raakte onder de regeering
van Darius Hystaspes (521-485 v. C.)
onder Perzische heerschappij, werd echter
in 478 v. C. door den Spartaan Pausanias
hernomen. B. maakte vervolgens deel
uit van het Attisch zeeverbond, en stond
Athene in den Peloponnesischen oorlog
(431-404 V. C.) ter zijde tot het in 411
v. C. zich bij Sparta aansloot. In den
winter 409/408 v. C. werd B. door de
Atheners onder Alcibiades heroverd,
doch na de nederlaag der Atheners bij
Aegospotami (405 v. C.) kwam het weder
in de handen van den Spartaanschen
admiraal Lysander. Tevergeefs poogde
Philippus van Macedonia (360-336 v. C.)
de stad te nemen; hij moest in 339
v. C. het beleg voor haar opbreken.
Toen na den dood van keizer Pertinax
in 193 n. C. de oorlog tusschen de beide
pretendenten Septimius Severus en Pescennius Niger uitbrak, koos B. de partij
van Niger en werd gedurende drie Caren
(winter 193/194-196 n. C.) door de
troepen van Severus belegerd. Na de
overgave werd de stad door Severus
zeer hard behandeld; soldaten en beambten werden vermoord, de muren gesloopt.
Severus kwam echter later tot andere
gedachten en liet de muren weder herstellen, daar hij door zijn vroegere handelwijze zijn rijk van een zijner gewichtigste vestingen had beroofd. Constantinus
I (323-337 n. C.) breidde de stad belangrijk uit en maakte ze tot hoofdstad
des rijks ; de nieuwe stad, voortaan Constantinopel genaamd werd den iiden Mei
33o n. C. feestelijk ingewijd. Onder keizer
Theodosius II (4o8-45o n. C.) vond in
413 n. C. nogmaals eene uitlegging plaats.
Het eigenlijke Constantinopel, beschermd
door zware muren lag op het boven beschrevene schiereiland ; de stad lag op 7
heuvels ; aan de overzijde
vanChryden
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sokeras lagen de voorsteden Pera en
Galata. Dat echter de naam Byzantium
volstrekt niet verdween, is op te maken
k" rij
voor
uit de benaming „Byzantijnsch
„Oost-Romeinsch rijk," Byzantijnsche geschiedenis, Byzantijnsche litteratuur, etc.
Onder de gebouwen van C. zijn beroemd
de kerk van de heilige Sophia (Aja Sofia)
en de Hippodroom of renbaan. De eerste
is door Justinianus in de jaren532 tot
537 gebouwd; de laatste door Septimius
everus begonnen, is eerst door Constantinus I voleindigd. De renbaan, oor•
spronkelijk bestemd voor openbare spelen
en andere volksvermakelijkheden, werd
weldra het middelpunt van het politieke
leven, en bleef dit tot ± 1200 toe. Bekend
is de rivaliteit van de twee partijen, de
blauwen en de groenen, die niet alleen
hetpubliek, dat de renbaan bezocht maar
het heele rijk in twee vijandige kampen
verdeelde. In den hippodroom werd ook
de verschrikkelijke I•likaopstand (532 n.
C.), waarbij de troon van Justinianus op
het spel stond, door de troepen van Bellsarius in bloed gesmoord. C. werd in
1204 door de kruisvaarders ingenomen ;
het was toenmaals de schoonste stad van
Europa, doch werd bij deze gelegenheid
door brand en plundering zoodanig geteisterd, dat men met recht kan beweren
dat de kruisvaarders er erger hebben
huisgehouden dan later de Turken. In
1454 viel de stad in handen der Turken
en is sedert de hoofdstad van het Turksche rijk gebleven : de Aja Sofia is nu
een moskee. Het eigenlijke C., nu Stamboel genaamd, is de Turksche stad ; de
vreemdelingen (vooral Grieken, Italianen
en Armeniers) wonen in Pera en Galata.
Byzantlinsch. Dit by. nm. heeft in het
spraakgebruik een slechten klank en staat
gewoonlijk gelijk met „slaafsch, kruipend,
eersi
Byzantlinsche geschiedenls noemt
men degeschiedenis van het Oost-Romeinsche rijk (395-1453). Al dadelijk
moet hier worden opgekomen tegen de
dwaling als zou het Byzantijnsche rijk
reeds under Justinianus in een staat van
verval hebben verkeerd en als zou het
zich gedurende tien eeuwen door een
reeks van toevalligheden hebben staande
gehouden. Deze dwaling vindt voorname•
lijk hierin haren grond, dat de regeering
van Justinianus en de geschiedems van
den vierden kruistocht de meest bekende

episoden der Byzantijnsche geschiedenis
zijn, en dat men al het overage daarnaar
heeft beoordeeld. Justinianus (527-565)
heeft door zijne veroveringspolitiek, die
ten doel had het Westersch-Romeinsche
rijk te heroveren, zijn eigen rijk op den
rand des afgronds gebracht, doch zijne
opvolgers hebben wijselijk met deze
politiek gebroken. Na het verlies van
Syria, Egypte, Afrika en het grootste
deel van Italic bestaat het B. rijk in het
begin der 8e eeuw n. C. nog slechts uit
Klein-Azie en het Balkanschiereiland,
maar de bevolking dezer streken is etn
van geloof en taal (het Grieksch) en bereid
en in staat langen tijd weerstand te bieden
aan den aandrang der Mohamedanen
eenerzijds, der Slavische volken anderzijds.
Met de troonsbestijging van Leo III den
Isaurier (717-741) begint de wedergeboorte van het rijk, dat in dien tijd geheel
is ingedeeld in Themata (z, a.) d, w. z.
groote militaire commando's aan welker
hoofd generaals staan, die niet alleen in
militaire maar ook in burgerlijke zaken
het hoogste gezag uitoefenen. Onder de
keizers Nicephorua Phocas (963-969)
Johannes TzImiskes (969-976) en Basilius II (976-1025) (z. a.) bereikt het
B. rijk het toppunt van macht; Creta,
Antiochie en Cyprus worden op de Mohamedanen heroverd, het Bulgaarsche
rijk wordt vernietigd. Kort daarna begint
het verval. De kruisvaarders nemen in
1204 Constantinopel in en stichten er een
keizerrijk met graaf Boudewijn van Vlaanderen als keizer. Er blijven echter drie
Grieksche rijken bestaan nl. van Epirus,
van Nicaea en van Trapezus. In 1261
gelukt het den keizer van Nicaea Michael
VIII Palaeologus (1261-1282) Constantinopel te hernemen en zoo een einde te
maken aan het Latijnsche Sedert
leidt het B. rijk een kwijnend bestaan en
gaat in 1453, toen Constantinopel door de
Turken veroverd werd, te gronde.
Byzantljnsche geschied
schrijvers,00k
wel kortweg Byzantijnen genaamd;
hunne werken zijn in '49 deelen uit e•
gegeven in het zoogenaamde Bonner Corpus (Bonn. x828—I878). Ik zal hier slechts
noemen Procopius, die de regeering van
Justinianus beschreef, en NIcetas, wiens
geschiedwerk de jaren 18o--1206 omvat,
waaruit veel over den vierden kruistocht
en het treurige lot van Constantinopel
in 1204 te leeren valt.
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C.
N.B. Woorden, die men op C niet vindt, zoeke men op K.
C. Grondtoon van het tegenwoordige
toonstelsel; sleutel v6Or aan den noten•
balk ; afkorting van con, corda, capo,
cantus; in de scheikunde afkorting van
carbo (koolstof); op Oostenrijksche mun•
ten beteekent het dat de munt te Praag,
op Pruisische te Klee f, op Duitsche rijksmuntstukken te Frankfort aan den Mein,
op Fransche muntstukken te Caen of te
Lille (Rijsel) geslagen is ; als Oudromeinsche naam Gajus; als cijfer = centum•
afkorting van condemno, ik veroordeel,
cum, met, currents's, van het loopende
jaar; als teeken bij aanduidingen volgens
den honderdgradigen of thermometer van
Celsius = cent, honderdste deel.
Ca, (Lat.) = Circa, ongeveer ; Ca,
chemische aanduiding van het metaal
Calcium.
Ca, (Fr.; spr. : saa). Samentrekking
van cela; dat, dit; hierheen; welaan !
komaan!
Caan. Turksche titel van den sultan.
Cab, (Eng.; spr. : kebb). Stationneerend
rijtuig, aapje.
Cabake. Zie Kabak.
Cabala. Zie Kabbala.
Cabale, yr. (Fr.). Samenspanning, samen rotting, kuiperij, gekonkel ; cabaal, rumoer,
lawaai; eedgespan, kliek, bent ; Cabaleeren, samenspannen, samenrotten, kuipen,
konkelen rumoer maken ; Cabaleur, m.,
sluwe kuiper.
Cabaletta, vr. (Ital.). Vlugge opgewekte muziek in groote muziekstukken
'
of aan het einde eener aria.
Caballero, m. (Sp.; spr.: kawalieero).
Ridder, edelman
; Caballeros, mrv.,
Spaansche wol.
Caballo, m. (Ital.) Paard, ros.
Cabal-ministerie, vr. (Eng.). Ministerie
onder koning Karel II van En eland, zoo
genoemd naar de beginletters van de
namen der vijf personen, waaruit het
samengesteld was nl. Clifford, Arlington,
Buckingham, Ashley en Lauderdale.
Caban, m. (Fr.). Regenjas ; overjas
met een kap.
Cabana, yr. (Fr.). Hut; kajuit op kleine
vaartuigen; Cabaneeren, kenteren, ten
onderste boven keeren ; hutten opslaan;
Cabanon, m., gevangenhok ; eel in een
krankzinnigengesticht.
Cabaret, m. (Fr.; spr.: kabaaree). Herberg, kroeg, wijnhuis ; schenkblad, theeen koffieblad ; in vakken afgedeelde
compoteschotel ; Cabaret borgne (spr.:

bornje), gemeene kroeg; Cabareteeren,
in kroegen loopen ; Cabaretier, m. (spr.:
kabaretfee), kroeghouder, herbergier ;
Cabaretibre, yr., kroeghoudster.
Cabam, vr. (Fre). Lichterschip. Zie
Cabare.
Cabas, m. (Fr.; spr. : kaba). Biezen
mand of tasch voor winkelwaren, enz.;
vijgenmand ; keep (ouderwetsche vrouwenhoed).
Cabbala. Zie Kabbala.
Cabes, m. Rekenmunt in sommige
Afrikaansche kolonien, op de kust van
Guinea = f 3,48, in Dahomey en Whida
f 3,66.
Cabestan, m. (Fr.). Kaapstander, gangspil.
Cabida, yr. Portugeesche el = o,68
meter.
Cabildo, o. (Sp.). Kapittelhuis, domkapittel ; raadhuis; gemeenteraad; senaat
in Zuidamerikaansche staten.
Cabillaud, m. (Fr.; spr.: kabieljoo).
Kabeljauw.
Cabillots, mrv. (Fr.; spr.: kabielfoo).
Dwarshouten in scheepstouwen ; houten
pennen.
Cabin, (Eng.; spr. : kebbin). (Fr.) cabine,
(D.) Kajiite, (Ital.) cabina, camera, (Sp.)
camarote, camara. Kajuit; scheepshut.
Cabinet, m. (Fr.). Kabinet (groote kast
met twee deuren en schuifladen) ; kamer
waar niet iedereen toegang heeft ; studeerkamer, schrijfvertrek ; kunstverzameling;
ministerie; verzameling van naturalien;
— de lecture, leeskamer, leesmuseum;
question de --, kabinetsquaestie, vraag
van wier beantwoording het afhangt, of
het ministerie aanblijft of aftreedt;
— particulier, afzonderlijke kamer in
een restaurant waar men met dames van
verdacht allooi kan soupeeren. Zie
Kabinet.
Cable, m. (Fr.). (Eng.) cable (spr. :
keebel), (D.) Kabel, (Ital.) cavo, (Sp.) cable,
kabel • onderzeesche kabel, (Fr.) cable
sous-marin, (Eng.) submarine cable, (D.)
unterseeisches Kabel, (Ital.) cavo sottomarino,
(Sp.) cable submarino ; Kabeltelegram, o.,
(Fr.) cablogramme, (Eng.) cablegram, cable
dispatch, (D.) Kabeltelegramm, (Ital.) cablegramma, (Sp.) cablegrama.
Cabo, m. (Sp. en Port.). Voorgebergte,
kaap ; — tormentoso, Stormkaap (naam
door Bartholomeus Diaz in 1486 aan de
Kaap de Goede Hoop gegeven); Cabo
verde, Groene Kaap.
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Cabochon, m. (Fr. ; spr. : kabosjon).
Gepolijste maar ongeslepen steen, vooral
een robijn ; napmossel.
Caboletto, m. (Ital.). Rekenmunt te
Genua =-- f 0,21.
Cabotage, m. (Fr.; spr. : kabotaazje).
Kustvaart; kennis der kusten ; Caboteeren, langs de kust varen ; kusthandel
drijven ; Caboteur, m., kustvaarder ;
Cabotier, m., kustvaartuig ; Cabotiere,
yr., schuit met een lang roer ; Cabotin,
m., rondreizend tooneelspeler ; Cabotine,
yr., rondreizende tooneelspeelster zonder
talent ; Cabotinage, m., tooneelvoorstellingen in verschillende plaatsen geven ;
Cabotineeren, slecht tooneelspelen ; een
ongeregeld leven leiden.
Cabretleder, o. Geitenleder.
Cabril, m. Soort van antilope.
Cabriole, yr. (Fr.) Cabriool, bokkensprong ; Cabrioleeren, bokkensprongen
mak en.
Cabriolet, m. (Fr.). Rijtuig op twee
wielen met een paard bespannen; voorste
gedeelte van een postwagen; touw met
knoopen en aan beide einden een houten
handvat.
Cabuja, vr. Hennep gemaakt uit de
vezels eener Amerikaansche aloe.
Cacabeeren, (Fr.). Schreeuwen als een
patrijs.
Cacador, m., Ca5adores, mrv. (Port.).
Lichte infanterie, lagers in Portugal en
Spanje.
Caca du Dauphin. Kak van den Dauphin, geelgroene modekleur uit vroegeren
tied.
Cacaesthese of Cacaesthesis, yr. (Gr.).
Ziekelijk, onbehagelijk gevoel.
Cacagogisch. Stoelgang bevorderend.
Cacalexiteria, mrv. (Gr.). Middelen tot
verbetering der sappen ; middelen ter
voorkoming der pest.
Cacao, yr. Amerikaansche boom wiens
vruchten vettige boonen zijn, waarvan
chocolade gemaakt wordt ; Cacaoboter,
yr., het nit cacaoboonen verkregen vet.
Cacatoria, yr. Stoelgang ; Cacatorium,
o., geheim gemak, sekreet.
Cacatum non est pictum, (Lat.). Gekakt is niet geschilderd (wordt van knoeiwerk gezegd).
Cacatuur, yr. (Ital.). Vliegenvuil.
Cacazibetto, m. Fat, pronker, saletjonker.
Caccia, yr. (Ital. ; spr. : katsja). Jacht ;
Cacciatore, m., jager.
Cachalot. Zie Cachelot.
Cache, vr. (Fr. ; spr. : kasje). Schuilhoek ;
geheime bergplaats ; Cache (spr. kasjee),
verborgen, geheim ; Cache-cache, verstoppertje ; Cacheeren, verbergen.

Caecil
Cachecticus, m. (Gr.). Ziekelijk, kwijnend persoon.
Cachelot, m. Potvisch.
Cache-nez, m. (Fr.; spr.: kasfenee). Doek
om den hals en de keel ter beschutting
tegen de koude.
Cache-pot, m. (Fr.; spr.: kasjefto).
Papieren versiersel om een gewonen
bloempot.
Cachet, o. (Fr.; spr.: kasjet). Zegel,
stempel ; kenmerk ; volant, open zegel,
dat op het bovenblad van den te verzegelen brief zoo uitgesneden is, dat deze
wel verzegeld schijnt maar bet inderdaad
niet is; Cacheteeren, verzegelen, met
een cachet sluiten, (Zie Lettre de cachet).
Cachexia, yr. (Gr.). Bederf der sappen,
kwaadsappigheid, wegkwijning, — chlorotica, ook febris alba, bleekzucht; -•kwikprosa, melaatschheid ; mercurialis,
ziekte ; physconiosa, dwaze ingenomenheid ; — fiubertatis, ziekelijkheid tengevolge
van het huwbaar worden ; scorbutica,
scheurbuik ; scrofthulosa, klierziekte; —
syphiloidea, de gevolgen van venerische
ziekte ; thyreopriva, algemeene stoornis
venerea, venerische
in de voeding;
virginea = — chlorotica.
ziekte ;
Cachinneeren, (Lat.). Luidkeels lachen;
Cachinnatie, yr., uitbundig gelach; Cachinnus convulsivus, lachkramp, krampachtig lachen.
Cacholong, (spr. kasjolong). Edelgesteente dat een melkwitte of roodachtig
witte kleur en den glans van glas heeft ;
volgens sommigeneen snort van opaal,
volgens anderen witte niersteen.
Cachot, o. (Fr. ; spr. : kasjol). Onderaardsche, duistere kerker, gevangenhok ;
bij militairen donker hok om gestraften
op te sluiten ; Cachotterie, yr., geheimzinnigheid, het noodeloos verbergen ; Cachottier (spr. kasjotjee), degene die den
geheimzinige uithangt, die nietsbeteekenende dingen geheim houdt.
Cachou, m. (Fr. ; spr. : kasjoe). Extract
uit het hout en de versche doppen van
een Indischen boom (mimosa catechu); Cachoudrop, yr., middel tegen het hoesten.
Cachucha, yr. (Sp.; spr.: katsjoetsja).
Wulpsche Spaansche dans, die uit figuren
van den Fandango en den Bolero bestaat
met begeleiding van castagnetten en volgens de melodie van een Spaansch yolkslied.
Cachupin, m. (Sp.). Spanjaard die zich
in Westindie vestigt.
Cacigeen. Blindgeboren. Cacique m. (Fr.; spr.: kasiek). Inlandsch
vorst op Heti, Cuba en in Mexico.
Caecil, Caecilius, Caecilia, Caeciliaan.
Zie Cecil.
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Cacao cavallo, m. (Ital. ; spr.: katsjo).
Kaas die uit de melk eener merrie geniaakt wordt.
Caco, (Gr.). Voorvoegsel, dat kwaad,
slecht en gebrekkig beteekent.
Cacocholle, yr. (Gr). Bederf der gal;
Cacocholisch, aan galbederf lijdend.
Cacochondriet, m. Vergiftige slang
met korrelig vel.
Cacochroee, yr. (Gr.). Ziekelijke huidkleur, ziekelijk voorkomen.
Cacochylle, yr. (Gr.). Bederf van het
maagsap ; stoornis in de splijsvertering.
Cacochymie, yr. (Gr.). (waadsappigheid ; korzeligheid ; slechte spijsvertenng ;
Cacochymisch, kwaadsapi*;
p
korzelig;
Cacochymia acida, scherpt e in het bloed ;
--atrabilaris, zwartgalligheid ; — biliosa,
galzucht ; — pituitosa, slijmzucht, bloedverslijming ; — scorbutica, scheurbuik • —
scrophulosa, klierachtigheid ; -- serosa,
verwaterdheid van het bloed ; — venerea,
ventrische ziekte.
Cacocnemos, m. (Gr.). lemand met
magere kuiten.
Cacocratie, yr. (Gr.). Slechte regeering.
Cacodemon, m. (Gr.). Kwade genius,
booze geest; Cacodemonie, yr., rampzaligheid ; het door booze geesten bezeten
zijn; irazernij ; Cacodemonisch, boosaardig, duivelachtig.
Cacodoxie, yr. (Gr.). Slechte meening;
kwade naam.
Cacodyl, o. Samengesteld radicaal van
alcarsine.
Cacoethes, o. (Gr.). Ongeneeselijke
kwaal, inzonderheid een doorvretende
zweer ; Cacoethie, yr., slechte gewoonte.
Cacogalactie en Cacogalle, (Gr.).
Slechte qualiteit der melk.
Cacogamie, yr. (Gr.). Ongelukkig huwelijk, het zich mistrouwen.
Cacoglossle, yr. (Gr.). Kwade tong ;
zucht om te schimpen.
Cacographie, yr. (Gr.). Gebrekkige
spelling ; opstel vol taalfouten.
Cacolet, m. (Fr.; spr.: kakolee). In de
Pyreneen een muildier met twee manden
in ceder waarvan een reiziger zit; een
dergelijke mand; draagmand om gewonden te vervoeren.
Cacologie, yr. Fout in het spreken, gebrekkige uitdrukking.
Cacometer, m. (Gr.). Toestel om de
bedorvenheid der lucht te bepalen.
Cacomorphie en Cacomorphosis, yr.
(Gr.). Misvorming ; ziekelijke vorm van
organische deelen.
Caconychie, yr. (Gr.). Slechte toestand
der nagels.
Cacopathie, yr. (Gr.). Droefgeestigheid,
ontstemtning; slechte neiging.

c. a. d.
Cacophaton, o. (Gr.). Gebrekkie of
slechte uitdrukking ; vuile dubbelzmnigheid.
Cacophiel, m. (Gr.). Vriend van het
booze.
Cacophonle, yr. (Gr.). Wanklank, wanluidendheid ; Cacophonisch, wanluidend.
Cacophrasie, yr. (Gr.). Fouten maken
in het spreken.
Cacopragie, yr. (Gr.) Ongeluk in ondernemingen, tegenspoed.
Cacorrhachis of Cacorrhachitis, yr.
(Gr.). Pijn in de ruggegraat, bederf van
de ruggegraat.
Cacorrhythmus, m. Onregelmatigheid
van den pols ; gebrekkige versmaat.
Cacosis, yr. (Gr). Slechte behandeling ;
verslechtering, verergering.
Cacositie, yr. (Gr.). Gebrek aan eetlust.
Cacoscopos, yr. (Gr.). Opziener over
de geestelijken gedurende de godsdienstoefening in de Grieksche kerk.
Cacospermasie, yr. (Gr.). Slechte qualiteit van het zaad.
Cacosphrasie, yr. (Gr.). Stinkende adem
= Cacostomatosphrasie.
Cacosphyxie, yr. (Gr.). Onregelmatige
polsslag.
Cacosplanchnie, yr. (Gr.). Slechte toestand der ingewanden, slechte spijsvertering.
Cacostomachos, m. (Gr.). Iemand die
een slechte of zwakke maag heeft, iemand
die met slechte spijsvertering behept is.
Cacostomatosphrasie=Cacosphrasie.
Cacostomie, yr. Slechte uitspraak.
Cacosyntheton, o. (Gr.). Verkeerde
samenstelling; slecht samengesteld woord.
Cacotechnion, o. (Gr.). Valsch getuigenis ; vervalsching.
Cacotheline, C21 H„1■12 0, 0 . Product der
inwerking van salpeterzuur op brucine.
Cacothymie, yr. (Gr.). Mismoedigheid.
gedruktheid ; kwaadaardige waanzin.
Cacotrichie, yr. (Gr.). Ziekelijke toestand
van het haar.
Cacotrophie, yr. (Gr.). Slechte voeding.
Cacoxeen. Delfstof die uit phosphorzuur ijzeroxyde en water bestaat.
Cacozelie, yr. (Gr.). Verkeerde ijver ;
blinde, dwaze ijver.
Cacozelon, o. (Gr.). Onhandige, smakelooze nabootsing ; Cacozelos, m., onhandige nabootser.
Cacteen, (Gr.), Cacteae, (Lat.). Cactusgewassen ; Cactiflorisch, op cactusbloemen gelijkend; Cactus, yr., toorts- of
fakkeldistel.
Cacumen, o. (Lat.). Top, spits, kroon ;
Cacumineeren, spits maken.
C. it. d., (Fr.) = c'est a dire (spr. : seetaclier). Dat wil zeggen, namelijk.

Cadanceeren
Cadanceeren. Afmeten, afronden, maat
brengen in ; bij het dansen in de maat
blijven ; Cadans, yr., (Fr.) cadence, (D.)
Kadenz, (Ital.) cadenza, slotakkoord, harmonisch slot ; maat (muziek, gedicht,
dans).
Cadaver, o. (Lat.). Lijk ; Cadaverine,
vr., lijkenvergif, alcaloide die door bacterien in tot ontbinding overgaande lijken
gevormd words; Cadavereus, lijkachtig.
Caddor. Lange rechte degen der Turksche ruiters.
Cade, m. (Fr.). Zoutton ; inhoudsmaat
van i000 liter ; jeneverbessestruik.
Cadeau, m. (Fr.; spr. : kadoo). Geschenk ; krul in de schrijfkunst, kunstige
pennetrek ; Cadeleeren, met krullen
versieren, trekletters maken.
Cadenette, yr. (Fr.). Onder Lodewijk
XIII, koning van Frankrijk, een lange
haarlok, die aan de linkerzijde van het
hoofd hing ; in de i8e eeuw, lange vlechten die de infanteristen aan beide zijden
van het hoofd droegen.
Cadent, (Lat.). Vallend, dalend.
Cadenza = Cadans.
Cadet, m. Jongere zoon in een adellijke
familie; jongeling die voor officier opgeleid wordt ; Cadettenschool, yr., inrichting van onderwijs tot opleiding van aanstaande officieren, b.v. die te Alkmaar.
Cadette, yr. (Fr.). Vierkante vloertegel;
kleinste lange keu in het biljartspel; Cadetteeren, met tegels bevloeren.
Cadi. Zie Kadi.
Cadine-olie, yr. Soort olie uit jeneverbessen.
Cadis, m. (Fr. ; spr. : kadt). Goedkoope
wollen stof.
Cadmea, yr. (Gr.). Burcht van Thebe
in Griekenland; Cadmeische letters, Oudgrieksche letters, naar Cadmus (z. a.) die
een alphabet van i6 letters mee naar
Griekenland zou hebben gebracht.
Cadmea, yr. (Gr. en Lat.). Galmei, delfstof die zink, ijzer, soms ook arsenicum,
bismut, zilver en kobalt bevat; — fornacum, gesublimeerd zinkoxyde = Tutia;
Cadmiologie, leer van het gebruik van
galmei; Cadmium, o., een in 1817 ontdekt
schitterend wit metaal; — oxydatum, zwavelzuur cadmium.
Cadmus. Phenicisch vorst die, volgens
de sage, de stad Thebe in Griekenland
gesticht en het letterschrift in Griekenland
ingevoerd heeft.
Cado. Inhoudsmaat van droge waren
= 6o liter.
Cadogan en Catogan, m. (Fr.). Strik
die het haar van het achterhoofd boven
op het hoofd vastbond ten tijde van Philips van Orleans in het begin der i8de eeuw.
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Cadran, m. (Fr.). Wijzerbord, wijzerplaat ; — solaire, zonnewijzer.
Cadrature, vr. (Fr.). Wijzer- en repetitiewerk in een horloge.
Cadre, m. (Fr.). Lijst, buitenrand (Zie
Kader); Cadreeren, vierkant maken.
Caduc, (Fr.; spr. : kaduuk). Gebrekkig,
oud en afgeleefdr; bouwvallig; vervallen,
tenietgegaan, ongeldig; caducae plantae,
spoedig afstervende planten ; caducant,
met zwakke . geestvermogens.
Caduceatus, m. (Lat.). Van een Mercuriusstaf voorzien.
Caduceus, m. (Lat.). Gevleugelde slanenstaf van Mercurius ; staf der vredeboden • Caducifer, stafdrager (bijnaam
van Mercurius).
Caduceeren. (Lat.). Vervallen of aan de
schatkist vervallen verklaren; nietig verklaren ; Caduceering, vr. vervallen- of nietigverklaring ; Caduciteit, yr., bouwvalligheid ; het tenietgaan, het vervallen zijn ;
gebrekkigheid ; Caducum malum of Caducus morbus, vallende ziekte. Zie Epilepsie, Haut mat, Mal caduc.
Cadus, (Lat.), Cados, (Gr.). Bij de. Romeinen een aarden pot voor het bewaren
van droge waren en vloeistoffen, vooral
van win.
Caecum (intestinum), o. (Lat.). Blinde
darm.
Caelator, m. (Lat.). Drijver, graveur.
Caelum = Coelum.
Caeruleocephalisch.Blauwkoppig;Caeruleum berolinense, Berlijnsch blauw.
Caes = Caesar, mrv. Caesares; Caes.
Maj. = Caesarea Majestas.
Caesar, (Lat.). Romeinsche familienaam ;
Cajus Julius Caesar, naam van den beroemden Romeinschen veldheer, geb. ioo
v. C. die Gallic veroverde, Pompejus
versloeg, beheerscher der Romeinsche
republiek werd en in 44 v. C. in den
senaat te Rome vermoord werd; Caesar
ad Rubiconem, Caesar aan den Rubico,
spreekwoordelijk voor iemand die op het
punt staat een gewichtig besluit te nemen ;
Caesar citra Rubiconem, Caesar aan
deze zijde van den Rubico, iemand die
een beslissenden stap gedaan heeft; Caesar non supra grammaticos, het bevel
des keizers kan een spraakkunstigen regel
niet opheffen ; Molière zegt in het 2de bedrijf der Femmes savantes: La frammaire

qui sail regenter jusqu'aux rots, et les fail,
la main haute, obiir a ses lois (de spraakkunst, die zelfs de koningen weet te
ringelooren, en hen zonder moeite aan
hare wetten doet gehoorzamen); Reddite
ergo quae aunt Caesaris, Caesarl, geeft
den keizer wat des keizers is ; Caesarea,
naam van verscheidene steden in de oud-
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heid o. a. Caesarea of lol (thans Cherchel) op de noordkust van Afrika, bij
Icosium (Algiers), residentie der koningen
van Mauretania, Juba II (25 v. C.-23 n.
C.) en Ptolemaeus (23-40 n. C.); Caesarea,
in Palestina (thans Kaisarie), geboorteplaats
van den geschiedschrijver Procopius (Zie
Byzantijnen) ; caesarea Majestas, keizerlijke Majesteit ; Caesarea operatio of
sectio, keizersnede; Caesareo-papia,
Caesareopapisme, inmenging van wereldlijke machthebbers in pauselijke of kerkelijke zaken • regeeringsvorm waarin de
keizer ook het opperhoofd der kerk is
b.v. in Rusland ; Caesarisme, o., overwegende invloed van het leger in een
staat ; heerschappij van vorsten die door
de democratic met een onbeperkt gezag
bekleed zijn; Caesarist, m., voorstander
van het caesarisme. (Zie Militarisme).
Caesa ruts. Zie Ruta caesa.
Caesim, (Lat.). Al houwend.
Caesium, o. Metaal dat in het spectrum een blauwe streep geeft.
Caestus, m. (Lat.). Meestal met lood
beslagen riem dien de oude vuistvechters
om hunne handen wikkelden.
Caesuur, yr. (Lat.). In de poezie het
rustpunt dat bij een tienlettergrepigen
versregel na de vierde en sours na de
vijfde lettergreep komt, en bij een twaalflettergreTigen na de zesde lettergreep ;
in de Latijnsche dichtkunst wordt de
hexameter in twee ongelijke deelen verdeeld, een van vijf en een van zeven
maten of een van zeven en een van vijf
maten.
Cafard, m. (yr.; spr.: kafaar). Huichelaar, schijnheilige, vemzaard; Cafardage,
m., huichelarij, geveinsdheid ; Cafardeeren; den vrome uithangen, huichelen;
Cafarderie, yr., schijnheiligheid, geveinsde vroomheid.
Café, m. (Fr.). Koffie (koopwaar en
drank); o., koffiehuis ; discretion,
zooveel koffie als men maar wil; —
chantant (spr. : sjantan) of -- concert,
koffiehuis waarin gezongen en muziek
gemaakt wordt; — restaurant, koffiehuis
waarin men ook onbijten, dineeren en
soupeeren kan ; Cafetier, m., koffiehuis.
houder; Cafetare, yr. (Fr.; spr.: kafetjeer),
koffiekan, koffiepot; CafOldine, yr., basische alcalokle die ontstaat door de ontleding van cafeine met kokend barytwater
(C7 1-11RN40); Cafáine, vr., hoofdbestanddeel van koffie en thee (C8H10N402).
Caffeeren. Met dobbelsteenen een oneven getal gooien.
Caffiso. Oliemaat op Malta.
Cafis = Cahiz.
Canso. Oliemaat te Messina.

Caisse

Cafoesos, mrv. Gemengd menschenras
in Zuid-Amerika uit Indianen en negers
voortgekomen.
Cage, yr. (Fr.; spr.: kaazie). Kooi, hok;
de vier muren van een gebouw ; koker
of betimmering van een trap ; kap van
een windmolen ; kas van een uurwerk ;
klokkenhuis ; raderkas van een horloge.
Cagliareso, m. (Ital.). Koperen munt
op Sardinia = een halve cent.
Cagliostro, (Graaf van). Berucht Italiaansch kwakzalver, wiens ware naam
Joseph Balsamo was ; hij gaf voor dat
hij het levenselixer en de goudmakerskunst gevonden had; hij was betrokken
in het beruchte proces over le Collier de
la Reine (het halssnoer van koningin
Marie-Antoinette), werd in 1786 uit
Frankrijk gebannen en stierf in de gevangems te Rome.
Cagnard, m. (Fr.; spr.: kanjaar). Luilak,
dagdief; Cagnardeeren, luieren, dagdieven ; Cagnardise, yr., luilakkerij, dagdieverij.
Cagnotte, yr. (Fr. ; spr.: kanjot). Spaarot voor bij
g,
t he spa gewonneneld,
peelpot.
Cagot, m. (Fr. ; spr.: kago). Menschenras in het zuidwesten van Frankrijk dat
zeer dom is ; huichelaar, schijnvrome;
Cagoterie, vr., schijnheilige streek ;
Cagotisme, m., schijnheiligheid.
Cahier, o. (Fr.; spr.: kajee). Schrijfboek.
Cahiz, m. (Sp.). Vroegere korenmaat
in Spanje, Tunis, Algerie en Tripoli =
12 Fanegas.
Cahizada. Voormalige vlaktemaat in
Valencia = 6 Fanegas = 49.87 are.
Cahorswijnen. Fijne donkerroode Pontacwijnen.
Cahun, m. Rekenmunt in Bengalen =
I 0.29.
CaTc, m. (Fr.: spr.: kaiek). Zeer scherpe
lichte sloep in Turkije, den Griekschen
Archipel en de Levant.
Caincawortel. Wortel van Chiococoa
racemosa in Westindie, Mexico en Florida;
Calncazuur, zuur uit deze plant.
Calque = CaTc.
Ca Ira, (Fr.; spr.: saaiera). Het zal
gaan, Jacobijnsch gezang met dans gedurende de Fransche omwenteling.
Caire, m. (Fr.: spr.: keer). Buitenbast
der kokosnoot, die dient om touwen te
vervaardigen.
Cairn, (Schotsch; spr.: keen:). Kegelvormige hoop steenen opgericht tot aandenken aan een held.
Caisse, yr. (Fr.; spr. : kes). (Eng.),
cash, cashier's office, (D.), Kasse, (Ital.),
cassa, (Sp.), caia. Kas, geldvoorraad;
kist, koker, doos; broeibak; trom ; Caisse
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d'epargne, (Fr.), (Eng.), savings (spr.:

seevings) bank, (D.), Sparkasse, Sparbank,
(Ital.), cassa di risparmio, (Sp.), caja de
ahorros, spaarbank ; Caissier, m. (Fr.;
spr.: kesjee), (Eng.), cashier, (D.), Kassierer,
(Ital.), cassiere, (Sp.), cajero, kassier. Zie
Amortisatiekas.
Caisson, m. (Fr.; spr. : keesson). Munitie•
wagen, kruitwagen; scheepskist ; ijzeren
kist, welke dient om bij het bouwen van
bruggen, enz. onder water te kunnen
metselen (Zie Compressie); versiering aan
zolderingen en gewelven.
Cajaliet, o. Kunstmatige steenklomp
van magnesiacement.
Cajanus. Boo nenstruik, plantensoort
uit de familie der Leguminosen.
Cajapoet, Zie Kajaput.
Cajetanen, mrv. Catholieke sekte, wier
aanhangers alle levensbenoodigdheden
als een geschenk der Voorzienigheid en
der naastenliefde beschouwen en daarom
hunne eigene zaken verwaarloozen.
Cajoleeren, (Fr.; spr : kazjoleeren).
Aaien, streelen ; flikflooien, fleemen ;
Cajolerie, yr., fleemerij ; Cajoleur, m.,
flikflooier, fleemer.
Cajuela, (spr. : kasjoeeela). Noordamerikaansche inhoudsmaat = 2,22 liter.
Cajus, m. en Caja, yr. of Oajus, m.
en Gala vr. Romeinsche voornamen ; in
het oude Rome was men gewoon bij
huwelijken den bruidegom Cajus en de
bruid Caja te noemen ; bij het huwelijk
werd de bruid des avonds in optocht met
fakkels naar het huis des bruidegoms
gebracht ; de bruidegom kwam dan uit
het huis, waarop de bruid verklaarde
ubi to Cajus ego Caja, ,,waar gij Cajus
zit, ben ik Cap"; Gajus, beroemd Romemsch jurist, geboren onder de regeering
van Trajanus (98-117 n. C.) of van
Hadrianus (117-138 n. C.); hij leefde
onder de regeering der keizers Antoninus
Pius (138 — 161 n. C.), Marcus Aurelius
(161-18o n. C.), en wellicht ook nog
onder Commodus (18o-192 n. C.); hij
stierf in ieder geval niet vóór het jaar
178 n. C. Wij kennen van G. slechts zijn
voornaam ; zijn familie- en geslachtsnamen zijn onbekend. Bekend is zijn omstreeks 161 n. C. geschreven, in vier
boeken verdeeld leerboek van het Romeinsche recht (Gai Institutionum commentarii IV) waarvan een groot gedeelte
is overgegaan in de Institutiones van
Justinianus (Zie Justinianus). Wij bezitten van dit werk den text bijna volledig in een handschrift in 1816 door
Niebuhr gevonden in de bibliotheek van
het domkapittel te Verona. Dit handschrift, dat uit de se eeuw n. C. dateert,
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is een zoogenaamd palimpsest, (Zie Palimpsest) d. w, z, eenperkament, waarvan het geschrevene afgekrabd is, om
het opnieuw te beschrijven ; over den
text van Gajus zijn brieven van den H.
Hieronymus geschreven. Verschillende
geleerden hebben zich verdienstelijk
emaakt door dit handschrift te ontcijferen,
h et laatst Studemund. G., wiens werken
door zijne tijdgenooten niet aangehaald
worden, werkte vermoedelijk niet te
Rome, maar in Klein-Azie.
Cake, (Eng.; spr.: keek). Koek, beschuit.
Cakile. Zeemosterd, plantensoort uit de
familie der Cructferen.
Cal, m. (Fr.). Eelt; afkorting van Calendae en Californie.
Calabrees, m. Bewoner van Calabrie.
Caladium. Plantensoort uit de familie
der Aracan.
Calaguala, yr. Geneeskrachtige plant
in Peru.
Calamaalmaker, m. Vervaardiger van
pennekokers.
Calamboehout,o.Houtvan den adelaars houtboom (Aquilaria), dat een welriekende
hars bevat.
Calamieten. Versteende halmen.
Calamintha. Braziliaansche wilde thym,
plantensoort uit de familie der Labiaten.
Calamister m. en Calamistrum, o.
(Lat.). Brandijzer om de haren te krullen ;
overdreven sierlijke uitdrukking.
Calamiteit, yr. Ramp, ellende ; Calamiteus, rampspoedig, jammerlijk, ellendig;
Calamiteuse polder, m., polder die niet
genoeg opbrengt om de zeewering te kunnen bekostigen en die daarom een subsidie
van de provincie en van het Rijk ontvangt ;
men vindt deze aan de Schelde gelegen
polders vooral in de provincie Zeeland.
Calamus, m.(Lat.). Riet, rotang, plantensoort uit de familie der Palmen;
schrijfstift bij deOuden ; — conditus,
met suiker bestrooide kalmus ; — Draco,
drakenbloed, rotang ; — indicus en —
saccharinus, suikerriet ; — vulgaris, gewoon riet. (Zie Lapsus calami).
Calandbroeders (Fratres calendarit).
Geestelijk-wereldlijke broederschap in de
middeleeuwen, zoo genoemd, omdat zij
altijd op den eersten der maand (calendae) vergaderde.
Calando, (Ital.). Vermindering van
klanksterkte en vertraging van tempo.
Calandra, yr. — granaria. Klander,
korenworm.
Calandre, yr. (Fr.). Mangel, mangelrol;
glansmachine ; ringleeuwerik ; Calandrine,
yr., glansteen, liksteen.
Calandrella, (Ital.). Schoeisel der wereldlijke priesters te Rome.
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Calandrinia, mrv. Plantensoort uit de
familie der Portulacein (sierplanten).
Calandrone, yr. (Ital.). Houten blaasinstrument met twee kleppen, Italiaansche
schalmei.
Calane, yr. Eeredegen in Japan.
Calange, yr. Boete, aanhaling, inbeslagneming ; Calangeeren, beboeten, aanhalen, inbeslagnemen.
Calape. Amerikaansche ragout van
schildpadden.
Calascione, yr. (Ital.; spr.: kalasjone).
Op een luit gelijkend snareninstrument,
dat in Beneden-Italic in gebruik is.
Calata, vr. (Ital.). Levendige dans in
314 maat.
Calator, m. (Lat.). Roeper, uitroeper.
Calatrava-orde, yr. In de mde eeuw
in Spanje gestichte ridderorde.
Calautica, yr. (Lat.). Huif of hoofdsluier der Romeinsche vrouwen in de
oudheid.
Calcaneum, o. (Lat.). Hiel.
Calcant, m. (Lat.). Orgeltrapper ; orgelregister waardoor de organist met den
orgeltrapper in verbinding staat.
Calcar, o. (Lat.). Spoor bij het rijden.
Calcarelle, yr. (Ital.). Zwavelmijt.
Calcaria, yr. (Lat.). Kalkaarde, calciumoxyde ; — acetica, azijnzure kalkaarde ; — benzoica, benzoezure kalkaarde;
— carbonica, koolzure kalkaarde ; — chlorata, chlorina en chlorosa, chloorkalk,
Engelsch bleekpoeder ; — citrata, citroenzure kalkaarde ; — hydrata, kalkhydraat;
— hydrochlorica, waterig chloorcalcium ;
— jodata, joodkalk ; — jodica, joodzure
kalk ; — jodosa, jodigzure kalk ; — muriatica crystallisata, gekristalliseerde zoutzure kalk ; — muriatica sicca, droge
zoutzure kalk ; — nitrica en oxymuriatica =
— chlorata ; — phosphorica phosphor=
zure kalk ; — Pura liquida, kalkwater
'
aqua calcaria; — sulphurata, zwavelkalk; —
sulphurato-stibiata, kalkaardige spiesglanslever ; — sulfihurica, zwavelzure kalk ; —
tartarica, wijnsteenzure of wijnsteenkalk ;
— usta, gebrande kalkaarde.
Calcarius. (Lat.). Op een kalkgrond
groeiend, kalkachtig.
Calcariferisch. Sporen dragend.
Calcarone, yr. (Ital.). Gegraven holte
waarin de uitgegraven zwavel opgestapeld en van boven aangestoken wordt
om ze te smelten.
Calcator, m. (Lat.). Trapper ; wijntrapper, wijnperser; Calcatorium, o.
(Lat.), de wijnpers; Calcatura, vr. (Lat.),
het trappen, druiventrappen.
Calceament, o. (Lat.) en Calceaat,. m.
(Lat.). Schoeisel ; Calceaat, van schoeisel
voorzien ; Calceos mutare, (Lat.), van
BAAL; Handbosk.

Calcul

schoeisel verwisselen, senator worden
(de Romeinsche senatoren droegen een
bijzonder soort schoeisel) ; Calceus, m.
(Lat.), halve laars der Romeinen.
Calceolaria. Pantoffelbloem, plantensoort uit de familie der Scrophulariaceen
in Zuid-Amerika en op de Falklandseilanden (sierplant).
Calceola sandalinia. Pantoffelkoraal.
Calciden, mrv. (Lat.). Kalkachtige
lichamen ; Calciferisch, kalkhoudend ;
Calciliet, m., kalksteen; Calcinabel, verkalkbaar ; Calcinabiliteit, yr., verkalkbaarheid ; Calcinatie en Calcinatuur,
yr., verkalking ; gloeiing ; Calcineeren,
verkalken; kalk branden ; door gloeiing
van samenstelling veranderen hetzij door
bestanddeelen los te laten, hetzij door
zich met andere stollen (vooral zuurstof)
te verbinden ; door gloeiing stoffen uitdrijven, zuiveren ; zuurstof met metalen
verbinden = Oxydeeren ; Calcineeroven
(asch- en brandoven), oven waarin de
voor deglasbereiding noodige onzuivere
grondstoffen verhit worden om de vluchtige stoffen uit te drijven en de organische stoffen te verbranden; Calcineus,
kalkachtig.
Calcio, o. (Ital. ; spr. : kaltsjo). In Italic
gedurende het carnaval gebruikelijk balspel, waarbij de bal door de spelers met
den voet voortgeschopt wordt.
Calcispongiae. Kalkpaddestoelen.
Calcitrant, (Lat.). Achteruitslaand; zich
verzettend ; Calcitratie, yr., het achteruitslaan ; het zich verzetten, tegenstreven;
Calcitreeren, achteruitslaan, tegenstreven, zich verzetten.
Calcium, o. (Lat.). Metaalbasis der
kalkaarde, lichtgeel metaal door Davy in
1808 verkregen dat in de scheikunde
door Ca aangeduid wordt ; — chloratum,
chloorcalcium ; — fluoratum, fluorcalcium ;
— oxyde, kalk, kalkaarde ; — zouten,
verbindingen van calcium met zuren.
Calcograaf. Zie Chalcograaf.
Calcothar. Zie Colcothar.
Calcul, m. (Fr.; spr.: kalkuul), Calculus,
m. (Lat.). Berekening (eigenlijk keisteentje,
rekensteen, omdat de Romeinen gewoon
waren hunne berekeningen te maken
met keisteentjes die zij in de gaatjes
van den abacus [rekentafel] legden); blaasof niersteen ; calculus abdominalis, buikof ingewandssteen; — bilosus, galsteen;
— cardiacus, hartsteentje; — cerebrinus,
hersensteentje; — cysticus, blaassteen ;
— intestinalis, darmsteen ; — Minervae,
steentje van Minerva, d. i. staking der
stemmen die in het voordeel van een
beschuldigde uitgelegd werd ; — prostatae,
steentje in de voorstandsklier ; — pulmo14
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nabs, longensteen; — renalis, niersteentje;
— salivalis, speekselsteentje, steen onder
de tong = — sublingual's; — uretericus,
steen in de urinebuis ; — uterinus, buikof onderliffsteen ; — ventriculi, maagsteentje; — vesicae felleae, galsteen ;
steen in de waterblaas;
—vesicaurn,
Calculabel, berekenbaar ; Calculatle, yr.,
berekening ; Calculator, m., berekenaar,
narekenaar, naziener eener rekening;
Calculatuur, yr., rekenkamer ; Calculeeren, rekenen, berekenen, omslaan;
Calculosus, aan het graveel lijdend. Zie
Graveel.
Caldana, yr. (Ital.). Middaghitte ; pijn
in de zijde.
Caldaria judiciaria, mrv. (Lat.). Godsoordeel. Zie Ordalien.
Caldarisch arts, o., Caldarium aes,
(Lat.). Mengsel van koper, zink, enz. door
Loos uitgevonden en dat op goud gelijkt.
Caldarium, o. (Lat.). Zweetbadkamer,
zweetbad; broeikast, trekkast.
Caldera, (Sp.). Ketel, inzinkingen die
door instorting van de randen van een
krater in vulkanische landstreken ontstaan.
Calderari, eigenlijk Calderai, mrv.
(Ital.). Ketelmakers, ketellappers, koperslagers, naam van een geheim staatkundig
genootschap te Napels in 1816 opgericht.
Calebasse. Zie kalebas.
Caléche, yr. (Fr.; spr.: kalesje). Kales,
rijtuig. op vier wielen dat van voren
open is.
Calecon, vr. (Fr.; spr. : kalson). Onderbroek, vrouwenbroek ; — de bain, zwembroek.
Calectasia. Plantensoort uit de familie
der Juncaseen.
Caledonia, o. (Lat.). Schotland; NieuwCaledonle, (Fr. La Nouvelle-Calidonie).
Fransche kolonie in Australia, die tot
strafkolonie dient en in de volkstaal La
Nouvelle beet (22000 vierkante kilometer
oppervlakte), de hoofdstad is Noumea;
Caledonler, Schot; Caledonisch, Schotsch.
Caleeren, (Fr.). Stutten door iets onder
een voorwerp te leggen ; iets, b.v. een
tafel, vastzetten door een spaantje of een
stuk papier er onder te plaatsen ; neerlaten (zeilen); bakzeil halen, bang zijn;
diepgang hebben.
Calefacientia, mrv. (Lat.). Middelen
om te verwarmen; Calefacteren, rondslenteren ; zich met een anders zaken bemoeien, zich in allerlei zaken steken ;
Calefactie, vr., verwarmingstoestel; Calefactor, m., toestel om spijzen te koken ;
huisknecht; stokebrand ; vleier ; Calefactorisch, verwarmend ; Calefagium, o.,
recht om uit een bosch het noodige brandhout te halen.
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Caleidophoon, o. (Gr.). Werktuig om
de trillingen der tonen duidelijk voor te
stellen.
Caleidoscoop, o. (Gr.). Eigenlijk een
toestel waardoor men schoone vormen
en beelden ziet, en dat ook Debuscoop en Myriomorphoma genoemd
wordt ; het bestaat uit twee onder een
hoek in een buis geplaatste spiegels,
welke daar tusschen liggende voorwerpen
bij het omdraaien der buis zooveel maal
verschijnen laten als de hoek in vier
rechte hoeken begrepen is.
Caleidopolaroscoop, m. (Gr.). Dezelfde
toestel als de vorige met plaatjes van
verschillende kleuren.
Calembour, m. (Fr.; spr.: kalanboer).
Woordspeling die gegrond is op de gelijkheid in de uitspraak van twee woorden
die een geheel verschillende beteekenis
hebben, b.v. serein (helder) en serin (sijsje),
waardoor de markies de &gyre zeggen
kon, toen hem gevraagd werd welk weder
het was : Il fait un temps a mettre en
cage, het is weder om in een kooi te
zetten; een ander voorbeeld is Louis
deux fois neuf, hetgeen beteekenen kan
Lodewijk de achttiende (tweemaal negen)
of de tweemaal nieuwe Lodewijk ; naar
men zegt komt het woord of van een
Westfaalsch edelman Von Calemberg, die
aan het hof van koning Stanislaus Leszinski leefde en zeer slecht Fransch sprak ;
Calembourdier, m. (Fr.; spr. : kalanboerdjee), maker van dergelijke woordspelingen.
Calembredaine, yr. (Fr. ; spr.: kalanbredeen). Zijsprong, ontwijkend antwoord,
flousje, flauwe uitvlucht.
Calemes. Naam van een conclusie of
slotzin in de oude logica met een algemeen bevestigenden major en een algemeen ontkennenden minor en een algemeen
ontkennende conclusie.
Calendae, mrv. (Lat.). Eerste dag van
elke maand bij de Romeinen. Behalve de
Calendae hadden nog twee dagen in de
maand vaste namen nl. de Nonae en de
Idus. De Nonae vallen in de maanden
Maart, Mei, Juli en October op den 7den,
in alle andere maanden op den sden;
de Idus in bovengenoemde maanden op
den i5den, in de overige maanden op den
i3den. Wil men een anderen datum bepalen, dan rekent men uit hoeveel dagen
deze dag vcidsr de volgende Calendae,
Nonae of Idus valt. Zie Idus en Ad
calendas graecas.
Calendarlograaf, m. (Lat. en Gr.). Vervaardiger van kalenders ; Calendarlographic, vr., aanwijzmgen voor het
maken van kalenders ; Calendarium,
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0. (Lat.), lijst der heiligen en van hunne
feestdagen; Calende, yr., levensmiddelen
Welke de boeren verplicht waren aan
den doming of den onderwijzer te zenden.
(Zie Kalender).
Calendaticum, o. Geschenk dat op
nieuwjaarsdag aan de kerk en de
geestelijken gegeven werd.
Calender. Zie Kalender.
Calendula. Ringelbloem, goudsbloem,
plantensoort uit de familie der Composita.

Calentura, (Sp.). Heete koorts vergezeld van hersenaandoening, die zich bij
zeelieden in de keerkringsgewesten voordoet.
Calesceeren, (Lat.). Warm worden.
Calessaren, mrv. (Ital.). Paardenjongens,
straatjongens in Napels.
Calfatage. Zie Kalefaten.
Caliatuurhout, o. Sandelhout.
Caliban, m. Monster van leelijkheid,
half mensch half zeekalf in the Tempest
(Storm) van Shakespeare (spr.: Sjeekspier);
onbehouwen schepsel; sluwe woesteling;
Ernest Renan gebruikt dit woord om de
heffe des yolks aan te duiden.
Calibre. Zie Kaliber.
Calices baptismales, mrv. (Lat.). Doop.kelken, waaruit aan de pasgedoopten
melk en honig verstrekt werd ; -- ministeriales, groote kelken voor leeken in de
Catholieke kerk; poenitentiales, kelken
voor boetelingen; — renales, nierkelken.
Calichon, m. (Fr. ; spr. ; kaliesjon).
Ouderwetsche luit met vijf snaren.
Caliciflore, (Fr.). Met een bloemkelk
voorzien ; Caliciform, kelkvormig.
Calico, o. Fine (oorspronkelijk Indische
uit Calcutta komende) katoenen stof, bedrukt katoen ; fijn geperst papier dat op
katoen gelijkt; bediende in een manufacturen-, laken- of garen-en-bandwinkel,
ridder van de el.
Calicoetsche haan, m. Kalkoensche
haan, zoo genoemd naar zijn geschreeuw
of • omdat men vroeger dacht dat hij uit
Calicoet aan de kust van Malabar naar
Europa overgebracht was ; zijn vaderland
is Noord-Amerika, waaruit hij in 1524
naar Europa door de Spanjaarden overgebracht is.
Calid, yr. Warm, heet ; Caliditeit, yr.,
warmte, hitte ; Caliduct, m., warmtegeleider.
Calide paratum infusum, (Lat.). Heet
opgegoten.
Caliendrum, o. (Lat.). Hoog kapsel der
Romeinsche vrouwen.
Califourchon (a). (Fr.; spr.: kalifoersjon). Schrijlings.
Caligae, mrv. (Lat.). Lederen schoeisel,

Calli
inzonderheid de Romeinsche soldatenlaarzen ; halve laarzen, die de bisschop in
de mis draagt ; Caliga hispanica, yr.,
(Lat.), Spaansche laars (folterwerktuig).
Caligatie, yr. (Lat.). Donkerheid ; verduistering ; Caligineus, donker, duister;
Caligo, yr., (Lat.), nevel; gezichtsbeneveling ; vlek op het hoornvlies.
Caligula. Eigenlijk soldatenlaarsje ; bijnaamvan den Romeinschen keizer Cajus,
(37-41 n. C.), zoo genoemd omdat hij
reeds als kind in het leger zijns vaders
de Romeinsche uniform had gedragen ;
C. was de zoon van Germanicus (jn. C.) en Agrippina, kleindochter van
keizer Augustus (Zie Agrippina). C. is
vooral bekend om zijn hoogmoedswaanzin en zijn uitspattingen; hij werd bij
een oproer der praetorianen gedood en
opgevolgd door zijn oom Claudius (z. a.).
Bekend is zijn dwaze vertooning eener
expeditie naar Britannia, toen hij op het
strand der Noordzee zijne troepen in
slagorde schaarde en daarna zijne soldaten beval schelpen te zoeken en daarmee hunne helmen te vullen ; deze schelpen waren volgens hem de buit op de
zee behaald.
Calin, o. (Fr. en Eng.). Chineesch
mengsel van lood, tin, zink en koper ;
theelood.
Calisaya. Soort Chineesche schors.
Calix, m. (Lat.). Kelk; Calixtijn, m.,
vriend van den kelk bij de viering van
het Avondmaal onder de Hussiten in de
isde eeuw.
Calla. Slangenkruid, plantensoort uit
de familie der AraceYn.
Callabra. Hazardspel met kaarten voor
2 a 3 personen in Calabria.
Calle, (Ital.). Straat, steeg.
Callid, (Lat.). Sluw, doortrapt; Calliditeit, yr., sluwheid, doortraptheid.
Callidium. Soort bokkever.
Callidris quadrivalvis. Sandrakboom
(thuya aphylla) die een geurige hars oplevert.
Calli, (Gr.). Woord dat in vele samengestelde woorden voorkomt en schoon,
fraai beteekent; Calliaesthetiek, yr., (Gr.),
leer van het gevoel voor het schoone;
onderzoek naar het behagen scheppen in
het schoone; Calliblepharon, o., schoonheidsmiddel voor de wenkbrauwen ; Calligraaf, m., schoonschrijver, leeraar in
het schoonschrijven ; Calligraphic, vr., het
schoonschrijven ; Calligraphisch, schoongeschreven ; Callilogie, yr., leer van het
schoone, schoone uitdrukking ; Callinicos,
m., die schoone overwinningen behaalt;
Calliope, yr., een der negen Muzen, nl.
die van het heldendicht (eigenlijk die een
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schoone stem heeft); naam eener kleine
planeet ; Calliopsis, yr., schoonoog (Amerikaansche sierplant); Callipaedie, yr.,
aanwijzingen voor het verwekken van
schoone kinderen ; Callipaedopoee, yr.,
de kunst om schoone kinderen te verwekken ; Callipygos, vr., schoon van
dijen (bijnaam van Aphrodite of Venus);
Callistachys, met schoone aren; Callistaesthesis, yr., gevoel, zin voor het
schoone; Calliste, yr., de schoonste;
Callisteen, mrv., feesten op Lesbos, waarbij de vrouwen elkander den prijs der
schoonheid betwistten, schoonheidswedstrijd ; Callistemon, plantensoort uit de
familie der Myrtaceen, schoondraad ; Callisthene, yr., plantensoort uit de familie der
VochysiaceTn, schoone kracht; Callisthenie, yr., gymnastiek voor meisjes om
kracht en schoonheid te bevorderen;
Callisthenische liederen, mrv., liederen
die gezongen worden onder het uitvoeren
van rhythmische bewegingen, welke strekken om schoonheid en kracht te bevorderen; Callisthephe, plantensoort uit de
familie der Comfiosita; Callistographie,
vr., schoonheidsleer; Callistos, m., de
schoonste; Callitechniek = Callotechnick ; Callitrichisch, met fraai haar,
soort van Zuidamerikaansche apen, die
den kleinen Braziliaanschen aap (ouistiti)
zeer nabij komen; Callocagathie, yr., =
Calocagathie; Callologie, yr., leer van
het schoone ; Callopistrie, yr., verkeerd
woord voor Caliopisme, o., kunst om
zich een schoon uiterlijk te geven, om
zich te blanketten en zich sierlijk te kleeden ; Callotechniek, yr., verfraaiingskunst.
Callisthenes. Grieksch wijsgeer, geb.
te Olynthus, neef van Aristoteles; hij
weigerde Alexander den Groote te aanbidden en werd ter dood gebracht onder
voorwendsel dat hij aan een samenzwering deelgenomen had.
Callisto. Gezellin van Diana, door Juiter bemind, en moeder van Arcas, door
Juno in eene berm veranderd en door
Jupiter als het gesternte de Groote Beer
aan den hemel geplaatst.
Callistratus. Atheensch redenaar, wiens
welsprekendheid op den jeugdigen Demosthenes zulk een indruk maakte, dat
deze besloot redenaar te worden.
Calluna, yr. Heidekruid, plantensoort
uit de familie der Ericaceen.
Callus, m. (Lat.). Kraakbeen, hoornhuid, beenmassa, die zich vormt bij beenbreuken ; ingewortelde gewoonte ; verharding ; Callus cutis, eelt ; — ossium, beenverharding, beenvleesch ; Calleus, eelt, verhard (zoowel geestel
achtigijk
als

Calor
zedelijk) ; Callositeit, vr., hardheid van
huid; verstomping, stompzinnigheid.
Calmank en Calamank, m. (Fr. calmande). Wollen of geitenharen stof die
aan een kant den glans van satijn heeft.
Caimans. Verzachtend, bedarend, lenigend geneesmiddel.
Calmar, m. (Fr.). Pennenkoker ; koppootig weekdier, inktvisch; stad in Zweden
bekend door de Unie van 1397, die Zweden,.
Noorwegen en Denemarken vereenigde.
Calmato, (Ital.). Zacht, rustig, stil ;
Calme, m. (Fr.), windstilte ; kalmte, bedaardheid ; Calmeeren, bedaren, stillen,
tot rust brengen.
Calo di peso, m. (Ital.). Het tekort
aan gewicht ; — di prezzo, daling in prijs.
Calobaat, m. (Gr.). lemand die op
stelten loopt; klimvogel, Borneosche koekoek ; tweevleugelig insect.
Calobiotiek, vr. (Gr.). Kunst om een
aangenaam leven te leiden; kunst om het
leven zoo schoon op te vatten, dat het
in overeenstemming is met het verstand,
de verbeeldingskracht en het gevoel.
Calocagathie, vr. (Gr.). Zedelijke
schoonheid, rechtschapenheid, braafheid.
Calochilus. Soort van Orchidee.
Calodendron. Eigenlijk schoone boom,
soort van Diosmee.
Calodryum. Soort van Meliacee.
Calogeri, mrv. (Gr.). Monniken.
Calologie, yr. (Gr.). Schoonheidsleer.
Calomel, m. Verzoete kwik ; verbinding van chloor met kwik.
Calometrie, yr. (Gr.). Schoonheidsmeting ; leer der evenredigheid (proportie).
Calomniograaf, m. (Lat. en Gr.) Lasteraar, lasterende recensent.
Calones, m. mrv. (Lat.). Treinknechten
in de Romeinsche legers.
Calonne (de). Contróleur-generaal der
financien onder Lodewijk XVI (1734-1802).
Calon(n)are, yr. (Fr.). Buis van vlierhout (kinderspeelgoed); bus met verscheidene gereedschappen die door een
rondsel in beweging worden gebracht.
Calopeltis Aesculapii. Esculaapslang.
Calophyllum. Plantensoort uit de
familie der Clusiacein.
Calopodien, mrv. (Gr.). Houten leesten
voor schoenen.
Calor, m. (Lat.). Warmte; Caloraat,
verwarmd, verhit ; Caloriciteit, yr., vermogen dat georganiseerde of bewerktuigde wezens bezitten om warmte voort
te brengen ; Calorie, yr., warmte-eenheid,
eenheid die bij de berekening der warmtehoeveelheden aangenomen is, d. i. de
hoeveelheid warmte welke noodig is om
de temperatuur van een kilogram water
van o° Celsius op I° Celsius te brengen
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,(groote Calorie), of de hoeveelheid warmte
welke noodig is om de temperatuur van
ten gram water van o° C. op I° C. te
brengen (kleine Calorie); Calorifêre, m.
(Fr. ; spr. : kaloriefeer), groote toestel of
kachel die door middel van buizen dient
om een geheel gebouw zonder brandgevaar te verwarmen; Calorificatie, yr.,
warmtevoortbrenging, verhooging van de
temperatuur ; Calorifisch, verwarmend,
warmtegevend ; Calorifuge, m., slechte
warmtegeleider ; Calorimeter, m., toestel
om de hoeveelheid geabsorbeerde of
vrijgeworden warmte bij een natuur• of
scheikundig verschijnsel te bepalen ;
Calorimetric, yr., meting der hoeveelheid warmte ; Calorimetrisch, wat het
bepalen van de hoeveelheid warmte betreft ; Calorimotor, m., electrische toestel
.die veel warmte ontwikkelt ; Calor mordax, bijtende hitte ; Calor nervosus,
zenuwhitte ; Caloriphoon, yr., toestel in
1887 door Lepontois uitgedacht om het
geluid op een afstand voort te planten
,door middel van het Licht; toepassing
van de photophoon, Calorische machine,
die de beweging, in plaats van door
stoom, door verhitte lucht teweeg brengt,
door den Zweed Ericson uitgevonden.
Calosanthes. Prachtbignonia.
Calosoma. Schildvleugelig insect,prachtkever (poppenroover).
Calospinth-Ampel. Hanglamp omringd
door glazen buizen die met vloeistoffen
van verschillende kleuren gevuld zijn ;
Calospinthechromocreen (beter Cabospinthechromatocreen), een springfontein die door heldere verlichting met
verschillende kleuren als het ware spattende vonken uitwerpt; water dat kunstmatig verlicht is.
Calotin, m. (Fr.). Scheldnaam voor een
geestelijke ; Calotine, yr. hekeldicht ;
Calotinocraat, m., ijveraar voor of aanhanger van de geestelijkheid ; Calotinocratie, yr., priesterregeering, heerschappij
der geestelijken.
Calotropis. Plantensoort uit de familie
der Asclepiadein.
Calottage, m. Het plaatsen van dekstukken op de bijenkorven; dit moet gebeuren voor het uitzwermen en op het
oogenblik waarop de voornaamste honinghoudende plant in den omtrek der korven
begint te bloeien.
Calotte, yr. (Fr.). Mutsje dat alleen het
bovengedeelte van het hoofd bedekt en
inzonderheid door geestelijken gedragen
wordt, kalot, kapje, kalotje ; narrenkap ;
slag op het hoofd met de platte hand,
oorveeg, muilpeer ; pleister bij hoofdzeer,
trekpleister ; holte in den vorm eener

Calumnia
muts om de hoogte van een gebouw
meer aan de breedte geevenredigd te
doen schijnen, rond gewelf aan de zoldering eener kamer of kapel; bij zwaardvegers plaatje waaraan de knop van een
degengevest gezet wordt ; bid loodgieters
oude hoed waarin de stukjes lood geworpen worden; plaat over een knoop;
deksel over het werk in een horloge,
kalot; het bovenste gedeelte van den
schedel; gedeelte van een bol dat begrensd wordt door een vlak dat den bol
snijdt; rond stuk in een pomp waarin de
klep zit; — des cieux, hemelgewelf ;
(spr. : roezje), kardinaalskapje (Zie
—rouge
bas); Calottiniseeren, tot lid van een
narrengenootschap aannemen ; Calottist
,(Calotin), m., lid van een narrengenootschap in Frankrijk in het begin der i8de
eeuw dat onder het masker der zotheid
ten doel had de zedelijkheid te bevorderen.
Calotypie, vr. (Gr.). Het aanbrengen
van lichtbeelden op papier.
Calpe of Kalpe, yr. (Gr.). De zuil van
Hercules op de Europeesche kust, het
voorgebergte waarop Gibraltar gebouwd
is. (Zie Abyla).
Calque, m. (Fr.; spr. : kalk). Teekening
naar een model dat onder hetpapier of
glas lit en doorschijnt; namaaksel; afdruk
van een gecalqueerde teekening ; Calqueeren, doortrekken.
Caltereeren, (Ital.). De huid openrijten.
Caltha. Plantensoort uit de familie der
Ranunculacein, goudsbloem.
Calumet, m. (Fr.; spr.: kalumee). Vredespijp der Noordamerikaansche Indianen.
Calumnia, yr. (Lat.), (Fr.: Calomnie).
Laster ; Calumniant, m., lasteraar ; Calumniare audacter, semper aliquid
haeret, (Lat.), (Fr.) calomniez toujours,
it en reste toujours quelque chose, laster er
maar op los, er blijft altijd wat van zitten ;
Calumniatie = Calumnia; Calumnieeren, belasteren, lasteren ; Calumnieus,
lasterlijk. In het strafrecht is laster een
verzwarende vorm van smaad. Art. 262
van het Wetb. van Strafrecht zegt : „Hij
die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, ingeval het bewijs der
waarheid van het te laste gelegde feit
is toegelaten, wordt, indien hij dat bewijs
niet levert, en de telastelegging tegen
beter weten isgeschied, als schuldig aan
laster, gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste drie jaren." Laster valt evenals smaad, onder het begrip „beleediging"
en wordt niet ex officio (ambtshalve)
maar alleen op klacht van dengene tegen
wien het misdrijf isgepleegd, vervolgd,
behalve wanneer de beleediging wordt
aangedaan aan een ambtenaar gedurende
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of ter zake van de rechtmatige uitoefening zijner bediening ; in dit laatste geval
kan de straf met een derde verhoogd
worden.
Calva, yr. (Lat.). Kale plek, kaal hoofd,
schedel.
Calvarienberg, m. (Van het Latijnsche
woord calvaria (schedel), omdat deze bij
Jeruzalem gelegen plaats voor de terechtstelling der ter dood veroordeelden vol
schedels lag). Golgotha, schedelplaats of
schedelberg ; in Catholieke landen een
natuurlijke of kunstmatige heuvel, waarop
kruizen geplaatst zijn en waarnaar gedurende do vasten bedevaarten gedaan
worden.
Calville, vr. (Fr.; spr. : kalviel). Kalvijn,
aardbezieappel, rammelappel.
Calvin (jean). Prediker en verspreider
der Hervorming in Frankrijk en Zwitserland, geboren te Noyon bij Compiegne
(departement der Oise) in 1509, gestorven
te Geneve in 1564; hij regeerde 25 jaar
over Geneve, waar hij een theocratisch
bestuur invoerde ; hij liet Servet in 1553
verbranden; zijn voornaamste werk is
FInstitution chretienne; Calvinisme, o.,
leer van Calvin die zich vooral onderscheidt door het leerstuk der praedestinatie
of voorbeschikking, streng orthodoxe Gereformeerde leer; Calvinist, m., aanhanger
der leer van Calvin, orthodox Gereformeerde; Calvinistisch, orthodox Gereformeerd.
Calviteit, yr. Kaalhoofdigheid; Calvities, yr. (Lat.), kaalhoofdigheid ; Calvitium, o., kale plek op het hoofd; Calvus, m., kaalhoofd ; Carolus calvus, Karel
de Kale, koning van Frankrijk, gestorven
in 877.
Calybion, o. (Gr.). Kleine hut; Calybiet,
m., hutbewoner, kluizenaar.
Calycanthus. Kaneelstruik ; Calycandrie, klasse van planten wier meeldraden
in den kelk zitten.
Calymma, o. (Gr.). Omhulsel, in de
Grieksche kerk doek om reliquieen te bedekken.
Calypso. Eene nimf, zij herbergde Ulysses die schipbreuk geleden had, en hield
hem zeven Caren op haar eiland Ogygia ;
Bal de Calypso, danszaal in de bekende
operette Madame Angot.
Calypter, m. (Gr.). Deksel, omhulsel;
Calypterion, o., dekseltje ; Calyptra, yr.
(Gr.), sluier of hoofddoek der Grieksche
vrouwen in de oudheid; muts der Grieksche geestelijken ; Calyptriten, soort
versteende slakken.
Calyx, yr. (Gr.). Bloemkelk.
Camache. Zie Camache.
Camaco, m. Lengtemaat op de Ionische
eilanden = 5,029 meter.

Bambiaal-recht
Camaleu, m. (Fr. ; spr. : kamajeu). Gesneden steen met 2 kleuren; schilderij in een
kleur met verschillende tinten. Zie Camee.
Camail, m. (Fr.; spr. : kamai). Bisschopsmanteltje ; korte vrouwenmantel ;
in de wapenkunde helmdek.
Camaldulenzer, m. \ Lid van een der
strengste monnikenorden in de Catholieke
kerk ; deze orde werd in 957 gesticht
door Sint-Romuald, die tot een der voornaamste familien van Ravenna behoorde;
de naam dezer orde komt of van het dal
Camaldoli in de Apenijnen, waar haar
eerste klooster gebouwd werd ; de regel
is een verscherpte van Sint-Benedictus,
zij verspreidde zich over Frankrijk,
Duitschland en Polen ; thans bestaat zij
alleen nog in Italic; de monniken dezer
orde zijn in het wit gekleed ; hunne kleeding bestaat uit een pij, een scapulier en
een wollen gordel; paus Gregorius XVI,
voorganger van Pius IX, behoorde tot
deze orde. Er zijn ook nonnen van dezen
naam.
Camanioc, Maniok die in Cayenne en
op de Antillen verbouwd wordt.
Camaraderie, yr. (Fr.). Kameraadschap;
kliek, coterie.
Camarera, yr. (Sp.). Eeredame der
koningin ; kamermeisje.
Camarero, m. (Sp.). Kamerheer ; kamerdienaar.
Camargo. Beroemde danseres in de
opera te Parijs (I726-1751); een door
haar bedachte figuur in den contredans.
Camargue (La). Het delta dat door de
Rhone gevormd wordt; —paarden, meestal
grijze paarden die daar vandaan komen.
Camaridium, o. Orchidee.
Camarilla, vr. (Sp.). Verkleinwoord van
Camera (kamer); hofpartij, omgeving van
den vorst; in kwaden zin wordt het gebruikt om den invloed aan te duiden,
welken deze partij op de vorsten uitoefent.
Camaroma, o. (Gr.). Gewelf ; Camarosis, yr. (Gr.), schedelbreuk.
Camauro, m. (Ital.; spr.: kamaoero).
Rood fluweelen pauselijke muts.
Cambacerês, (Fr.; spr.: kambaseeres).
Fransch staatsman (1753-1824), tweede
consul onder het Consulaat en daarna
aartskanselier van het Keizerrijk onder
Napoleon I.
Cambalhout, o. Rood verfhout van
een Westafrikaanschen boom (Baphia
nitida) = Camwood.
Cambaya-steen, m. Vleeschkleurige
of bruinachtige agaat (carneool), zoo genoemd naar de stad van dien naam in
Voor-Indic (Hindoestan).
Cambiaal-recht, o. Wisselrecht; Cambiabel, wisselbaar, veranderlijk ; Cambia-

Cambiformcellen
tura, yr. (Ital.), wisselrekening; wisseling;
soort van Italiaansch rijtuig : Cambieeren,
wisselzaken doen; Cambio, m. (Ital), het
wisselen, (Fr.) change, (Eng.) exchange,
(D.) Wechslen, (Sp.) catnbiar ; Cambiale,

(lettera di cambio), (Fr.) lettre de change,
(D.) Wechsel, (Sp.) letra de cambio, wissel,
wisselbrief ; Cambist, m., wisselaar,
handelaar in wissels ; Cambium, (Lat.
der Middeleeuwen) = Cambio.
Cambiformcellen, mrv. Cellen in den
schors- of phloeembundel der planten.
Cambium. Teeltweefsel, plantenmerg,
welks cellen het vermogen bezitten om
zich door verdeeling overlangs te vermenigvuldigen. (Zie Parenchyma) ; Cambiumcylinder, m., cylinder die zich
tusschen de schors en het hout bevindt
ter plaatse, waar deze zich in het voorjaar
gemakkelijk van elkander laten scheiden.
Cambrai, Cambresine, Cambrick.
Batist, kamerdoek, zoo genoemd naar de
stad Kamerijk in het noorden van Frankrijk;
Ligue de Cambrai (verbond van Kamerijk)
in 1508 tegen Venetic gesloten tusschen
paus Julius II, keizer Maximiliaan, Lodewijk XII van Frankrijk en Ferdinand
van Arragon; Cambresis, omstreken van

Cambrai.
Cambreeren. Boogvormig uitwerken,
zacht buigen ; Cambreur, m., rondzetter,
d. i. schoenmaker, die aan het bovenleder den vereischten vorm geeft ; Cambrure, yr. .(Fr.), zachte bulging.
Cambria. Oude naam van het prinsdom Wales; Cambrisch, dit prinsdom
betreffend.
Cambriolage, m. (Fr. ; spr.: kambriolaazje). Het inbreken met de bedoeling
om te stelen ; Cambrioleeren, inbreken;
Cambrioleur, m., inbreker.
Cambronne. Fransch generaal beroemd
door zijn heldenmoed op het slagveld
van' Waterloo (18 Juni 1815) ; toen tegen
het einde van den slag de keizerlijke
garde naar het plateau van Mont-Saint-Jean
oprukte, werd het carrd, waarover Cambronne het bevel voerde, aan alle kanten
door de Engelschen ingesloten, wier
artillerie dat carrd geheel dreigde te vernietigen ; een Engelsch officier riep de
Franschen toe : „Braves soldats, rendezvouz ! (Dappere soldaten, geeft u over !)",
op deze sommatie zou Cambronne geantwoord hebben : „Merde! (stront)" ;
daar de geschiedschrijvers dit woord, dat
in de gegeven omstandigheden zeer natuurlijk was, niet durfden neerschrijven,
hebben zij er den volgenden plechtigen
volzin voor in de plaats gesteld: La garde
meurt et ne se rend pas (de garde sterft
en geeft zich niet over ); het is evenwel

215

Camelina

mogelijk dat het aan Cambronne toegeschreven woord door een der grenadiers
der garde gebruikt is ; in alien gevalle is
er nog niet voldoende licht hierover opgegaan.
Cambsarius, m. (Lat.). Bezitter van
wissels ; Cambsor, m., wisseltrekker.
Cambuca, yr. (Lat.). Liesgezwel.
Cambuse, yr. (Fr.). Kombuis; bottelarij,
proviandkamer op schepen.
Cambyses. Perzisch vorst, gemaal van
Mandane (dochter van Astyages) en vader
van Cyrus; koning van Perzie, zoon en
opvolger van Cyrus (529-522 v. C.);
hij veroverde Egypte na den slag bij
Pelusium (525 v. C.) en trok vervolgens
op tegen de Aethiopiers. Deze expeditie
mislukte echter. Toen hij te Memphis
terugkeerde, vierden de Egyptenaren juist
feest wegens het vinden van den Apis,
den heiligen stier. Cambyses, meenende
dat de Egyptenaren feest vierden wegens
het mislukken zijner expeditie, wondde
den Apis met een dolksteek, waaraan
het dier stierf en beging vele gruwelen
tegen de Egyptenaren. Hi' stierf aan een
wond, die hij zich had toegebracht met
zijn eigen zwaard.
Camden. Engelsche oudheidkenner, bijgenaamd de Engelsche Strabo en Pausanias, gestorven in 1623.
Cameade, yr. (Fr.). Wilde bergpeper.
Camee, yr. (Fr.). Steen die uit verschillende lagen van verschillende kleuren bestaat en waarop verheven werk
(relief) aangebracht wordt ; gewoonlijk
worden de onyx en de sardonix voor
het maken van cameeen gebruikt.
Camelaucion, o. (Gr.). Dubbele zwarte
kap der Grieksche monniken uit kameelhaar vervaardigd en tot op de schouders
hangend ; Cato —, onderkap ; Ano --,
bovenkap.
Cameleon = Kameleon.
Camelia of Camellia, yr. (Pater Camelli heeft deze plant van Japan naar
Europa overgebracht ; men zou dus
camellio moeten schrijven, maar het gebruik is dit woord met een 1 te schrijven.)
Plantensoort die tot de familie der Tern
sfremiaceen behoort, sierplant zonder geur
en altijd groen; de eerste in Frankrijk
gekweekte camelia' s behoorden aan
keizerin Josephine; Dame aux camilias,
tooneelstuk van Alexandre Dumas fils,
dat in het Nederlandsch Marguerite
Gauthier beet en waarin de hoofdpersoon
een vrouw van verdachte zeden is, die
zich voor haar minnaar opoffert. (Zie
Manon Lescaut).
Camelina, yr. Plantensoort uit de
familie der Cruciferen.

Camelopardalis
Camelopardalis, vr. (Gr.). (Eigenlijk

kameelpanter). Giraffe.
Camelot, m. (Fr.; spr.: kameloo).
Straatventer, krantenverkooper. (Zie Kamelot.)
Camelote, yr. (Fr. ; spr.: kamelot).
Koopwaar van geringe waarde, slechte
qualiteit, bocht; Cameloteeren, slechte
waar leveren; Camelotier, m., die voorwerpen van slechte qualiteit levert ;
smokkelaar in het zuiden van Frankrijk.
Camembert. Dorp in het departement
der Orne, arrondissement Alencon, bekend
door uitmuntende vette kaas.
Camenen. Zie Camoenen.
Camera, vr. (Lat.). Gewelf, gewelfde
zoldering ; kamer; — apostolica, pauselijke rekenkamer ; — clara, heldere, lichte
kamer, gewijzigde camera obscura, waarbij de op een matglasplaat ontworpen
beelden van buiten door een lens bekeken worden; — lucida, heldere kamer,
een door Wollaston uitgedachte toestel
voor het nateekenen van voorwerpen
naar de natuur; — obscura, donkere
kamer, toestel, om door middel eener
lens, van voorwerpen, die zich op een
afstand bevinden, verkleinde afbeeldingen op een matglasplaat te ontwerpen
(Zie Photographic); Camera obscura
titel van het beroemde Werk van N.

Beets (Hildebrand).

Camera di Commercio, yr. (Ital.; spr.:

kommertsjo). (Fr.) chambre de commerce,
(En g.) chamber of commerce, D. Handelskammer, (Sp.) camara (junta) de comercio, kamer van koophandel.
Camerae nuntii, mrv. (Lat.). Kamerboden, d. i. stadhouders in het Frankische
rijk, die gewoonlijk aan het hof vertoefden.
Camera imperial's, yr. (Lat.). Rijkskamergerecht dat eerst te Spiers zetelde en
daarna naar Wetzlar overgebracht werd.
Cameraal-wetenschap, yr. Staatsinrichting; Cameralist, m., kenner der
staatsinrichting.
Cameraria. Plantensoort uit de familie
der Apocynaceen.
Camerariaat, o. Kamerraad ; Camerarius, m., opperste kamerdienaar, penningmeester ; Camerarius (Joachim)
(eig. Kammermeister), beroemd philoloog en criticus, grondlegger van de
studie der Grieksche litteratuur in
Duitschland (15oo-1574); Cameratie, vr.
(Lat.), welving = Camaroma; Camerier,
m. (Fr.; spr.: kameerjee) = Cameriere ;
Cameriera, yr. (Ital.), kamenier ; Cameriere, m. (Ital.), kamerheer van den
Paus ; kamerdienaar ; koffiehuisknecht.
Camereeren, (Lat.). Welven.
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Camerlengo, m. (Ital.). Kamerling ;
kardinaal die belast is met het beheer
der pauselijke geldmiddelen.
Cameroniaan, m. Aanhanger eener
partij onder de Schotsche Presbyterianen.
Camilli, m. en Camillae, yr. (Lat.)
Vrijgeboren knapen of meisjes in het
oude Rome, die dienst deden bij de
offers aan de goden.
Camillus (Marcus Furius), beroemd
Romeinsch veldheer, veroverde Veji(396
v. C.) en bevrijdde Rome van de Galliers
(390 v. C.).
Camineeren en Cammineeren. Bij
het schermen den tegenstander, door
een pas achterwaarts te doen, er toe
trachten te brengen om zich bloot te
geven.
Camion, m. (Fr. ; spr.: kamjon). Korte
en fine speld; kleine trekwagen voor
twee personen ; wagen met vier zeer
lage en stevige wielen voor het vervoeren van vrachtgoederen, meubels, enz.;
Camionnage, m., goederenvervoer ; Camionneeren, met goederenwagens vervoeren ; Camionneur, m., vervoerder
van goederen op zware wagens.
Camisade, yr. (Fr.). Dit woord komt
of van camisa (Sp. en Provencaalsch)
dat hemd beteekent, en duidt een nachtelijke overrompeling aan, omdat de Camisards hunne hemden over hun bovenkleederen aantrokken ten einde elkander
gemakkelijker in de duisternis te kunnen
herkennen, of omdat de overrompelde
vijanden meestal in hun hemd lagen te
slapen.
Camisard, m. (Fr.; spr. ; kamizaar).
Scheldnaam voor de Protestanten in de
Cevennes gedurende la guerre des Camisards (Camisarden-oorlog) van 17021706, omdat zij meestal in hun hemd
vochten. (Zie Dragonder en Dragonnade.)
Camisia alba, yr. (Lat.). Wit hemd ;
koorhemd.
Camisz, (Arab.). Hemd ; onderkleed.
Cammarollet, m. (Gr.). Kreeftsteen ;
Cammarologie, yr., kreeftkunde.
Camoenen en Camenen, mrv. (Lat.).
De negen Muzen.
Camorra. Geheim genootschap in Napels, bende misdadigers die het verkeer
belemmert en de bevolking brandschat;
Camorrist, m., lid dezer bende.
Camp, m. (Fr.; spr.: kan). Legerplaats;
— volant (spr.: volan), vliegende colonne,
kleine legerafdeeling welke voornamelijk
uit cavalerie bestaat, telkens van plaats
verandert en den vijand steeds in het
oog houdt en aanvalt. Zie Maráchal en
Mestre.
Campagnard, m. (Fr.; spr.: kanpanjaar).

Campan
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Landbewoner, landman; Campagnarde,
vr. (Fr.), landbewoonster; Campagne,
vr. (Fr.; spr.: kanpanje), het platte land;
veldtocht (Zie Kampanie); a la campagne, buiten, op het land.
Campan, m. (Fr. ; spr.: kanpan). Groen
en wit geaderd marmer uit het dal van
dien naam in de Pyreneen.
Campan (Mevrouw). Beroemde opvoedkundige (1752-1822).
Campana, yr. (Lat.) en Campane, yr.
(Fr.). Klok ; versiersel in den vorm eener
omgekeerde klok aan het Corinthisch en
het samengesteld kapiteel; klokvormige
kwast ; rond gezwel aan de knie van
een paard ; Campanella, yr. (Lat.),
klokje; klokbloem, winde ; Campanetta,
klokkenspel; Campanifloor, met klokvormige bloemen; Campaniform, klokvormig; Campanile, m. (Ital.), alleen
staande klokketoren; Campanologie, yr.
(Lat. en Gr.), klokkenkunde, leer van
het klokkengieten; Campanula, yr.,
klokje, klokbloem, plantensoort uit de
familie der Campanulaceen; Campanularia, klokvormige koraaldieren (hydros.-

poliepen).
Campania, yr. Landstreek in Italie,

Terra di Lavora, hoofdstad Capua.
Camparius, m. Veldwachter.
Campbell (Thomas). Engelsch dichter
(1767-1844).
Campeche. Stad in Mexico, die haar
naam heeft gegeven aan het bloedhout
(haematoxylon campechianum), plant die
tot de familie der Leguminosa behoort
en bij het bereiden van verven gebruikt
wordt.
Campeador, m. (Sp.). Groot veldheer.
Zie Cid.
Campelogie, yr. Leer der buiging of
kromming; Campemeter, m., buigingsmeter.
Campestrisch, (Lat.). Tot het veld behoorend ; op het veld groeiend.
Campetti, m. mrv. (Ital.). Watervoelers, die het onderaardsche water door
het gevoel ontdekken.
Camphora, m. Van het Arabisch kafiir,
hars; kamfer, plantensoort uit de familie
der Lauraceeen; Camphreeren, met kamfer doortrekken.
Camphoe, m. Soort van fijne Chineesche
thee.
Campi doctor, m. (Lat). Drilmeester,
schermmeester (bij de Romeinen).
Campine (La). De Kempen, heidevelden
in de Belgische provincien Antwerpen
en Limburg.
Campio, m. Kampioen, degene die te
voet streed in de ordaliin of godsoordeelen.
Campistron. Tooneeldichter(I650-1723).

Camwood
Camp meeting, yr. (Eng.; spr. kempmieting). Godsdienstoefening die door
de Methodisten in Noord-Amerika onder
den blooten hemel wordt gehouden; zendingsfeest.
Campo, m. (Ital.). Veld, vlakte, slagveld ; legerplaats ; Italiaansche vlaktemaat
= 4.41 are ; soort Spaansche wol uit Sevilla.
Campode, yr. (Gr.). Rupsvormig insect
dat beschouwd wordt als de oorspronkelijke vorm van alle insecten.
Campo-Formio. Dorp in het Venetiaansche, waar het beroemde vredesverdrag tusschen Frankrijk en Oostenrijk
door Napoleon geteekend werd (16 October 1797).
Campos, m. (Fr. ; spr.: kampoo). Vrijaf,
vrije dag of gedeeltelijk vrije dag, vooral
van scholieren.
Campo santo, (Ital.). (Eigenlijk gewijde
akker) ; begraafplaats, waarvan die te
Genua en Pisa beroemd zijn.
Campo vaccino, (Ital.). Beestenmarkt,
naam dien het Forum te Rome tot voor
eenige jaren droeg.
Camptophyllum, m. (Gr.). (Eigenlijk gebogen blad); soort van fossiele Coniferen.
Camptosaurus, m. (Gr.). Fossiel NoordAmerikaansch dier, behoorende tot de
talrijke familie der Dinosauriers (vreeselijke hagedissen), dat 6 meter lang en 3
meter hoog was.
Camptulicon, m. Engelsche stof voor
vloerkleeden en tapijten die vervaardigd
wordt uit gepersten afval van kurk en
caoutchouc tot poeder gewreven en met
olie gedrenkt.
Campus, m. (Lat.). Veld, vlakte; —
Martius, m. (Lat.), Marsveld, speel- en
oefenplaats in het oude Rome. Zie Champ
de Mars.
Campyl, (Gr.). Woord dat dient tot het
vormen van samengestelde woorden in
de plantkunde en de natuurlijke historic ;
het beteekent alsdan krom, gebogen.
Campylogram, o. (Gr.). Werktuig voor
het trekken van kromme lijnen in den
scheepsbouw; Campylogrammiek, yr.
(Gr.), leer der kromme lijnen en der
kromlijnige grootheden.
Campylometer, m. (Gr.). Werktuigje,
dat dient om gemakkelijk de lengte van
rechte of kromme op een landkaart getrokken lijnen en de natuurlijke lengte,
die op landkaarten verkleind wordt voorgesteld, of te lezen.
Camuneng = Amboinahout.
Camus (Armand Gaston). Beroemd
Fransch rechtsgeleerde (174o-18o4).
Camwood, (Eng.; spr.: kemwoede). Zie
Cambalhout.
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Cana. Stadje in Galilea, bekend door
de bruiloft van Cana ; vroegere Spaansche
lengtemaat.
Cafla, vr. (Sp. ; spr. : kania). Riet, suikerriet ; drank die op rum gelijkt.
Canada, yr. Vroegere vochtmaat in
Portugal en Brazilie ; Engelsche kolonie
in Noord-Amerika, die vroeger aan Frankrijk behoorde maar bij den vrede van.
Versailles in 1763 aan Engeland is afgestaan en thans Dominion of Canada beet;
een groot deel der inwoners spreekt een
Fransch dialect; Canadabalsem, balsem
uit een soort van den (Abies balsamea).
Canadas, mrv. Rood en zwartgestreepte
Oostindische stoffen ; soort van Fransche
tapijten.
Canadol. Het vluchtigste bestanddeel
van de Canadeesche aardolie.
Canador. (Sp.). Portugeesche wijnmaat.
Canaillarchie, yr. (Fr. ; spr. : kanaljarsjie). Heerschappij van het gepeupel ;
Canaille, yr., grauw, gepeupel; (van personen sprekende) gemeene kerel, smeerlap ; Canaillerie, vr., gemeene, vuile
streek. Zie Kanalle.
Canaliculi calcophori. Kalkaanvoerende kanaaltjes in de beenderen ; — lacrimales, mrv. (Lat.), tranenbuisjes; Canalis
lacrimalis, tranengang ; Canaliet = Tubullet.
Canam, m. Siameesche vochtmaat =
71.79. liter.
Cananao. Muskaatwijn op Sardinie.
Cananga. Plantensoort uit de familie
der Anonaceen.
Canapé, yr. (Fr.). Groote stoel met
rugleuning, waarop verscheidene personen naast elkander kunnen zitten en die
ook tot rustbank dient ; snede gebakken
brood, waarop gekruid vet gesmeerd wordt.
Canaques, (Fr.). Inboorlingen van NieuwCaledonie. Zie Kanaken.
Canard, m. (Fr.; spr. : kanaar). Eend ;
leugenachtig krantenartikel, valsche
nieuwstijding, fopperij ; klontje suiker in
koffie of sterken drank gedoopt ; Canardeeren, uit een hobo of klarinet een
schellen, schorren toon halen, die bij het
gekwaak van eenden vergeleken wordt;
wordt ook gezegd van een schip dat
stampt en te diep met den voorsteven
in het water zakt ; op iemand vuren uit
een plaats waar men zich verdekt opstelt ; Canardier, m., fabrikant van valsche
nieuwstijdingen of verzinngr van fopperijen in kranten ; Canardiere, vr., eendenkooi ; lang .geweer voor de yacht op wilde
eenden en andere moeilijk te genaken
vogels ; in de oude vestingbouwkunde een
plaats om zich verdekt op te stellen.
Canari, m. (Fr.). Zie Kanarie.

Cancer

Canarina. Plantensoort op de Kanarische eilanden en in China, die tot de
familie der Campanulacern behoort.
Canarine, yr. Gele kleurstof C,N3S,H.
Canaris. Oostindische zijden zakdoeken,
geelkleurig met witte stippen.
Canaris. Beroemd Grieksch zeeheld,
omstreeks 1790 op het eiland Psara geboren. Hij liet door middel van een brander het schip van den Capoedan-Pacha,
(z. a.) onder wiens leiding het eiland
Chios was uitgemoord en verwoest, in de
lucht vliegen (1822).
Canarium. Zie Kanarieboom.
Canasse of Canastre, (Fr.). Zie Knaster.
Cancale. Stadje in het departement
Ille et Vilaine, arrondissement Saint-Malo,
bekend door zijn voortreffelijke oesters.
Cancan, m. (Fr.). Lawaai ; geklets ; gewauwel; woeste, wulpsche dans; Cancan=
neeren, kletsen; wauwelen ; zich onfatsoenlijk aanstellen ; den cancan dansen ;
Cancaneur, m., cancandanser ; Cancaneuse, yr., cancandanseres; Cancanier,
m. (Fr.; spr.: kankanjee), wauwelaar,
kletser.
Cancellaria, (Lat.). Kanselarij ; Cancellariaat, waardigheid van kanselier ; Cancellarius, (Lat.), kanselier, zegelbewaarder;
Cancellatie, yr., vernietiging of nietigverklaring van het geschrevene door er
dwarsstrepen over heen te zetten; Cancelleeren, nietig verklaren, vernietigen,
doorstrepen ; Cancelli, mrv. (Lat.), hek,
afsluiting, balie op kantoren ; plaats in
het koor eener kerk die het dichtst bij
het hoofdaltaar en gewoonlijk met een
hek afgesloten is, koorhek ; Cancellist,
m., schrijver die het klad in het net
overschrijft. Zie Kanselarij.
Cancer, m. (Lat.). Kreeft ; sterrebeeld
in den Dierenriem, waarbij de zomer
begint (21 Juni); kanker; — apertus, open
kanker ; — aquaticus, waterkanker ; Can=
ceratie, vr., verkankering; Cancereeren,
verkankeren ; — en cuirasse, pantserkanker ; — intestinorum, darmkanker ; —
mammarum of mammae, kanker in de
borst ; — mammae fungosus, sponsachtige
borstkanker ; — mammae scrophulosus,
klierachtige borstkanker ; — mammae spurius, valsche of gewaande kanker in de
borst; — mammaeverus, echte borstkanker ;
— medullaris, kanker in het merg ; — med.
mills, sponsachtige kanker in het merg ;
— melanoticus, zwarte kanker, zwart
ettergezwel ; — occultus, verborgen of
geheime kanker, kankergezwel ; — oculi,
kanker in de oogen; Canceroma, o. (Lat.),
kankergezwel (Zie Carcinoma) ; cancer
ossium, kanker in de beenderen; — scroti,
kanker in de waterblaas, schoorsteen-
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vegerskanker, roetwrat; — testiculi, kanker
in de teelballen ; — tuberosus, tuberkelkanker, knolvormige kanker; — uteri,
kanker in de baarmoeder; — ventriculi,
kanker in de maag ; Cancereus, kankerachtig ; Canceriform, kankervormig ;
Cancrolde, wat op kanker gelijkt, kanker
in de huid. Zie Epithelium.
Cancerine, yr. Fijngestampte kreeftenschelpen.
Cancion, yr. (Sp.). Versmaat die ‘uit
12 trocheeen bestaat, gezang, lied; Cancionero, (Sp.) en Cancioneiro (Port.),
Spaansche en Portugeesche liederenbundel.
Cancrinisch, (Lat.). Achteruitloopend
als de kreeften; Cancriet, m., versteende
kreeft of krab; Cancrologie, (Lat. en Gr.),
beschrijving der kreeften.
Cand. = Candidatus.
Candagang. Vezels der schors van

Hibiscus eriocarftus.
Candarin. Klein gewicht in China en
Japan = 0,376 gram.
Candaules. Koning van Lydie (t 716
v. C.), die uit ijdelheid onvoorzichtig genoeg
was om zijn vrouw naakt aan zijn gunsteling Gyges te laten zien, die hem op
aansporing der beleedigde vrouw vermoordde en opvolgde.
Candefactie, vr. (Lat.). Het witgloeiend
maken ; Candefaceeren, witgloeiend
maken.
Candela, yr. (Lat.). Kaars; Candelabrum, o. (Lat.), kandelaar met verscheidene armen, candelabre.
Candelae fumales, mrv. Pastilles om
te branden.
Candelarius, m. Kaarsendrager.
Candel-coal, (Eng.). Harde en vaste
steenkool; Candelmis, vr., lichtmis in de
Catholieke kerk.
Candeur, vr. (Fr.). Argeloosheid, oprechtheid.
Candi. Zie Kandij.
Candidaat, m. (Eigenlijk de in een
witte toga gekleede (toga candida), omdat degene die bij de Romeinen naar een
ambt dong in het wit gekleed rondging
om stemmen te werven); iemand die aan
de kiezers wordt aanbevolen als geschikt
voor het lidmaatschap der Tweede Kamer
der Staten-Generaal, der Provinciale
Staten, van den Gemeenteraad of van
het een of ander collegie ; laagste graad
m een der vijf faculteiten eener universiteit; degene die zich aan een examen
wenscht te onderwerpen ; degene die
naar een ambt of betrekking dingt of
sofficiteert ; degene die aan een wedstrijd
of vergelijkend examen deelneemt ; Candidatus, m. (Lat.) = Candidaat; Cand.

Min. = Candidatus Ministerii, m., proponent, degene die beroepbaar is voor
hetpredikambt.
Candidatuur, yr. Candidaatstelling ; het
din en naar een ambt of waardigheid
of betrekking; Candideeren, candidaat
stellen.
Candidus, (Lat.), Candide, (Fr.). Blank,
wit, rein ; argeloos, oprecht; Candide ou
l 'Optimisme, wijsgeerige vertelling van

Voltaire.
Candioot, m. Bewoner van het eiland

Candia (Creta).
Candolle (De). Naam eener beroemde
Zwitsersche familie van plantkundigen

(botanic:).
Candor, m. (Lat.). Witheid, reinheid,
eenvoudigheid, natuurlijkheid, oprechtheid.
Canebare (La), yr. (Fr.; spr. : kaanWeer). Hennepakker in het zuiden van
Frankrijk ; naam eenergroote straat te
Marseille die naar de Middellandsche Zee
afloopt.
Canephoor. yr. (Gr.). Letterlijk : korfdragend, meisje dat te Athene bij de
feesten ter eere van Bacchus, Ceres en
Minerva in een mand verschillende voorwerpen, die op den eeredienst of op de
offers betrekking hadden, droeg ; vrouwenbeelden die bij de versiering van gebouwen
gebezigd worden en een mand of korf
op het hoofd dragen.
Canepin, m. (Fr. ; spr. : kaanpein). Witgelooid dun schapen- of geitenleder.
Canescent, (Lat.). Witachtig grijs;
Canesceeren, witachtig grijs worden.
Caneton, m. (Fr.). Jonge eendvogel.
Canette, yr. (Fr.). Jonge wijfjes-eendvogel; kannetje bier ( A
I liter) ; pijp kaneel.
Canevas. Zie Kanefas.
Canezou, m. (Fr. ; spr.: kaanzoe). Vrouwenlijfje.
Canicula rubra, yr. (Lat.). Rood hondje,
andere naam voor Sirius.
Caniculair. (Fr.). Wat Sirius betreft,
wat de hondsdagen aangaat , Canicule,
(Fr. ; spr.: kanikuul), de hondsdagen (24
Juli tot 26 Augustus).
Canina littera. (Lat.). Hondsletter ; de
letter R.
Canipa, yr. Voorraadskamer ; wijnkelder.
Canna, yr. (Lat. en Ital.), Canne (Fr.).
Buis, pijp ; riet; hengelroede ; wandelstok ;
maat van 1,8 meter; Canna major et
minor, groote en kleine pijp van den
elleboog, van het scheen- en kuitbeen.
Canna. Soort van antilope.
Cannae. Vlek in Apulie, bekend door
de geweldige nederlaag den Romeinen
door Hannibal toegebracht (216 v. C.).
Cannabeen en Cannabine, yr. Alco-
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holisch extract uit Indische hennep (can-

nabis indica).
Cannabinoon. Zelfstandigheid die uit
Indische hennep wordt getrokken. Zie
Haschich.
Cannabis, yr. (Gr.). Hennep.
Cannaie, yr. (Fr. ; spr. : kannee). Met
riet beplante grond.
Cannelas, m. (Fr. ; spr. : kanla). Met
suiker bestrooide kaneel.
Canneleeren, (Fr.). Groeven, uithollen ;
Canneleermachine, yr., werktuig om
groeven te maken; Canneleeeng en
Camielure, vr., roeve, uitholling.
Cannelkool. Zie Candel-coal.
Cannelon, m. (Fr.). Blikken vorm met
groeven der banketbakkers.
Cannes. Stad in het departement der
Zee-Alpen aan de Middellandsche Zee.
Cannetille. (Fr.). Zie Kantielje.
Cannette of Cannelle, yr. (Fr.). Houten
kraan die in een kuip of vat gestoken
wordt; koperen kraan.
Cannibale. Zie Kannibaal.
Canning. Engelsch staatsman (177o1827).
Cannula, (Lat.). Pijpje, buisje ; — pulmonis, luchtpijp.
Cano (Sebastiaan del). Spaansch zeevaarder, die het bevel voerde over een
der schepen van Magellaan en het laatst
overgebleven schip van dezen tocht naar
Europa terugbracht (1522); hij is de eerste
die een reis om de wereld deed ; hij stierf
op een tweede reis naar Indic (146o—I526).
Canon, (Sp. ; spr. : kanjoon). Buis, pijp ;
nauwe, zeer diepe bergkloof met loodrechte wanden in Noord-Amerika.
Canon. Zie Kanon.
Canon, m. (Gr. en Lat.). Wet, regel,
richtsnoer; kerkelijke beslissing betreffende het geloof en de tucht; — der
Heilige Schrift, lijst der door God ingegeven boeken van het Oude en Nieuwe
Testament in tegenstelling met de Apocriefe boeken; — der heiligen, lijst der
door de Catholieke kerk erkende heiligen;
— der mis, alle gebeden en plechtigheden,
die de Catholieke mis uitmaken ; geschrift
dat een gebed uit de mis bevat en dat
op het altaar voor den priester gelegd
wordt ; — pascalis, tafel der veranderlijke
Christelijke feestdagen voor een tijdvak
van 19 jaren ; muziekstuk, waarin de
melodie achtereenvolgens door twee, drie
en meer stemmen of instrumenten na
een zeker aantal maten wordt opgevat;
vetste drukletter ; Canones, mrv. van
Canon, kerkelijke leerstellingen en voorschriften ; — apostolici, leerstellingen der
Apostelen; — conciliorum, leerstellingen
en voorschriften der kerkvergaderingen;

Canon
— poenitentiales, kerkelijke reglementen
die den duur en den aard der aan de
zondaren opgelegde boetedoeningen regelen; Canoniaal (Zie Horae canonicae);
Canonicaat, m., ambt van kanunnik of
domheer; Canoniciteit, yr., echtheid,
geldigheid van een boek des Bijbels in
geloofszaken ; Canoniek, in overeenstemming met de voorschriften der kerk;
Canoniek recht, o., kerkelijk recht vastgesteld door concilien en pausen. Van
oudsher eigende de kerk zich het recht
toe disciplinair tegen hare lidmaten opte treden. De Romeinsche keizers, die
de kerk begunstigden, stonden den leden
der kerk toe hunne geschillen door den
bisschop te laten berechten, wiens jurisdictie gestadig in omvang toenam, toen
het burgerlijk gezag niet meer bij machte
bleek de orde in het rijk te handhaven.
In de Middeleeuwen was de macht van
het Canonieke recht groot op het gebied
van het strafrecht, getuige de verdeeling
der misdrijven in delicta ecclesiastica,
delicta mixta en delicta civilia. Tot de
eerste groep behoorden die misdrijven,
die uitsluitend door de geestelijkheid
werden berecht, als afval van het christelijk geloof, ketterij, loochening van een
dogma etc. ; tot de tweede groep die
misdrijven die of door het geestelijk of
door het wereldlijk gezag konden worden
berecht als echtbreuk, bloedschande,
heiligschennis ; tot de derde groep die
misdrijven welke door het burgerlijk gezag werden berecht. Deze verdeeling
spruit voort uit de opvatting van het misdrijf als ,sonde, waartegen ook de kerk
moet reageeren. Wat het burgerlijk recht
betreft, greep de kerk vooral in op het
gebied van het familierecht, daar zij het
huwelijk als een sacrament beschouwde
en zich dus gerechtigd achtte de eischen
voor en de gevolgen van het huwelijk,
dus speciaal het huwelijksrecht en het
erfrecht te regelen. De titel doctor
utriusque juris (doctor in de beide rechten)
beteekende dan ook in de Middeleeuwen
doctor juris Romani et Canonici d. i, doctor
in het Romeinsche en Canonieke recht.
Verzamelingen van het C. r. zijn o. a.
het Decretum Gratiani omstreeks 1150
door een monnik Gratianus bijeengebracht
en het Corpus furls canonic; in 1582 onder
de regeering van paus Gregorius XIII uitgegeven ; Canonisabel, die verdient gecanoniseerd te worden; Canonisatie, yr.,
oordeel waarbij de Catholieke kerk verklaart dat een persoon op de lijst der
heiligen wordt geplaatst, omdat hij of zij
voor het geloof is gestorven of alle
Christelijke deugden betracht heeft; heilig-
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verklaring tengevolge van een zeer inge-wikkeld proces, waarin twee advocaten
voorkomen: die van God en die des
duivels ; de canonisatie moet niet met de
de beatificatie verward worden, die niets
anders is dan een machtiging van den
paus om een persoon door een bijzonderen
eeredienst te vereeren; de beatificatie is
beperkt tot een landstreek, een stad, enz.,
terwijl de canonisatie voor de geheele
Christenheid geldig is ; de beatificatie is
een voorbereidende daad om tot de
canonisatie te geraken ; Canoniseeren,
heilig verklaren ; Canonicus, m., kanunnik, domheer Canonicalia, gewaad der
kanunniken ; Canonici capitulares, kerspelkanunniken ; — cathedrales, geestelijken eener domkerk ; — regulares, gemeenschappelijk levende kanunniken ;
— saeculares, niet gemeenschappelijk,
maar ieder op zich zelven levende domheeren; Canonist, m., beoefenaar van
het canonieke recht, dat in het Fransch
droit canon heet; Canonierecht, o., plaats
in het koor eener kerk ; zitplaats en stem
in een kapittel zonder aanspraak op een
praebende.
Canonniere, yr. (Fr., spr. : kannonjeer).
Schietgat voor geweervuur ; kanonnierstent ; proppenschieter (kinderspeelgoed);
kanonneerboot.
Canopen, mrv. (Gr.). Egyptische afgodsbeelden in den vorm van dikbuikige
kruiken met een hoofd en voeten, zoo
genoemd naar de stad Canopus in Beneden-Egypte ten westen van den Nijl.
Canopus. Stad in Beneden-Egypte ;
zuidelijke ster der eerste grootte.
Canopy, (Eng. ; spr.: kennopie). Troonhemel ; hemel van een ledikant; prachtige
versiering die boven een altaar of een
predikstoel aangebracht is.
Canor, m. (Lat.). Klank, melodie, gezang;
— stethoscopicus, m. (Lat. en Gr.), metaalgeluid in de borst.
Canot. Zie Kano.
Cant, (Eng., spr.: kent). Schijnvrome,
huichelachtige taal woorden en uitdrukkingen aan ieder beroep eigen; koeterwaalsch ; kreunende, klagende manier
van spreken, b.v. van bedelaars die om
een aalmoes vragen.
Cant = Cantor, m. (Lat.). Zangmeester,
voorzanger.
Cantab = Cantabrigian, m. (Eng. ;
spr.: kentabridzjen). Student of gegradueerde aan de universiteit van Cambridge

(keembridzje).
Cantabel. (Lat.), Cantabile, (Ital.). Gemakkelijk te zingen; vol uitdrukking.
Cantacuzenos (Joannes), als Byzantijnsch keizer Joannes VI (1341—I355).
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Cantharida
Hij liet zich in 1341 te Didymotichos
kronen terwijl de wetttige keizer Joannes V Palaeologos (1341-1391) nog minderjarig was en dwong dezen in 1347
hem als zoodanig te erkennen. In 1353
verhief C. zijn zoon Mattheus tot medekeizer. C. werd echter in 1355 gedwongen
zijne waardigheid neder te leggen, evenzoo
zijn zoon Mattheus in 1357. De eerzucht
van C. is voor het Byzantijnsche rijk
hoogst verderfelijk geweest, daar hij om
zijne plannen door te voeren Turken,
Serviers en Bulgaren te hulp riep ; eene
voorname Roemeensche familie beet
tegenwoordig nog Cantacuzenos.
Cantal, (departement du). Gedeelte van
Auvergne); soort van kaas, die daar gemaakt wordt.
Cantaliet, o. Geelachtig groene kwarts
in Auvergne.
Cantaloup. Zie Kanteloep.
Cantante, (Ital.). Zingend.
Cantar. Macedonisch katoen.
Cantara, vr. (Sp.). Voormalige vochtmaat in Spanje en Portugal.
Cantarelle, yr. (Ital.). Chanterelle, yr.
(Fr.). Quintsnaar ; lokvogel.
Cantarello, m. (Ital.). Sardinisch gewicht van 43 kilo.
Cantaro, m. (Ital.). Gewicht dat in Turkije, Servie, Rumenie, Bulgarije, Griekenland, Noord-Afrika, Malta en BenedenItalie in gebruik is en tusschen 43 en 23o
kilogram bedraagt ; in Turkije = loo
kilogram ; inhoudsmaat voor natte waren
in Spanje vooral in Arragon, waar zij
10,313 liter voor wijn en 13,97 liter voor
brandewijn inhoudt.
Cantate, yr. (Lat.), Cantata, (Ital.).
Groot zangstuk met begeleiding van instrumenten, dat veel op een opera gelijkt ;
de vierde Zondag na Paschen waarop
de mis met de aanvangswoorden van den
98sten psalm (zingt den Heer een nieuw
lied) begint; Cantatilla en Cantatina, vr.
(Ital.), kleine cantate ; Cantatie, yr. (Lat.),
het zingen, het gezang; Cantatore, m.
(Ital.), zanger; Cantatorium, o., Catholiek
kerkboek, waaruit de cantor het Responsorium zingt; Cantatrice, yr. (Ital. en
Fr.), beroemde beroepszangeres.
Cantharida, yr. (Lat.). Schildvleugelig
insect, Spaansche vlieg; Cantharidae
officinales of Lyttae vesicatoriae, mrv.,
Spaansche vliegen als middel gebruikt
om blazen te trekken ; zij zijn zeer vergiftig en brengen een hevige ontsteking
van de slijmvliezen te weeg, inzonderheid
van die der teeldeelen, waardoor zij de
waterloozing belemmeren of geheel doen
ophouden; zij dienden vroeger om fistels
te maken en open te houden, maar zijn
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daarvoor door andere middelen vervangen;
Cantharidine, (C10H1z04), blazentrekkend
bestanddeel der Spaansche vliegen ; Cantharideeren, met Spaansche vliegen bestrijken of bestrooien; Cantharis, yr. (Gr.),
wetenschappelijke naam der Spaansche
vlieg.
Cantharus, m. (Lat.). en Cantharos, m.
(Gr.). Drinkbeker met twee handvatsels
bij de Ouden ; waterbekken aan den ingang van kerken, voorheen gebruikt voor
het wasschen der handen ; kannetje dat
bij de mis gebruikt wordt.
Canthitis, yr. (Gr.). Ontsteking der
ooghoeken; — nasalis, ontsteking van
het oog in den neushoek; — temporalis,
ontsteking van het oog in den hoek naar
de slapen.
Canthus, m. (Gr.). Hoek die gevormd
wordt door de naden der oogleden ; groote
of binnen canthus, neushoek ; de andere
heet kleine of buiten canthus.
Cantica, vr. (Ital.). Geestelijk of kerkelijk lied of gezang ; naam van ieder der
Brie gedeelten van de Divina Commedia
van Dante ; Canticum, o. (Lat.) (mrv.
Cantica), lofzarig ; alleenspraak in het
Romeinsche treur- en blijspel ; — canticorum, Salomo's hooglied, soort van mystiek bruiloftsgedicht ; — Davidis, het
boek der Psalmen; — graduum, geleidelijk
opklimmende psalmen ; Cantilena, yr.
(Lat.), liedje, zangstuk ; vrij lang gezang
in een groot muziekstuk ; Cantilêne de
sainte Eulalie, yr. (Fr.), gedicht op den
marteldood van Sinte-Eulalia, die omstreeks
292 op twaalfjarigen leeftijd ter dood gebracht werd, het oudste Fransche gedicht
(XIe eeuw).
Cantimplora, vr. (Ital.). Koelvat met
ijs er in.
Cantine, yr. (Fr.; spr. : kantien). Kistje
met vakken voor flesschen ; in kazernen,
gevangenissen, gestichten, enz. plaats
waar dranken, tabak, spijzen aan militairen, gevangenen, enz. verkocht worden ;
Cantinier, m. (Fr.; spr.: kantienjee), cantinehouder ; Cantinare, vr. (Fr.; spr. :
kantienjeer),marketentster,cantinehoudster.
Cantique, m. (Fr. ; spr. : kantiek). Kerkelijk gezang.
Canto, m. (Ital.). Gezang, zang ; —
armonico, meerstemmig gezang; — fermo,
dënstemmig gezang; rustige zangwijze ; —
figurato, kunstige, versierde, afwisselende
zangwijze; —primo,secondo, eerste, tweede
sopraan.
Canton. Stad in China. Zie Kanton.
Cantonade, yr. (Fr.). Ruimte op het
tooneel achter de schermen.
Cantoon, (Eng.; spr. : kentoen). Soort
van katoen.

Cape
Cantor, m. (Lat.). Zanger, voorzanger,
zangmeester, 'eider van het zingen in de
kerk; op Sardinie gewicht van 72i kilo;
Cantoraat, o., ambt en woning van den
voorzanger ; Cantores amant humores,
zangers drinken gaarne, hebben altijd een
droge keel; Cantoreeren, voorzingen.
Cantre, m. (Fr.). Bank van den scheringmaker, scheerder (weverij) ; kanter van
den weefstoel der zijdewevers ; twee
stijlen die 'op een sterke plank aangebracht zijn.
Cantus, m. (Lat.). Gezang. Zie Canto.
Canule, yr. (Fr.). Buisje, pijpje ; soort
van kraan die in een aangeslagen vat
gestoken wordt; buisje van verschillenden
vorm en stof, dat door heelkundigen gebruikt wordt om inspuitingen te doen of
wonden open te houden. Zie Cannula.
Canvas, (Eng.; spr.: kenves). Zie Kanefas.
Canvassing, (Eng.; spr.: kenvessing).
Het stemmen werven bij een verkiezing.
Canzona, yr. (Ital.). Lied, gezang; Canzonetta, yr. (Ital.), liedje.
Canut, m. (Fr.). Zijdewever te Lyon.
Caorsini, mrv. Zuidfransche wisselaars,
zoo genoemd naar de stad Cahors.
Caoutchine, yr. (Fr.). Koolwaterstof
C10H16 die aangetroffen wordt in, de olien,
welke bij distillatie van caoutchouc en
gutta-percha verkregen worden.
Caoutchouc. Stof die uit een groot
aantal gewassen wordt getrokken en zeer
rekbaar en veerkrachtig is. Zie Comelastiek.
Cap, m. (Fr.). (Eng.) Cape (spr.: keep),
(D.) Kap, (Ital.) capo, (Sp.) cabo. Kaap,
voorgebergte. Zie Caput.
Cap. en Capit = Capitulum. Hoofdstuk, kapittel.
Capa. Zie Cappa.
Capabel, (Fr.). Bekwaam; knap; geschikt;
in staat tot.
Capacitaire, m. (Fr.; spr. : kapasiteer).
Degene die kiesgerechtigd is we ens het
bezit van een akte van bekwaamheid, een
universitairen graad, een met goed gevolg
afgelegd staatsexamen.
Capaciteit, yr. (Fr.). Bekwaamheid;
geschiktheid ; bevoegdheid ; Capaciteitskiezer, m., degene die kiezer is uithoofde
van een akte van bekwaamheid, enz.
Caparra, yr. (Ital.). Handgeld als onderpand over de nakoming van een contract.
Capasion, o. (Gr.). Paarse hoed zonder
rand van den Griekschen patriarch.
Capax, (Lat.). Ruim ; bekwaam ; —feud:,
leenroerig; — ingenium, knappe kop.
Cap de Bonne-Espárance, m. (Fr.).
Kaap de Goede Hoop. Zie Cabo.
Cape, (Eng.). Zie Cap.
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Cape, (Eng.; spr. : keep). Schoudermantel.
Capeadores, mrv. (Sp.). Stierenbevechters.
Capeeren, (Lat.). Begrijpen, vatten.
Capeline, yr. (Fr.). Zonnehoed ; stormhoed (soort van helm); stroohoed met
breeden rand; kap aan een sortie op bals,
concerten, enz. ; windsel of zwachtel om
een beenverband ; hoofdzwachtel.
Capella. Ster der eerste grootte in het
sterrenbeeld Dc Voerman.
Capet (Hugo). Naam van den eersten
Franschen koning uit het derde stamhuis ;
naam waarmede Lodewijk XVI na ro
Augustus 1792 werd aangeduid.
Capetingers, mrv. Het derde Fransche
koningsgeslacht, waarin onderscheiden
worden : de rechte lijn van Hugo
Capet tot Philips V (07-1328), de Valois,
van Philips VI tot Hendrik III (1328-1589)
en de Bourbons, van Hendrik IV tot
Lodewijk Philips (1589— 1792; 1814 — 1848).
Capharnaiim. Zie Kapernailm.
Capi-Aga, m. Opperste der besnedenen ;
generaal der Jamtsaren.
Capicha. Perzische korenmaat = 2,61
liter.
Capidan-Cassa. Zie Capoedan-Pasja.
Capiendl jus, (Lat.). Recht om legaten
to aanvaarden.
Capigi. Zie Kapidsji.
Capillair, (Fr.). Op haar gelijkend, zoo
fijn als haar; — siroop, yr., stroop uit
het sap van vrouwenhaar (capillus Veneris);
— vaten, mrv., haarbuisjes in het lichaam,
de fijnste bloedvaten, welke de aderen
met de slagaderen in verband brengen ;
Capillariteit, yr., werkzaamheid op of
in haarbuisjes; aantrekkingskracht in
haarbuisjes, die het opstijgen van vloeistoffen in zeer dunne buisjes teweegbrengt ,
als men aandachtig de oppervlakte van
het in een glas bevatte water beschouwt,
dan bemerkt men dat de vloeistof zich
tegen de wanden verheft en een Nolte
vormt, alsof zij aan de wetten der hydrostatica ontsnapte ; het resultaat valt nog
meer in het oog, als men in het water
een buis met een zeer geringe middellijn
dompelt; men ziet dan de vloeistof
binnen in de buis zich verre boven het
uitwendig niveau verheffen; deze verschijnselen worden niet alleen opgemerkt
bij de aanraking van glazen water ; zij
hebben plaats telkens als men een vast
lichaam dompelt in een vloeistof die het
bevochtigen kan ; als de vloeistof het
vaste lichaam niet nat maken kan, zijn
de verschijnselen van tegenovergestelden
aard; dan heeft er in plaats van een
verheffing een verlaging plaats ; zoo zal
het in een glas zich bevindende kwik langs
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de wanden van dat glas zakken en een bolronden vorm aannemen ; in een buis van
zeer geringe middellijn zal het kwik nog
meer zakken; het water, dat zich in een
van binnen met vet ingesmeerde buis
bevindt, doet evenals het kwik; zijn oppervlakte neemt ook een bolronden vorm
tegen de wanden aan, die het niet bevochtigen kan ; aan deze verschijnselen
en in het algemeen aan alle verschijnselen
van denzelfden aard, welke zich bij de
aanraking van vaste lichamen en vloeistoffen voordoen, geeft men den naam
van capillaire verschijnselen ; Capillatie,
yr., haarbreuk of haarspleet, nauwelijks
zichtbare spleet in den schedel; Capillitium intricatum, Poolsche haarvlecht ;
Capillifolisch, met bladeren die op haar
gelijken; Capilleus, harig, behaard; Capillorum defluvium, het uitvallen van
het haar.
Capilotade, yr. (Fr.). Ragout gemaakt
van reeds gekookte stukken vleesch of
gevogelte ; duchtige toetakeling ; zeer
scherpe beoordeeling, hekeling.
Capio, yr. (Lat.). Het nemen ; — longs
possessione, het nemen door een lang
bezit; — mortis causa, de van iemands
dood afhankelijk gemaakte verkrijging;
— pignoris pandneming.
Capiplenium sanguinis, (Lat.). Volbloedigheid in het hoofd.
Capistratie, yr. (Lat.) = Phimosis;
Capistreeren, van een halster voorzien,
met een halster vastbinden; Capistrum,
o. (Lat.), halster, muilband ; kinnebakskramp ; gedeelte van den kop der vogels
dat om den bek ligt.
Capita, mrv. (Lat.). Hoofden, koppen;
hoofdstukken; — jugata, twee met elkander
verbonden hoofden op Romeinsche munten; — adversa, met naar elkander toegekeerde aangezichten ; — aversa, met
van elkander afgewende aangezichten;
Capita papaveris, maankoppen.
Capitaine, m. (Fr.). Kapitein, hoofdman ; veldheer ; scheepsgezagvoerder,
(Fr.) capitaine de navire, (Eng.) sea cap-

tain, (D.) Schiffskapitiin, (Ital.) capitano
di nave, vascello, (Sp.) capitan de navio,
buque ; Capitaine-adjudant-major, in het
Fransche leger een kapitein, die belast
is met de instructie der onderofficieren
en korporaals, met de politie en het toezicht op de cantine; — au long cours, scheepskapitein voor de groote vaart; — aux
gardes, kapitein die een compagnie van
het regiment der gardes francaises cornmandeerde • — d'armes, onderofficier belast
met de politie aan boord van een oorlogsschip ; — de cavalerie, ritmeester ; — de
frigate, kapitein-luitenant ter zee ; — de port,
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havenmeester ; — des gardes, kapitein die
een der vier compagnien der Fransche
koninklijke lijfwacht commandecrde ;
kapitein ter zee ; — general,
—devaisu,
kapitein-generaal, opperbevelhebber van
het leger in de Republiek der Vereenigde
Nederlanden, welke waardigheid meestal
met het stadhouderschap gepaard ging;
hoogste militaire rang in Spanje ; bevelhebber in een der twaalf militaire afdeelingen waarin Spanje verdeeld is.
Capitainerie, y r. (Fr.). Ambt van gouverneur van een koninklijk kasteel ;
ambt van opperjagermeester
—descha,
in Frankrijk velOr de Fransche omwenteling ; gebied en woning van een opperjagermeester.
Capitana, y r. (Ita.l. en Sp.). Admiraalschip, vlaggeschip.
Capitanea villa, y r. Voornaamste landgoed.
Capitani, mrv. (Ital ). In de middeleeuwen bisschoppelijke leenmannen die
met de jurisdictie belast waren.
Capitania, vr. Stadhouderschap.
Capitano, m. (Ital.) = Capitaine. Vaste
rol van den grootspreker of opsnijder op
het Italiaansch volkstooneel; — regente,
regeeringsopperhoofd.
Capitan-Pacha. Zie Capoedan=Pasja.
Capitatie, y r. (Lat.). Hoofdgeld (belasting.)
Capitato, (Ital.). Aangekomen, afgeleverd.
Capite censi, mrv. (Lat.). In Rome de
onderste, armste klasse van burgers, die
niet naar hun vermogen geschat, doch
slechts naar hoofden geteld en opgeschreven werden.
Capiteeren, (Ital.). Aankomen.
Capitegium, o. (Lat.). Hoofddeksel der
kloostervrouwen.
Capitello, o. (Ital.). Kapiteel.
Capiteus, (Fr.). Dat naar het hoof d stijgt.
Capithe, y r. (Gr.). Perzische korenmaat
van ongeveer 2 Liter.
Capitilavium, o. Het wasschen van de
hoofden der kinderen op Palmzondag
veHir de zalving.
Capitiluvium, o. (Lat.). Hoofdwassching.
Capitis deminutio, y r. (Lat.). In het
Romeinsche recht vermindering van de
rechtsbevoegdheid door het verlies der
vrijheid, van het burgerrecht of der familie, burgerlijke dood, eerloosverklaring.
Capitium, o. (Lat.). Keurslijf ; kap, kapoets ; hoofdband ; 'plaats aan het altaar
waar de altaargereedschappen bewaard
worden.
Capito, m. (Lat.). Klaplooper, tafelschuimer ; dikkop; pocher.
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Capitolium, (Lat.). Capitool, citadel in
het oude Rome op den Capitolijnschen
heuvel, waar thans het paleis Caffarelli
staat ; dicht bij deze citadel stond de aan
Jupiter Optimus Maximus gewijde tempel;
wiens plaats thans ingenomen wordt door
de kerk Ara-Coeli; op het Capitool werden de overwinnaars gekroond ; dicht
daarbij was de' Tarpejische rots, waarvan
de aan hoogverraad schuldige misdadigers naar beneden geworpen werden ;
vandaar komt de uitdrukking : de Tarpejische rots is dicht bij het Capitool, d. i.
de val volgt dikwijls op de zegepraal of
hoogmoed komt voor den val ; ganzen
van het Capitool, ganzen die zich op
het Capitool bevonden, dat door de Galliers ingesloten was, wekten door hun
gekwaak Manlius Torquatus en de Romeinsche bezetting en stelden hen in staat
een nachtelijke overrompeling door de
Galliers te verijdelen (390 v. C.) ; stadhuis, regeeringsgebouw in verscheidene
steden van Noordamerika ; Capitolijnsch,
wat het Capitool betreft.
Capitolo, (Ital.) Grappig maar schuin
Italiaansch gedicht, vooral in de 16e eeuw.
Capiton, m. (Fr.). Volkszijde; opgevulde
rugleuning en zitting van een stoel ; Capitonnage, m. (Fr.), het opvullen ; Capitonneeren, opvullen van leuningen en
zittingen van stoelen, enz.
Capitoniers, mrv. Sekte der Grieksche
kerk in Rusland, wier leden in huizen
en niet in kerken godsdienstoefening
houden.
Capitoul, m. (Fr.; spr.: kapitoel). Naam
der wethouders te Toulouse; Capitoulat,
m. (Fr ; spr. : kapitoela), ambt van wethouder in die stad.
Capitulant, m., degene die stem heeft
in een kapittel ; soldaat, die nadat hij zijn
diensttijd heeft volbracht, weder vrijwillig dienst neemt of bijteekent; onderhandelaar over een capitulatie ; Cantons
capitulants, mrv., Zwitsersche kantons
die troepen verhuurden aan buitenlandsche
mogendheden ; Capitulard, m. (Fr.; spr. :
kapitulaar), scheldnaam, die in Frankrijk
gegeven werd aan de officieren van het
leger van Bazaine, die den 28 October
187o de wapens bij Metz hadden neergelegd.
Capitulaat, o. (Lat.). Verdrag, overeenkomst schikking ; Capitulair, wat een
kapittel van domheeren of monniken betreft ; Capitularium (mrv. Capitularia),
geschrift dat in hoofdstukken verdeeld
is ; wetten en besluiten der Fransche koningen uit de eerste twee stamhuizen
(Merovingers en Karolingers), vooral die,
welke van of Dagobert I tot aan den
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dood van Karel den Eenvoudige in 929
uitgevaardigd zijn ; de bekendste zijn die
van Karel den Groote, welke, ten getale
van 65, in 1126 artikelen verdeeld zijn ;
Capitulatie, yr. (Fr.), verdrag dat gesloten wordt over de overgave eener
vesting of van een leger, overeenkomst
die het staken der vijandelijkheden ten
gevolge heeft ; er kan in sommige gevallen een capitulatie met eventueele conclusie gesloten worden, d. i. de uitvoering
kan afhankelijk gesteld worden van een
feit dat verwacht of waarop gehoopt
wordt, b. v. de komst van een leger, dat
in aantocht is om een belegerde vesting
te ontzetten ; men onderscheidt twee soorten van capitulaties, die van belegerde
vestingen en die in het open veld; de
eersten komen het meest voor en de
militaire wetten staan ze alleen toe, wanneer tegenstand niet meer mogelijk is ;
alvorens tot onderhandeling met den belegeraar over te gaan, moet de bevelhebber eener belegerde vesting het advies
van den raad van verdediging inwinnen;
capitulatie in het open veld komt niet
zoo dikwijls voor en is door Napoleon I
bij decreet vanYI Mei 1812 verboden ; volgens de bepalingen van dit besluit wordt
de bevelvoerende officier, die zulk een
overeenkomst met den vijand sluit, met
den dood gestraft; de bekendste capitulaties in het open veld zijn die van Baylen
in Spanje, waarbij de Fransche generaal
Dupont zich overgaf (1808), en die van
Sedan (I Sept. 1870) waarbij keizer Napoleon III zich en zijn leger . aan de
Duitschers overleverde; de naam capitulatie werd vroeger ook gegeven aan een
verdrag waarbij sommige landen aan
vreemde mogendheden toestonden om
op hun grondgebied troepen aan te werven ; de aldus aangeworven of gehuurde
krijgsbenden behielden hunne nationaliteit
en bleven onderworpen aan de strafwet
en de bepalingen omtrent de krijgstucht,
welke in hun vaderland golden ; Zwitserland heeft lang het monopolie van het
verhuren van dergelijke troepen gehad ;
in 1829 zijn de laatste Zwitsersche regimenten, welke in Nederlandschen dienst
stonden, afgedankt ; in het internationale
recht noemt men capitulaties de verdragen
en overeenkomsten, welke met de Turksche regeering gesloten zijn om den toestand te regelen der Europeanen in de
Levant en in andere landen die onder
Turksch gezag staan; deze capitulaties
hebben in den laatsten tijd aanleiding gegeven tot groote diplomatieke moeilijkheden, vooral in Egypte en Tunis ; in
Egypte zijn zij vervangen door een wet
BAAL; Handbook.
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van 1875, waarbij rechtbanken ingesteld
worden, die uit buitenlandsche en Egyptische rechters bestaan ; in Tunis zijn de
capitulaties afgeschaft, nadat Frankrijk het
beschermheerschap over dit land op zich
genomen heeft en vervangen door overeenkomsten met de andere mogendheden;
Capitulatietermijn, m., tijd die door
den belegeraar aan den belegerde wordt
toegestaan om de capitulatievoorwaarden
te onderzoeken en daarop aanmerkingen
te maken ; deze termijn bedraagt gewoonlijk 12 a 15 uren ; Capitulator =
Capitulant; Capituleeren, zich bij verdrag overgeven, over de voorwaarden
der overgave onderhandelen - Capitulum,
o., hoofdstuk ; kapittel ; besluit eener
kerkvergadering (Zie Kapittel); Capituliform, dat de vorm van een hoofd
heeft.
Capnofuge, (Fr.; spr.: kapnofuussje).
Rookverdrijvend.
Capnomant, m. (Gr.). Waarzegger uit
rook ; Capnomantie, yr., waarzeggerij
uit rook.
Capo, m. en o. (Ital.). Hoofd; begin;
opperhoofd ; kaap. Zie Da Capo.
Capo d'Istria. Minister van czaar Alexander I; hij speelde een groote rol in
den Griekschen onafhankelijksoorlog tegen
de Turken, werd in 1827 president der
Grieksche republiek en werd in 1831 te
Nauplia vermoord.
Capoedan-Pacha. Opperbevelhebber
der Turksche zeemacht. Zie Canaris.
Capon, m. (Fr.). Sluwerd, veinzaard;
lafbek; valschspeler; degene die aan
hazardspelers geld leent ;it v&klikker;
haak om het anker op te halen ; Caponneeren, zich in alle bochten wringen om
zijn oogmerk te bereiken ; zich laf gedragen ; valsch spelen; klikken ; het anker
ophalen; Caponnare, yr. (Fr.; spr.: kaponjeer), half onderaardsche gemetselde
gang door een droge vestinggracht.
Capopagina, yr. (Ital.; spr. : kapopadsjina). Versiersel boven aan een bladzijde.
Caporal, m. (Fr.). (Zie Korporaal); Caporalisme, o., soldatenheerschappij, het
regeeren met den korporaalsstok.
Capores gaan, ( Jodenduitsch). Te
gronde gaan, sterven.
Capotage, m. (Fr. ; spr.: kapotaazje).
Het meten van den weg Bien een schip
op zee aflegt.
Capotasto, o. (Ital.). Vioolkam ; opzet
van een gitaar.
Capote, yr. (Fr.). Ruime en lange
mantel van grove stof waaraan een kap
vastgehecht is; kapotjas ; vrouwenmantel;
dameshoed, kapothoed; beweegbare kap
van een rijtuig. Zie Kapot.
15

Capp*
Capps of Capa, vr. Monniksmantel met
kraag en kap; Cappae chorales, mrv.,
kappen welke de priesters op het koor
gebruikten.
Capparis. Plantensoort uit de familie
der Capparidaceen, kapperstruikgewassen.
Cappella. Zie a cappella en Kapel.
Capellone, m. Modeensche pasmunt
= f 0,04
Capra, yr. (Lat.). Wetenschappelijke
naam der geit ; — lucida, hartbloem.
Caprara. Kardinaal, legaat van paus
Pius VII; hij teekende in i8oi het Concordaat met Frankrijk.
Citpre, vr. (Fr.). Bloemknop van den
kapperstruik, die in azijn ingelegd als
kruiderij gebruikt wordt.
Capreae (thans Capri). Eiland in de
golf van Napels, waar keizer Tiberius
zijn laatste levensjaren doorbracht ; de
herinnering aan het wellustig leven, dat
deze keizer aldaar leidde, maakt dat dit
woord gebruikt wordt om een lustoord
of een plaats voor uitspattingen aan te
duiden.
Caprera. Eilandje ten noordoosten van
Sardinie, dat bekend is door het verblijf
van Garibaldi.
Capri. Zie Capreae.
Capricant, (Fr.). Ongeregeld, onregelmatig (wordt vooral van den pols gezegd).
Capricietto, o. (Ital.; spr.: kaprietsjetto).
Luimig muziekstukje; Capriccio, o. (spr.:
kaprietsjo), luimig niet zeer regelmatig
muziekstuk ; luimige maar geestige schilderij ; Capriccioso (spr. : kaprietsjozo),
op een luimige manier.
Caprice, m. (Fr. ; spr. : kapries). Gril,
luim, nuk; Capricieus, grillig, luimig,
nukkig, eigenzinnig.
Capricornia. Boktor.
Capricornus, m. (Lat.). Steenbok, sterrenbeeld in den Dierenriem, waarbij op
het noordelijk halfrond de winter begint.
Caprificatie, yr. (Fr.). Kunstmatige
bevruchting van vijgeboomen door middel
van galwespen; handelwijze welke ten
doel heeft om de rijpwording der vijgen
te verhaasten; zij bestaat daarin dat aan
de takken van een tammen vijgeboom
de vruchten van een wilden vijgeboom
opgehangen worden, welke een menigte
galwespen (Cynifts) bevatten ; deze vliesvleugehge insecten dringen door in de
vruchten van den tammen vijgeboom en
doen deze vroeger rijp worden ; Caprifiteeren, de rijpwording van vijgen
verhaasten.
Caprifoliaceen, mrv. Kamperfoelieachtige gewassen, waartoe o. a. de vlier, de
dwergvlier, de wilde wingerd, enz. behooren ; Caprifolium, kamperfoelie, geiteblad.
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Caprigenisch. Van de geit afstammend.
Capriloquium, (Lat.). Geitenspraak,
wijze van spreken die op het mekken
eener geit gelijkt = Aegophonie.
Caprimulgus, m. (Lat.). Geitenmelker,
nachtzwaluw.
Capriool = Cabriole.
Capripedisch. Met bokspooten.
Caprisch zuur, o. Geitenzuur, vluchtig
vetzuur, dat zoo genoemd wordt naar
den reuk van een bok, dien het verspreidt
C10H2002.
Caprizans pulsus, m. Ongeregelde
polsslag. Zie Capricant.
Caprolsch zuur of Caprinezuur o.
C6H12 02 . Vetzuur dat naar zweet ruikt.
Capsa, yr. (Lat.). Kast of kist voor
boekrollen ; stembus die vroeger in de
Sorbonne in gebruik was ; Capsarius, m.
(mrv. Capsarii), bewaarder van kleederen in de openbare baden der Romeinen.
Capsella. Eenzadig zaadhuisje; plantensoo . t uit de familie der Cruciferen.
Capsicine, yr. Alcaloid in Spaansche
en zwarte peper ; Capsicum, o., Spaansche peper, plantensoort uit de familie
der Solanaceen.
Capsidae. Weegluizen, wandluizen.
Capsule, yr. (Fr.) en Capsula, yr. (Lat.).
Zaadhuisje, celletje waarin de zaadkorrel
zit ; vlies ; slaghoedje, percussiedopje;
tinnen dope op een flesch; kastje, omhulsel ; Capsulair, met een vlies omkleed;
Capsulitis, yr. ontsteking van het vlies
der ooglens ; Capsulatie, het in capsules
steken van geneesmiddelen die een onaangenamen smaak hebben ; Capsulerie, yr.,
fabriek van slag hoedjes, tinnen do es.
Captage, m. (Fr.; sp.:
r kaptaazje). Het
ondervangen eener bron.
Captal, m. (Fr.). Adellijke titel die in
sommige streken van het oude Frankrijk
gelijk stond met graaf; Captalaat, o.,
rechtsgebied van een captal.
Captatie, yr. (Fr.). Slinksche bemachtiging eener erfenis, listige wijze om
iemand een testament te laten maken
waardoor men zelf bevoordeeld wordt
ten nadeele van anderen ; Captatio benevolentiae, yr. (Lat.), het inroepen van
de welwillende aandacht door een redenaar ; Captatio verborum, yr. (Lat.), het
jachtmaken op fraaie woorden; Captator,
m., degene die zich op een slinksehe
wijze van een erfenis meester tracht te
maken ; sluwe indringer; Captatorisch,
op slinksche wijze ; Captatorische beschikkingen, in een testament beschikkingen waardoor men iemand tot wederdienst wil verplichten.
Capteeren, (Fr.). Door list verkrijgen,
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op slinksche wijze verwerven; een waterbron ondervangen ; Captie, yr. het vangen ; ruzie ; Captieus, listig, bedriegelijk.
Captivatie, yr. (Lat.). Gevangenneming ;
Captiveeren, gevangennemen; boeien,
wegsleepen; Captiviteit, yr., gevangenschap.
•
Captura, yr. (Lat.), (Fr.) Capture, vr.
Inhechtenisneming, gevangenneming; het
nemen van een schip des vijands ; tribeslagneming van smokkelgoederen ; het
opvangen van een gas; Capturer, (Fr.),
(Eng.) to capture, (D.) kapern, (Ital.) pre-

dare, catturare, (Sp.) afiresar, capturar,
nemen, buitmaken (van schepen), gevangennemen, aanhouden, in beslag nemen;
Captureur, m. (Fr. ; spr.: kaptureur),
degene die gevangen of inbeslag neemt,
die een schip des vijands neemt.
Captus, m. (Lat.). Verstand, bevattingsvermogen ; Ad captum, bevattelijk, verstaanbaar; Ultra captum, het verstand
te boven gaande, onbegrijpelijk.
Capuccio, m. (Ital.; spr. : kapoetsjo).
Monnikskap ; Capuchon, m. (Fr. ; spr. :
hafiusjon), kap, monnikskap. Zie Kapoets.
Capulet. Naam eener familie te Verona
die in vijandschap leefde met de familie
Montaigu; Romeo en Julia behoorden tot
deze families.
Caput, o. (Lat.). Hoof d, kop ; hoofdstuk
(Zie Kapittel) ; Caput aut navim, hoofd
of schip d. munt of kruis, naar de beide
den van de munt; Caput Medusae,
Me dusahoofd, soort zeester; Caput mortuum o. (Lat.), doodskop ; het bezinksel
dat bij een scheikundige operatie in de
retort achterblijft (Zie Colcothar en Residuum); Caput mortuum vitrioli, Engelsch of juweliersrood; Caput obstipum,
(Lat.), scheeve, stijve hals ; a capite ad
calcem, van top tot teen • ex capite, uit
het hoofd (opzeggen); Caput
succeda'
neum, opzwelling van het hoofd des
kinds gedurende de geboorte.
Cap vert, m. (Fr.; spr.: kapveer).
Groene kaap. Zie Cabo.
Capybara. Braziliaansch riviervarken.
Caquage, m. (Fr ; spr.: kakaazje). Het
haringkaken; kruit of salpeter in vaatjes
doen; Caque, yr. (Fr.; spr.: kaak), harington ; talkvat; kruitvaatje ; Caquer,
(Fr.), kaken; Caqueret, m. (Fr.; spr. :
haakree), kaakmes; Caqueur, m., kaker.
Caquerolle,- yr. (Fr.; spr. : kakrol). Koperen braadpan met drie pooten en een
steel.
Caquet, m. (Fr. ; spr.: kakee) en Caquetage, m. (Fr.; spr.: kaktaazje). Gebabbel,
gewauwel, achterklap ; Caqueteeren,
kakelen, babbelen; Caqueteur, m., wauwelaar; Caqueteuse, yr., wauwelaarster ;

Caraco

Caquetoire, m. (Fr. ; spr.: kaktwaar),
praatstoel, klapbank ; babbelnest.
Carabanzes, mrv. (Sp.). Grauwe erwten.
Carabas (Markies van). Persoon uit de
Gelaarsde Kat, vertelling van Perrault,
die door de slimheid van zijn kat schatrijk wordt ; Beranger heeft dezen persoon
in een zijner liederen belachelijk gemaakt
door hem aanspraak te doen m aken op
alle voorrechten van den ouden adel.
Carabidae, mrv. Loopkevers.
Carabin, m. (Fr.; spr.: karabein). Iemand
die in het spel niet }eel durft te wagen,
krenterig speler; scheldnaam voor een
student in de geneeskunde ; Carabinade,
yr. (Fr.), krenterig spelen, niet durven
wagen.
Carabine, yr. (Fr.). Karabijni, vuurwapen voor de cavalerie kleirier van
kaliber als het infanteriegeweer ; Ca ■
rabineeren, trekken of groevern in den
loop van een vuurwapen makers; Carabinier, m. (Fr.; spr.: karabienjee), karabinier;
de karabiniers behooren tot de zware ruiterij ; in den slag bij Waterloo streed eene
Nederlandsche brigade zware c avalerie
mede, bestaande uit 3 regimenten karabiniers ; in Frankrijk zijn de karabiniers
sedert 1870 verdwenen; zij vormden daar
een keurkorps uit twee regimenten bestaande, waren als kurassiers geecpuipeerd,
doch droegen geen karabijn.
Caraca, vr. (Sp.), Caraque, yr. (Fr.).
Kraak, vroeger de grootste soort zeeschepen.
Caracal, m. (Turksch). Zwartoor, lynxachtig roofdier in Azie en Afrika, Wilde kat.
Caracalla. Bonte Gallische marntel; bijnaam van den Romeinschen keizer Marcus
Aurelius Antoninus Basszanus (Zie Antoninus), die dezen mantel te Rome intvoerde.
C. in 188 te Lyon geboren, was de zoon
van Septimius Severus en volgde met
zijn broeder Publius Septimius Geta
211 zijn vader op. Hij liet zijn broeder
in 212 uit den weg ruimen ; de moord
werd gevolgd door de terechtstething van
een groot aantal aanhangers van Geta
(Dio Cassius spreekt van 20000). Tot de
slachtoffers behoorde ook de praefectus
praetorio (bevelhebber der garde) Pap"nianus, een der beroemdste Rom einsche
juristen. In 212 schonk C. het burgerrecht
aan alle onderdanen van het risk. Hij
werd in 217 tusschen Edessa en Carrhae
(in Mesopotamia) vermoord door officieren,
die met den praefectus praetario M.
Opelltus Macrinus aan het hoofd tegen
hem samenspanden.
Carach en Carag. Zie Charadsj.
Caraco, m. (Fr.). Vrouwenkleedingstuk
in den vorm van een kamizool dat van
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achteren in een snavelvormigen schoot
uitloopt.
Cara Cognatio, vr. (Lat.). Dierbare verwantschap, feest van den Heiligen Stoel
(22 Februari) waarop vroeger, volgens
heidensch gebruik, aan de overledenen
spijzen op hunne graven gebracht werden.
Caracol, m. (Fr.). Kronkel; wenteltrap;
Caracole, yr. (Fr.), halve wending of
zwenking die men een paard laat uitvoeren; beweging van een eskadron dat
zwenkt; Caracoleeren, zwenken, ronddraaien; Caracoleur, m., zwenker te paard.
Caradrina. Soort uit de familie der
nac htvlinders.
Carafe, vr. (Fr.), Caraffa, vr. (Ital.).
Karaf, tafelflesch van geslepen glas.
Caraffi, m. Napolitaansche maat.
Carafine, vr. Olie- en azijnstel.
Carafon, m. (Fr.). Kleine karaf (kwartflesch); groot glazen koelvat.
Caragana. Plantensoort uit de familie
der Leguminosen (erwtenboon).
Caragoli. Kleine eetbare mosselen in
de Adriatische Zee.
Caralben. Naam der vroegere menschenetende volksstammen op de Antillen.
Caralet, m. (Hebr.). Israeliet die de
overlevering verwerpt en zich alleen aan
de Schrift houdt; Caraisme, o., leer der

Caraieten.
Carakten = Karaktermaskers.
Carambolage, m. en Carambole, yr.
(Fr.). Stoot in het biljartspel, waarbij de
speler met zijn bal de twee andere ballen
raakt; Carambole, vr., de roode bal op
het biljart; Caramboleeren, met zijn bal
de beide andere ballen raken; Caramboline, yr., gewoonlijk in Caroline verbasterd, gele bal op het biljart.
Caramel, m. (Arab.). Bruingebrande
suikerstroop C 12 H, R09 ; kokinje; ulevel;
de suikerbakkers gebruiken hem om er
lekkernijen en vruchten mede te bedekken; gelei van rund- en kalfsvleesch;
Caramelisatie, vr., verandering van suiker in caramel; Carameliseeren, suiker
in caramel veranderen.
Carangueeren. Dagen lang laveeren;
hard werken.
Caranno, o. Karannahars.
Carapa. Boom in Guyana uit de familie
der Meliacein.
Carateeren, (Ital.). Vermengen van edele
metalen. Zie Karaat.
Caravalle, yr. Sabel der Poolsche edellieden.
Caravale, yr. (Sp.), (Ital.) Caravella,
(Fr.). Caravelle. Karveel, soort van vaartuig in de Middellandsche Zee en in Portugal; groot Turksch oorlogsschip ; Fransch
haringschip van 120 tot 140 ton.

Carbunculatie
Carbamide = Urea.
Carbo, m. (Lat.). Kool (Zie Carbunculus) ; — animalis, dierlijke kool, beenzwart, gebrand ivoor; — carnis, bloedvin,
steenpuist; — fossilis, steenkool = Lithanthrax ; — ligni praeparatus, floutskool; Carboleine, yr., uit kool en vet
bereide brandstof.
Carbolineum. Bederfwerende stof
waarmede palen en houtwerk gedrenkt
of bestreken worden.
Carbolisme, o. Vergiftiging door Carbol.
Carbolzuur, o. Phenol C6 1-160, bestanddeel van steenkool- en bruinkoolteer.
Carbon, o. (Lat.). Koolstof; Braziliaansche diamant.
Carbonaat , o. Koolzuurzout.
Carbonaro, m. (Ital.) (mrv. Carbonari
of Carbonal). Kolenbrander; lid van een
geheim staatkundig genootschap in Italic,
vooral in Napels, dat tusschen 1810 en 182o
streefde naar het verkrijgen van nationale
onafhankelijkheid, staatkundige en godsdienstvrijheid en de omverwerping van de
regeering der Bourbons ten doel had;
een tot aan de enkels reikende mantel
zonder mouwen, zoo genoemd naar dit
genootschap, welks leden hem als herkenningsteeken plachten te dragen; Carbonaria, yr., geheim genootschap der carbonari; Carbonarisme, o., grondstellingen
der carbonari.
Carbonas, m. en Carboneum, o. (Lat.).
Koolstof; carbonas ammoniae, koolzure
ammoniak ; — barytae of baryticus, koolzuur baryt; — calcariae of calcicus, koolzure kalk ; — cupricus, koolzuur koperoxyde; — fern, koolzuur ijzeroxyde; —
koolzuur ijzeroxydule; — kali of
ferrosus,koolzure
kali; — lixiviae = — kakalicus,
licus; — magnesiae of magnesicus, koolzure magnesia (talkaarde) ; — natricus,
koolzuur natrum ; — plumbicus, koolzuur
loodoxyde ; — potassae kalicus = — lixi-

viae ; — sodae = — natricus ; — vegetabilis, houtskool ; — zincicus, zinkcarbonaat.
Carbonetti, mrv. (Ital.). Zwartachtige
koralen te Livorno.
Carboneum (Zie Carbonas); Carbonicum alcali, koolzuur; Carbonied, verbinding met koolstof; Carbonisatie, vr.,
verkoling; Carboniseeren, verkolen ;
Carboneus, koolstofachtig; Carboniet, o.,
zwarte diamant die hij het klooven van
andere diamanten en bij het doorboren.
van rotsen gebruikt wordt.
Carbo sanguinis, (Lat.). Bloedvin ; —
spongiae, gebrande spons.
Carbunculatie, yr. (Lat.). Brand in
bloesemknoppen; Carbunculus of Carbo,
m., bloedvin, pestbuil; soort van zand in.
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Toskane dat door onderaardsch vuur tot
mortel gebrand is; — contagiosus, besmettelijke pok ; — gallicus, Fransche
bloedvin ; — mammarum, borstkarbonkel;
— palpebrarum, zweer aan het ooglid ; —
pestilent/a/is, pestbuil; — polonicus, Poolsche
zwarte pok ; — ungaricus, Hongaarsche
bloedvin. Zie Karbonkel.
Carburateur, m. (Fr.). Toestel voor de
carburatie van het lichtgas ; Carburatie,
vr. (Fr.), bewerking die dient om het lichtgevend vermogen van het gas te verhoogen door daarin verbindingen van
waterstof en koolstof te brengen; Carbure, vr. (Fr.), verbinding met koolstof.
Carcajou, m. (Fr.; spr : karkazjoe). Das
van Labrador, Noordamerikaansche veelvraat.
Carcan, m. (Fr.), Carcanum, o. (Lat.).
IJzeren haisband waarmede een veroor-deelde aan den schandpaal vastgemaakt
werd, tepronkstelling (deze straf is in
Nederland in 1854 afgeschaft) ; halsketting
van edelgesteenten ; houten haisband voor
varkens om ze te beletten door heggen
heen te dringen.
Carcasse, vr. (Fr.), Carcassa, (Ital.).
Karkas, geraamte, rif ; gesloten mand om
de gevangen visch in te leggen; middenstuk van een revolver; het werd eertijds
gezegd van een born, die uit twee kruisgewijze in elkander gestoken cirkels bestond en met geweerkogels, handgranaten
en kruit gevuld werd en die men uit een
mortier wierp.
Career, m. (Lat.). Kerker ; eertijds gevangenis eener universiteit; Carcerarius,
m., gevangenbewaarder, cipier ; Carceraticum, o., geld dat betaald moet worden
voor een gegijzelde om in diens onderhoud te voorzien ; Carceratie, yr., het in
den kerker zetten ; Carcere duro, voormalige strenge gevangenis in het vroegere Oostenrijksch Italie; Carcer-Effractie (Carceris effractio), vr., wederrechtelijke bevrijding van een gevangene ;
Carcereeren, in den kerker zetten, kerkeren.
Carcharius, m. (Gr.). Haai in de Middellandsche Zee en den Oceaan met bewegelijke oogleden, met kieuwgaten boven
de borstvinnen, met driehoekige puntige
tand en wier kanten scherp of gekarteld
zijn.
Carcharodont, m. Versteende haaientand.
Carchedon, vr. (Gr.) = Carthago.
Carchesis, yr. Verband voor verrekkingen.
Carchesium, o. (Lat.). Mars, mastkorf.
Carciniet, m. Versteende krab of
kreeft ; Carcinodes, m., bloedkanker

Cardiaca

Carcinoidisch, kreeftachtig, kankerachtig ; Carcinologie, yr., natuurlijke geschiedenis of beschrijving der schaaldieren ; Carcinoma oculi, oogkanker ;
Carcinomateus, kankerachtig ; Carcinoma, o. (Gr.), kankergezwel (zie Canceroma); Carcinomatose, yr. (Gr.), verharding der vetklieren; Carcinos, m. (Gr.),
krab, eerste afdeeling van de orde der
tienpootige kortstaartige schaaldieren, familie der Cyclometopen.
Carda, (Sp.). Klein vaartuig met drie
riemen ; Carda pratensis, weidekers.
Cardamine of Cardamis, yr. (Gr.).
Waterkers, plantensoort uit de familie
der Cruciferen.
Cardamomum, o. (Gr.). Cardamom,
vrucht van planten uit de familie der
Scitamineen, wier geurige zaden als kruiderij gebruikt worden. (Zie Amomaceen
en Elettaria), — excorticatum, geschilde
cardamon ; — majus, groote cardamon;
— medium, middelsoort cardamon ; — minus, kleine cardamom.
Carde = Kaarde.
Cardia, yr. (Gr.). Bovenopening van de
maag dicht bij het hart.
Cardiaca, mrv. (Gr.). Hartsterkingen,
geneesmiddelen om het hart te versterken; Cardia callosa, (Lat.), maagverharding ; Cardiaca passio, maagpijn ; Cardiaca regio, maagstreek ; Cardiaceen,
weekdieren met twee schalen, hartmossels ; Cardialgie, yr., kramp in het
bovendeel der maag (Zie Gasteraigie);
Cardialgisch, wat de maagkramp betreft ;
Cardialogie, yr., kennis van het hart;
hartkunde ; Cardianastrophe, yr., omkeering van het hart, verkeerde ligging
van het hart; Cardiatelie, yr., onvolkomen
ontwikkeling van het hart; Cardiectasie,
yr., verwijding van het hart = Cardieurysma; Cardielcose, yr., ettering van
het hart, hartzweer ; Cardiocele, vr.,
hartbreuk, wandelhart ; Cardiodynie, yr.,
pijn in of aan het hart ; Cardiogma, o.,
zure oprisping, het zuur ; Cardiogmus =
Cardialgie; Cardiognost, m., kenner van
het hart ; Cardiographie, yr., beschrijving
van het hart ; Cardiolde, vr., hartlijn in
de algebra ; Cardiologie = Cardialogie ;
Cardiomalakie, vr., hartverweeking ;
Cardionose = Cardiopathie ; Cardiopaimus, m., hartklopping; Cardiopathie,
yr., hartlijden, hartziekte ; Cardiopericarditis, vr., ontsteking van het hartvlies;
Cardiopetalisch, met hartvormige bloemblaadjes ; Cardiophoor, m., schildvleugelig
insect (Zie Sternoxi) ; Cardiophyllisch,
met hartvormige bladeren ; Cardioplegie,
vr., hartverlamming; kramp in de maagopening; Cardiopulmonaire, (Fr.), wat

Cardiidae
het hart en de longen betreft ; Cardiorrhexis, yr., verscheuring van het hart ;
Cardloscierose, yr., verharding van het
hart; Cardiospermum, m., plantensoort
uit de familie der Sapindaceen; Cardiosthenosis, yr., hartvernauwing ; Cardiotomie, yr., ontleding van het hart; Cardiotrauma, o., hartwonde; Cardiotraumatisch, door een hartwonde ontstaan ;
Cardlotromus, m., snelle hartklopping ;
Carditen, mrv., versteende hartmosselen ;
Carditis, yr., hartontsteking.
Cardiidae. Hartmosselen.
Cardilaea = Cardialgie.
Cardinal camarlingo, (Ital.). Kardinaalkamerling die de pauselijke geldmiddelen
beheert; Cardinales nominati, mrv.,
kardinalen die voor de waardigheid van
paus voorgedragen worden; — papabiles,
kardinalen diegeschikt zijn om voor de
pauselijke waardigheid in aanmerking te
komen. Zie Kardinaal.
Cardiocele abdominalis, yr. (Gr.). Het
zakken van het hart naar het onderlijf; — externa, borstbreuk Cardiodyne spasmodica intermittens, krampachtige borstontsteking ; Cardiogmus dynamicus, dynamische hartziekte ; — mechanicus,
mechanische hartziekte ; — organicus,
organische hartziekte ; verus, echte
hartziekte.
Cardo, m. (Lat.). Deurhengsel ; — quaestionis, datgene waar het om draait, datgene
waar het op aankomt.
Cardol, m. Kleurlooze blarentrekkende
olie getrokken uit het vruchthulsel van
de acajounoot (Anacardium occidentale)
C21 148002 . Zie Anacardiaceen.
Carduaceen, (Lat.). Planten waarvan
de distel het type is. Zie Tubuliflores.
Carduus, m. (Lat.). Wetenschappelijke
naam van den distel, plantensoort uit de
familie der Composita.
Carebarie, yr. (Gr.). Drukkende hoofdpijn.
Careeren, (Lat.). Ontberen, gebrek
lijden ; vasten.
Careme, m. (Fr.; spr.: kareem). Vasten ;
bundel preeken die gedurende de vasten
uitgesproken zijn ; le petit Carime de Massillon, vastenpreeken die in 1718 door
Massillon voor Lodewijk XV zijn gehouden;
la mi-carime, halfvasten. Zie Quadragesima.
Carena, o. Veertigdaagsche vasten voor
Paschen; op de scholen op het platte
land in Saksen een straf waarbij de gestrafte geen middageten krijgt ; in de
middeleeuwen vrijstelling van de vasten;
kwijtschelding van een kerkelijke straf.
Caréne, vr. (Fr.; spr. :kareen). Buitenhuid
van een schip tot aan de waterlijn ; her-
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stelling van den romp von een schip.
Carent, (Lat.). Ontbrekend, ontberend ;
Carentle, yr., ontbering, vasten als straf ;
Carentiejaar, o., ontberingsjaar, jaar gedurende hetwelk een geestelijke die een
praebende geniet, zijn inkomen of een
gedeelte er van moet afstaan; Carentietijd,
m., tijd gedurende welken een ondersteuningsfonds (ziekenfonds, weduwenfonds) niets uitbetaalt; Procês-verbal de
carence, m. (Fr.), procesverbaal, waaruit
blijkt dat een schuldenaar of een overledene geen roerende goederen nagelaten
heeft.
Caressant, (Fr.). Liefkozend; Caresser
yr. (Fr.), liefkozing ; Caresseeren, liefkozen ; Caresseur, m.; liefkozer ; Caresseuse, yr., liefkooster.
Caret, (Lat.). Het ontbreekt, er mankeert.
Caret, m. (Fr. ; spr.: karee). Touwklos ;
kabelgaren; schildpad.
Caretta, Caretschildpad, yr. Groote
zeeschildpad, reuzenschildpad.
Carex, m. (Lat.). Rietgras, lisch, plantensoort uit de familie der Cyperaceen.
Carezzando, Carezzevole, (Ital.). Streelend, liefelijk.
Cargadoor, m. (Fr.) courtier maritime,
courtier de navires, (Eng.) shipbroker, (D.)

Schiffsmakler, sensale di noleggio,
marittimo, di navo, (Sp.) corredor (agente)
maritimo, de navio, cargador. Scheepsmakelaar ; Cargaison, yr. (Fr.; spr. : kargeezon), (Eng.) cargo, freight, (D.) Schiffsladung, (Ital.) carico, (Sp.) carga, scheepslading; Cargo, m., lading, vracht, inzonderheid die een paard of muilezel in Spanje
dragen kan = 150 kilo ; Cargo-boat, (En g. ;
spr. : boot), vrachtboot.
Cariatide. Zie Caryatide.
Caribou. Amerikaansch rendier.
Carica. Plantensoort uit de familie der
Passifloracan, meloenboom.
Carica, vr. (Lat.) (mrv. Caricae). Gedroogde vijg.
Caricatore, m. (Ital.). Bevrachter.
Caricatuur, yr. (Ital.). Overdreven bespottelijke teekening die ten doel heeft
iemand of iets in een belachelijk daglicht
te stellen ; Caricatureeren, caricaturen
maken ; Caricaturist, m., degene die
caricaturen maakt.
Cariceeren, (Ital.). Met wissels lastig
vallen.
Carico: Zie Cargaison.
Caricoide, yr. Vijgvormige versteening,
vijgensteen.
Caries, yr. (Lat.). Beeneter; tandbederf ;
— cancrosa, beenderontsteking, beenkanker; — carnosa, bederf in het vleesch;
dentium, rotting der tanden, hone tanden;

Carignan

— manifesta, zichtbare beeneter ; — occulta, verborgen beeneter; — ossium pelvis,
beeneter in de beenderen van het bekken;
— peripherica, verrotting van het beenvlies ; — sicca, droge beeneter ; — thoracis,
borstbeeneter; — vertebrarum, verrotting van de rugwervels; Carieus, rottend,
aan bederf onderhevig ; Carieeren, bederven, verrotten.
Carignan (Huis van) (spr.: karienjan).
Tak van het huis van Savoye, die in
1831 met Karel Albert in Sardinia aan de
regeering kwam.
Carillon, o. (Fr.; spr.: karieljon). Klokkenspel ; muziekstuk voor piano waarin
het klokkenspel nagebootst wordt ; het
klinken der glazen; lawaai, het opspelen
uit gramschap; Electrisch carillon, toestel die bestaat uit een metalen bol, die
als een slinger tusschen twee metalen
bekkens hangt, waarvan het eene geelectriseerd en geisoleerd is, terwijl het andere
met den grond in verbinding staat; deze
bal, die beurtelings door de beide bekkens
wordt aangetrokken en afgestooten, stoot
er achtereenvolgens tegen en maakt zoo
een geluid als van een carillon; Carib.
loneeren, het klokkenspel bespelen ; hard
schellen; Carillonneur, m., klokkenist.
Carimma. Zware Spaansche wijn.
Carine, vr. (Lat.). Kiel van een schip;
Carinatae, vogels die een kam of kuif
aan het borstbeen hebben.
Carinthia. Voormalige provincie in
Oostenrijk.
Cariole. Zie Carriole.
Carisma = Carena.
Carissime, (Lat.). Waardste, liefste,
dierbaarste.
Carita, yr. (Ital.), Caritas, yr. (Lat.).
Naastenliefde ; Caritatis poculum, o.
(Lat.), genadebeker, d. i. wijn, enz., Welke
de monniken tot aandenken aan den
stichter hunner orde genoten ; Caritatief,
menschlievend, milddadig. Zie Charitatief.
Caritie, yr. (Lat.). Gebrek; onttrekking;
ontbering; vasten (als straf).
Carlina. Plantensoort uit de familie
der Composita, everwortel, averuit.
Carlino, m. Kleine Napolitaansche zilvermunt = f o,20", Sardinische gouden
munt van 45 lire, die f 22.60 waard is.
Carlist. m. Aanhanger van Karel X in
Frankrijk en van Don Carlos in Spanje;
Carlisme, o., gezindheid en werkzaamheid der Carlisten.
Carlos (Don). Naam van verscheidene
Spaansche prinsen, o. a. van den zoon
van Philips II (gestorven in 1568, treurspel van Schiller, opera van Verdi); zoon
van Karel IV en broeder van Ferdinand
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VII (1788-1855), die zijn nicht Isabella
'van den troon trachtte te stooten; kleinzoon van den vorigen die aanspraak
maakt op den Spaanschen troon.
Carlos-orde, yr. Mexicaansche ridderorde in 1865 ingesteld door keizer Maximilaan en zijn gemalin voor vrouwen,
die zich door Christelijken ootmoed en
barmhartigheid onderscheiden hebben.
Carlsbad. Badplaats in Bohemen.
Carlsd'or, m. Brunswijksche munt van
5 thaler = f 9.Carludovia. Samengesteld uit Carolus
en Ludovicus; plantensoort uit de familie
der Cyclanthaceen, palmachtige gewassen
in Amerika tusschen de keerkringen; de
taaie bladeren der Carludovia palmata
dienen tot het vervaardigen van Panamastroohoeden.
Carlyle (Thomas). Engelsch geschiedschrijver, schrijver van een eenigszins
paradoxale geschiedenis der Fransche
Omwenteling (1795-1881).
Carmagnole, yr. (Fr.; spr.: karmanjool).
Dans en gezang der Savoyaarden zoo
genoemd naar de stad Carmagnola in
Savoye; republikeinsche dans en volkslied
gedurende de Fransche Omwenteling in
1793; Jacobijnsch buis ; iemand die met
de vrijheid dweept.
Carmen, o. (Lat.). Gedicht, gelegenheidsgedicht ; — saeculare, gedicht bij
gelegenheid van een honderdjarig feest;
titel eener opera van Bizet.
Carmenta. Oudromeinsche waarzeggende en genezing aanbrengende godin;
Carmentalia, mrv., feest deer godin in
IJRanuari; Carmentalis porta, poort te
ome aan den voet van den Capitolijnschen heuvel, bekend in de Romeinsche
geschiedenis, omdat de Fabii in 479 v. C.
er door trokken om de inwoners van
Veji te gaan bestrijden. Daar de Fabii in
477 v. C. door de bewoners van Veji in
een hinderlaag gelokt en tot den laatsten
man afgemaakt werden, rustte een vloek
op den linkschen boog der Carmentalis
porta, waardoor zij uitgetrokken waren.
Carmina, mrv. (Lat.). Gedichten ; —
burana, titel van een bundel gedichten
uit de I2de en 13de eeuw door rondtrekkende geleerden bijeengebracht.
Carminativum, o. en Carminatief, o.
Middel om de gasser die zich in het
darmkanaal ontwikkelen te verdrijven en
opgeblazenheid weg te nemen; brandewijn
die daartoe op zaad van karwij, anijs
venkel en citroenschillen getrokken is ;
Carmineeren, schoonmaken, zuiveren;
met karmijn kleuren.
Carmosal, m. Turksch vaartuig of boot.
Cam = Cairn.
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Carnaal, (Lat.). Vleeschelijk, lichamelijk ;
Carnaliet en Carnaliet, m., degene die
aan vleeschelijke lusten verslaafd is, wellusteling ; Carnaliteit, yr.. zinnelijkheid;
Carnatie, vr., vleeschkleur, voorstelling
van de kleur der huid van den mensch
op schilderijen.
Carnac. Dorp in Frankrijk (dep. du
Morbihan, arr. Lorient), waar het grootste aantal hunnebedden aangetroffen
wordt.
Carnage, m. (Fr.; spr. : karnaazje).
Slachting, bloedbad ; vleesch dat aan honden en wilde dieren gegeven wordt.
Carnalliet, o. KCI -I- MgC1, + 6 140 ;
dit zout is de overvloedigste en minst
kostbare bron van potasch ; het wordt
vooral te Stassfurt in Pruisen gewonnen.
Carnassier, m. (Fr.; spr. : karnasjee).
Verscheurend dier.
Carnat. Bleekroode of vleeschkleurige
delfstof.
Carnaval, o. (Fr.). Tijd van vermakelijkheden die op Driekoningen (6 Januari)
begint en op Aschwoensdag eindigt ; het
is een overblijfsel der Bacchanalian in
het oude Rome en der volksfeesten bij
gelegenheid van de vernieuwing des jaars
in het begin der maand Maart.
Carnavalet (Hotel). Gelegen te Parijs
in de straat Sevigne, begonnen omstreeks
1550, met standbeelden versierd door
Jean Goujon en voltooid door Mansart in
1634 ; mevrouw de Sivigni heeft het
bewoond; thans behoort het sedert 1866
aan de stad Parijs en bevat een bibliotheek
en kostbare verzamelingen uit den tijd der
Fransche omwenteling ; zijn naam is een
verbastering van de Kernovenoy, die het
in 1758 kocht.
Carneia, mrv. Spartaansch Apollofeest
met wedstrijden en muziek.
Carneool, m. (Fr. cornaline). Kornalijnsteen, vleeschkleurige of bloedroode agaat.
Carnet, m. (Fr. ; spr.: karnee). Opschrijfboekje ; aanteekeningboekje ; — a cheques,
boekje met aanwijzingen tot uitbetaling
op een bank ; — de bal, balboekje ; — de
visite, boekje voor visitekaartjes; a souche
(spr.: soesje), gedrukt en gepagineerd
boekje waaruit halve of heele bladzijden
gescheurd kunnen worden.
Carnies. Zie Corniche.
Carnifex, m. (Lat.). Beul; vilder,, Carnificatie, yr., verweeking der beenderen ;
vleeschwording, verandering in vleesch;
Carnificatis ossium = Osteosarcosis ; —
pulmonum, longverharding; Carnificeeren
of Carnifieeren, de vastheid van het
spierweefsel verkrijgen, vleeschworden;
pijnigen, martelen, folteren; Carnificina,
(Lat.), vilderij, pijnbank, plaats voor te-
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rechtstelling van veroordeelden ; Carniform, vleeschachtig.
Carnine, yr. C7 1-18Az4 03 -I- H2 0. Witte
bittersmakende alcaloide die in vleeschextract en gist voorkomt.
Carniprivium, o. Vastentijd. Zie Esto
mihi en Invocavit.
Carnis delicta. Zie Delictum carnis.
Carnivora, mrv. (Lat.), Carnivores,
(Fr.). Vleeschetende dieren (Zie Digitigrada, Plantigrada) ; Carnivorische gewassen, vleeschetende planten.
Carnositeit, yr. Vleeschgezwel ; verharding van een deel van het urinekanaal;
Carneus, vleezig.
Carnot (Lazare Nicolas-Marguerite). Lid
der Nationale Conventie, van het Comite
de Salut public en het Directoire ; hij organiseerde de legers der eerste Fransche
republiek in 1792 en 1793 en kreeg daarom
den eeretitel van Organisateur de la Victoire (organisator der overwinning), geboren 1753 en in 1823 in ballingschap
te Maagdeburg gestorven; hij had twee
zonen : Nicolas-Leonard-Sadi, Fransch
officier en natuurkundige (170-1832)
bekend door zijn Beschouwingen over de
beweegkracht van het vuur, die een der
grondbeginselen van de thermodynamiek
bevatten, en Lazare-Hippolyte (1801-1888)
die in 1848 minister van de tweede Fransche Republiek werd en in 1870 een der
stichters van de derde Republiek was ;
de zoon van dezen laatsten, Marie-Francois-Sadi, geboren te Limoges in 1837,
werd in 1887 tot president der Fransche
Republiek verkozen, opende in Mei 1889
de wereldtentoonstelling te Parijs en werd
in 1894 te Lyon door Caserio vermoord.
Caro, (Ital.). Lief, waard, dierbaar ; —
mio, mijn waarde, lieve.
Caro = Carro.
Caro ad testem adnata, (Lat.). Breuk
in een vleeschuitwas ; Caro putida, aas,
kreng.
Carobabladeren, mrv. Gedroogde bladeren eener Braziliaansche plant (Jaca-

randa procera).
Carocha, yr. (Sp. caroza, spr. : karossa). Duivelsmuts, hoofddeksel der in
Spanje tot den brandstapel veroordeelde
ketters.
Carogne, yr. (Fr.; spr. : karonje). Kreng ;
gemeene losbandige vrouw ; kwaadaardig
wij f.
Carol, (Eng.). Vreugdezang; godsdienstig gezang.
Carole, yr. (Ital.) Carola. Rondedans.
Carolina, yr. (Eigenlijk Constitutio
criminalis Carolina). Strafwetboek van
keizer Karel V in 1532 uitgevaardigd;
235ste kleine planeet.
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Caroline, vr. De sterke, krachtige ;
biljartspel met vijf ballen (Zie Caramboline) ; naam van verschillende gouden
munten ; Caroline Bonaparte, geb. te
Ajaccio in 1782, gehuwd met Joachim
Murat in 1800, werd hertogin van Kleef
en Berg en vervolgens koningin van
Napels, gestorven te Florence in 1839;
Caroline van Brunswijk (1768-1820), :
vrouw van George IV, koning van Engeland.
Carolini libri, mrv. Karolijnsche boeken, een op bevel van Karel den Groote
vervaardigd geschrift, dat tegen sommige leerstellingen van het Concilie van
Nicea gericht is.
Carolus Magnus, (Lat.). Karel de
Groote.
Caro luxurians. (Lat.). Wild vleesch
in wonden.
Caron. Zie Charon.
Caronade, yr. (Fr.). Kort kanon, licht
scheepsgeschut.
Carosis, yr. (Gr.). Verdooving; slaapzucht, beroerte; Carotisch, de slaapzucht
betreffend.
Carotica, mrv. (Gr.). Slaapmiddelen.
Carotis, yr. (Lat.). Slagader in het
hoofd (mrv. Carotides).
Carotte, yr. (Fr.). Wortel, peen ; afgetroggeld geld ; karot (tabak); Carotteeren, weinig wagen in het spel ; geld aftroggelen door mooie praatjes ; Carotteur, m., aftroggelaar ; Carottier, m.
{Fr. ; spr.: karotjee), krenterige speler.
Carozzo. Korenmaat op Sicilie = i.o7
liter ; vlaktemaat op dat eiland ..-- o.68
are.
Carpasia, yr., Carpasius, m. De vruchtrijke.
Carpe diem, (Lat.). Pluk den dag; gebruik den dag op een nuttige wijze;
'Carpeeren, (Lat.). Plukken ; berispen,
laken, baasspelen.
Carpenter-rem, m. Spoortreinrem die
van de locomotief uit door luchtdrukking
in werking gebracht wordt.
Carpentum, 'o. (Lat.). Romeinsch rijtuig met twee wielen.
Carpet = Karpet.
Carpet-baggers, mrv. (Eng. ; spr. :
,kaapetbeggers). Reiszakmannen, staatkundige avonturiers en verkiezingsagenten
in de zuidelijke staten van Noordamerika ;
'Carpetknight, (Eng. ; spr.: kaapetnift),
{bij Shakespeare (spr.: Sjeekspier), ridder
-die in weelde leeft = Carpet-monger
.(Eng.; spr. : kaapetmonger).
Carpette, vr. (Fr.). Paklinnen ; kleedje
voor een bed.
Carpholiet, m. (Gr.). Stroosteen, steen
die de gele kleur van het stroo heeft en
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uit waterbevattende kiezelaarde, ijzer,
mangaan (bruinste en) en aluminium bestaat.
Carphologie, yr. (Gr.). Het dekenpluizen, het muggengrijpen, het onophoudelijk en automatisch bewegen der handen
en vooral der vingers van een zieke, die
nu eens vlokken of vliegen schijnt te
willen grijpen, dan weder de voorwerpen
in zijn onmiddellijke omgeving betast, en
dan weder aan zijn lakens of dekens
pluist; deze laatste beweging wordt ook
Crocidisme genoemd ; het is een zeer
ernstig verschijnsel, dat alleen op het
gevaarlijkst moment van acute ziekten,
vooral van die ziekten, welke het zenuwstelsel aantasten (b.v. hersenvliesontsteking, typheuse koorts) voorkomt.
Carpie. Zie Charpie.
Carpinus. Hagebeuk, plantensoort uit
de familie der Cupuliferen.
Carpobalsamum, o. (Lat.). Vroegere
naam der vrucht van den Mekkabalsemboom (Balsamodendron opabalsamum).
Carpoliet, m. (Gr.). Vruchtkern; versteende vrucht.
Carpologie, vr. (Gr.). Gedeelte der
plantkunde dat over de vruchten handelt ;
Carpologist en Carpoloog, m., vruchtenkenner; Carpologisch, wat de vruchten
betreft; Carp omorphe, vruchtvormig ;
Carpophiel, wat op vruchten groeit,
wat van vruchten houdt; Carpophylle,
m. (Gr.), blad in den vorm eener vrucht.
Carpus, m. Handwortel, handgewricht.
Carquois, m. (Fr. ; spr.: karkowa).
Pijlkoker.
Carracco. Zeer gewone Spaansche
vloek, verdoemd!
Carrache. Naam van drie beroemde
Italiaansche schilders der 16e eeuw.
Carrada, yr. Voer of vracht wijn voor
een paard (15oo liter).
Carragaheen en Carrageen, o. Iersche
mos, parelmos (Chondrus crispus), zeewier uit de groep der Floridan, familie
der Gigartinacan.
Carrara. Italiaansche stad in Toskane,
in wier omstreken zich onuitputtelijke
marmergroeven bevinden, die het Carrarisch marmer opleveren, het beste en
fraaiste marmer, dat gewoonlijk een witte
maar soms ook een zwarte, gele of
groenachtige kleur heeft.
Cart* o. (Fr.). Vierkant, vierhoek;
carre in de krijgskunde d.i. een formatie
der infanterie die den vorm heeft
van een rechthoek, wiens vier zijden
naar den vijand toegekeerd zijn; de infanterie formeert carrë, als zij door cavalerie en artillerie aangevallen wordt
(Zie Cambronne); in de meetkunde is
het een vierkant tvelks zijden gelijk en

Carreau

234

welks hoeken alien recht zijn ; aan boord
van oorlogsschepen een gemeenschappelijke kamer waarop de hutten der officieren uitkomen; plaats waar een markt
gehouden wordt.
Carreau, m. (Fr.; spr.: karroo). Ruit,
schuine vierhoek; ruiten, kleur in het
kaartspel ; vloertegel.
Carrefour, m. (Fr.; spr.: karfoer). Plaats
waar twee of meer straten of wegen
elkander kruisen, kruispunt.
Carrel (Armand). Fransch publicist
(1800-1836), die door Emile de Girardin
in een tweegevecht gedood werd.
Carrelage, m. (Fr.; spr.: karlaazje).
Bevloering met tegels • vloer van tegels ;
' bevloerenCarreleeren, met
tegels ' Carrelet, m., (Fr. • spr. : karlee), zeer dunne
en driehoekige degen; schol; Carrelette, vr.
(Fr. ; spr.; karlet), platte en fijne yip.
Carretta, yr. (Ital.). Licht rijtuig zonder
kap ; Carretteeren, in een rijtuig rijden.
Carri, mrv. (Ital.). Vroegere voorstellingen gedurende het carnaval te Rome
die op wagens plaats hadden.
Carrick. Engelsch tooneelspeler, naar
wren een zeer ruime has met verscheidene
kragen of met dën langen kraag genoemd is.
Carrare, yr. (Fr.; spr.: karjeer). Renbaan ; strijdperk ; steengroeve; loop;
levensloop ; ambt, beroep ; omloop; —
Attaque, yr. (Fr.; spr.: attak), stormachtige aanval der ruiterij.
Carriole, yr. (Fr.; spr. : karjool). Overdekt licht rijtuig met twee wielen op het
platte land.
Carro, m. (Ital.). Wagen ; korenmaat;
wijnmaat.
Carroccio, m. (Ital. ; spr.: karotsjo).
Wagen waarop in de middeleeuwen de
banier der Italiaansche steden stond.
Carrosse, m. (Fr.; spr: karos), Carrozza, (Ital.). Koets, rijtuig op vier wielen
en op veeren, staatsiekoets, karos ; soort
van logies achter op het dek van een
schip ; Carrosseeren, in een koets rijden;
snel varen (van een schip); Carrossier,
m. (Fr.; spr.: karossjee), rijtuigfabrikant;
koetspaard; Carrosserie, yr., rijtuigfabriek.
Carrousel, m. (Fr. ; spr.: karoezel),
Oarosello, (Ital.). Soort van steekspel in
een circus, waarbij naar den ring gestoken
wordt of waarbij papieren koppen afgeslagen worden ; nieuwerwetsche mallemolen die door stoom gedreven wordt.
Carruca, yr. (Lat.). Oudromeinsch rijtuig
op vier wielen.
Carta bianca (Ital.). = Blanquet.
Cartaune. Zie Kartouw.
Carte, yr. .(Fr,). Kaart; spijskaart ;
rekening der vertering in een restaurant;
— blanche (Zie Blanquet); -- de direction
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of — directrice, richtingskaart bij metingen;
— egale, gelijk aantal slagen in het piketspel; Carteggeeren, (Ital.; spr. : kartedsjeeren), doorbladeren ; brieven wisselen ;
Carteggio, m. (Ital.; spr.; kartedsjo),
briefwisseling (Zie Kaart); Carte-te16gramme, telegram dat door een pneumatische buis wordt verzonden. Zie Petit
bleu.
Car tel est notre bon plaisir, (Fr.).
Zoo willen - wij het, eindformule der besluiten der koningen van Frankrijk voor
de Fransche omwenteling; onbeperkte
alleenheerschappij.
Carte-lettre, vr. (Fr.). Postblad.
Carte-partie. Zie Chertepartij.
Cartero, m. (Sp.). Brievenbesteller.
Cartesiaan, m. Volgeling van den
Franschen wijsgeer Cartesius of Descartes; Cartesiaansche duivel, m., glazen
poppetje dat men in een kom met water
alle mogelijke bewegingen laat uitvoeren,
zoo genoemd naar Cartesius, Cartesianisme, o., wijsgeerig stelsel van Cartesius
(Zie Cogito); Cartesius. Zie Descartes.
Cartes sur table, (Fr.; spr.: kart suur
table). Kaarten op tafel, d. i. met open
kaart.
Carthamus. Plantensoort uit de familie
der Composita, wilde saffraan, verwersdistel.
Carthamine, yr. C14H16 0„ saffraanrood.
Cartier, m. (Fr.; spr.: kartjee). Speelkaartenfabrikant ; boekje voor visite
kaartjes ; naam van een beroemden
Franschen zeevaarder die Canada voor
Frankrijk in bezit nam (1534).
Cartilagineus. Kraakbeenachtig ; Cartilago, yr. (Lat.), kraakbeen.
Cartisane, yr. (Fr.). Om uitgeknipte
stukken kaart gewonden zijden-, gouden zilverdraden (voor borduurwerk).
Cartomantie en Cartomantie, vr...
Waarzeggerij uit kaarten.
Carton, m. (Fr.). Verbeterblad ; schets.
Zie Karton.
Cartouche, yr. (Fr. spr. : kartoesje). Patroon voor het geweer ; militair paspoor4
loofwerk, sierlijke lijst ; beruchte spitsboef, zoo genoemd naar het hoofd eener
bende dieven en moordenaars to Parijs,
die in 1721 geradbraakt werd; Cartoucherie, yr., patronenfabriek ; Cartouchaise, yr. (Fr. ; spr. : kartoesjeer), patroontasch die op den bulk gedragen wordt.
Cartularium, o. (Lat.). Oorkondenboek,
charterboek, verzameling van kerkelijke
oorkonden.
Caruac, o. Gele aarde in Guinea die
door de negers gegeten wordt.
Carum. Karwij, kummel, plantensoort
uit de familie der Umbelliferen.
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Caruncula, vr. (Lat.). Wrat, wild
vleesch, uitwas ; Caruncula bulbi of
cornea, puistje in het oog op het bindvlies ; Carunculae intestinales, mrv.
puistjes in de ingewanden ; — lacrimalis,
gezwel aan den traanheuvel.
Carus. Zie Caros.
Carya. Plantensoort uit de familie der

Juglandaceen.
Caryatide, yr. (Gr.). Balkdraagster,
zuil of stut in den vorm eener vrouw
die een balk draagt.
Caryophyllata, yr. Nagelkruid; Caryophylliet, m., kruidnagelsteen ; Caryophylline, yr., kruidnagelkamfer ; Caryophylloidisch, anjelierachtig; Caryophyllum, o. (Gr.), kruidnagelboom, kruidnagel,
anj e lierblo es em.
Caryota. Plantensoort uit de familie
der palmen.
Cas, m. (Fr. spr. : ka). Geval, voorval ;
vergrijp.
Casa, yr. (Lat.). Hut, huisje ; klooster
in de middeleeuwen ; (Ital. en Sp.), huis,
woning; Casa santa, yr. (Ital.), heilig huis.
Casaca, vr. (Ital.) Reisjas, rijjas.
Casale, o. (Ital.). Gehucht, dorpje ; voorstad bij groote steden.
Casaque, vr. (Fr. ; spr. : kazak). Reismantel ; livreijas ; mouwvest der jockeys ;
tourner casaque, naar de tegenpartij overloopen, van partij veranderen; Casaquin,
m. ; spr. kazakein), vrouwenjak ;
eertijds korte overjas.
Cascade, yr. (Fr. ; spr.: kaskaad). Waterval ; Cascadeeren, grappen maken ;
tot ondeugd vervallen ; Cascatelle, yr.
(Fr.), watervalletje.
Cascaiho, m. (Port. ; spr.: kaskaljoe).
Aangeslibd land waann zich diamanten
bevinden.
Cascane, yr. (Fr.; spr. : kaskaan). Kelder in een wal.
Cascarilla, vr. (Sp.; spr. : kaskarielja).
Schors of bast van Croton Eleutheria op
de Bahama-eilanden, die een bitteren
smaak maar een aangenamen reuk heeft ;
Cascarilline, vr., bitter bestanddeel dezer
schors; Cascarilolie, yr., etherische olie
uit deze schors getrokken.
Cascavella. Ratelslang.
Casco, o. (Sp.). (Fr.), coque, corps. (Eng.)
hull, (D.), Schiffsrumpf, schip zonder tuig
en takelaadje, scheepsromp ; schedel ;
Duitsch kaartspel voor drie personen ;
Casco-assurantie, yr., verzekering van
het schip.
Case, yr. (Fr. ; spr. : kaaz). Negerhut ;
vakje, hokje ; ruit op het schaak- en dambord ; pijl op het triktrakbord; yak in een
register ; kastje in een schooltafel.
Caseaat, o. Kaaszuurzout ; Caseatie,
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vr., het tot kaas worden, stremmen ; Caseine, yr., kaasstof, bestanddeel der kaas;
Caseus, m. (Lat.), kaas.
Casel en Casula. Zie Kazuifel.
Casemir. Zie Casimir.
Caserne, (Fr.). Zie Kazerne.
Cas fortuit, m. (Fr. ; spr. : kafortwie).
Onvoorzien geval.
Cash, (Eng.). (Fr.) argent comptant, (D.)
bares Geld, (Ital.) denaro contante, (Sp.)
dinero contante, gereed geld, contant geld.
Casimir, (Poolsch). Vredelievende, vredestichter = Frederik.
Casinist, m. Lid van een casino; kastelein in een casino ; Casino, o. (Ital.),
huisje, naam eener societeit voor den
adel te Florence ; besloten gezelschap
waar gedanst en gespeeld wordt; soort
van kaartspel.
Casoar = Casuaris.
Casodi-Basji, m. Opperkamerheer in
Turkije.
Casolane, (Ital.). Kleine roode appel.
Casque, m. (Fr. spr. : kask). Helm ;
Casquette, yr. (Fr. ; spr.: basket), pet;
— du Pere Bugeaud, slaapmuts.
Cassa. Zie Kas.
Cassade, yr. (Fr.). Leugen voor de grap,
fopperij; leugen om bestwil, noodleugen,
uitvlucht ; in het spel hangbod, hangvraag,
waarbij men vooruit weet dat men hangen,
d. i. het spel verliezen zal ; Faiseur de
cascades, speler die liever zelf hangt dan
een ander den pot te laten winnen.
Cassa de Seguro, yr. (Sp.). Zeeverzekering.
Cassandra. Dochter van Priamus, koning van Troje ; zij had van Apollo de
gave der profetie gekregen, maar, daar
zij hare aan dien god gedane beloften
niet nakwam, maakte Apollo, dat zij steeds
vooruit zag wat er plaats hebben zou,
maar dat niemand naar hare voorspellingen luisterde.
Cassandre, (Fr.) en Cassandrino, (Ital.).
Komische rol in het oude blijspel, meestal
een grijsaard die steeds beetgenomen
wordt.
C ass ant, (Fr.). Bros; afstootend;
knappend.
Cassards, mrv. (Fr. ; spr.: kassaar).
Indische katoenen stollen.
Cassaris, mrv. Bonte katoenen Oostindische zakdoeken.
Cassatie, yr. (Fr.). Vernietiging van
een vonnis, een rechtsgeding ; Cour de
Cassation, hoogste gerechtshof in Frankrijk dat de vonnissen van andere rechterlijke collegies kan te niet doen wegens
gebrek in den vorm of schending der
wetten; Casseeren, vernietigen, te niet
doen ; breken ; ontslaan uit den dienst.
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Cassave, vr. Maniokmeel ; in Amerika
brood dat van den maniokwortel bereid
wordt.
Cast* (Fr.). Gebroken, stuk geslagen ;
ontslagen uit den dienst.
Casseler-geel. Gele verfstof die als
dekverf gebruikt wordt..
Casselmann's-groen. Fraaie groene
verf die uit waterhoudend basisch zwazelzuur koper bereid wordt.
Casserole (Fr.). Zie Kastrol.
Casses, mrv. (Fr.). Fijne katoenen
weefsels uit Indic, vooral uit Bengalen.
Casse-téte, m. (Fr. ; spr. : kasteet).
Knots, ploertendooder (korte buigzame
stok met metalen knop); zware wijn ;
gedruis dat iemand het denken belet ;
werk dat veel hoofdbrekens kost; zeer
lastig vraagstuk ; moeilijk op te lossen
raadsel.
Cassette, yr. (Fr. ; spr. : kasset). Kistje,
geldkistje ; persoonlijke geldmiddelen van
een vorst ; ingediept vak in een gewelfde
zoldering ; Cassetteeren, in de geldkist
opbergen; met cassetten versieren.
Cassetto, m. (Ital.). f 0.012 in Venetic.
Cassia, yr. (Lat.) (Zie Kassie). Plantensoort uit de familie der Leguminosen;
— caryophyllata, nagelkaneel ; — cinnamomea, kaneelkassie ; Cassiae flores, mrv.,
kaneelbloesems; cassia lignea, houtachtige kassieschors ook canella malabarica
genaamd ; cassia sennae, senebladeren;
Cassia-olie, yr., kaneelkassie uit Canton,
etherische olie van den kassieboom ;
Cassia-schors, yr., Chineesche kaneel.
Cassiditen, mrv. Versteende kinkhorens, hoornmosselen.
Cassine, yr. (Ital.). Huisje, buitentje ;
Paraguaythee.
Cassini. Naam van verscheidene sterrenkundigen, waarvan de bekendste zijn
Jean Dominique (1625-1712), die uit Italic
naar Frankrijk kwam en de eerste directeur der sterrenwacht te Parijs werd
(1667-1712), en zijn kleinzoon Cesar
Francois (1714-1784), die de eerste hand
legde aan de topographische kaart van
Frankrijk.
Cassiodorus Senator. Staatsman en
schrijver, geb. + 48o n. C., dienaar van den
Oost-Gothischen koning Theodorik en van
diens opvolgers Amalasuntha en Athalaric.
Hij schreef eene Geschiedenis der Gothen
in 12 boeken ter verheerlijking van het
Gothische koningshuis en zijne politiek.
Deze geschiedenis hebben wij slechts over
in de bewerking van Jordanes. Uit zijne
werken blijkt, dat hij slechts een werktuig
van het Gothische hof en zonder eenige
zelfstandigheid was. Daar hij er bovenal
op uit was, zich in geen enkel opzicht te
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compromitteeren, viel het hem gemakkelijk
omstreeks den tijd van de capitulatie
van Ravenna (54o) naar de Byzantijnen
over te gaan.
Casslope. Koningin van Ethiopic, moeder
van Andromeda; groot sterrenbeeld bij
de Noordpool.
Cassis, yr. (Lat.). Metalen helm ; zwarte
aalbessenboom (Ribes nigrum) ; likeur die
uit de vruchten dier struik bereid wordt.
Cassiterine, yr. Mengsel van metalen,
waarvan tin het hoofdbestanddeel is.
Cassius, (Caius Cassius Longinus).
Romeinsch veldheer, een der moordenaars van Caesar; hij beroofde zich
zelven van het leven na den slag bij
Philippi (42 v. C.).
Cassock, (Eng.: spr. : kessok). Mantel,
overjas; nauwe sluitjas der Engelsche
geestelijken.
Cassolette, yr. (Fr.; spr.: kassolet).
Reukvat, vaas waarin reukwerk gebrand
wordt en die gewoonlijk een deksel met
openingen heeft, waardoor de rook of
damp ontsnapt; loddereindoosje; in de
bouwkunde een versiersel in den vorm
eener vaas, waaruit vlammen schijnen op
te stijgen; naam van de Hesperis matronalis uit de familie der Cruciferen; soort
van peer.
Cassonade, vr. (Fr.). Suiker die maar
eënmaal geraffineerd is ; keukensuiker,
bruine suiker.
Cassytha. Plantensoort uit de familie
der Lauraceen : — filiformis, Oostindische
slingerlaurier.
Cast, (Eng.; spr.: kaart). Gegoten;
.— iron, gietijzer; — steel, gegoten staal.
Castagnettes, mrv. (Fr.; spr.: kastanjet),
(Sp.), Castanetas. Klakkers die bestaan
uit twee ronde holle stukjes hout of
ivoor die eenigszins op kastanjebolsters
gelijken; men laat ze klinken door ze
aan de vingers vast te binden en ze
tegen elkander aan te slaan ; dit instrument
is in gebruik bij de Spanjaarden, Portugeezen, Mooren en Zigeuners; het dient
als. begeleiding bij sommige dansen, b.v.
de bolero.
Castalia. Bron aan den voet van den
Parnassus, die aan de Muzen gewijd was;
Castaliden, mrv. (Gr.), de Muzen.
Castanea, yr. (Lat.). Kastanje.
Castarios. Spaansche generaal, die in
1808 den Franschen generaal Dupont noodzaakte de capitulatie van1Baylen te teekenen.
Castanospermum, m. (Gr.). Australische
boom wiens zaden eetbaar zijn en die
tot de familie der Leguminosen behoort.
Caste, yr. (Fr.). Zie Kaste.
Castel, m. (Fr.), Castellum, (Lat.). Zie
Kasteel.
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Castelfidardo. Dorp in Italic bij Ancona,
waar in 186o de pauselijke troepen, door
generaal Lamoriciere aangevoerd, door
de Piemonteezen verslagen werden.
Castellane (Graaf van). Fransch maarschalk (1788-1862); groene pruim in ZuidFrankrijk.
Castellano, m. (Sp.; spr.: kasteljano).
Kastiljaan, Spanjaard ; de Spaansche taal;
Spaansche gouden munt ter waarde
van f 5.84.
Castellatie, yr. Verandering van een
huis in een sterk kasteel.
Castelogne, yr. (Fr. ; spr.: kastelonje.)
Gewerkte wollen beddedeken.
Castes, mrv. (Sp.). Zuid-Amerikanen
van gemengd ras.
Castiezen, mrv. Afstammelingen van
Portugeezen en mestiezen.
Castificatie, yr. Reiniging ; Castificeeren, reinigen, kuisch maken.
Castigatio, yr. (Lat.). Tuchtiging, kastijding ; het zuiveren van een boek door
er alles uit weg te laten wat aanstoot
zou kunnen geven; — paterna, vaderlijke
kastijding; Castigator, m., tuchtiger, kastijder ; scherpe verbeteraar, zuiveraar ;
Castigatorisch, tuchtigend, zuiverend;
Castigeeren, tuchtigen, kastijden; zuiveren.
Castiglione. Stadje in Italic bij Mantua,
waar de Franschen in 1796 een overwinning behaalden op de Oostenrijkers ;
Augereau onderscheidde zich daarbij en
ontving later van Napoleon I den titel van

hertog van Castiglione.
Cast iron, (Eng.; spr. : kaasteirn). Zie
Cast.
Castiteit, yr. (Lat.). Kuischheid ; Castitas violata, verkrachte kuischheid.
Castle, • (Eng. ; spr.: kaasel). Kasteel,
burcht.
Castlereagh. Engelsch staatsman (1769
—1822); hij was na den dood van William
Pitt de ziel der coalities die het eerste
Fransche keizerrijk omverwierpen.
Castor en Pollux. In de Grieksche
mythologie tweelingbroeders en zonen van
Jupiter en Leda, die onafscheidelijke vrienden waren en ook Dioscuren genoemd
worden; zij werden als beschermgoden
der scheepvaart beschouwd ; in den Dierenriem zijn zij in het sterrenbeeld der
Tweefingen twee heldere sterren.
Castor, yr. (Lat.). Bever; ster der 2de
grootte in de Tweelingen; Castoreum,
0., bevergeil ; Castor-olle = Ricinus-olle,
wonderolie ; Castorine, yr., bestanddeel
van het bevergeil; zijdeachtige wollen stof.
Castos, m. Jaarlijksche in- en uitvoertol
der Europeanen in Japan.
Castra, mrv. (Lat.). Legerplaats; Castra metari, (Lat.), het afpalen, de aanleg
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en oprichting eener legerplaats; Castra
vetera, de oude legerplaats, thans Xanten.
Castraat, m. Gesnedene, ontmande,
gelubde (Zie Eunuch); gesneden of gelubde zanger; zanger wien in zijn kindsheid de teelballen weggenomen zijn om
de stemwisseling onmogelijk te maken
en daardoor aan zijn stem een bijzonder
hoogen klank te geven ; eertijds zanger
der Sixtijnsche kapel te Rome; Castratie,
yr., wegneming van de teelballen of van
den eierstok, waardoor menschen en
dieren zich niet kunnen voortplanten ; wegneming van een door bederf aangetasten
teelbal of van een ziekelijk gedeelte van
den eierstok ; de castratie van zangers
der Sixtijnsche kapel te Rome is in het
laatst der achttiende eeuw door Paus
Clemens XIV afgeschaft; opmerkelijk is
de neiging tot zelfmoord die de gesnedenen aan den dag leggen ; Castreeren,
snijden, ontmannen, lubben; bij de huisdieren (paarden, stieren, enz.) wordt het
castreeren op groote schaal uitgeoefend,
omdat zij door deze bewerking zachtzinniger, gedweeer en handelbaarder worden.
Castrense peculium, (Lat.). Goederen,
die een zoon, welke onder de vaderlijke
macht staat, in den oorlog heeftverworven,
en die niet tot het vermogen des vaders
behooren.
Castro (Guilhem de). Spaansch tooneelschrijver (1569-1630, die o. a. las Mocedades del Cid (jeugd van den Cid) geschreven heeft, waaruit Pierre Corneille
geput heeft ; Castro (Ines de) huwde in
het geheim met Don Pedro, zoon van
Alphonsus IV, koning van Portugal, en
werd op bevel van haar schoonvader
vermoord ; bekend treurspel dat deze gebeurtenis tot grondslag heeft.
Castrum, o. (Lat.). Slot, kasteel, burcht;
— doloris, katafalk.
Cast steel, (Eng. ; spr.: kaaststiel). Zie
Cast.
Casu, (Lat.). Bij toeval, toevalligerwijze ;
Casu quod sic, als het zoo met de zaak
gesteld is.
Casualia, mrv. Toevalligheden, toevallige buitengewone ambtsbezigheden ; Casualisme, o., leer van het toeval, waarbij
het toeval als de oorzaak der dingen en,
gebeurtenissen beschouwd wordt; Casualist, m., aanhanger der leer van het
toeval ; Casualistiek, yr. = Casuistiek ;
Casualiteit, yr., toevalligheid; Casualiter,
toevalligerwijze, wanneer het geval zich
voordoet ; Casueel, toevallig, bij gelegenheid ; Casuel, (Fr.), m., toevallige baten
in tegenstelling met de vaste jaarwedde ;
in het canoniek recht de honoraria die
aan geestelijken toegekend worden voor
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het verrichten van zekere ambtsbezigheden, b.v. bij huwelijk, geboorte of
sterfgeval.
Casuarina. Plantensoort uit de familie
der Casuarineae die in Australia en den
Indischen Archipel voorkomt, zoo genoemd omdat hare bladeren op de veeren
van een casuaris gelijken.
Casuaris, m. (Maleisch kassoewart).
Hoornstruisvogel; hij behoort tot de kortvleugeligen of loopvogels ; er zijn twee
soorten, nl. de helmcasuaris, die op zijn
kop een beenachtig met een hoornachtige
zelfstandigheid overdekt uitsteeksel heeft
en op sommige eilanden in den Oostindischen Archipel, vooral in de bosschen
van Ceram, voorkomt ; de Nieuwhollandsche (Australische) casuaris of Emu (Dromaeus) heeft geen helm en wordt thans
nog in het binnenland van Nieuw-Holland
gevonden, maar is uit den omtrek der
bewoonde gedeelten van dat land geheel
verdwenen.
Ca soffit, (Fr. ; spr. : sasuufi). Dat is
voldoende, genoeg.
Casuisme, o., = Casualisme.
Casuist, m. Iemand die gewetensvragen
bestudeert en oplost ; kenner van merkwaardige rechtsgedingen; muggenzifter,
haarkloover; Casuistiek, yr., samenstel
van regels volgens welke gewetensvragen
opgelost worden ; tengevolge van de zonderlinge opvattingen en de overdreven
toegeeflijkheid voor misdaden en onzedelijke handelingen in de boeken, waarin
deze leer behandeld wordt, heeft dit woord
meestal een ongunstige beteekenis ; muggenzif terij ; haarklooverij. Zie Provinciales.
Casula. Zie Casel.
Casum sentit dominus, (Lat.). De
eigenaar lijdt de schade door toeval veroorzaakt.
Casu substrato, (Lat.). In het onderhavige geval.
Casus, m. (Lat.). Geval, gebeurtenis,
toeval, omstandigheid ; in de spraakkunst
naamval ; Casus a nullo praestatur, niemand
is verantwoordelijk voor schade door het
toeval veroorzaakt ; Casus belli, onmiddellijke aanleiding tot den oorlog ; — conscientiae, gewetensvraag; — dabilis, gegeven of verondersteld geval; — emergens,
omstandigheid die zich voordoet ; —fatalis,
onverwacht geval, ongeval ; — foederis,
geval dat bij een bondgenootschap voorzien is ; — fortuitus of improvisus, onvoorzien geval; — inevitabilis, onvermijdelijk geval ; — insolitus, ongewoon
geval; — in terminis, gelijk geval ; —
tnerus, zuiver of louter toeval ; — mixtus,
toeval waaraan men gedeeltelijk schuld
heeft ; — necessitatis, geval van flood ; —
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non est imputabilis, het toeval is niet toerekenbaar ; — obliqui afhankelijke naamvallen (genetivus, datives, accusativus en
ablativus) — pro amico, vriendschapsgeval; — providentiae, een door de Voorzienigheid veroorzaakt geval; — rarus,
zeldzaam geval; — recti, onafhankelijke
naamvallen (nominativus en vocativus); —
reservatus, voorbehouden geval ; — solitus,
gewoon geval ; — tragicus, treurig geval;
supremus, geval van overlijden, sterfgeval.
Cata. Grieksch voorvoegsel, voor klinkers en h cat, beteekent oorspronkelijk
langs ..... naar beneden, onder, ook :
ten nadeele van, over, omstreeks, overeenkomstig, volgens, bij .... tegelijk.
Catabaptismus, m. (Gr.). Het onderdompelen; Catabaptistes, m. (Gr.), degene
die onderdompelt.
Catabasion, o. (Gr.). De plaats waar
men naar beneden gaat b.v. in een
onderaardsch hol ; in de Grieksche kerk
een plaats onder het altaar, waar de
reliquieen bewaard worden.
Catabasis, yr. (Gr.). Het naar beneden
gaan, de marsch van het binnenland naar
de kust (Zie Anabasis). Het aldaar aangehaalde boek van Xenophon heet in
zooverre ten onrechte Anabasis, omdat
het zwaartepunt van het verhaal juist in
den terugtocht, dus in den marsch naar
de kust ligt.
Catabates, m. (Gr.). Wagenstrijder, die
ook te voet strijdt.
Catabathmos, m. (Gr.). Een breed dal,
ten westen van Aegypte ; bij Sallustius
de grensscheiding tusschen Afrika en
Azie.
Catabibazon, m. (Gr.). Drakenstaart,
punt waar de maan de baan van de
zon snijdt.
Catablema, o. (Gr.). Omslag, het over
iets been geslagene; gordijn voor het tooneel
in de oudheid, dat, anders als tegenwoordig, bij het begin der voorstelling neergelaten werd ; een soort verband.
Catabolenses, m. mrv. (Lat.). De sjouwerlui aan de haven; in het Romeinsche
rijk in de 4de eeuw n. C. eene corporatie
of gilde, wier taak het was het graan
benoodigd voor de bevolking van de
beide hoofdsteden Rome en Constantinopel naar de molens, en het meel van
daar naar de broodfabrieken te transporteeren. In dien tijd werd het voortdurend moeilijker te voorzien in de behoeften van de groote menigte leegloopers in genoemde hoofdsteden, weshalve
de keizers er toe overgingen bepaalde
categorien van menschen o.a. ook de
bakkers (pistores) en de catabolenses tot
gilden te vereenigen; noch hij die tot
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zulk een gilde behoorde noch zijne afstammelingen konden zich aan .de hieraan verbonden veiplichtingen onttrekken.
Catabolos, m. (Gr.). Een plaats waar
schepen voor anker kunnen gaan, reede.
Catabythismus, m. (Gr.). Het doen
zinken, het verdrinken ; Catabythismomanie, krankzinnige neiging om zich te
verdrinken.
Catacauma, o. (Gr.). Brandblaar.
Catacausis, yr. (Gr.). Het verbranden.
Catachaetum, o. Een soort orchidee.
Catachresis, yr. (Gr.). Misbruik, oneigenlijk gebruik van een woord (b.v.
gouden oorijzer), wanklank (in de muziek);
Catachretisch, oneigenlijk gebruikt.
Catachysis, yr. (Gr.). Het opgieten,
begieten.
Catachysmata, o. mrv. (Gr.). Noten,
vijgen, etc., die over de bruid of een
nieuw gekochten slaaf bij het betreden
van het huis werden uitgestort als welkomstgroet en teeken van toekomstigen
overvloed.
Cataceleusmus, m. (Gr.). Het bevelen,
toeroepen.
Catacerasis, yr. (Gr.). Menging; Catacerasma. o. (Gr.), het gemengde; Catacerastisch, (Gr.), tot mengen, temperen
geschikt.
Cataclasis, yr. (Gr.). Het breken,
breuk ; het verdraaien, verdooven van
het oog.
Cataclisis, yr. (Gr.). Het nederliggen,
het aanliggen aan tafel.
Cataclysis, yr. (Gr.). Overstrooming.
Cataclysma, o. (Gr.), Klisteer.
Cataclysme, m. (Gr.). Watervloed,
groote overstrooming, geweldige verandering ; Cataclysmentheorie, yr., theorie
van Cuvier, als zou bij alle gewelddadige
vervormingen van den aardbodem de
planten- en dierenwereld zijn ten onder
gegaan en daarna een nieuwe plantenen dierenwereld zijn ontstaan.
Cataclysmologie, yr. Leer van de
geweldige veranderingen, die de gedaante
der aarde in den loop der eeuwen heeft
ondergaan.
Catacoelus, m. De zetel van den patriarch te Constantinopel.
Catacois, m. (Fr.). Zie Cacatois.
Catacombes, yr. mrv. (Fr.). Catacomben, doodengroeven, onderaardsche gangen. Beroemd zijn de catacomben, die
Rome omringen, en die gedurende de
eerste eeuwen n. C. door de Christenen
tijdens de vervolgingen werden gebruikt
tot het houden van godsdienstoefeningen
en het begraven van martelaren en geloovigen.
Catacoustiek, yr. (Gr.). Leer van de
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klankweerkaatsing, leer van den weergalm.
Catadioptriek, yr. (Gr.). Telescopenleer ; Catadioptrisch, eene vergrooting
of schijnbare naderbijbrenging van het
voorwerp, waarnaar men ziet, bewerkend.
Catadoupe, yr. (Fr.). Waterval.
Catadroom, m. (Gr.). Koord der koorddansers (in de oudheid).
Catadupa, o. mrv. (Gr.). De watervallen van den Nip aan de Aethiopische
grenzen, tegenwoordig Wady Halfa.
Catafalque, m. (Fr.). It. Catafalco
(van het Oud-Spaansch catar zien en
het It. palco, Oudduitsch balcho, balk).
Treurstellage, d. i. stellage, waarop het
lijk of enkel de doodkist van een vorst
midden in de kerk wordt geplaatst. Zie
Castrum doloris.
Cataglottisma, o. (Gr.) en Cataglottismus m. (Gr.). Wulpsch gekus; het
eerste dezer twee woorden beteekent
bovendien : gebruik van zeldzame, verouderde woorden, van gekunstelde spreekwijz en.
Catagma o. (Gr.). Beenbreuk ; Catagmatisch, beenbreukheelend.
Catagogion, o. (Gr.), mrv. Catagogia.
Herberg (in de oudheid) ; kleine bijgebouwen der Grieksche kerken voor de
portiers en om vreemdelingen onder dak te
brengen ; Catagogia, o. mrv., feest ter
eere van Diana in Ephesus.
Catagrapha, o. mrv. (Lat.). Van ter
zijde of in doorsnede (profiel) geschilderde
figuren.
Catagraphe, vr. (Gr.). Het neerschrijven,
opteekenen, beschrijving, ontwerp ; Catagraphologie, yr., de leer van het voorschrijven der geneesmiddelen.
Cataire, yr. (Fr.). Kattekruid.
Catalan,m. (Fr.). Catalonier, bewoner van
Catalonia ; Catalanen, Spaansche troepen
in Byzantijnschen dienst. Toen in de
eerste jaren der 14de eeuw n. C. KleinAzie aan de Turken dreigde verloren te
gaan, nam keizer Andronicus II (1282-1328)
Spaansche troepen, ten getale van 6o00
man met 36 schepen in zijn dienst. Hun
aanvoerder was Roger de Flor, die in
1304 de Turken dwong het beleg van
Philadelphia, de rijkste en machtigste
stad van Klein-Azie, op te heffen. Maar
de losbandige huurlingen werden weldra
een geese! voor degenen, die hen hadden
te hulp geroepen. Roger de Flor werd
in 1305 verraderlijk vermoord ; zijne
volgelingen trdkken, na gedurende twee
jaren van uit Gallipoli aan den Hellespont
het Byzantijnsche rijk verwoest te hebben,
naar het zuiden, waar zij in 1311 het
hertogdom Athene vernietigden en een
eigen staat stichtten.
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Catalaunische velden. De vlakte van
Chalons-sur-Marne, waar Attila, de koning
der Hunnen, in 451 n. C. verslagen werd.
Zie Aetius.
Catalecta, o. mrv. (Gr.). Brokstukken,
fragmenten.
Catalecticus, (Gr.) ( Versus). Een vers
waarvan de laatste voet onvolledig is.
Catalepsis, yr. (Gr.). Een plotselinge
aanval van bewusteloosheid, zinvang;
Catalepsis spuria, valsche bezwijming.
Cataleptisch. Door zinvang getroffen,
lijder aan zinvang; veerkrachteloos.
Catalexis, yr. (Gr.). Eind van een
vers, waarvan de laatste voet onvolledig is.
Catallactiek, yr. (Gr.). De leer van het
ruilverkeer, staathuishoudkunde.
Catalogus, m. (Gr.). Optelling, register,
lijst ; Catalogiseeren, een lijst van lets
maken, in een bepaalde volgorde opteekenen , Catalogus fixarum, lijst der
sterren.
Catalpa, m. Zwarte Amerikaansche eik.
Catalysis, yr. (Gr.). Oplossing, verwoesting, vernietiging; chemische oplossing
van een lichaam door een ander, dat
zelf daardoor niet getroffen wordt; Catalytisch, oplossend.
Catamaran. Oost-Indische boot.
Catamenia, o. mrv. (Gr.). De maandelijksche zuivering der vrouwen ; Catameniaal, de maandelijksche zuivering betreffend.
Catamitus, m. (Lat.). Verbastering van
Ganymedes (z. a.), schandjongen, bedrijver van afschuwelijke liederlijkheid.
Catananche, vr. (Fr.) Hondsgras.
Catania. Stad op Sicilie aan den voet
van de Etna (in de oudheid Catina) ;
fijne Siciliaansche wijn.
Cat anthropon, (Gr.). Gelijk een mensch
past.
Catapan, m. (Gr.). Stadhouder der
Byzantijnsche keizers in het zuiden van
Italic.
Catapasma, o. (Gr.). Het op lets gestrooide, strooipoeder (op wonden en
gezwellen).
Catapeltes, m. (Gr.), Catapulta, yr.
(Lat.). In de oudheid een machine om
pijlen van groote zwaarte of te schieten,
vooral bij het belegeren van steden in
gebruik ; Catapeltes beteekent bovendien martelwerktuig.
Catapepsis, vr. (Gr.). Het geheel verteren (van spijzen); Catapeptisch, de
geheele vertering der spijzen bevorderend.
Cataphoniek, yr. (Gr.). Leer van de
klankweerkaatsing, leer van den weergalm.
Cataphora, yr. (Gr.). Het neerzinken,
neervallen, zware slaap met verdooving,
doodslaap; Cataphora magnetica, mag-

Catarrhus
netische slaap ; Cataphorisch, met zwaren
slaap behept, zwaren slaap veroorzakend.
Cataphractes, m. (Gr.). Harnas , vierkant borstverband; geharnaste meerval;
Ctaphractus, m. (Gr.), Cataphractarius,
m. (Lat.), gepantserd ; Cataphractaril
heeten in den Romeinschen keizertijd
die ruiters, welke zoowel zelf als hunne
paarden met een geschubd pantser bedekt
waren ; deze bewapening was inheemsch
o. a. bij de Parthen, de Perzen en de
Sarmaten.
Cataphrixis, yr. (Gr.). Hevige koude
op gedeelten van de huid en de spieren ;
verstijvende koude.
Catapirates, m. (Gr.). Dieplood.
Cataplasis, yr. (Gr.). Het opsmeren,
aanstrijken.
Cataplasma, o. (Gr.). Zalf, pleister,
pap, middel dat week maakt ; mengsel
van koeiemest en aarde om op de
wond van een boom te leggen.
Cataplectisch, (Gr.). Tot verstijving
geneigd ot daarvan afkomstig ; Cata..
plexis, vr. (Gr.), plotselinge verstijving
(door een beroerte), neerslachtigheid; het
stompworden (van tanden en van het
gezicht.)
Catapontismus, m. (Gr.). Het in zee
doen zinken.
Cataposis, vr. (Gr.). Het verzwelgen,
opslikken.
Catapotia, o. mrv. (Gr.). Pillen.
Catapsyctisch, (Gr.). Verkouden, door
verkoudheid ontstaan; Catapsyxis, vr.
(Gr.), verkoudheid.
Cataptosis, vr. (Gr.). Het neervallen,
vallende ziekte.
Catapuce, yr. (Fr.). Wolfsmelk.
Catapulta. Zie Catapeltes.
Cataputiae majoris semen (Zie semen
ricini) , Cataputiae' minor's semen,
sprihgkruid.
Cataract, m. (Gr.). Waterval ; valdeur,
schutsluis ; een diep duikende watervogel.
Cataract, yr. (Fr.). Staar, oogstaar,
grauwe staar; Cataractisch, tot de
staar behoorend.
Cataractonyxis, yr. Het doorsnijden
van het hoornvlies in het oog, een
operatie om van de staar genezen te
worden, lichten van de staar.
Catarrh aal. Met zinkingen behept;
fievre catarrhale, vr. (Fr.), zinkingskoorts.
Catarrhexis, yr. (Gr.). Het doorbreken;
hevige buikloop.
Catarrhoschesis, yr. (Gr.). Het inhouden van den hoest.
Catarrhus, m. (Gr.). Verkoudheid, zinking ; C. abdominal's, c. in de maag of het
onderlijf; C. acutus, hooikoorts ; C. arthriticus, jichthoest ; C. bronchiorum,
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hoest uit de longen; C. dentium, catarrhale of rheumatische kiespijn; C. faucium, c. in de keel; C. febrilis = C.
acutus ; C. inflammatorius, ontstekingen
veroorzakende hooikoorts ; C. intestiforum, buikloop ; C. laryngis, hoest uit
het strottenhoofd; C. leprosus, c. met
melaatschheid verbonden ; C. narium,
verkoudheid; C. pectoris benignus, goedaardige borstc.; C. p. chronicus, chronische, voortdurende c. ; C. p. complicatus, gemengde c. ; C. p. gastricus,
borst- en maagc.; C. p. inflammatorius, ontstekingen veroorzakende hooikoorts; C. p. nervosus, zenuwborst C.; C. p.
simplex = C.p. benignus ; C. phthisicus,
teringhoest ; C. pulmonalis = C. bronchiorum ; C. rheumaticus, rheumatische
hoest ; C. simplex, eenvoudige c. ; C.
sinus frontalis c. in de holte van het
voorhoofd; C. s. maxillaris, c. in de
holte van de bovenkaak ; C. suffocativus,
beroerte ; C. trachealls, c. in de luchtpp; C. urethrae, c. aan den urineweg,
druiper; C. uteri, c. in den buik ; C.
vesicae, c. aan de waterblaas.
Catartisis, vr. (Gr.) en Catartismos,
m. (Gr.). Het zetten van een lichaamsdeel dat verstuikt of verrekt is ; Catartista of Catartister, m. (Gr.), een instrument om verstuikte of verrekte lichaamsdeelen te zetten.
Catasceuasis, yr. (Gr.). Het in gereedheid brengen, voltooien ; Catasceuasma,
o. (Gr.), het in gereedheid gebrachte, voltooide; bouw- of kunstwerk ; mrv. Catasceuasmata, oorlogswerktuigen ; Catasceuasmus, m. (Gr.), middel, vondst ;
Catasceuastes, m. (Gr.), hij die in gereedheid brengt, voltooit.
Cataschasmus, m. (Gr.). Het maken
van een keep of insnijding ; het aderlaten.
Cataschesis, yr. (Gr.). Het in bezit
nemen, bezit.
Catascoplum, o. (Gr.). Wachtschip,
jacht om verkenningen te doen; Catascopus, m. (Gr.), spion.
Cataspasis, yr. (Gr.). Het naar beneden
trekken.
Catastagmus, m. (Gr.). Het naar beneden druppelen ; hevige verkoudheid.
Catastaltica, o. mrv. (Gr.). Middelen
geschikt om tegen te houden, bloedstelpende middelen ; Catastaltisch, tegenhoudend, bloedstelpend.
Catastasis, yr. (Gr.). Aanstelling; in
Athene de keuze van een burger tot het
dienst doen bij de ruiterij en de som, die
hem uit de staatskas voor zijn uitrusting
gegeven werd ; toestand, gesteldheid ;
inrichting ; weder, temperatuur.
BAALE, Handboek.
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Catasterismus, m. (Gr.) Het plaatsen
onder de sterren; mrv. Catasterismi, boek
van Eratosthenes, (z. a.) over de gesternten en de daarmede verbondene mythen.
Catastomis, yr. (Gr.). In de oudheid
mondstuk eener fluit.
Catastrophe, yr. (Gr.). Het keerpunt
der handeling in een drama ; treurig einde;
treurige afloop ; groote ramp.
Catatasis, vr. (Gr.). Het naar beneden
trekken, (niet te verwarren met Catastasis).
Catathema, o. (Gr.) of Catanathema.
Vervloeking. Zie Anathema.
Catch, (En g.; spr.: ketsj). Eig. het vangen, grijpen ; in Engeland een zangstuk
met komischen tekst en allerlei spitsvondigheden in de uitvoering.
Catechesis,vr. (Gr.). Eigenlijk weergalm;
mondeling onderwijs, waarbij de onderwijzer datgene wat geleerd moet worden
zoolang herhaalt, dat de leerlingen het
hem na kunnen zeggen ; onderwijs in het
christelijk geloof ; Catechetes, m. (Gr.),
onderwijzer volgens bovenstaande methode, godsdienstonderwijzer ; Catechetenschool, leerschool voor godsdienstonderwijzers ; Catechetisch, (Gr.), het onderwijs betreffend ; Catechisatie, yr., godsdienstonderwijs ; Catechiseeren, godsdienstonderwijs geven; Catechismus, m.,
catechismus, godsdienstig vraagboek ;
Heidelbergsche Catechismus, Gereformeerde geloofsbelijdenis in 1559 opgesteld
op bevel van Frederik III van de Paltz.
Catechismusdaalders. Een serie daalders met godsdienstige voorstellingen,
geslagen onder de regeering van hertog
Ernst den Vrome van Saksen (1665-1672).
Catechoe-aarde. Zoogenaamde Japansche aarde, die uit de vruchten van den
arekapalm gewonnen wordt.
Catechumeen, m. (Gr.), mrv. Catechumenen of Catechumeni. Nieuweling die
onderwezen wordt in de christelijke leer
om als lidmaat te worden aangenomen ;
Catechumenia, yr. (Gr.), (in de kerkgebouwen der eerste Christenen) galerij,
boven-galerij, afgezonderde plaats (voor
de nog niet gedoopten) ; (in de Grieksche
kerk) galerij waar de vrouwen zitten.
Categorema, o. (Gr.). Eig. het voorwerp
eener aanklacht, misdrijf ; grondbegrip,
soortbegrip ; Categoric, yr. (Gr.), orde,
rang, klasse, soort, slag; Categorisch,
tot een zelfde klasse behoorend, bepaald,
afdoend, categorisch, stellig (Zie Imperatief) ; Categoriseeren, in klassen verdeelen, onder een begrip samenvatten.
Cateja, yr. (Lat.). Met spijkers beslagen
werpknots bij de Galliers en Germanen
in gebruik, waaraan een Lange riem bez6
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vestigd was om ze te kunnen terughalen.
Catel, (Fr.). Roerend ; biens catels,
roerende goederen, droit de meilleur
catel, recht van den leenheer om bij den
dood van een vazal zich het beste der
roerende goederen van dien vazal toe te
eigenen.
Catella, yr. (Lat.) (Verkleinwoord van
Catena). Gouden of zilveren kettinkje.
Catellus, m. (Lat.) (Verkleinwoord van
Catena). Kettinkje, boei.
Catena, yr. (Lat.). Ketting, keten ;
(mrv.) Catenae, dwarshouten, dwarsbalken ; Catenae ecclesiae of patrum, uitleggingen van den bijbel bijeenverzameld
uit de geschriften der kerkvaders ; Catenarisch, tot den ketting behoorend, op
een ketting gelijkend ; Catenatio, yr.
(Lat.), het aaneenketenen, band, klamp,
gebint; Cateneeren, aaneenbinden, ketenen, boeien ; Cateniform, in den vorm
van een keten ; Cateniporen, mrv., koralen in den vorm van een keten ; Catenula, yr. (Lat.), kettinkje, streepje ; Catenulair, een menigte oneffenheden of
streepjes in den vorm van kettinkjes
vertoonend.
Cat exocheen. Bij voorkeur, bij uitstek.
Catgut. (Eng.; spr.: kettgutt). Draden
uit schapedarmen vervaardigd en zeer
geschikt om slagaderen af te binden of
wonden dicht te naaien.
Cathaeresis, yr. (Gr.). Het nedertrekken,
vermagering, verslapping, slooping, doodbijting; Cethaeritica, zeer verzwakkende,
bijtende geneesmiddelen.
Catharen (van het Grieksche by. nmw.
Catharos, rein). In de 7e eeuw n. C.
scheidde zich van de Catholieke kerk de
secte der Pauliciani af, die vele leerstellingen der kerk verwierp en dientengevolge door de Byzantijnsche keizers
als kettersch bloedig werd vervolgd.
Velen hunner kwamen in de Tide en
I2de eeuw n. C. door Bulgarije en Illyrie
naar het Westen, waar zij onder den
naam van Catharen (d. i. rechtzinnige
aanhangers der zuivere leer) hunne oppositie tegen de kerk voortzetten. Tot de
Albigenzen, die Provence en Languedoc
bewoonden, en die in het begin der
13e eeuw bijna uitgemoord werden, behoorden ook vele Catharen.
Catharina van Aragon, (1483-1536).
Eerste vrouw van Koning Hendrik VIII
van Engeland, moeder van Maria Tudor;
Hendrik VIII liet zich eigenmachtig van
haar scheiden, hetgeen aanleiding gaf tot
de scheuring tusschen de Engelsche en
de Catholieke kerk; Catharina van Medicis
(1519-1589), vrouw van Hendrik II, koning
van Frankrijk, moeder der Fransche
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koningen Frans II, Karel IX en Hendrik III;
Catharina I (1682-1727), vrouw van
Peter I, keizerin van Rusland (1725-1727);
Catharina II (1729-1796), vrouw van
Peter III, keizerin van Rusland (17621796), berucht om hare losbandigheid ; C.
bezat de gaven van een groot heerscher ;
zij breidde Rusland belangrijk uit door
hare gelukkige oorlogen met de Turken
en de deelingen van Polen. De bekendste
harer gunstelingen is Potemkin, die, na
de Krim onderworpen en bijna uitgemoord
te hebben, ter gelegenheid van een refs
der keizerin in deze pas veroverde
landstreek kunstmatige dorpen liet opzetten om C. in den waan te brengen,
dat zij door een welvarend land trok.
Bekend is ook haar veldheer Soewarow,
die door de bestorming van Praga, de
voorstad van Warschau, bij welke gelegenheid duizenden non-combattanten
werden afgemaakt, den weerstand der
Polen voorgoed brak (Oct. 1794). Men
verhaalt dat C., toen zij de tijding dezer
overwinning kreeg, aan Soewarow een
brief schreef die slechts de woorden
bevatte : ,,hoera, veldmaarschalk Soewarow", hem op deze wijze zijne bevordering tot dien rang aankondigende.
Catharismus, m. (Gr.). Reiniging,
zuivering der taal van vreemde woorden
= Purisme.
Catharisten. Zie Catharen.
Catharonoologje, yr. (Gr.). Leer der
zuivere rede.
Catharsis, yr. (Gr.). Reiniging, zuivering,
vooral der ingewanden door middel van
geneesmiddelen; loutering van 's menschen
innerlijk wezen, zuivering daarvan door
het bedwingen zijner hartstochten.
Cathartiek. De kunst om te zuiveren;
de leer der zuivering; Catharticum
remedium, reinigings-, zuiverings-, purgeermiddel ; Cathartine, pas ontdektepurgeerende stof in de jalappe en dergelijke
middelen ; Cathartisch, reinigend.
Cathartes, m. (Gr.). Hij die reinigt ;
Zuidamerikaansche gier.
Cathedra, vr. (Gr.). Katheder, zetel of
stoel voor leermeesters en redenaars,
spreekgestoelte, bisschopszetel ; C. Petri,
de pauselijke stoel ; de paus spreekt ex
cathedra d, w. z. van den katheder in zijne
hoedanigheid van hoofd der Catholieke
kerk ; Cathedertaal, — wijsheid, schoolmeesterachtige taal (met een bijsmaak
van gemaaktheid, stijfheid) ; onpraktische
taal ; het w.w. Kathedern beteekent dientengevolge in het Duitsch leeraren, schoolmeesteren) ; Cathedersocialist, m.,
iemand, die het socialisme slechts uit
een wetenschappelijk oogpunt bestudeert,
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maar het niet in praktijk brengt; Cathedraal, yr., hoofdkerk, domkerk ; Cathedraticum, o., collegegelden op de universiteiten ; hetgeen aan een bisschop betaald
wordt bij gelegenheid van zijn installatie.
Cathegeet, m. (Gr.). Aanwijzer, leeraar,
opvoeder (Matth. 23 : 8.).
Cathemerinisch of Cathemerisch,
(Gr.). Dagelijksch, hetgeen iederen dag
terugkomt ; CathOmerine, yr. (Fr.), alledaagsche koorts.
Catheter, m. (Gr.). Pijpje om de blaas
te peilen en de urine te doen afloopen ;
Catheteriseeren, de urine door middel
van een catheter doen afloopen ; Catheterisis, yr., Catherismus, o., het aftappen
der urine door middel van een catheter.
Cathetometer, m. (Gr.). Werktuig om
het verschil in loodrechte hoogte tusschen
twee punten te meten.
Cathetus, (Gr.). Naar beneden gelaten;
als vr. zelfst. nmw.: loodlijn die uit een
hoekpunt van een driehoek neergelaten
wordt.
Cathidrysis, yr. (Gr.). Het inbrengen
van een breuk.
Cathisma, o. (Gr.) (mrv. Cathismata).
Eig, het zitten, gedeelten van psalmen en
kerkelijke gezangen, gedurende welke
de gemeente gaat zitten.
Cathode, yr. Positieve waterstof ontwikkelende pool der galvanische kolom ;
Cathodestralen, de van de negatieve
electrode van een vonkeninductiemachine
uitgaande stralen in het luchtledige. Zie
Anode.
Catholceus, m. (Gr.). Eig. naar beneden trekkend, band om de knie, band
,om de kin om een verband om het
hoofd te bevestigen.
Catholicisme, o. Dit woord en de
volgende hangen samen met het Gr.
bvnw. Catholicus, algemeen; eig. de
algemeene geloofsleer, het RoomschCatholieke geloof ; Catholiciteit, yr., de
rechtgeloovigheid der R.-C. kerk ; Catholicon, o., een algemeen. alles omvattend
woordenboek; een algemeen geneesmiddel, dat als middel tegen alle ziekten
moet dienen ; die brieven in het nieuwe
testament, die niet, (zooals het zoogen.
Apostolicum in engeren zin) aan bepaalde
personen of gemeenten zijn gericht; Catholicus, m., de algemeene bisschop, het
hoofd der Armenische kerk ; Catholiek,
tot het algemeen geloof, de R. C. kerk
behoorend, pauselijk, Catholieke Majesteit, vroegere titel der koningen van
Spanje ; Catholiseeren, rechtgeloovig
maken; tot het Catholieke geloof overhellen.
Cathypnos, (Gr.). Vast slapend; Cathypnosis, yr. (Gr.), het inslapen.

Cato

Cati, Katt', Katto, Katt, m. Een rekenmunt op Java; de muntstandaard in
Siam; een gewicht in China, Japan, Indic,
en op Java, soms meer, soms minder dan
een pond; gewicht voor edelgesteenten =
3 Gran. Zie Oran.
Cati, m. (Fr.). Persing (van wollen stoffen), glanzing, (het) glanzen, persglans.
Zie Catir.
Catias, yr. (Gr.). Chirurgisch instrument
om te snijden.
Catilina (Lucius Sergius). Romeinsch
senator, die eene samenzwering smeedde
om in Rome de bestaande orde van zaken
omver te werpen, doch door den consul
Cicero in 63 v. C. ontmaskerd werd;
hijzelf werd gedwongen uit Rome te
vluchten en sneuvelde bij Pistoria in het
noorden van Etrurie ; C. was een talentvol
en energiek, doch tevens zedelijk diep
bedorven man, wren het er vooral om te
doen was om zich van zijn ontzettenden
schuldenlast op welke manier dan ook te
ontdoen; hij gaat door voor het type
van den vermetelen avonturier, die, daar
hij toch niets te verliezen heeft, tot de
grootste waagstukken bereid is. Bismarck
kon dus spreken van Catilinarische
Existenzen, daarmede verloopen avonturiers bedoelende. Beroemd zijn de 4
redevoeringen van Cicero tegen Catilina.

(Orationes in L. Cahlinam IV).
Catinat. Maarschalk van Frankrijk
(1637-1712), een der grootste veldheeren
van Lodewijk XIV ; hij versloeg den
hertog van Savoye Victor Amedeus II
bij Stajfarda (169o) en Marsiglia (i693).
Cation, o. (Gr.). Het positieve bestanddeel der electrolyse (z. a.); positieve ion.
Catir, (Fr.). (Wollen stollen) persen,
glanzen ; (bij vergulders) met een mesje
(het goud) aanbrengen. Zie Cati.
Catjanboonen. Boonen van den Indischen boonenstruik (Cajanus indicus).
Catlin(g), (Eng. ; spr. : ketlin). Ontleedmes, wondheelersmes, dat gebruikt wordt
bij amputaties en soortgelijke operatics.
Cato (Marcus Porcius) (234-149 v.
C.). Hij streed in den 2den Punischen oorlog
tegen Hannibal, werd consul in 195 v. C.,
nam deel aan den oorlog tegen koning
Antiochus III van Syrie (z. a.) bij welke
gelegenheid hij de Thermopylae stormenderhand nam (191 v. C.), werd censor in
184 v. C. Als Romein van den ouden
stempel verzette hij zich tegen de toenemende weelde en het doordringen der
Grieksche beschaving, kon echter den
stroom des tijds niet keeren. In het laatst
zijns levens drong hij voortdurend op de
verwoesting van Carthago aan (ceterum
censeo Carthaginem esse delendam d. i.
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verder ben ik van oordeel dat Carthago
verwoest moet worden), beleefde echter
de vervulling van dien wensch in 146 v.
C. niet meer. Als schrijver bewoog C.
zich ook op wetenschappelijk gebied; hij
schreef o. a. een werkje over de landhuishoudkunde (de re rustica); Cato Uticensis (Marcus Porcius) (95-46 v. C.),
achterkleinzoon van den vorige ; als voor•
vechter van de republikeinsche staatsregeling bestreed hij Caesar ; na diens
overwinning Thapsus in Africa (46 v.
C.) op de republikeinen en den met hen
verbondenen koning Juba I van Numidie
beging hij zelfmoord. Na zijn dood werd
hij door Cicero in een geschrift, dat den
titel ,,Cato" droeg geprezen. Caesar beantwoordde dit in zijn twee „Anticatones";
Catoniana regula, Romeinsche rechtsregel van den volgenden inhoud : ,,een
legaat, dat ongeldig is, zoo de erflater
gestorven ware op het oogenblik van het
maken van het testament, wordt niet
geldig, wanneer de erflater later sterft."
Voorbeeld : de erflater legateert den legataris een zaak, die dezen op het oogenblik van het maken van het testament
in eigendom toebehoort. Daarna echter
vervreemdt de legataris de hem behoorende zaak; het legaat is toch ongeldig,
wanneer de erflater later sterft. Van
dezen regel gaat echter ook op : non ex
regula jus, d. w. z. men moet uit den
rechtsregel niet het recht afleiden, daar
de regel slechts beknopt de denkbeelden
weergeeft, waarop de rechtsvoorschriften
rusten, en dus Been bindende kracht heeft.
Reeds in de oudheid werd erkend, dat
er uitzonderingen op de Catoniana Regula
waren (zie 1. i D. 34. 7 d. i. de eerste
wet van den 7den titel van het 34 ste boek
der Digesta van Justinianus (Zie Justinianus). In § 2171 van het op Januari
19oo ingevoerde „Biirgerliches Gesetzbuch
fur das Deutsche Reich" is de C. r. op
zij gezet.
Catocathartisch. Naar onder afvoerend.
Catoche, yr. (Gr.), Het vasthouden,
terughouden; bezieling, geestdrift, woede,
razernij ; een ziekte (in deze beteekenis
ook Catochos, yr. (Gr.), de ledenverstijving, slaapzucht met open oogen.
Catodon, m. Een soort walvisch met
tanden in de onderkaak.
Catoglosson, beter Catagoglosson, o.
(Gr.). Werktuig om de tong neer te drukken.
Catomismus, m. (Gr.). Het zetten van
een lichaamsdeel door er den schouder
onder te zetten, het zetten van den schouder.
Catophonisch, (Gr.). Naar beneden
klinkend.

Caunische liefde

Catopoden, mrv. (Gr.). Visschen met
buikvinnen.
Catoptriek, yr. (Gr.). Spiegelleer =-Anacamptiek, leer van de terugkaatsing
der lichtstralen ; Catoptrisch, de spiegelleer betreffend; Catoptromantie, yr.,
waarzeggerij uit spiegels ; Catoptron, o.,
(Gr.), spiegel.
Catorthoma, o. (Gr.). Goed gelukte
handeling ; het gelukkig volbrachte; volkomen plichtsvervulling.
Catorthosis, vr. (Gr.). Gelukkige uitvoering.
Catoterica, mrv. (Gr.). Afvoerende
middelen ; Catoterisch, afvoerend.
Catuben. Bekkens bij de Turksche
muziek.
Caucasisch. Wat den Caucasus (gebergte) betreft, wat van dat gebergte
komt; — ras, o., het blanke menschenras.
Cauchemar, m. (Fr.; spr. : koosjmaar).
Nachtrnerrie; schrikbeeld; iets zeer onaangenaams waaraan men onophoudelijk
denkt ; vervelend persoon.
Caucus, (Eng.; spr. : kawkus). Vereeniging van staatkundige partijgenooten
bij verkiezingen in de Vereenigde Staten,
van Noord- Amerika.
Caudaal, (Fr.). Wat den staart betreft.
Caudata, mrv. Amphibian met staarten..
Caudatarius, m. (Van het Lat. cauda
staart). Slippedrager; fleemerige aanhanger.
Caudex, m. (Lat.). Stam, boom, stronk ;
Caudiciform, stokvormig, stronkachtig.
Caudijnsch, (Lat.). Vernederend, onteerend ; — juk, o., vernedering, schande
(naar de Oud-Italiaansche stad Caudium
in Samnium, in wier nabijheid een Romeinsch leger in 321 v. C. door de Samnieten verslagen en gedwongen werd
onder het juk door te gaan).
Caulaincourt (Markies van), (17721827). Hij werd door Napoleon I tot hertog
van Vicenza benoemd en was zijn gezant
in Rusland in ifloi en i8o7.
Cauledon, o. (Gr.). Rechtdoorgaande
breuk in beenderen zonder versplintering.
Caulescent, (Lat.). Wordt gezegd van
planten die een stengel boven den grond
hebben ; Cauliculus, stengeltje, bloemstengel aan het bovengedeelte eener Corinthische zuil; Cauliferisch, stengeldragend of een stengel voortbrengend; Cauliform, in den vorm van een stengel ;
Caulis, m. (Lat.), stengel; Cauloom, o.,
stengelvorm eener plant.
Cauma, o. (Gr.). Heete ontstekingskoorts.
Caunische Heide, yr. (Gr.). Ontuchtige
liefde, volgens de sage van Caunos, voor
wien zijn zuster Byblis ontuchtige Iiefde
koesterde.

Caupo
Caupo, m. (Lat.). Tapper, kroeghouder ;
Caupona, tapperij, kroeg ; Cauponarisch,
kroegachtig; Cauponeeren, tappen, kroeghouden ; schacheren.
Causa, yr. (Lat.). Zaak, oorzaak, aanleiding ; rechtszaak, gerechtelijke handeling ; — agendi, aanleiding om te procedeeren ; — proces waarin
hooger beroep plaats kan hebben ; —
civilis, burgerlijk rechtsgeding; cognita,
bekende, d. zaak die reeds onderzocht is ; — connexa, samenhangende, onafscheidelijke zaak ; — criminalis, lijfstraffelijke zaak; — debendi, oorzaak der
schuld; — denegataejustitiae, klacht wegens
divortii,
weigering om recht te doen ;
echtscheidingszaak ; ecclesiastica, kerkelijke of geestelijke zaak ; — causae cognitio, gerechtelijk onderzoek eener zaak;
causa efficiens, werkende oorzaak ; causa
falsa non nocet, een valsche oorzaak
doet geen kwaad, d. een rechtshandeling blijft, al is zij ook uit een valsche beweegreden voltrokken, toch geldig;
causae majores, mrv., zeer gewichtige
oorzaken of redenen ; — praepollentes,
mrv., overwegende redenen; — sum2nariae, mrv., zaken die zonder omslag
en in korten tijd behandeld moeten worden;
causa excipiendi, reden die tot een
gerechtelijke tegenwerping aanleiding
geeft ; — exhereditationis, reden tot onterving ; —feudalis, zaak die het leenstelsel
betreft ;
finalis, eindoorzaak ; —forma/is, vorm elijkeoorzaak
o
• — impulsiva,
drijfveer, aandrift; — incognita, ononderzochte zaak, zonder onderzoek der zaak;
inconnexa, een niet samenhangende,
deelbare zaak ; — justa, rechtmatige oorzaak, geldige rechtstitel; — justa litigandi,
biilijke reden tot het beginnen van een
proces ; — legitima = justa; causa litigandi, yr. (Lat.), oorzaak van het proces;
— lucrativa, winstaanbrengende, voordeelige zaak ; — matrimonialis, huwelijkszaak,,minuta,
proces van geringe beteekenis ; — morbi, oorzaak der ziekte ;
— mortis, oorzaak van den dood ; — fieiendi, oorzaak van het instellen eener
vordering; — pia, vroom doel; praegflans, dringende zaak van gewicht ; —
fir aej udic s, een zaak die voorloopig
intgemaakt moet worden en die op de
berechting der hoofdzaak invloed heeft;
— praeparatoria, voorbereidende zaak,
voor wier of zonder wier beslechting de
hoofdzaak niet behandeld kan worden;
— prima, grondoorzaak ; — privata,
proces over privaateigendom ; — probabilis, oorzaak die bewezen kan worden;
- protractae justitiae, aanklacht Wegens
vertraagde rechtspleging; — Proxima, de
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naaste oorzaak ; — pupillaris, zaak die
een pupil betreft; — remota, ver afliggende oorzaak ; causarum patronus, m.,
procureur ; causa secularis, wereldlijke
zaak ; — separata, gescheiden zaak; sup
ficiens, voldoende reden ; — summaria,
summer proces.
Causaal. Oorzakelijk, redengevend ;
Causaalconjunctie, vr., redengevend
voegwoord; Causaliteit, yr., oorzakelijkheid ; Causaliteitswet, wet van oorzaak
en gevolg; Causaliter, uit oorzaak,
wegens ; Causaalnexus, m., oorzakelijke
samenhang ; Causaalprincipe, o., grondslag der oorzakelijkheid; Causaalverband, verband tusschen oorzaak en uitwerking ; Causatie, yr., verontschuldiging, het veroorzaken ; Causatief, wat
de oorzaak of reden uitdrukt; Causativum, o. mrv. Causativa, afgeleid werkwoord dat de aanleiding tot een handeling of het doen plaats hebben eener
handeling uitdrukt of een onovergankelijk
tot een overgankelijk werkwoord maakt,
b.v. zitten (zetten), liggen (leggen); Causator, m., veroorzaker, aanlegger.
Causeeren, (Fr.). Veroorzaken; keuvelen, gezellig praten.
Causerie, yr. (Fr.; spr.: koozerie).
Keuvelarij, gezellig praatje, aangename
kout ; gepraat, gekeuvel; een in den conversatietoon geschreven artikel of voorgedragen preek ; Causeur, m. (Fr.; spr.:
koozeur), gezellige prater, keuvelaar ; Causeuse, yr. (Fr. ; spr. : koozeuze), gezellige
praatster, keuvelaarster ; kleine canapé.
Causeway, (Eng. ; spr. : kaozewee). We
opgehoogd door middel van steenen,
aarde, houtwerk, takkebossen, dienende
tot overtocht over moerassige gronden ;
Giant's Causeway, (Eng.; spr. dzjeientskaozewee), des reuzen steenweg, zeer
talrijke verzameling van basaltzuilen in
het graafschap Antrim in het noordoosten van Ierland.
Causia, yr. (Gr.-Lat.). Macedonische
hoed ; schutdak.
Causidicaal, (Lat.). Een zaakwaarnemer
betreffend ; Causidicus, m., zaakwaarnemer.
Causis, yr. (Gr.). Het branden ; Causedisch, vurig, gloeiend.
Causterium en Cauterium, o. (Gr.),
Cautere, m. (Fr. : spr.: kooteer). Brandof bijtmiddel ; Caustica, mrv., brand- of
bijtmiddelen ; Causticiteit, vr., brandende of bijtende kracht ; bijtende spotternij;
Causticophoor, o., toestel voor het bewaren van bijtende middelen; Causticum lunare, zilvernitraat, helsche Steen;
Caustisch, brandend, bijtend ; met bijtenden spot.

ir,LCausus
Causus, m. (Gr.). Brandende koorts.
Cautela, yr. (Lat.), Cautele, vr. (Fr.;
spr.: kooteel). Voorzichtig wantrouwen;
borgtocht, waarborg ; looze bedachtzaamheid ; Cautelaire jurisprudentie, yr.,
gedeelte der rechtswetenschap dat handelt over de middelen ter afwering van
aanvallen ; Cauteleus, behoedzaam ;
listig, loos.
Cauterisatie, vr. (Gr.). Het weg- of
doodbranden, het weg- of doodbijten van
dierlijke weefsels; Cauteriseeren, wegof doodbranden, weg of doodbijten, b.v.
holle tanden; Cauterium, o. (Gr.), brandijzer, ijzer om te brandmerken.
Cautio, yr. (Lat.). (Fr.) caution, cautionnement,garantie, (Eng.) guaranty, security, bail, (D.) Bfirgschaft, Kaution, (Ital.)

garanzia, cauzione, mallevadoria, malleveria, (Sp.) garantia, Jianza. cauciem,
fianzamiento, borgtocht, borgstelling, borg,
cautie ; cautio appellationis, borgstelling
door dengene die in hooger beroep gaat;
— damni infecti, zekerheidstelling uithoofde van een nog niet toegebrachte
maar alleen te vreezen schade ; — de
eviction, borgstelling wegens eventueele
uitwinning van den kant van derden ;
borgstelling voor de
—delitprosquna,
voortzetting van een proces ; — de non
amplius injuriando vel offendendo, borgstelling dat er geen verdere beleedigingen
zulllen plaats hebben; — de rato (Zie —
t:); — de se semper sistendo, borgstelra
ling dat men, wanneer men gedagvaard
wordt, voor het gerecht zal verschijnen ;
— extraiudicialis, buitengerechtelijke borgstelling ; — fidejussoria, borgtochtszekerheidstelling ; indemnitatis, borgtocht
wegens schadeloosstelling; — indiscreta,
schuldvordering waaruit de oorzaak der
schuld niet blijkt; — judicatum solvi,
borgstelling dat men in geval van veroordeeling aan den inhoud van een
vonnis zal voldoen; judicialis, gerechtelijke borgstelling ; — judicio sisti, borgstelling dat men voor het gerecht verschijnen zal ; — juratoria, borgstelling
onder eede; Cautionneeren, (Fr.) re'pon-

dre pour, se porter caution (garant), cautionner, (Eng.) to guaranty for, answer
for, to warrant, to be surety, to bail for,
(D.) btirgen, Bargschaft leisten, (Ital.)
garantire, esser mallevadore, dar cauzione,
rispondere di qualcuno, (Sp.) garantir,
garantizar, responder de alguien, dar
itanza, borgstellen; cautio pignoratitia
of pi gnoratoria, zekerheidstelling voor
een onderpand ; — pro expensis et reconvention, borgstelling voor onkosten en
tegenvordering ; — rati of ratihabitionis,
borgstelling voor de goedkeuring door
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den volmachtgever ; usufructuariar
borgstelling door den vruchtgebruiker
dat hij het voorwerp in behoorlijken
staat zal teruggeven; — voluntaria, zekerheidstelling waartoe men alleen door een
contract verplicht is.
ca va, (Fr.; spr.: savaa). Dat gaat,
dat loopt.
Cava, yr. (Ital.). Steengroeve.
Cavage, m. (Fr.; spr.: kavaazje). Kelderhuur ; het opslaan van waren in
kelders.
Cavagnas, mrv. (Sp.; spr.: kavanjas).
Kudden merinoschapen.
Cavagnole, m. (Fr.; spr.: kavanjool).
Hazardspel dat op het Biribi lijkt.
Cavaignac, (Fr.; spr.: kavanjak). JeanBaptiste —, lid der Nationale Conventie
(1762-1829); zijn oudste zoon Godefrot
speelde een staatkundige rol (1801-1845);
Eugene, broeder van den voorgaande,
Fransch generaal die zich in Algerie
onderscheidde, den opstand te Paris in
uni 1848 dempte en tot io Dec. van dat
J
Saar hoofd van het uitvoerend bewind
was; een naar dezen generaal genoemde
kleine kepi.
Cavalato, m. Voormalige Italiaansche
munt ongeveer = 0,36.
Cavalcade, vr. (Fr. ; spr.: kavalkaad).
Prachtige ruiterstoet ; plechtige ruiteroptocht ; wandelrit van verscheidene personen te zamen ; Cavalcadeeren, gezamenlijk een wandelrit maken ; Cavalcadour, m., degene die aan het hof van
een vorst belast is met het toezicht op
paarden en rijtuigen.
Cavale, yr. (Fr.). (Van het Latijn caballus, paard). Merrie; Cavalerie, yr.,
ruiterij; Cavaletta, yr. (Zie Cabaletta);
Cavaletto, m. (Ital.), houten paard om
het springen te leeren; houten ezel ten
gebruike bij een militaire straf; te Rome
de bok die bij het toedienen van stokslagen gebruikt werd ; in het algemeen
een toestel, waarop iets geplaatst kan
worden, b.v. een schildersezel ; Cavalier,
m. (Fr.; spr.: kavalfee), ruiter, cavalerist;
heer bij het dansen (cavalier seul); begeleider eener dame; walkat, verhooging
op den wal eener vesting; verhooging
op het glacis eener vesting die door
den belegeraar wordt opgeworpen, zoodra
hij den bedekten weg genaderd is en
zich gereed maakt om daarin of te dalen;
rondgebogen blikken en koperen platen,
waarmede bij leien en metalen daken de
vorsten belegd worden om het indringen
van het water te beletten; paard in het
schaakspel ; naam der koningsgezinden in
Engeland onder koning Karel I ; Cavalierement (spr. : kavaljeerman), norsch,
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uit de hoogte, zonder complimenten; Cavaliere servente, m. (Ital.). (Zie Cicisbeo);
Cavalier-perspectief, o., teekening van
een voorwerp half van ter zijde, half
'van boven gezien; Cavallerla, yr. (Ital.),
ruiterij, ridderschap, ridderlijkheid; Cavalleria rusticana (spr.: kavalleriea roestikana) (Siciliaansche boereneer), titel eener
bekende opera van Pietro Mascagni;
Cavallero, m., Spaansch edelman. Zie
Caballero.
Cavalier (Jean). Opperhoofd der in
1701 in de Cevennen opgestane Hugenoten
(1679-1740)
CavaIlium. Soort van gomboom.
Cavata of Cavate, yr. (Ital.). Kort
gezang.
Cavatie, yr. (Lat.). Uitholling; uitgraving
van een kelder.
Cavatina, (Ital.), Cavatine, (Fr.). Klein,
kort zangstuk (zonder de versiersels en
herhalingen der aria).
Cave, yr. (Fr.). Kelder; blikken doos
met vakjes , likeurkeldertje; geld dat een
speler ve•Or zich heeft liggen ; Cave, bnw.,
hot; vein —, holle ader.
Cave, (Lat.). Wacht u! — canem, wacht
u voor den hond !
Cavea, yr. (Lat.). Ruimte voor de toeschouwers in de Romeinsche schouwburgen met amphitheatersgewijze geplaatste oploopende banken.
Caveant consules ne quid respublica
detrimenti capiat. Laat de consuls er
voor zorgen,. dat de staat geen schade
lijdt, in het oude Rome de formule van
het senatusconsultum ultimum, waardoor
de consuls in tijden van nood met dictatoriale macht werden bekleed.
Caveat, o. (Lat.). Wenk, waarschuwing,
vermaning ; in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika een kennisgeving van
iemand die een octrooi aanvraagt en
daardoor anderen belet hetzelfde te doen;
Caveat emptor, (Lat.), laat de kooper
toezien, d.i. de kooper dient de hoedanigheid van hetgeen hij koopt nauwkeurig
te onderzoeken alvorens den koop te
sluiten.
Caveau, m. (Fr.; spr.: kavoo). Kleine
kelder ; grafkelder - kroeg in een kelder;
genootschap van liedjesdichters die in
zulk een kroeg bij elkander kwamen en
waartoe o.a. Beranger en Desaugiers
behoorden.
Cavecon, m. (Fr.; spr. : kaayson).
Neuspranger voorpaarden.
Caveeren, (Lat.). Zorgen voor, zijn
best doen, alle pogingen aanwenden; in
het schermen bij het toebrengen van een
stoot het lichaam achterover en het hoofd
vooruit brengen.

Cazotte
Cavendish, (spr. : keevendisj). Beroemd
Engelsch natuur- en scheikundige, die de
gemiddelde dichtheid der aarde bepaalde
(1731-1810).
Cavent, m. (Lat.). Borg, degene die
voor iets instaat.
Caverna, yr. (Lat.), Caverne, yr. (Fr.).
Hol, spelonk; holte die in de long ontstaat
door de verweeking der tuberkels of
door verrotting van een gedeelte van het
cellenweefsel der longen (Zie Oangraena,
Phthisis Tuberkei); Caverneeren, uithollen; Cavernitis, yr., ontsteking van
het zwellend deel van het mannelijk lid;
Caverneus, vol Nolen of holten; Cavernoom, een met bloed of geronnen bloed
gevulde uitzetting van een bloedvat.
Cavet, o. (Lat.). Borgstelling vooral
bij het uitleenen van boeken.
Cavia, yr. Wetenschappelijke naam van
het Guineesch biggetje.
Cavicornia, mrv. Dieren met hone.
horens (antilopen, schapen, runderen).
Cavillatie, vr. (Lat.). Bespotting, plagerij;
haarklooverij, drogreden, strikvraag ,
Cavilleeren, bespotten, beetnemen, voor
den gek houden, Cavilleus, loos; slim,
spitsvondig.
Caviteit, yr. (Lat.). Holte ; Cavitates
magnae corporis, de drie groote lichaamsholten : schedel-, borst- en buikholte.
Caxton. Engelsch drukker, die in 1477
het eerste in Engeland verschenen boek
drukte.
Cayenne, yr. (Fr. ; spr. : kalen). Eiland
in Fransch Guyana dat tot deportatieplaats dient; gestreepte halfzijden zomerstof ; Cayennepeper, yr., het rijpe zaad
van Capsicum dat als kruiderij gebruikt
wordt; Cayenneziekte, een op Cayenne
inheemsche ziekte die op den rooden
uitslag der Arabieren gelijkt.
Cayes, mrv. Westindische naam voor
kleine banken die uit slik en koraaldieren
bestaan en op eilandjes gelijken.
Cayla (Gravin du). Vertrouwelinge en
vriendin van koning Lodewijk XVIII
(1784-185o).
Cazabe, (Sp.). Zie Cassave.
Cazador, m. (Sp.). Jager, scherpschutter.
Cazotte (Jacques). Fransch letterkundige, schrijver van Le Diable amoureux
(de verliefde duivel), geboren in 1720 en
geguillotineerd in 1793; de zoogenaamde
profetie van Cazotte, waarin hij aan de
voornaamste slachtoffers der Fransche
Omwenteling Nun rampzalig uiteinde zou
voorspeld hebben, is gebleken een verdicht verhaal te zijn, dat door La Harpe
verzonnen en door dezen zelven voor
onwaar verklaard is.

Cazuela
Cazuela. Plaats der vrouwen in Spaansche schouwburgen.
cbm. Afkorting voor kubieke meter.
c. c. = Cornu cervi, hertshoorn.
c. c. = Concide of Concidatur, Contunde of Contundatur, snijd stuk, smelt
(op recepten).
C. C. (op Fransche munten) = Besancon.
C. C. (bij kooplieden) = Conto corrente, rekening-courant.
C. C. C. = Constitutio criminalis
Carolina. Strafwetboek van keizer Karel V.
c. c. d. s. = concisa, contusa, dentur,
signentur, (Lat.). Gesneden en gestampt,
te geven en aan te duiden (op recepten).
ccm. Afkorting voor kubieke centimeter.
c. c. u. = cornu cervi ustum. Gebrande hertshoorn.
Cd. = Cadmium.
c. d. (Ital.). = Colla destra. Met de
rechterhand.
cdm. Afkorting voor kubieke decimeter.
C-dur. Duurtoon met C als grondtoon
zonder teeken vOör aan den balk.
Ce = Cerium.
Ceanothus. Plantensoort uit de familie
der Rhamnaceen, struiken in Noordamerika
en Westindie.
Cecropia. Plantensoort uit de familie
der Urticaceen, trompetboom.
Cecryphalos, m. (Gr.). Een gevlochten
hoofdnet der vrouwen, waardoor het haar
bijeengehouden werd.
Cedant arma togae, (Lat.). Laat de
wapens onderdoen voor de toga, d. w. z.
laat er vrede komen in plaats van oorlog
en onrust. Deze uitdrukking is een brokstuk uit eengedicht van Cicero, waarin
deze zichzelf ophemelt. Cicero heeft
veel over dit vers moeten hooren.
Cede majori, (Lat.). Wijk voor hen die
machtiger zijn; Cedeeren, (Fr.) ceder,
faire cession, (Eng.) to cede, transfer, assign, (D.) cedieren, (Ital.) cedere, far cessione, (Sp.) ceder, hacer cesiôn, afstand
doen van, overdoen aan ; een wissel cedeeren = Endosseeren ; bonis cedeeren
(Zie Bonis); Cedent, m. (Lat.), (Fr.)
cidant, (Eng.) assigner, (D.) Cedent, (Ital.)
cedente, (Sp.) cedente, degene die afstand
doet, die overdoet aan ; degene die een
wissel endosseert.
Ceder, m. Boom in Azie die tot de
Coniferen behoort; de bekendste soort is
de ceder van den Libanon (larix cedrus).
Cedille, yr. (Fr.; spr.: seedielje). Haakje
onder aan de c, dat aanduidt dat deze
letter voor a, o en u als s uitgestwoken
wordt.
Ceel = Cedula.
Cedo nulli, (Lat.). Ik wijk voor niemand.
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Cedraat, o. (Ital.). Met suiker ingemaakte citroenschil.
Cedrela. Plantensoort uit de familie der
Meliaceen; Cedrela odorata heeft den reuk
van knoflook, die zich mededeelt aan het
vleesch der dieren welke er van eten.
Cedri, m. mrv., Citroenen; — canditt,
met suiker ingemaakte citroenen.
terresCedria, yr. (Lat.). Cederhars ;
tris, bergteer.
Cedrireet, o. Stof uit teer van beukenhout verkregen.
Cedroboom = Cedrela odorata.
Cedula, yr. (Sp.), (Fr.) cedule, (Eng.)
cedule, (D.) Zettel, Schein, (Ital.) cedola
Briefje, bewijs ; oorkonde ; Ceél, (Fr.) certificat d'entrepôt, warrant, (Eng.) warrant,
(D.) Lagerschein, (Ital.) certificato di de-

posito, warrant, (Sp.) certificado (resguardo)
de deposito, warrant. Zie Schedula.
Ceibaboom. Zie Bombax.
Ceimelion, o. (Gr.). Kostbaarheid, voorwerp van waarde; in kunstverzamelingen
en bibliotheken het kostbaarste voorwerp.
Ceinture, yr. (Fr. ; spr. : seintuur). Gordel; ring ; lendenstreek, middel van het
lichaam.
Cel. Zie Cella.
Celadon, m. (Fr.). Smachtend minnaar,
smoorlijk verliefde herder, naar een persoon uit een roman fAstrie van d'Urfe
uit het begin der r7 de eeuw ; Celadongroen, zeegroen, bleekgroen als dat van
een perzik.
Celarent. Sluitrede in de oude logica
met een ontkennenden major en ontkennende conclusie maar met een bevestigenden minor.
Celastrus. Plantensoort uit de familie
der Celastraceen.
Celatie, yr. (Lat.). Verberging, heling;
Celeeren, verbergen, helen.
Cele, yr. (Gr.). Gezwel, breuk.
Celebrabel, (Lat.). Roemrijk, waardig
om gevierd te worden ; Celebrant, m.,
mislezer; Celebratie, vr., viering; Célèbre,
(Fr.), beroemd, vermaard; Celebreeren,
vieren ; Celebresceeren, beroemd worden;
Celebriteit, yr., beroemdheid, beroemde
naam, vermaarde persoon.
Celemine, (Sp.). Vlaktemaat in Spanje
= 5.4 are; korenmaat op Cuba = 8.8
liter.
Celereeren, (Lat.). Verhaasten, bespoedigen ; Celeriteit, yr., snelheid; CONMere, m. (Fr.; spr.: seeleerifeer), snelrijdend openbaar rijtuig.
Celestijn, m. Lid eener monnikenorde
die omstreeks 1254 door Petrus van Moron,
naderhand paus Celestinus V, gesticht is;
de reel dier orde is die van Sint-Benedictus.
Celeustes, m. (Gr.). Toeroeper; degene
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die aan de roeiers de maat voor het
roeien aangeeft.
Celibaat of Coelibaat, o. (Lat.). Ongehuwde staat; de ongehuwde staat der
R. C. priesters werd door paus Gregorius
VII ingesteld ; Cálibataire, m., (Fr.), vrijgezel, oude vrijer.
Celidographie, yr. (Gr.). Beschrijving
der vlekken op de planeten en op de zon.
Cella, yr. (Lat.). Kamer, cel ; plaats voor
de beelden der goden in de Romeinsche
tempels ; Cellula, yr. (Lat.), kamertje,
kloostercel ; elk der vertrekjes die door
de kardinalen gedurende een conclave
bewoond worden ; enkelvoudig en ondeelbaar element in een dierlijk of plantaardig
lichaam of organisme ; Celleporen, mrv.,
zaadkoralen ; Celleporieten, mrv., koraalversteeningen.
Cellarius, m. (Lat.). Keldermeester,
hofmeester, bottelier.
Cellebroer, m. Lid eener te Antwerpen
in de 16e eeuw opgerichte godsdienstige
vereeniging tot het verplegen van zieken
en het begraven van onvermogenden;
Cellezuster, vrouw die tot zulk een genootschap behoorde.
Celliet, m. (Lat.). Celbewoner, monnik.
Cellioten, mrv. (Gr.). In de Grieksche
kerk een soort monniken die buiten het
klooster wonen.
Cellist. Zie Violoncellist; Cello. Zie
Violoncello.
Cellulair. Van cellen voorzien, celvormig ; Cellulaire gevangenis, yr., ge-vangenis waarin elke gevangene afzonderlijk in een cel opgesloten zit; Cellulaire
gevangeniswagen, rijtuig dat in verscheidene vakken verdeeld is om gevangenen te vervoeren ; Cellulaire pathologie, yr., leer die alle ziekten tracht
terug te brengen tot storingen in het leven
:en de verrichtingen der cellen van het
lichaam.
Cellalitis, yr. Ontsteking van het bindweefsel.
Cellulographie, yr. Het plaatdrukken
op celluloideplaten.
Cellulolde, o. Mengsel van schietkatoen
en kamfer.
Cellulose, yr. Bestanddeel van boutvezels en der wanden van plantencellen.
Cellulosedynamiet, o. Ontplofbare stof
die uit 75 deelen nitroglycerine en 25
deelen houtmeel bestaat.
Celodes of Celoides, (Gr.). Knobbelkanker.
Celologie, yr. (Gr.). Leer der breuken
in het lichaam; Celotomie, yr., het breuksnijden ; Celotoom, m., breuksnijder.
Celosia. Plantensoort uit de familie der
Amarantaceen, hanekam.

Celsa, yr. Verdooving der ledematen.
Celsiteit, yr. (Lat.). Verhevenheid,
hoogheid, titel in de middeleeuwen.
Celsius. Zweedsch sterrenkundige
(1701-1744), aan Wien wij den honderdgradigen thermometer verschuldigd zijn.
Celsus, m. (Lat.). Verhevene, hooge ;
naam van een Romeinsch geneesheer in
de eerste eeuw n. C., die een verhandeling
over de geneeskunde geschreven heeft.
Celten of Kelten, mrv. Eerst bekende
bewoners van West-Europa, die zich
omstreeks 2500 of 2000 v. C. daarover
verspreidden; hunne afstammelingen vindt
men in de Hooglanden van Schotland, in
Ierland, in het prinsdom Wales en in
Bretagne in het noordwesten van Frankrijk;
Celtiberiers, met Iberiers vermengde
Celten in het noorden van Spanje ; Celtisch
of Keltisch, wat de Celten betreft ;
Celtische talen, de door die volken
gesproken talen, waartoe heden ten dage
behooren het Ersisch in Schotland, het
Iersch, het Kymraeg in Wales, de taal
van Beneden-Bretagne in Frankrijk ; het
Celtisch heeft in sommige talen van
Europa sporen achtergelaten ; bij gebrek
aan geschreven stukken is het bestudeeren
van de talen der oude Celten zeer moeilijk
zooniet onmogelijk ; Celtomanie of Keltomanie, yr., overdreven voorliefde voor
alles wat Celtisch is; zucht om alle oude
plaatsnamen uit het Celtisch of te leiden.
Celtis. Plantensoort uit de familie der

Urticacan.
Celuto. 186ste kleine planeet.
Cembalo, m. (Ital.). Kleine handtrom.
Cembra, yr. (Ital.), Bovendeel van het
voetstuk eener kolom.
Cembro, m. Soort van pijnboom (Pinus
Cembro) in de Alpen.
Cement, o. (Lat. caementum). Uit kalk
en leem samengesteld bindmiddel, mortel;
stof waarin het ijzer gewikkeld wordt
om het in staal te veranderen; stof die
in de tanden van sommige zoogdieren
voorkomt ; Cementatie, yr., handelwijze
om het ijzer met koolstof te verbinden
en het in staal te veranderen; Cementeeren, stevig verbinden door middel
van cement; ijzer in staal veranderen
door het te gloeien in Cement-poeder ;
Cement-staal, o., door cementatie verkregen staal; Cement-water, o., oplossing van zwavelzuurkoper; in de Hongaarsche Cementbronnen wordt ijzer
gecementeerd, d. i. verkoperd en wordt
daardoor Cementkoper verkregen.
Cena. Zie Coena.
Cenacle, m. (Fr.). Vereeniging van
schrjvers der romantische school, nl.
Charles Nodier, Emile en Antony Des-
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champs, Sainte-Beuve en Alfred de Vigny,
waarbij zich later Victor Hugo voegde.
Cenaculum, Cenakel, o. (Lat.). Eetkamer, eetzaal in kloosters; het Avondmaal van Christus en de voorstelling
daarvan op schilderijen en prenten, b.v.
de bekende schilderij van Leonardo da

Vinci.
Cenangie, yr. (Gr.). Ledigheid der
vaten, bloedarmoede.
Cenchrias, m. (Gr.). Gierstekorrel,
huiduitslag die er als gierstekorrels uitziet ; Cenchriet, m., diamant ter grootte
van een erwt.
Cendal. Fijn Indisch linnen; middeleeuwsche zijden stof.
Cendre, (Fr.; spr.: sandree). Aschkleurig,
aschgrauw ; Cendrillard, m., aschgrauwe
Amerikaansche koekoek ; Cendrillon (spr.:
sandrteljon) Asschepoester, zeer schoon
meisje met zeer kleine voeten in een
der Vertelfingen van Perrault.
Cendrinsteen. Kunstmatig vervaardigde Steen uit cement en asch, ook uit
kolengruis en zand.
Cenis (Mont). Berg in de Alpen tusschen Frankrijk en Italic; door dezen
berg is de eerste 12 kilometer lange
tunnel geboord, waardoor een spoorweg
loopt die Frankrijk met Italic verbindt.
Cenisme en Coenisme, o. (Gr.). Vermenging van verscheidene tongvallen in
een zelfdegeschrift.
Cenno, m. (Ital. ; spr. tsjenno). Wenk,
gebarenspel.
Cenobiet. Zie Coenobiet, Coenobitisch, enz.
Cenogenesis, vr. (Gr.). Ontwikkeling
van een organisme in strijd met de
wetten des levens.
Cenologie, yr. (Gr.). Zotteklap, geklets,
gewauwel.
Cenosis of Kenosis, yr. (Gr.). Lediging ; Cenotisch, sterk ledigend.
Cenotaphium en Kenotaphion, o. (Gr.).
Grafteeken dat geen lijk bevat, praalgraf, gedenkteeken voor een doode; de
Grieken en Romeinen geloofden, dat de
zielen dergenen wier lijken niet begraven
waren, veroordeeld waren om gedurende
honderd jaren rond te zwerven, voordat
zij in de Elyzeesche velden (het verblijf
der zaligen) toegelaten werden ; om aan
geliefde personen een nutteloos lijden te
besparen hadden de ouden een middel
bedacht, dat hun zeer doeltreffend toescheen om de gevolgen van de weglating der begrafenisplechtigheden te voorkomen ; dit middel was de oprichting
van een ledig praalgraf, waarvan de
zielen der overledenen uitgenoodigd
werden bezit te nemen ; dergelijke graf-
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teekens werden opgericht voor al degenen
wier lijken niet gevonden waren, vooral
voor hen die bij een schipbreuk, in een
veldslag of in verre landen omgekomen
waren ; een zeer goed bewaard gebleven
cenotaphium bevindt zich dicht bij Vienne
in Frankrijk (departement der Isere); het
bestaat uit een vierhoekige basis met
een boog in ieder harer zijden, waarop
een eveneens vierhoekige pyramide de
hoogte van -dit gedenkteeken is ongeveer
23 meter ; waarschijnlijk is het ter eere
van den Romeinschen keizer Alexander
Severus opgericht.
Censaal. Zie Sensaal. Censerie. Zie
Courtage.
Censeeren, (Lat.). Beoordeelen, onderzoeken, laken, berispen ; achten, houden
voor; een ieder wordt gecenseerd (geacht)
de wet te kennen ; Censita bona, mrv.,
belastbare, met cijns belaste goederen;
Censitie, yr., schatting, taxatie; Censitus, m., cijnsbare, schatplichtige; Censitaire, (Fr.) (Zie Censuskiezer) ; Censor,
m., overheidspersoon in het oude Rome
die een register hield van het aantal
burgers en van hunne goederen en die
het recht had onderzoek te doen naar
hun levenswandel en gedrag; door de
regeering aangestelde ambtenaar die belast
is met het onderzoeken van boeken,
dagbladen, tijdschriften, tooneelstukken,
enz., voordat de uitgave of voorstelling
er van toegestaan worden zal of niet ;
Censeur, m. (Fr.), op de Rijksgymnasia
in Frankrijk een ambtenaar die belast is
met het opzicht over de studien en het
handhaven der tucht; bij de Bank van
Frankrijk geeft men den naam censeur
aan drie vertegenwoordigers der aandeelh ouders die het toezieht houden op
de operaties dier Bank ; naziener der
rekening bij vennootschappen; Censuaal,
belastbaar; Censuaal, m., belastingheffer,
belastingontvanger Censuale feudum,
schatplichtig leen; Censuales, mrv.,
schatplichtigen ; Censurabel, belastbaar,.
cijnsplichtig ; Censura ecclesiastica,
kerkelijke censuur, verbod om aan het
Heilig Avondmaal deel te nemen ; Censuraat, o., voorafgaand onderzoek van
boeken en drukwerken ; Census, m.
(Lat.), schatting van het vermogen ;som
die men in de belasting betaalt om kiezer
te kunnen zijn; volkstelling ; cijns, belasting ; — annuus, jaarlijksche cijns ; —
arearum, grondbelasting ; — capitis, hoofdgeld ; — emigrationis, belasting op de
landverhuizing (Zie Oabella); — kiezer,
iemand die kiezer is omdat hij een
zekere som in de belasting betaalt; —
promobilis, stijgende cijns of belasting,
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welke bij wanbetaling met elken dag
hooger wordt.
Censureeren, (Fr.). Berispen, laken,
hekelen; onder kerkelijke censuur brengen; Censuur, yr., onderzoek van boeken
en andere gedrukte stukken met het doel
om te zien of zij voor openbaarmaking
geschikt zijn ; onderzoek van tooneelstukken met het doel om te zien of zij opgevoerd kunnen worden; berisping ; middel
tot handhaving der kerkelijke tucht, verbod om aan het Avondmaal deel te nemen.
Cent = Centum, (Lat.). Honderd ; Nederlandsche bronzen munt; Noordamerikaansche bronzen munt = f 0.025
Cent, yr. (Lat. centena). Ambstgebied;
kerspel, parochie; deel der Germaansche
gouw; jurisdictie.
Centaur, m. (Gr.). Mythologisch wezen
met het bovenlijf van een mensch en het
overige gedeelte van het lichaam als dat
van een paard, paardmensch; sterrenbeeld aan den zuidelijken hemel (Zie
Achilles); Centauromachie, yr. (Gr.),
strijd der Centauren en Lapithen.
Centauria. Plantensoort uit de familie
der Composita, duizendguldenkruid; deze
naam wordt ook gegeven aan planten uit
andere familien, b. v. aan de korenbloem.
Centavo. Munt in Mexico.
Centbaar. Onderworpen aan een Centgerecht in tegenoverstelling met Centvrij ; Cent-plicht, verplichting om voor
een bepaalde rechtbank te verschijnen;
plicht jegens den Cent-heer; Centgerecht, arrondissementsrechtbank ; lijfstraffelijke rechtbank, bloedban; Centgraaf, m., voorzitter van een cent-gerecht ;
Cent-heer, m., bezitter van een landgoed,
waaraan de hooge en lage jurisdictie verbonden was.
Centenaar, m. Gewicht van loco kilo
in Duitschland 5o kilo. Zie Quintal.
Centenaire, m. (Fr.), (Lat.) Centenarium, o. Eeuwfeest, honderdjarig jubile ;
Centenarius, m. (Lat.) en Centenaire,
m. en yr. (Fr.), honderdjarige ; Centenarius, m. (Lat.) en Centenier, m. (Fr),
hoofdman over honderd.
Centerboard, m. (Eng. ; spr : senterboord). Sloep die bij roeiwedstrijden gebruikt wordt.
Centesimaal. Honderddeelig; Centesimatie, yr., veroordeeling en terdoodbrengen van den honderdsten man, d. i.
van elke honderd man een; Centesimeeren, den honderdsten man er uit
lichten.
Centesimo, m. (Ital.). Italiaansche pasmunt.
Centetidae. Familie van insectenetende planten.

Centraal
Cent-gardes, mrv. (Fr. ; spr: sangard).
Fransche lijfwacht van keizer Napoleon
III die, volgens besluit van 24 Maart 1854,
uit honderd edellieden bestond ; Centgarde, m., lid dier lijfwacht.
Centi.
Dit woord, dat van het Latijn
centum (honderd) afgeleid is, wordt gevoegd bij de namen der in het metrieke
stelsel aangenomen eenheden en duidt
het honderdste deel van een dozer eenheden aan.
Centiare m. (Fr.). Vierkante meter.
Centifolie, yr. (Lat.). Honderdbladerige,
een soort van roos ; Centifolisch, met
honderd bladeren.
Centigrade, (Fr.). In honderd graden
verdeeld, honderddeelig. Zie Celsius en
Thermometer.
Centigram, o. (Fr. centigramme). Honderdste deel van een gram.
Centiliter, m. (Fr. centilitre). Honderdste deel van een liter.
Centiloquium, o. (Lat.). Verzameling
van honderd spreuken.
Centimaan, (Lat.). Die honderd handen
heeft.
Centime, m. (Fr.; spr. : santiem). Fransche pasmunt = j 0.005.
Centimeter, m. (Fr. centimetre). Honderdste deel van een meter.
Centimo, (Sp.). Honderdste deel van
een peseta.
Centinajo, m. (Ital. ; spr. : tsientinajo).
Centenaar.
Centipedisch, (Lat.). Honderdvoetig.
Centistêre, m. (Fr.). Honderdste gedeelte van een kubieken meter.
Cent lours, mrv. (Fr.; spr. : sanzjoer).
De honderd dagen der tweede regeering
van Napoleon I na zijn terugkomst van
het eiland Elba tot aan zijn tweede abdicatie (20 Maart — 28 Juni 1815).
Cento, m. (Lat.). Kleedingstuk dat uit
verschillende lappen bestaat, lappendeken;
dichtstuk dat samengesteld is uit aan
verschillende schrijvers ontleende brokstukken, lapwerk.
Cento novelle antiche, mrv. (Ital. ;
spr.: sjento novelle antieke). Honderd oude
novellen, beroemde bundel Italiaansche
novellen uit de 13e en 14e eeuw.
Centraal, (Lat.). Middelpuntig ; naar het
middelpunt toe werkend; Centraal-gebergte, o., bergknoop ; — orgaan, hoof dwerktuig des levens b. v. hart, maag,
long ; — plateau, hoogvlakte binnen in
een land ; — punt, o., middelpunt ; —
station, o. (Fr.) gare centrale, (Eng.)

central station, (D.) Hauptbahnhof, Centralstation (Ital.) stazio
ne centrale, (Sp.) estaciem
central, voornaamste station ; — vuur, o.,
het vermoedelijke vuur in het middelpunt
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van den aardbol; centrale beweging,
yr., beweging om een middelpunt; —
commissie, commissie die de berichten
der subcommissies in ontvangst neemt
en daarover beslist ; — congregatie, yr.,
hoofdvereeniging ; — kracht, yr., kracht
die bij een centrale beweging steeds in
de richting van het middelpunt of wel in
tegenovergestelde richting werkt en Wier
grootte alleen afhangt van den afstand
tusschen het bewogen lichaam en het
middelpunt ; — positie, yr., hoofdstelling ;
— regeering, regeering die van den
middelpunt, b.v. de hoofdstad des lands,
uitgaat, rijksregeering — zon, yr., gerneenschappelijk middelpunt van het stelsel
van vaste sterren dat binnen de Plejaden
ligt ; — zonsverduistering, yr., ringvormige zonsverduistering.
Centralisatie, yr. (Fr.). Vereeniging in
een middelpunt ; het streven om in een
staat alle macht in g ene hand of in een
middelpunt, b.v. de hoofdstad, te vereenigen ; regeeringsstelsel waarin alle
zaken, die slechts een onderdeel van het
yolk betreffen (b.v. gemeente, provincie
enz.) door den centraalbestuur worden
afgedaan, dat hetzelfde is voor de geheele
natie ; Centraliseeren, in een middelpunt
vereenigen ; alle macht in g ene of in een
zeer klein getal handen brengen ; Centralist, m., voorstander der centrale regeering;
Centraliteit, yr., eenheid van middelpunt.
Central-Labour-Union, (Eng.; spr. :
sentrelleeburjoeniun). Vereeniging van alle
afdeelingen van den in 1869 te Philadelphia
opgerichten arbeidersbond der Knights
of Labour (spr. : neits ov leebur) d. i.

Ridders van den arbeid.
Centranthus. Plantensoort uit de familie
der Valerianaceen.
Centreeren. Het middelpunt van een
cirkel of de middellijn van een draaiend
lichaam zoeken ; de stukken eener machine
die draaien moeten behoorlijk op hun as
zetten.
Centre, m. (Fr. ; spr. : santre). Middelpunt ; in de staatkunde middenpartij.
Centrifugaal, (Lat.). Middelpuntvliedend ; — kracht, yr., middelpuntvliedende
kracht, die een lichaam van het middelpunt zijner loopbaan tracht te verwijderen ;
Centrifugaalmachine, yr., machine om
aan draaiende voorwerpen een zeer snelle
beweging te geven; Centrifugaalpomp,
yr., pomp die door de centrifugaalkracht
in werking gebracht wordt; Centripetaalkracht, yr., kracht die een bewegend
lichaam naar het middelpunt zijner baan
toe trekt, middelpuntzoekende kracht.
Centrobariek, yr. (Gr.). Leer van het
zwaartepunt ; Centrobarisch, wat het
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zwaartepunt betreft ; Centroscopie, yr.,
waarneming van het zwaartepunt.
Centrum, o. (Lat.). Middelpunt; middenpartij in Duitschland ; — gravitatis, zwaartepunt.
Centumvir, m. (Lat.). Honderdman ;
Centumviraat, o., rechtbank, vergadering en waardigheid van honderd mannen ;
Centumviri, mrv., rechterlijk collegie van
105 rechters in het oude Rome.
Centunculus, m. (Lat.). Bont, uit lappen
samengesteld kleed der Romeinsche
tooneelspelers.
Centupleeren, (Lat.). Verhonderdvoudigen ; Centuplum, o. (Lat.), het honderdvoud.
Centuriatoren, mrv. Luthersche schrijvers, die op aandringen en kosten der
Evangelische vorsten in 1552 een kerkgeschiedenis begonnen zijn, die naar eeuwen
ingedeeld is en Maagdeburgsche Centurion genoemd wordt.
Centurie, yr. (Lat.). Afdeeling waarin
koning Servius Tullius het Romeinsche
yolk verdeeld had ; afdeeling die uit
honderd man bestaat ; in de Romeinsche
legioenen de compagnie, die gewoonlijk
slechts uit 6o man bestond. Een legioen
was ingedeeld in io cohorten a 3 manipuli a 2 centuriae en telde dus ongeveer
3600 man.
Centurio, m. (Lat.). Hoofdman, kapitein.
Centussis, m. (Lat.) ioo Romeinsche as.
Ceorl, m. Vrije man bij de Angelsaksen ; kerel.
Cephaelis. Plantensoort uit de familie
der RubiaceYn, (braakwortel).
Cephalaea, yr. (Gr.). Hevige hoofdpijn ;
Cephalaematoma neonatorum of recens,
bloedgezwel aan het hoofd van pasgeboren kinderen ; Cephalagra, m., Licht in
het hoofd ; Cephalalgia, yr., hoofdpijn; —
abdominalis, hoofdpijn die uit het onderlijf
voortkomt ; — arthritica, jichtige hoofdpijn ; — biliosa, een uit gal voortkomende
hoofdpijn ; — bradypepta, hoofdpijn die
door slechte spijsvertering of door zwakte
der maag ontstaat; — catarrhalis, catarrhale
hoofdpijn ; — exanthematica, ontstekingachtige hoofdpijn die met uitslag gepaard
gaat; — externa, uitwendige hoofdpijn buiten de schedelholte ; — febricosa, koortsachtige hoofdpijn • — gastrica = — abdominalis, — hyfiochondriaca, hoofdpijn die
uit miltzucht ontstaat ; — hysterics, hysterische hoofdpijn ; — inflammatoria,
ontsteking in het hoofd ; metaliica,
hoofdpijn bij loodvergiftigmg ; — nervosa,
zenuwhoofdpijn; — physconiosa = —
hypochondriaca, — plethorica, hoofdpijn
pulsatilis, hoofdpijn
uit volbloedigheid ;
die gepaard gaat met kloppmg in de
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slapen van het hoofd ; — pull-Ida, hoofdpijn bij rotkoorts ; — rheumatica, rheumatische hoofdpijn ; — sanguinea = —
lethorica; — scorbutica, hoofdpijn die uit
cheurbuik voorkomt ; — toxica, hoofdpijndie uit vergiftiging ontstaat ; —
venerea, hoofdpijn tengevolge eener venerische ziekte ; vulneraria, hoofdpijn
tengevolge van verwonding (beleediging
der hersens) ; Cephalalgie, vv. (Fr.) =
Cephalalgia; Cephalalgisch, aan hoofdpijn onderhevig ; Cephalanthus, kopbloem, plantensoort uit de familie der
Rubiacein, Amerikaansche sierplant ;
Cephalica, mrv., middelen ter versterking van bet hoofd; Cephalitis, yr.,
hoofd- of hersenontsteking ; — acuta,
hevige hersenontsteking ; — chirurgica
externa, door verwonding ontstane hersenontsteking ; — interna, inwendige hersenontsteking ; — muscularis, ontsteking
der spieren in het hoofd ; — occulta, verborgen hersenontsteking ; — plethorica,
hersenontsteking door volbloedigheid ; —
suppuratoria, hersenettering ; — trauma-

s

tica en — violenta = — chirurgica;
Cephalobranche, worm wiens ademhalingswerktuigen aan het voorste gedeelte
van het lichaam zitten ; Cephalocele, o.
(Gr.), hersenbreuk ; Cephalodesmion, o.,
hoofdband ; Cephalogenesis, vorming van
het hoofd; Cephalographie, yr., beschrijving van het hoofd en de hersens ;
Cephalolde, in den vorm van een hoofd ;
Cephalologie, yr., leer van het hoofd in
de ontleedkunde ; Cephaloloxie, vr., het
scheef dragen van het hoofd, scheeve
hals ; Cephalomantie, yr., waarzeggerij
door middel van den op een vuurkomfoor gelegden kop van een ezel ; Cephalometer, werktuig om het hoofd van
pasgeborenen te meten; Cephalometrie,
yr., meting van het hoofd bij de studie
der menschenrassen; Cephalo-pharyngisch, wat het hoofd en de opening van
den slokdarm betreft ; Cephalopoden,
mrv., koppootige weekdieren (onjuiste
benaming, omdat de rondom den mond
dezer dieren geplaatste voelhorens tot
het grijpen hunner prooi dienen en dus
geenpooten maar handen zijn), inktvisschen;
Cephalophysma, o., gezwel aan het hoofd;
Cephaloponie, yr., zwaarte in het hoofd ;
Cephalopyosis, yr., zweer in het hoofd,
ettering ; — externa, uitwendige zweer
aan het hoofd; — interna, inwendige verzwering in het hoofd, hersenettering ;
Cephaloscopie, yr., onderzoek van het
hoofd om daaruit de mate der verstandelijke ' vermogens of te leiden (stelsel
van Gall); Cephaloseisis, yr., hersenschudding ; Cephalotaxus, plantensoort
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uit de familie der Taxaceen; Cephalotomie, yr., ontleding van het hoofd ; Cephalotribe of Cephalotriptor, m., werktuig om het hoofd van een dooden foetus
te verbrijzelen (verloskunde) ; Cephalotripsie, yr., verbrijzelen van den schedel.
Zie Trepanatie.
Cepheus. Naam van een mythologischen
held, vader van Andromeda; sterrenbeeld
aan den noordelijken hemel.
Cepotaphium, o. (Gr.). Door een tuin
omringd grafteeken ; graf in een tuin.
Cera, yr. (Lat.). Was; — alba, witte
was ; — arborea, boomwas ; — citrina of
/lava, gele was.
Ceraat, o. (Lat.). Waszalf, waspleister.
Ceramie, Cerameutiek of Ceramiek,
vr. (Gr.). Pottenbakkerskunst ; bereiding
en gebruik van baksteenen ; vervaardiging
van aardewerk, porselein, etc. Zie Eaence en Porcelaine.
Ceramist, m. Fabrikant van aardewerk„
porselein; kenner van oude vazen.
Ceramium. Soort van zeewier uit de
familie der Rhodymeniaceen.
Ceramographie of Ceramographiek,
yr. (Gr.). Het schilderen op aardewerk;
beschrijving van oud aardewerk ; Ceramographisch, op aardewerk geschilderd
of er in gebrand.
Ceraphanien, mrv. Doorschijnende
wassen afbeeldingen.
Ceraphylliet, o. (Gr.). Hoornblende.
Cerargyros, m. (Gr.). Chloorzilver.
Cera rubra, (Lat.). Roode was.
Cerasine, vr. Met water behandelde
gom van kerse- of pruimeboomen (Zie
Arabine); Cerasinose, yr., zeer oplosbare
stof die uit cerasine onstaat.
Cerast, m. (Gr.). Soort van adder in
Egypte, Lybie en de Sahara, die boven
elk oog een horenachtigen uitwas heeft,
die op een horen gelijkt, horenslang.
Ceramium. Plantensoort uit de familie
der Caryophyllaceen.
Cerasus, yr. (Gr.). Voormalige stad in
Klein-Azie aan de Zwarte Zee, waaruit
Lucullus den kerseboom naar Italic heeft
overgebracht.
Cerasus, yr. (Lat.). (Fr.) cerisier, (Eng4
cherry tree, (D.) Kirschbaum, (Ital.) ciriegia,
(Sp.) cereza, kerseboom.
Ceratectomie, yr. (Gr.). Wegsnijding
van een gedeelte van het hoornvlies ;
Ceratheek, vr., omhulsel van de voelhorens der poppen van insecten; Ceratiasis, yr., vereelting ; Ceratichthyosis,
yr., schubachtige uitslag; Ceratiet, o.,hoornsteen, fossiel koppootig weekdier; Ceratina, yr., sophisme, drogreden; Ceratine,
yr., hoornachtige zelfstandigheid; Ceratitis, vr., ontsteking van het hoornvlies
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in het oog ; Ceratocarpisch, met vruchten in den vorm van horens; Ceratocele,
yr., breuk van het hoornvlies; Ceratocephalus, ranonkel; Ceratodon, m., horentand, mos uit de familie der Bryaceen;
Ceratodus, een in 187o in Queensland
(Australia) ontdekte visch die den overgang vormt van de visschen op de kikvorschen ; Ceratogenesis, yr., horenvorming; Ceratoglossus, m., hoorntongspier;
Ceratolde, horenachtige versteening ;
CeratolenIsch, met armen in den vorm van
horens; Ceratoliet, m., versteende horen ;
Ceratomeningitis Ceratitis ; Ceratonia, m., wetenschappelijke naam van den
St.- Jansbroodboom, plantensoort uit de
familie der Leguminosen; Ceratonyxus,
yr., prik in het hoornvlies om de staar
te verbrijzelen ; Ceratophyllaceen, zoetwaterplanten ; CeratophyllIne, yr., uittreksel van Parmelia ceratophylla; Ceratophyllum, horenblad ; Ceratophyten,
versteende horenkoralen, afdruksels van
horenachtige zeeplanten ; Ceratoplastiek,
yr., kunstmatige vorming van het hoornvlies; Ceratopteris, m., watervarens uit
de familie der Polypodiaceen; Ceratosaurus, m., fossiel Noordamerikaansch dier
nit de familie der reuzenhagedissen met
vogelpooten ; Ceratotheek Ceratheek;
Ceratosis = Ceratogenesis ; Ceratotomie, yr., insnijding van het hoornvlies;
Ceratotoom, o., een door Langenbeck
uitgedacht mes voor de insnijding van
het hoornvlies ; Ceratozamia, plantensoort uit de familie der Cycadaceen.
Ceratum labiale rubrum, (Lat.). Roode
lippenpommade.
Ceraunias, m. (Gr.). Dondersteen ; Cerauniet, m., naam, dien de ouden
gaven aan steenen van verschillenden
ard en vorm, omdat zij geloofden dat
G ie steenen uit de lucht waren gevallen
gedurende een onweder ; Beraunionsinter, (D.), plaats waar de bliksem in
-den grond geslagen is (Zie Brontia en
Fulguriet); Ceraunion, o. (Gr.), teeken
dat een bedorven plaats in oude handschriften aanwijst; Ceraunochrysos, m.
(Gr.) knalgoud ; Ceraunometer, m., werktuig waarmede men meent de snelheid van
.den bliksem te kunnen meten ; Ceraunoscopeion, Ceraunoscopium, o., plaats
van waar men onweders waarnemen kan ;
Ceraunoscopie, yr., waarneming van het
onweder ; waarzeggerij uit onweders.
Cera viridis, (Lat.). Groene was.
Cerbera. Plantensoort uit de familie
der Apocynaceen, oleander.
Cerberus, m. Naam van den driekoppigen helhond die, volgens de Grieksche
mythologie, de deur van den Tartarus (ver-

Cerebraal
blijfplaats der verdoemden) bewaakte ;
norsche concierge of portier : strenge op.
zichter ; sterrenbeeld aan den noordelijken
hemel, dat uit vier sterren bestaat en de
hand van Hercules omvat.
Cercarlen, mrv. (Gr.). Soort van ingewandswormen. (Zie Entozoa).
Cerchnasme, o. (Gr.). Schorheid, heeschheid; huiduitsiag.
Cercis, yr. (Gr.). Plantensoort uit de
familie der Leguminosen, Judasboom.
Cercle, m. (Fr.). Cirkel, kring ; gezellige
kring, societeit, club ; gezelschap in een
salon; voormalige kreits in Dultschland;
sfeer ; hoepel van een vat; — vicieux,
gebrekkige redeneering die daarin bestaat,
dat men datgene wat bewezen moet
worden als een veronderstelling aanneemt,
en vervolgens het veronderstelde als
bewijs aanvoert (Zie Quadratuur); vin
en cercle, wijn op fust; Cercleeren, van
hoepels voorzien.
Cercolaben, mrv. (Gr.). Zoogdieren uit
de orde der inaagdie
ren met stekels op
het lichaam ; zij worden gewoonlijk Coendoe
genoemd ; Cercolabus prehensilis leeft in
de wouden van Brazilie en Guyana en
is, zonder den staart mede te rekenen,
anderhalven voet lang ; het dier gebruikt
zijn staart om in boomen te klimmen.
Cercopithecus, m. (Gr.). Aap met een
langen staart, die alleen in Afrika en de
aangrenzende deelen van Azle voorkomt.
Cercosis externa. Gezwel aan den
kittelaar; — intern, gezwel in de scheede.
Cerea of Ceria, (Lat.). Uitslag aan het
hoofd.
Cereaal, (Lat.). De granen betreffende ;
Cerealien, mrv., feesten ter eere van
Ceres; voortbrengselen van den aan
Ceres gewijden landbouw; graangewassen.
Cerebellum, o. (Lat.). De kleine hersens;
het inwendige der hersens ; Cerebellitis,
yr., ontsteking der kleine hersens.
Cerebraal, (Lat.). Wat de hersens
betreft ; Cerebraalaffectie, yr., hersenaandoening; CerebraaHrritatle, yr., prikkelbaarheid der hersenzenuwen ; Cerebraalsysteem, o., de hersens met de
daaruit voortkomende hersenzenuwen;
Cerebraaltumor, m., hersengezwel ;
Cerebraaltyphus, vr. typhus met hevige
hersenaandoening ; Cr' cerebral, (Fr.),
hersenschreeuw, kreet die degenen welke
door hersenvliesontsteking zijn aangetast
doen hooren; Cerebriet, versteening die
op hersens gelijkt; Cerebriform, dat
het voorkomen van hersens heeft; Cerebritis, yr., hersenontsteking; Cerebrine,
vr., hersenvet (C80li180N,0, 5); Cerebropathie, yr., hersenziekte; Cerebro-rachl(Hsieh, wat de hersens en het ruggemerg

Ceren

255

betreft; Cerebrosclerose, vr., verharding
,der hersens ; Cerebroscopie, yr., diagnose
der ziekten der hersens en van het
ruggemerg door middel van de veranderingen, die zich achter in het oog voordoen; Cerebrosis en Cerebrositeit, yr.,
waanzin ; Cerebro-spinaal, wat de hersens
-en het ruggemerg betreft ; Cerebrospinaalmeningitis, yr. (D.) Genickstarre,
Genickkrampf, besmettelijke ontsteking
der vliezen van de hersens en het ruggemerg, die zich onlangs weder in Duitschland heeft vertoond; Cerebrospinaalsysteem, o., de hersens en het ruggemerg ; Cerebrospinaalvocht, o., vocht
dat zich in de holte van het spinnewebvlies bevindt; Cerebrum, o., de hersens.
Ceren, mrv. (Gr.). Doodsgodinnen.
Cerefolium, o. (Lat.). Kervel.
Cerelet, m. Versteende graankorrel.
Ceremoniaie episcoporum, (Lat.).
Bisschoppelijk boek dat de ambtsverrichtingen en gebeden bevat ; — romanum,
Catholiek ceremonienboek ; Ceremoniarius, m., Catholiek priester die de kerkelijke
plechtigheden in groote kerken leidt;
Ceremonie, yr., uiterlijke en geregelde
vorm van den eeredienst ; plechtig gebruik
aan het hof; plechtig optreden; omslachtige
en lastige beleefdheidsvorm; Ceremonieel,
0., plechtige gebruiken bij godsdienstige
en staatkundige verrichtingen; Ceremoniemeester, hofbeambte die er voor zorgt
dat bij feestelijke en andere gelegenheden
de gebruiken in acht genomen worden;
iemand die bij familiefeesten, b.v. bruiloften, voor den goeden gang van het
feest zorgt ; Ceremonieus, plechtig ; omslachtig en lastig beleefd.
Cereoli. Staafjes, manier om geneesmiddelen te doen innemen.
Cereopsis, yr. Vogel in Nieuw-Holland
Elie op een gans gelijkt.
Cereostata, Cerostata, Cerostataria,
mrv. Luchters of kandelaars voor waskaarsen bij kerkelijke plechtigheden en
optochten ; Cerostatarii, mrv., dragers
dier luchters.
Cereriet en Ceriet, o. Anjelier-bruine
of roodachtige delfstof in Zweden,
waterhoudend ceriumsilicaat vermengd
met kleine hoeveelheden ijzer en kalk.
Ceres, (Lat.). (In het Grieksch Demeter).
Godin der oogsten of van den landbouw,
dochter van Saturnus en Rhea, zuster
van Jupiter; zij wordt afgebeeld met een
krans van korenaren om het hoofd en
met een brandende fakkel, een Koren
des overvloeds, korenaren, papavers of
een mand met vruchten in de hand ; zij
werd aangebeden in bijna alle deelen der
oude wereld, vooral in Griekenland, Italic,

Cerocensuales
op Sicilie, Creta en de westkust van
Azie ; naam der eerste door Piazzi op
I Januari i8oi te Palermo tusschen Mars
en Jupiter ontdekte planeet. (Ceres is de
beschermgodin van Sicilie).
Ceresine, yr. (Lat.). Wasachtige stof
die verkregen wordt door ozokeriet
(fossiele was) te behandelen met zwavelzuur van Nordhausen; in Oostenrijk vooral
wordt zij gebruikt om bijenwas te vervangen.
Cereus. Kolomcactus, plantensoort uit
de familie der Cacteen.
Cerevis en Cerevisia, vr. (Lat). Bier;
Cerevisiarium jus, o., bevoegdheid om
bier te brouwen ; Cerevismuts, vr.,
studentenmutsje zonder klep ; Cerevisius,
m., in de taal der Duitsche studenten =
Qambrinus.
Ceria. Zie Cerea.
Cerialis. (Quintus Petillius). Romeinsch veldheer ten tijde van Vesfiasianus die Claudius Civilis, het hoofd der
opgestane Batavieren, overwon (71 n. C.).
Cerigo. Een der Jonische eilanden dat
in de oudheid Cythera heette en bekend
was door den dienst van Venus.
Cerine, vr. Wasachtige stof door Chevreul uit kurk verkregen ; bestanddeel
van bijenwas dat in kokenden alcohol
oplosbaar is ; kiezelzure aluminium, ijzer,
kalk en cerium, ook Allaniet genoemd.
Cerinsteen, m. = Cereriet.
Cerinthe. Waskruid, plantensoort uit
de familie der Borragineen.
Ceriornis. Hoornfazant.
Cerise, vr. (Fr. ; spr. : serieze). Kers;
roode anilinekleur.
Ceriet = Cereriet.
Ceritanen, mrv. (Lat.). Wasmakers of
wasverkoopers ; priesters die op waskaarsen azen.
Cerium, o. Metaal dat in 1803 bijna
tegelijkertijd door Klafiroth, Hisinger en
Berzelius ontdekt is ; het komt voor in
verscheidene delfstoffen, waarvan de voornaamste zijn Ceriet, Allaniet of Cerine en
Gadoliniet, die alleen in Zweden en Groenland gevonden worden; Cerium oxalicum,
zuringzuur cerium.
Cerneeren, (Fr.). Omsingelen, insluiten.
Cernulatio, yr. Moeilijke hoest; Cernuleeren, het hoofd ter aarde buigen.
Cerocensuales, mrv. (Lat.). Die hun
cijns in was betalen; Cero-extractor, m.,
werktuig om het was te doen smelten
ten einde het te zuiveren; Ceroferarii,
mrv., waskaarsendragers ; Cerolelne, yr.,
in alcohol oplosbare bijenwas ; Cerographic, vr., schilderen op was ; Ceroliet,
m., wassteen, soort van speksteen; Ceromantle, vr., waarzeggerij uit was ; Ce.

Cerro
romel, o., mengsel van was en honing,
dat vroeger bij het verbinden van wonden
gebruikt werd; Ceropegia, kandelaar,
plantensoort uit de familie der Asclepiadaceen, Cerophanien = Ceraphanien;
Ceroplastiek, yr., kunst om in was te
boetseeren ; Cerosie, yr., wasachtig bestanddeel van het suikerriet; Cerosine,
yr., wasachtige brandstof voor lichten
uit het op de schors van verscheidene
soorten suikerriet gevonden grijsgroen
stof ; Cerotaat, o., zout dat ontstaat door
verbinding met Cerotisch zuur ; dit laatste
komt voor in bijenwas, waaruit het door
behandeling met kokenden alcohol getrokken wordt ; het is een vetzuur waarvan
de formule is C 27 H„02 ; Ceroxyline, yr.,
palm was voortkomende uit Ceroxylon
andicola, soort van palmboom in de
Andes van Peru.
Cerro, m. (Sp.). Berg; bergpas ; ruggegraat der dieren.
Certamen, o. (Lat.). Wedstrijd ; Certatie, yr., wedstrijd; Certeeren, kampen,
strijden ; wedijveren op school om een
hooger rangnommer te verkrijgen.
Certificaat, o, (Lat.). Getuigschrift,
bewijs ; (Fr) certificat d'origine, (Eng.)

of origin, (D.) Ursfirungszeugnis,
I
certificato d'origine, (Sp.) certificado
de origen,
(Ital.)

certificaat van oorsprong;
Certificat de visite, ambtelijke verklaring
omtrent de zeewaardigheid van een schip ;
Certificatie, yr., ambtelijke verklaring,
bekrachtiging ; Certificateur, m. (Fr.),
Certificator, m. (Lat.), hij die verklaart
dat iets waar of deugdelijk is ; hij die
een stuk gerechtelijk waarmerkt ; Certificeeren, waarmerken, deugdelijk verklaren, bekrachtigen.
Certosa-mozalek, yr. (Ital.) Ingelegd
werk uit drie- of vierhoekige stukjes ivoor,
dat vooral te Milaan wordt vervaardigd.
Cerumen, o., Cerumen aurium. Oorsmeer ; Cerumineus, oorsmeerachtig.
Cerussa, yr. (Lat.), Ceruse, yr. (Fr.).
Loodwit ; Cerussa Jovis, tinasch ; — native, koolzuur lood ; Cerussiet, o., wit
looderts.
Cervantes Saavedra (Michiel) Schrijver van Don Quichotte de la Mancha en
van vele blijspelen, geboren te Alcala de
Henares in 1547 en overleden in 1616; hij
woonde in 1570 den zeeslag bij Lepanto
bij ; Cervantiet, o., delfstof zoogenoemd
naar een plaats in Spanje.
Cerykeion, o. (Gr.). Mercurius- of herautsstaf. Zie Caduceus.
Cervarafeest. o. Meifeest der Duitsche
kunstenaars te Rome, waaraan een tocht
naar de Cervaragrotten in de Campagna
verbonden is.
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Cervelaatworst. Eigenlijk hersenworst,
gerookte worst, metworst.
Cervicaal, (Lat.). Wat den nek betreft.
Cervicapra, vr. (Lat.). Ree ; hertantilope ; Cervinisch, wat de herten betreft.
Cervix obstipa. Zie Caput obstipum.
Cervus, m. (Lat.). Het hert.
Ceryktiek, yr. (Gr.). De kunst van te
preeken.
Ceryx, m. (Gr.). Heraut.
Ces. De door b verlaagde c.
Cesar. Zie Caesar.
Cesarienne (Operation) (Fr.) Keizersnede, verloskundige bewerking waardoor het kind uit den schoot der moeder
te voorschijn komt door een insnijding
in de wanden van den buik en der baarmoeder ; volgens Plinius de Oude was
deze operatie reeds in het oude Rome in
gebruik en had Caesar er zijn naam aan
te danken ; in het begin werd deze bewerking alleen bij doode vrouwen verricht.
Zie Hysterotomie, Sectio caesarea,
caesarea Operatio.
Cesium, o. Het eerste der door de
spectraalanalyse ontdekte metalen; Bunsen en Kirchhoff hebben het in 188o ontdekt ; het ontleent zijn naam aan twee
blauwe strepen, welke in het spectrum
van dit metaal voorkomen.
Cespes, m. (Lat.). Graszode.
Cessante causa cessat effectus, (Lat.).
Met de oorzaak vervalt de werking;
Cessatio, yr. (Lat.), Cessation, yr. (Fr.),
het ophouden, de staking ; Cessatio a
divinis, het opschorten van kerkelijke
plechtigheden; — mensium, het wegblijven der maandstonden ; Cessator, m.,
talmer, draler ; Cesseeren, ophouden, opschorten, wegblijven.
Cessibel, (Fr.). Wat afgestaan of vervreemd worden kan ; Cessibiliteit, yr.,.
geschiktheid Om afgestaan of vervreemd
te worden; Cessio bonorum, afstand
van goederen en eigendom ten behoeve
der schuldeischers ; Cessie, yr., Cessio
(Lat.), afstand ; Cessionnaire (Fr.), Cessionaris (Lat.), degene die een afstand
of overdracht aanneemt (Zie Cedent);
Cessio nominis, het afstand doen van
een vordering.
C'est-i-dire, (Fr.; spr.: seetadier). Dat
wil zeggen, dat beteekent, namelijk.
C'est entendu, (Fr.; spr. : seetantandu).
Dat is afgesproken.
C'est egal, (Fr. ; spr. : seeteegal). Dat is
hetzelfde, dat doet er niet toe.
C'est juste, (Fr. ; spr.: seezjuust). Dat is
in orde, dat is billijk.
C'est la guerre, (Fr. ; spr.: seelaagheere).
Zoo gaat het in den oorlog.
C'est tout comme chez nous, (Fr.;

Cestoden

spr. : seetoekoomsjeenoe). Het is alles precies
zooals in ons land.
Cestoden, mrv. Lintwormen.
Cestus, m. (Lat.). Lederen met ijzer of
lood bekleede riem der Romeinsche vuistvechters ; vrouwengordel vlak onder den
boezem; gordel van Venus.
Cet. = Cetera. Het overige, de rest.
Cetacea, mrv. Van het Grieksche woord
Cetus, zeemonster, walvisch. Soorten van
walvischachtige dieren; Cetaceum, o.,
walschot.
Ceterach. Steenvaren, miltkruid, plantensoort uit de familie der Polypodiaceen.
Ceteris paribus, (Lat.). Onder overigens gelijke omstandigheden d. i., als de
rest in orde is.
Ceterum censeo, (Lat.). Overigens ben

ik van meening, milts onveranderlifke meening . is, uitdrukking van den Romein Cato,
die ledere redevoering welke hij in den
senaat hield, besloot met de woorden :

ceterum censeo Carthaginem esse delendam,
verder ben ik van oordeel dat Carthago
verwoest moet worden (zie Cato).
Cetine, vr. Hoofdbestanddeel van walschot.
Cetologie, yr. (Gr.) Kennis en beschrijving der soorten van walvisschen.
Cetonia, vr. Gouden tor, soort van
schildvleugelig insect.
Cetoon, o. Algemeene benaming der
scheikundige verbindingen, welke de
groep CO met twee atomen koolstof
verbonden omvatten. Zie Acetoon.
Cetraria islandica. Uslandsche mos ;
Cetrarine, vr. C181118 08 het bittere
bestanddeel van IJslandsche mos, waarnit zij getrokken wordt in den vorm van
een wit poeder dat onoplosbaar is in water,
maar oplosbaar in kokenden alcohol.
Cetylalcohol, m. C1611840 = Aethal.
Cetylzuur = Palmitinezuur.
Ceutorhynchus. Dier met verborgen
snuit.
Cf. en conf. = confer en conferatur.
Men vergelijke ; cff. en conff. = conferantur, kunnen met elkaar vergeleken
worden.
C. 0. S. Afkorting voor centimeter,
gram, seconde.
Chaba, (Arab.). Eerste morgengebed
der Mohamedanen.
Chabasiet, o. Teerlingzeoliet, waterhoudende aluminium en kalksilicaat in
den vorm van rhomboedrische kristalletjes.
Chabins, mrv. (Fr. ; spr. : sjabein).
Dieren door kruising van geiten en schapen
verkregen in Chili.
Chablis, (spr. : sjablie). Bekende witte
wijn naar het stadje van denzelfden naam
in het dep. der Yonne, arr. Auxerre.
BAALE, Handboek.
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Chabotte, yr. (Fr. ; spr. : siabol). Klomp
ijzer die den grondslag van een aanbeeld
of plethamer uitmaakt, blok gegoten ijzer
waarop het aanbeeld rust.
Chabraque, vr. (Fr.). Zie Schabrak.
Chabrus, (Hebr.). Vereeniging die zich
het verwerven van grondbezit ten doel
stelt om daardoor staatkundigen invloed
to krijgen.
Chaco, Chacot Schako, Czako, Shako.
(Hongaarschschako,Poolschczako).Hoofddeksel der infanterie, artillerie en genie.
Chacona (Sp. ; spr. : tsjakona), (Fr.
chaconne, yr. spr. : *ikon.). Vroeger een
dans, thans een muziekstuk dat op een
steeds herhaald basmotief (acht maten
lang) in 8/4 maat nieuwe variaties uitvoert.
Chacra, yr. (Sp. ; spr. : tsjakra). Hut
of landhuis in Zuid-Amerika.
Chacun pour sol, Dieu pour nous tous.
(Fr. ; spr. : sjakun poer soa djeu poer noe
toes). leder voor zich, God voor ons alien,
d. i. : iedereen moet voor zich zelven
zorgen.
Chadsoera Witte Siberische den (Abies

sibirica).
Chaeraphrosyne, yr. (Gr.) Vroolijke
krankzinnigheid.
Chaerophyllum. Plantensoort uit de
familie der Umbelliferen.
Chafeiten, mrv. Aanhangers van Chafes,
stichter van een der 4 orthodoxe Moharnedaansche sekten.
Chagons, mrv. ( Joodsch). Christelijke
feestdagen.
Chagrin, m. (Fr. ; spr. : sjagrijn). Hartzeer, verdriet ; segrijnleder ; Chagrineeren, verdriet veroorzaken; het segrijnleder bewerken.
Chagualgom, yr. Heldere plantengom
in Zuid-Amerika.
Chah, Schah of Shah, m. Titel der
koningen van Perzie.
Chahut, m. (Fr. ; spr. : sfati). Onwelvoegelijke dans; lawaai ; Chahuteeren,
onwelvoegelijk dansen ; lawaai maken.
Chai, m. (Fr.; spr. : sjee). Groote bergplaats voor wijn en sterke dranken, opslagkelder.
Chain, (Eng. ; spr. : tsjeen). Ketting ;
meetketting = 20,116 'meter.
Chaine, vr. (Fr.; spr. : sjeen). Keten,
ketting, boei; aaneenschakeling, reeks,
rij ; gevangenschap ; schering bij het
weven ; ketting van den landmeter, meetketting; steenen waarop de balken rusten ; kettingdans, dans waarbij een kring
gevormd wordt; Chaineeren, met den
ketting opmeten.
Chair, (Eng. ; spr. : tsfeer). Stoel, draagzetel, draagbaar ; Chairman, m. (Eng. ;
spr. : tsfeermen), voorzitter, president.
17
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Chaire, yr. (Fr.; spr.: steer). Predikstoel, kansel; leerstoel aan een universiteit.
Chaire, (Gr.). Wees gegroet!
Chaise, yr. (Fr. ; spr.: sjeez). Stoel; —
longue, soort van sofa die alleen aan een
der beide uiteinden een rugleuning beef t;
— ftercIe, stilletje.
Chaifya, vr. Onderaardsche tempel
der Boeddhisten.
Chajim, (Joodsch). Gij zult leven !
Chakri-orde, yr. Siameesche orde, die
21 April 188o gesticht is ter herinnering
aan de stichting der stad Bangkok.
Chala, yr. Afrikaansche steppe.
Chalacium. Zie Chalaza.
Chaland, m. (Fr. ; spr.: sjalan). Klant,
afnemer ; Chalandise, yr. (Fr.), klandizie.
Chalasis, vr. (Gr.). Verslapping, ontspanning, uitrekking ; Chalastica, mrv.,
verslappende of verweekende middelen ;
Chalasie, vr., gedeeltelijke scheiding van
het hoornvlies en het oogwit; Chalastisch, verslappend, verweekend; Chalastodermie, yr., verslapping of uitrekking
der huid.
Chalat, (Arab.). Eerekleed, geschenk
van Perzische en Middenaziatische vorsten
aan hunne ambtenaren.
Chalauwas, mrv. (Joodsch). Hersenschimmen, dingen zonder eenig gewicht.
Chalaza, vr. (Gr.) en Chalazium, o.
(Gr.). Zweertje aan het ooglid, strontje.
Chalazogamie, vr. Ongewone bevruchtingswijze der planten; Chalazosis, yr.,
vorming van een zweertje aan het ooglid.
Chalcaspis, m. (Gr.). Met een koperen
schild gewapend.
Chalcedon, m. Nevel- of melksteen,
soort van kwarts, halfedelsteen ; Chalcedonijx, m., bruin, wit en grijs gestreepte
m el kste en.
Chalcidicum, o. (Lat.). Hokje of kamertje aan den hoek eener basilica.
Chalcitis, yr. (Gr.). Kopererts.
Chalcochemigraphie, yr. (Gr.). Manier
van op de drukpers afdrukbare platen
te vervaardigen; Chalcograaf, m., kopergraveur ; Chalcographie, vr., kunst van
op koper en andere metalen te graveeren;
Chalcographisch, deze kunst betreffend;
Chalcoliet, o., natuurlijk phosphorzuur,
uranium en koper ; Chalcophylliet, o.,
koperglimmer ; Chalcopyriet, o., koperkiezel; Chalcos, m., erts, koper ; OudGrieksche munt = f o.oi ; Chalcosideriet,
0., waterhoudend ijzer- en koperphosphaat ; Chalcosone, vr., koperglans (Cu2S);
Chalcotrychiet, o., roodkopererts; Chalcotypie, vr., manier van etsen op koper
door Helms uitgevonden.
Chaldea. Landstreek in Babylonia;

Chamaeleon

Chaldegers, mrv., bewoners van Chaldea; Babylonisch priestergeslacht dat in
de oudheid beroemd was door waarzeggerij en sterrenwichelarij; Chaldeeuwsch,
o., tak der noordsemitische talen die
sedert de Babylonische ballingscimp ook
door de Joden gesproken werd.
Chaudron, (Eng.; spr. : tsjaaldrun), (Fr.
Chaudron, spr.: sjoodron). Ketel; kolenmaat = 11.6 hectoliter.
Chille, m. (Fr.; spr.: staal). Zie Shawl
en Shull.
Chalet, m. (Fr. ; spr. : sjalee). Houten
met stroo gedekt gebouwtje in de bovendalen der Zwitsersche Alpert ; kaashut ;
kleine villa in Zwitserschen stij1; Zwitsersch houten huis.
Chaleureus. Warm.
Chalicosis, yr. (Gr.). Longziekte die
door inademing van kalk- of kiezelstof
ontstaat.
Challa, (Hebr.). Koek ; hefoffer. Zie
Numeri XV, 21.
Chalmiet, o. Paddesteen.
Chalon, m. (Fr.; spr. : salon). Groot
sleepnet ; wollen stof voor voering.
Chaloupe, yr. (Fr.; spr. : sjaloeft). Sloep.
Chalumeau, m. (Fr.; spr.: sjalumoo).
Herdersfluit, schalmei ; soldeerpijp.
Chaiwar, o. Gewicht voor petroleum
bij de Caucasische Tataren = 400 kilo.
Chalet, (Arab.). Binnengedeelte eener
Arabische woning; badkamer.
Chaly, m. (Fr.; spr.: sjalie). Geitenharen
stof.
Chalybeisch. Van staal, stalen; Chalybographie, yr., kunst van op staal te
graveeren; Chalybs, m. (Gr.), staal; Chalybe, (Fr. ; spr. : kalibee) wordt gezegd
van geneesmiddelen waarin ijzer voorkomt ; Chalybsonans, o., muziekinstrument dat uit staal en glazen staafjes
bestaat.
Cham (Amidie de Noe gezegd). Beroemd
caricaturist (1819-1884)
Chamade, yr. (Fr.; spr : sjaamaad).
Teeken dat de belegerden geven met de
trom of de trompet of door het opsteken
eener witte vlag om aan te kondigen dat
zij in onderhandeling willen treden.
Chamaeacte, yr. (Gr.). Lage vlierstruik,
dwergvlier.
Chamaecerasus, m. (Gr.). Dwergkerseboom.
Chamaecissus, m. (Gr.). Hondsdraf,
aardveil.
Chamaecyparissus, vr. (Gr.). Dwergcypres.
Chamaedaphne, yr. (Gr.). Dwerglaurier.
Chamaedrys, vr. (Gr.). Een soort van eik.
Chamaeleon. Zie Kameleon. Chamaeleon minerale, mangaanzuur kalium.
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Chamaeleuce, yr. (Gr.). Troefblad.
Chamaemelum, o. (Gr.). Kamille.
Chamaen'yrsine, yr. (Gr.). Muizendoorn, steekpalm.
Chamaerops, yr. (Gr.) = Chamaedrys.
Chaman, m. Naam der priesters bij
sommige volksstammen in het noorden
van Azie ; Chamanisme, o., godsdienst
der Tataren, Mongolen, Samojeden en
andere Noord-Aziatische volksstammen; de
Chamanisten aanbidden een Opperwezen,
dat de zon bewoont en het bestuur der
wereld aan goede en kwade geesten
cverlaat.
Chamarreeren, (Fr.). Opsmukken, smakeloos opschikken, met versieringen overladen ; Chamarrure, yr. (Fr.; spr : sjamarruur), opgesmuktheid, smakelooze
,opschik.
Chamasiet, o. Verbinding van ijzer
met nikkel.
Chamavi, mrv. Germaansche yolksstam door Tacitus vermeld; zij gingen
later in de Franken op.
Chambellan. m. (Fr.; spr. : sjambellan),
Chamberlain, (Eng. ; spr. : sjeemberleen).
Kamerheer.
Chamberlain, (Eng.; spr.: sjeemberleen).
Engelsch staatsman bekend door den
oorlog tegen de Boeren in Zuid-Afrika
(1899-1902).
Chambertin, m. (Fr. ; spr : sjambertijn).
Fijne roode Bourgognewijn.
Chambord, (Fr.; spr.: sjamboor.) Dorp
in het dep. Loir-et-Cher, arr. Blois, met
een schoon kasteel uit de zestiende eeuw,
dat met de opbrengst eener openbare
inschrijving gekocht en aan den hertog
van Bordeaux, kleinzoon van koning
Karel X van Frankrijk, kort na zijn geboorte ten geschenke gegeven werd;
-Graaf van Chambord, zoon van den
hertog van Berry (z. a.) en kleinzoon van
Karel X; hij was de wettige erfgenaam
van -den Franschen troon en droeg als
zoodanig den titel van hertog van Bordeaux;
hij moest bij de Juli-omwenteling van
183o Frankrijk verlaten ; de koningsgezinden noemden hem Hendrik V, ofschoon
hij nooit geregeerd heeft; hij woonde
bijna zijn geheele leven te Frohsdorf in
Oostenrijk, waar hij in 1883 kinderloos
overleed ; wollen stof die te Amiens en
te Roubaix vervaardigd wordt.
Chambranle, m. (Fr.; spr.: sjanbranle).
Houten of steenen lijst om deuren, ramen
en schoorsteenen.
Chambre, yr. (Fr.; spr.: sianbre). Kamer, vertrek ; — ardente, een in 1535
opgerichte rechtbank voor het vervolgen
van ketters ; een in 1679 in Frankrijk
ingestelde rechtbank voor het vervolgen
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van giftmengers, welke ook Cour des
poisons (hof van vergiften) genoemd
werd ; - de commerce, kamer van koophandel ; — des deputes, kamer van afgevaardigden; — mi-partie of — de fait,
rechtbank die, volgens de bepalingen van
het edict van Nantes (1598) voor de eene
helft uit Catholieke en voor de andere
uit Protestantsche rechters bestond en
door Lodewijk XIV afgeschaft werd ;
—despair,
het hoogste wetgevend lichaam
in Frankrijk (1814-1848), dat overeenkwam met de Eerste Kamer der StatenGeneraal in Nederland; — garnie, gemeubileerde kamer ; - introuvable, eigenlijk
onvindbare kamer, de kamer der afgevaardigden in Frankrijk die van October
1815 tot September 1816 zitting had en
toen door Lodewijk XVIII ontbonden
werd, omdat zij door haar overdreven
koningsgezindheid den koning zelven
ongerust maakte (Zie Plus royaliste que
le rot); — syndicale, vereeniging van arbeiders en werkgevers ; — syndicale des
agents de change, raad van toezicht en
tucht voor de agents de change; Chambrare, yr. (Fr. ; spr.: sjanbrjeer), werkmeid die de kamers schoon houdt ; lange
zweep die bij het africhten van paarden
in een manêge of circus gebruikt wordt.
Zie Camera.
Chambr6e, yr. (Fr.; spr. : sjanbree).
Zeker aantal soldaten die op dezelfde
zaal in de kazerne verblijven ; die zaal
zelve.
Chameau, m. (Fr. ; spr.: sjamoo).
Ka me el ; kemelshaar ; kem elsgaren ; als
scheldwoord smeerlap ; Chamelier (spr.:
sjamelfee), kameeldrijver.
Chamfort. Fransch letterkundige (1741
—1796) bekend door zijn geestigheid.
Chamois, m. (Fr., spr. : sjamoa). Gems;
gemskleurig, bruinachtig geel.
Chamoisiet = Chamosiet.
Chamomilla. Kamille.
Chamor, (Hebr.). Ezel.
Chamos. God der Moabieten = Moloch.
Chamosiet, o. Groenachtig zwart ijzererts.
Chamotte, yr. (spr. : sjamot). Poederachtige massa die verkregen wordt uit
de potten waarin porselein gebakken is;
Chamottesteenen, steenen die uit chamode en vuurvaste leem gebakken zijn.
Chamouny of Chamonix. Kantonshoofdplaats in Boven-Savoye dicht bij
den Mont-Blanc ; het druk bezochte dal
van C. ligt ongeveer woo meter boven
den zeespiegel.
Champ, m. (Fr.; spr.: sjan). Akker,
veld ; — de batailk, slagveld ; — de Mars,
groote open ruimte te Parijs aan den
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linker oever der Seine, waar volksfeesten
en tentoonstellingen gehouden werden.
Champagne, yr. (Fr.; spr. : sjampanje).
Provincie van het oude Frankrijk, thans
de departementen Marne, Haute-Marne,
Aube, Ardennes, benevens een gedeelte
der dep. Yonne, Aisne, Seine-et-Marne en
Meuse; in 1285 werd C. bij de troonsbestijging van Philips den Schoone met de
Fransche kroon vereenigd (Zie Cognac) ;
Champagne, m., schuimende wijn uit de
streek van dien naam ; Champagnebier,
o., licht schuimend bier, gemberbier.
Champenois, m. (Fr. ; spr. : sjampenoa).
Bewoner van Champagne.
Champétre, (Fr. ; spr. : sjanpeetre). Landelijk.
Champignon, m. (Fr. ; spr. : sjampienjon). Paddestoel, duivelsbrood.
Champion, m. (Fr. ; spr. : sjanpion).
Kampvechter, kampioen ; Champion, m.
(Eng. ; spr. : sjempien), diegene die bij een
sportwedstrijd alle mededingers' overwonnen heeft.
Champollion (Jean Francois). Berctemd
kenner der Oostersche talen hij slaagde
er het eerst in de Egyptische hieroglyphen
te ontcijferen (1790-1832).
Champs-Elysêes, mrv. (Fr. ; spr. :
sjanzeeliezee). Elyseesche velden, prachtig
park te Parijs tusschen het Eendrachtsplein (Place de la Concorde) en den eereboog (Arc de triomphe de P Etoile).
Chamsin, m. Schadelijke wind, gloeiend
heete wind in Egypte en Azie, die van
het einde van April tot in Juni waait en
in de zandwoestijnen ontstaat.
Chan. Zie Khan.
Chance, vr. (Fr. ; spr. : sjans). Kans ;
geluk ; wedervaren ; wederwaardigheid.
Chanceleeren, (Fr.). Waggelen, wankelen.
Chancelier, m. (Fr. ; spr. : sjanselfee).
Kanselier ; Chancellerie, vr. (Fr. ; spr. :
sjanselrie), kanselarij (Zie Cancellaria) ;
Chancellor (Eng. ; spr. : sjenselur), kanselier.
Chancre, m. (Fr. ; spr : sjankre). Kankerachtige zweer, venerische zweer ;
Chancreus, kankerachtig, venerisch.
Chandales, mrv. De tot geen kaste
behoorende, verachte spruiten uit het
huwelijk der soedras met dochters van
brahminen.
Chandeleur, yr. (Fr. ; spr. : sjandleur).
Maria Lichtmis.
Chandelier, m. (Fr. ; spr. : sjandeljee).
Kandelaar ; koppelaar.
Changarnier, (Fr. ; spr. : sjangarnjee).
Fransche generaal (1793-1877).
Change, m. (Fr.; spr. : sianzfe). Zie
Cambio.
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Changeant, (Fr. ; spr.: sjanzjan). Veranderlijk ; weerschijn hebbend, wisselkleurig.
Changement, m. (Fr.; spr.: sjanzjeman).
Verandering, verwisseling ; — a vue,
verandering der schermen bij open gordijn;,
plotselinge omkeer.
Changeeren, (Fr.).Veranderen, wisselen;_
verruilen, ruilen.
Changeur, m. (Fr.; spr.: sjanzjeur),
(Eng.) money changer, (D.) Wechsler,.
(Ital.) cambiavalute, cambiamonete, cam-

bista, (Sp.) cambiador de moneda, cambista.
Geldwisselaar = Argentarius.
Chanoine, m. (Fr.; spr. : sjanoaan)..
Kanunnik, domheer; Chanoinesse, vr.
(Fr. ; spr. : sjanoanes), stiftsdame.
Chanson, yr. (Fr.; spr.: sjanson). Lied;
— de geste (spr. : zjest), Oud-Fransch
heldendicht, b.v. la Chanson de Roland
(het Roelandslied); — a boire (spr.:
bwaar), drinklied; Chansonneeren, een
liedje maken op ; Chansonnette, vr.
(Fr.; spr.: sjansonnet), liedje ; Chansonnier, m. (Fr.; spr.: sjansonjee), liedjesdichter, liedjeszanger ; Chant, m. (Fr.;
spr.: sjan), gezang, het zingen ; — du coq,,
hanengekraai; Chantage, m. (Fr.; spr. :
slantaazje), afdreiging (art. 318 Wetboek
v. Strafrecht zegt : „Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechte-lijk te bevoordeelen, door bedreiging met
smaad, smaadschrift of openbaring van
een geheim, iemand dwingt hetzij tot de
afgifte van eenig goed dat geheel of ten
deele aan dezen of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een
schuld of het tenietdoen van een inschuld,.
wordt, als schuldig aan afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste,
drie jaren. Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klachte van hem tegen wien
het gepleegd is"); Chanterelle, vr. (Fr.
spr: sjanterel), quintsnaar; Chanteur, m.
(Fr.; spr. sianteur), zanger; Chanteuse,.
yr. (Fr.; spr. : sjanteuze), zangeres.
Chantier, m. (Fr.; spr. : sjantjee). Werf,
scheepstimmerwerf, werkplaats in de
open lucht.
Chantourneeren. Naar een model uitsnijden, uithollen.
Chanucka, (Hebr.). Tempelwijding.
Chaomantie, vr. (Gr.). Waarzeggerij
uit luchtverschijnselen ; Chaos, o. (Gr.),
baaierd, mengelklomp ; warboel ; Chaotisch, ongeregeld, verward.
Chapeau, m. (Fr.; spr.: sjapoo). Hoed;
manspersoon; kap, dekstuk ; verbindingsboogje boven twee noten ; kaplaken,
(Fr.), chapeau, droit de chapeau, (Eng.)

primage, hat money, (D.) Kapplaken,
Primage, Primgeld, (Ital.) CaPPa,
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lnaggto, (Sp.) capes, derecho de capa,

hom5). Kapittelhuis, gebouw bij Engelsche

kaplaken (Zie Wetboek van Kooph. art.
599. Verzekeringen zijn nietig, wanneer
zij gedaan zijn op de premien of het
kaplaken des schippers); Chapeau bas,
met den hoed af; Chapeau-claque, hoed
die opgevouwen worden kan ; Chapeau
rouge, kardinaalshoed.
Chapel, (Eng.; spr.: tjseppu/). Kapel,
kerkgebouw eener gemeente die niet tot
•de Engelsche staatskerk behoort.
Chapelet, m. (Fr.; spr.: sjaplee). Rozenkrans, paternoster.
Chapelgorris, mrv. (Sp.; spr. : tsjapelsworn's). Roodmutsen, lichte troepen der
Chrisdnos in de Baskische provincien,
tegenstanders der Carfisten.
Chapelle, yr. (Fr.; spr.: sjappel). Zie
Kapel. Chapelle ardente, (spr.: ardant).
Verlichte kapel, d. een met rouwfloers
behangen kamer waarin veel waskaarsen
branden en waarin een lijk geplaatst is;
Chapelle, hals eener viool.
Chapellerie, yr. (Fr.; spr. : sjapelrie).
Hoedenwinkel, hoedenfabriek.
Chaperon, m. (Fr.; spr.: siapron). Kaproen, kap ; vrouwenmutsje ; kap van een
muur ; beschermende geleider of geleidster eener jonge dame ; Chaperonneeren, een muur met een kap dekken;
een valk de kap opzetten; aan een jonge
dame beschermend geleide geven.
Chapeton, m. (Sp. ; spr. tsapeton).
Pas aangekomen Europeesche kolonist in
Zuid-Amerika.
Chapier, m. (Fr.; spr.: sjapjee). Gees-telijke die een koorkleed aan heeft ; kast
waarin de koormantels bewaard worden.
Chapiteau, m. (Fr. ; spr. : sjafiitoo).
(Zie Kapiteel). Dekstuk ; helm van een
distilleerkolf.
Chapitre, m. (Fr.; spr. ; sjapietre).
Hoofdstuk, kapittel ; vergadering der
domheeren of kanunniken ; Chapitreeren, kapittelen, de les lezen.
Chapon, m. (Fr.; spr.: sjapon). Kapoen ; Chaponnlére, yr. (Fr.; spr. ; sjaponjeer), schotel om een kapoen to braden;
plaats waar kapoenen gemest worden.
Chappars. Boden aan het Perzische hof.
Chappe (Claude). Ingenieur en natuurkundige (I763-1805); hij vervaardigde
de luchttelegraaf, die voor het eerst in
1793 dienst deed.
Chapsal. Fransch spraakkunstenaar
4787-1838).
Chaptal. Beroemd scheikundige (1756-1832) die minister werd onder Napoleon I ;
Chaptallseeren, zuren wijnmost door
bijvoeging van gemalen marmer en suiker
zoeter maken.
Chapter-house, (Eng. ; spr. : tsjeptur-

domkerken bestemd voor de vergaderingen van het domkapittel.
Char of Kar, yr. (Oudduitsch). Rouw,
klacht ; Charfreitag, m. (D.), Goede
Vrijdag.
Char, m. (Fr. ; spr. : sjar). Wagen,
kar ; Char-h-bancs, m., familiewagen.
Chara. Zeewier.
Charabia, m. (Fr. ; spr. : s/arabia). Koeterwaalsch.
Character. Zie Karakter.
Charade, vr. (Fr. ; spr. : sjaraad). Lettergrepenraadsel ; — en action, voorstelling
van zulk een raadsel door gebaren en
standen.
Charadsj, m. Turksch hoofdgeld dat door
Christenen en Joden opgebracht moet
worden ; Charadsji, m., ontvanger dezer
belasting ; Charadsji-Basji, m., hoofd der
ontvangers dezer belasting.
Charavari, mrv. Overbroek die in Hongarije bij het paardrijden gebruikt wordt.
Charancon, m. (Fr. ; spr. : sjaranson).
Kiander, korenworm.
Charbon, m. (Fr.; spr. : sjardon). Steenkool ; houtskool ; bloedvin ; pestbuil ;
brand in het koren ; Charbonnage, m.
(Fr. ; spr. : sjarbonnaazj), steenkolenmijn ;
Charbonnie, yr. (Fr.), op den rooster
gebraden stuk vleesch ; schets met boutskool ; Charbonnerie = Carbonarlsme ;
Charbonnier, m. (Fr. ; spr. : sjarbonjee),
kolenbrander ; la foi du charbonnier, het
geloof der goe gemeente ; charbonnier est
maitre chez lui, ieder is bass in zijn eigen
huis.
Charcuterie, yr. (Fr. ; spr. : sjarkuuterie). Spekslagerij, varkensslagerij ; allerlei
soort van varkensvleesch ; Charcutier,
m. (Fr. ; spr. : sjarkuutjee), varkensslager,
spekslager.
Chardon, m. (Fr. ; spr. : sjardon). Distel;
scherpe ijzeren punt op hekken en muren.
Chardsjie. Ministerie van buitenlandsche
zaken in Turkije.
Charesm. Vroegere naam van het tegenwoordige khanaat Kiwa.
Charge, yr. (Fr. ; spr. : sjarzje). Last,
vracht, dracht, lading ; moeite, zorg, kommer ; belasting ; ambt, bediening ; lading
van een vuurwapen ; aanval (mzonderheid der cavalerie) ; overdfeven voorstelling, caricatuur ; Chargé, (Fr. ; spr. :
sjarzjee), belast, beladen, geladen, overdreven ; lettre chargle, aangeteekende
brief ; Chargé d'affaires, zaakgelastigde ;
Chargeeren, (Fr. ; spr. : sjarzjeeren), aanvallen ; overladen ; overdrijven ; Charger
a fond (van de cavalerie), den aanval
doorzetten totdat de sabels de lichamen
der vijanden raken. Op het slag-veld van
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Aspern (z. a.) gaf den 21 Mei i8o9 maarschalk Lannes aan den onder zijn bevel geplaatsten maarschalk Bessieres de order
„de charger a fond". Bessiêres vatte deze
order als eene beleediging op, als zou hij
niet krachtig genoeg tegen de Oostenrijkers hebben geageerd en het scheelde
weinig of beide maarschalken hadden
geduelleerd ; belasten, bezwaren.
Charidsjiten, mrv. Mohamedaansche
sekte.
Charientisme, o. (Gr.). Zachte aanduiding van iets slechts (Zie Euphemisme);
scherts, geestig gezegde.
Chariot, m. (Fr.; spr. sjarjoo). Wagen.
Charis, yr. (Gr.). Bevalligheid, aanminnigheid, liefelijkheid ; in de Grieksche
mythologie de godin der bevalligheid, in
de Ilias van Homerus degemalin van
Vulcanus ; Chariten, mrv. = Gratien;
Chariten, ordebroeders van den regel
van Sint-Augustinus, die zich met het
verplegen van zieken belastten; Charisia,
vr. (Gr.), aanminnige, liefelijke; Charisius, m., aanminnige, liefelijke; Charisma
(mrv. Charismata), o., gunst, gave; Charisterium, o. belasting of gift die als de
nood dringt, door hisschoppen van kerken
en geestelijken geheven wordt; Charisticum of Charisticon, o., tegengeschenk,
vergelding; Charisticarii, mrv. (Gr.-Lat.),
personen die inkomsten van kloosters of
stichtingen trekken; Charistie. Zie Eucharistie.
Charitable, (Fr. ; spr.: sjarietaable).
Liefdadig, weldadig; Charitas, yr. de
dierbare; Charitatief, o. vrijwillige gift
geheven door den bisschop in zijn diocees;
Charite, yr. (Fr.; spr.: sjarietee), christelijke liefde, liefdadigheid, aalmoes ; charite
bien ordonnie commence par soi-meme, het
hemd is nader dan de rok.
Charity-school, (Eng. ; spr.: tsjeritieskoel). Armenschool, kostelooze school;
Charity-promotion, (Eng. ; spr.:promoosjun), bevordering tot een hoogeren rang
waarbij niet op bekwaamheid maar alleen
op het aantal dienstjaren gelet wordt;
charity begins at home, ieder is zich zelven
bet naast.
Charivari, m. (Fr.; spr. sjarivarie). Ketelmuziek; oorverdoovend bewijs van afkeuring; versierselen aan een horlogeketting; in het omberspel de vier vrouwen in g ene hand; Charivariseeren,
iemand ketelmuziek brengen; Charivarlseur, m., ketelmuziekmaker.
Charlatan, m. (Fr. ; spr.: sjarlatan).
Kwakzalver; pocher, zwetser, grootspreker; Charlataneeren, kwakzalveren ; bepraten, overreden; Charlatanerie, yr. (Fr.;
spr. ; sjarlatanerie), kwakzalverij, groot-
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spraak, bluf; Charlatanesk, kwakzalve rig ; Charlatanisme, o., kwakzalverij.
Charlemagne, (Fr.; spr.: sjarlemanje),
Karel de Groote; faire —, uitscheiden
met spelen na gewonnen te hebben, met
de winst gaan strijken.
Charles, m. (Fr. ; spr.: sjarle). Karel;
naam van een groot aantal vorsten :
Charles Martel (689-741), zoon van
Pepijn van Herstal, hofmeier, versloeg
in 732 de Arabieren bij Poitiers en beveiligde daardoor Europa tegen de Mohamedaansche overheersching; Charles
II, bijgenaamd de Kale, koning van
Frankrijk, sloot in 843 met zijn broeders
Lotharius en Lodewijk de Duitscher het
deelingsverdrag van Verdun; Charles III,
bijgenaamd de Eenvoudige, koning van
Frankrijk, stond Normandie aan Rollo of
en stierf te Peronne in 929; Charles V,
bijgenaamd de Wijze, koning van Frankrijk (1364-138o), heroverde bijna al de
door de Engelschen bezette provincien
(Zie Du Guesclin) en stichtte de Nationale
Bibliotheek te Parijs ; Charles VI, zoon
van den vorigen, versloeg de Vlamingen
bij West-Roozebeeke (Zie Artevelde), werd
krankzinnig en zijn koninkrijk, verscheurd
door de partijen der Bourgondiers en
Armagnacs, viel bijna geheel in de handen
der Engelschen; opera in vijf bedrijven
door Halevy, waarin het bekende lied
voorkomt : Guerre aux tyrans I jamais en

France, jamais l'Anglats n'y rignera l;
Charles VII, zoon van den vorigen, koning van Frankrijk, (1422-1461) bevrijdde
Frankrijk van de Engelschen (Zie Jeanne
d'Arc); Charles IX, tweede zoon van
Hendrik II en Catharina van Medicis
(1560-1576), onder wiens regeering de
Parijsche bloedbruiloft plaats had (24
Augustus 1572); Charles X, broeder van
Lodewijk XVI en Lodewijk XVIII, wien
hij in 1824 opvolgde, koning van Frankrijk, vaardigde de ordonnantien van 25
Juli 1830 uit, die aanleiding gaven tot de
Juli-omwenteling, waardoor hij uit Frankrijk verdreven werd; hij stierf te Goritz
in 1836 ; Charles d'Anjou, broeder van
den Heiligen Lodewijk, (1220-1285) werd
Koning van Napels en verloor Sicilie na
de Siciliaansche Vesper; Charles le 'remeraire (Karel de Stoute) (1433-1477),
laatste hertog van Bourgondie, nam den
koning van Frankrijk Lodewijk XI te
Pironne gevangen, werd door de zwitsers bij Granson en Morat (Murten) verslagen en sneuvelde bij het beleg van
Nancy; Charles-Quint (Karel V), zoon
van Philips den Schoone en Johanna de
Gekke (1500-1558), heer der Nederlanden
in 1515, koning van Spanje in 1516, keizer

CharHere

263

van Duitschland in 1519, voerde oorlog
tegen Frans I, koning van Frankrijk,
sultan Soliman II en de Protestanten in
Duitschland; hij deed in 1555 to Brussel
afstand van de regeering en bracht zijn
overige levensdagen door in het klooster
Yuste in Estramadura ; Charles-Albert,
koning van Sardine, werd door de Oostenrijkers in 1849 bij Novara verslagen
en deed afstand ten gunste van zijn zoon

Victor Emmanuel IL
Charliere, yr. (Fr. ; spr.: sjarjeer). Met
waterstof gevulde luchtballon naar den
natuurkundige Charles, die het eerst deze
wijze van vulling in toepassing bracht.
Charlotte, yr. (Fr.; spr.: sjarlot). Appelmoes met stukjes gebraden brood. Zie
Caroline.
Charmant, (Fr. ; spr.: sjarman). Bekoorlijk, allerliefst; Charme, m. (Fr.;
spr. : sjarm), betoovering, toovermiddel,
aanlokkelijkheid, bekoorlijkheid ; Charmeeren, betooveren, bekoren; Charmeur,
m. (Fr. ; spr.: sjarmeur), toovenaar, aangename prater.
Charmille, yr. (Fr.; spr.: sjarmielje).
Heg van hagebeuken; hagebeukenlaan.
Charnage, m. (Fr.; spr. : sjarnaazje).
Tied waarin vleesch gegeten wordt bij de
Catholieken.
Charnico, m. Zoete Spaansche wijn.
Charniire, yr. (Fr. ; spr. : sjarnjeer).
Scharnier.
Charon of Caron, m. (Gr.). Volgens de
Grieksche mythologie de veerman, die de
afgestorvenen over de Stzjx zette; zijn
loon werd den dooden in den vorm van
een zilverstukje (obulus =fo.o7V 2) tusschen
de tanden gestoken. Zie Acheron.
Charpie, yr. (Fr. ; spr.: sjarpie). Pluksel
voor wonden.
Charque, m. (Sp.; spr.: dsjarke). In de
lucht gedroogd vleesch.
Charras, (spr.: sjarra). Fransch kolonel,
minister van oorlog in 1848, die een merkwaardige verhandeling over den veldtocht van 1815 heeft geschreven.
Charrette, yr. (Fr. ; spr.: sjarret). Licht
rijtuig, karretje ; Charriage, m., vervoer
met wagens, voerloon.
Charta blanca, (Lat.). (Zie Blanket) ;
— cerata, waspapier ; — magna. (Zie
Magna charta); — pignorationis, pandbrief.
Charte, yr. (Fr.; spr.: sjart). Oorkonde,
handvest; grondwet; Charte constitutionnelle, Fransche grondwet van 1814 en
183o, die door Lodewijk XVIII gegeven
werd; zij stelde een volksvertegenwoordiging in die uit twee Kamers bestond
(Kamer der Pairs en Kamer der Afgevaardigden), de Pairs werden door den
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koning benoemd, de Algevaardigdm door
een zeer beperkt aantal kiezers gekozen;
de ministers waren verantwoordelijk en
konden in staat van beschuldiging gesteld
worden ; geen belasting kon geind worden,
als zij niet door de Kamers aangenomen
was; de wetsontwerpen werden door de
ministers namens den koning ingediend
en door de Kamers aangenomen of verworpen ; de Charte waarborgde de meeste
veroveringen der Revolutie van 1789; in
183o werd de Charte slechts op enkele
punten gewijzigd, o. a. werd de erfelijkheid van het Pairschap afgeschaft, de
zittingsduur der Kamer van Afgevaardigden van zeven op vhf jaar gebracht en
de census verlaagd ; Charte-partie, yr.
(Fr.; spr.: sjartepartie) = Cherteparty.
Charter, (Eng. ; spr. : tsjaawtur). Oorkonde ; vrijbrief ; voorrecht; concessie.
Charteren. (Fr.) affreter (prendre a
Toyer, a fret) (in de havens der Middellandsche Zee noliser), (Eng.) to charter,

to freight, to affreight, to hire, (D.) befrachten, mieten, chartern, (Ital.) noleggiare
(prender a nolo), (Sp.) fletar. Bevrachten,
huren (van een schip).
Chartered company, (Eng.; spr.: tsjaawEnd) Maatschappij die van de regeering
voorrechten heeft gekregen die in een
akte opgenomen zijn.
Chartiaticum, o. Geld voor papier,
bureaugeld.
Chartisme, o. Radicale hervormingsbeweging in Engeland zoo genoemd naar
het „Charter" waarin het program was
neergelegd. Deze beweging begon in 1838
en bereikte haar hoogtepunt in 1848;
Chartist, m., aanhanger van bovengenoemde beweging.
Chartophylax, m. (Gr.). Bewaarder
van oorkonden.
Chartre = Charte.
Chartreuse (Grande). Beroemd klooster
in 1082 bij Grenoble in het departement
der Isere gesticht; likeur welke in dat
klooster vervaardigd wordt; Chartreux,
m., Karthuizermonnik.
Chartularium, o. (Lat.). Bewaarplaats
van oorkonden; kerkarchief ; ChartulaHen, mrv., afschriften of lijsten van oorkonden.
Charybdis, vr. (Gr.). Draaikolk in de
straat van Messina tusschen Calabrie en
Sicilie; van Charybdis op Scylla vervallen,
van kwaad tot erger vervallen, van den
regen in den drup komen. Zie Scylla.
Chasan. Voorbidder in de synagoge.
Chasideer, Chasidim, (Hebr.). Naam
van een streng orthodoxe Joodsche sekte;
Chasidisme, o., de gewone godsdienstgebruiken overdriven.

Chasms
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Chasms, o. (Gr.). Kloof, kolk ; het wijd
openen van den mond ; Chasmodie, vr.,
het aanhoudende geeuwen; in de redekunde = Hiatus; Chasmodisch, geeuwend,
gapend; Chasmus, m., het gapen, geeuwen,
de geeuwzucht.
Chime, (Nebr.). Bruiloft.
Chaspe, vr. Kinderpokken.
Chasse, yr. (Fr. ; spr.: sjas). Jacht,
jachtpartij.
Chasse, m. (Fr.; spr.: sjassee). Zijdelingsche danspas ; Chasse-croise, (spr. :
krowazee) m., danspas waarbij de dansende
paren elkander voorbijgaan.
Chasse (baron). Nederlandschgeneraal
(1765-1848), die zich onderscheidde in
den veldtocht tegen de Engelschen en
Russen in Noordholland in 1799 ; hij streed
in Spanje tegen de Engelschen en kreeg
er den bijnaam van generaal-bajonet; op
het slagveld van Waterloo (18 Juni 1815)
viel hij tegen het einde van den slag de
Fransche keizerlijke garde aan; den 27
October 1830 bombardeerde hij Antwerpen
en in December 1832 verdedigde hij de
citadel van Antwerpen tegen de Franschen.
Chasseki of Chasseki-Sultana, yr.
Die vrouw van den sultan van Turkije,
die de moeder van den troonopvolger is.
Chasse-maree, m. (Fr.; spr.: sjasmaree.).
Vischjager, klein vaartuig met twee
masten ; voertuig waarmede versche zeevisch, oesters en mosselen zoo spoedig
mogelijk ter markt worden gebracht.
Chasse-neige, yr. (Fr. ; spr. : sjasneezje).
Sneeuwschepper aan een locomotief.
Chasse-partie, yr. Verdeeling van den
buit bij) zeeroovers.
Chassepot, o. Naam van het in 1866
in Frankrijk ingevoerde achterlaadgeweer,
zoo genoemd naar den uitvinder ; het is
vervangen door het Lebelgeweer.
Chasseur, m. (Fr.; spr.: sjasseur). Jager;
— cheval, jager te paard ; — a pied,
jager te voet : — d' Afrique, Afrikaansche
jager te paard (cavaleriekorps in Algerie).
Chassie, yr. (Fr.; spr,: sjassie). Ettering
van de randen der oogleden, leekoogen ;
Chassieus, leekoogig.
Chassis, m. (Fr.; spr. : sjassie). Omlijsting, raam; glasraam op een broeibak.
Chata, vr. Boerenhuis in Klein-Rusland.
Chateau, m. (Fr. ; spr.: sjatoo). Kasteel,
burcht, slot ; Châteaux en Espagne, (spr.:
sjatoozanespanje), luchtkasteelen; ChateauLafitte, — Margaux, fijne wijnsoorten,
zoo genoemd naar kasteelen van denzelfden naam; Chatelain, m. (Fr.; spr.:
sjatelein), burchtheer, slotvoogd ; Chatelaine, vr. (Fr. ; spr.: sjateleine), burchtvrouw, slotvoogdes; lange gouden ketting
die de vrouwen om den hals dragen ;

ChaUffe-pied

Chiltelet, m. (Fr.; spr.: sjalelee), kasteeltje,
k grand Cheitelet, voormalige rechtbank
te Paris; le petit Chettelet, voormalige gevangenis te Parijs ; place du Chet' telet,
te Parijs aan den rechteroever der Seine,
Seine
waar zich twee bekende schouwburgen
bevinden : le theatre du Chatelet en le

theatre Sarah Bernhardt.
Chateaubriand (Burggraaf van). Beroemd Fransch prozaschrijver (1768-1848),
minister onder de Restauratie; zijn voornaamste werken zijn : le Genie du Christi-

anisme, Atala, Rene, le Dernier des Abettcerrages.
Chateaubriant, m. (Fr. ; spr. : sjatoobriean). Dik gesnedene en geroosterde
schijf ossenvleesch met gebakken aardappels en champignons of truffels.
Chathamlicht, o. (Eng.; spr. : sjetkm).
Licht voor optische nachtsignalen, dat
door het inblazen van fijngewreven houtskool, bars of magnesium versterkt is.
Chaton, m. (Fr. ; spr. : sjaton). Katje ;
zaadhuisje ; kas van een ring waarin de
steen gevat is.
Chatouilleeren, (Fr.; spr. : sjatoeljeeren). Kittelen ; Chatouilleux (Fr.; spr.:
sjatoeljeu), kittelachtig; kitteloorig ; lastig,
netelig.
Chat-Scherif. Zie Hatscherif.
Chattak, Britsch-Indisch gewicht =
58,3 gram.
Chatterton, (Eng. ; spr.: sjettertun).
Engelsch dichter (1752-1770); titel van
een drama van Alfred de Vigny, waarin
de hoofdpersoon een miskend dichter is
die zich van het leven berooft; Chatterton-compound, (Eng.), mengsel van
Zweedsche teer, hars en guttapercha, dat
bij de fabricatie van electrische kabels
gebruikt wordt.
Chaudeau, m. (Fr.; spr. : sjoodoo).
Kandeel, warme wijn met eieren.
Chaudepisse, vr. (Fr. ; spr. sjoodpies).
Druiper.
Chaudesch. Joodsche maand van de
eene nieuwe maan tot de volgende.
Chaud-froid, m. (Fr.; spr. : sjoofrowa).
Warm gereed gemaakt gevogelte of wild
om lm gegeten te worden met mayonnaisesaus.
Chaudiire, yr. (Fr. ; spr. : sjoodjeer).
Stoomketel; — tubulaire, vlampijpen.
Chauffe-pied, m. (Fr.; spr. : sjoofbee)
= Chaufferette, yr. (Fr. ; spr.: sjoofret).
Stoof; komfoor om de spijzen warm te
houden; Chauffeur, m. (Fr.; spr.: sioofeur), stoker; bestuurder van een automobiel; Chauffeurs, mrv., rooversbenden
in het oosten en het hidden van Frankrijk
van 1795 tot 1803; zij drongen des nachts
in afgelegen woningen binnen, knevelden
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de bewoners en hielden hunne voeten
boven een groot vuur om hen te laten
zeggen waar zij hun geld, hunne kleinoodien,
enz. verborgen hadden.
Chaumlêre, yr. (Fr. ; spr.: sjoomjeer).
Met stroogedekte hut, nederige stulp.
Chaus. Moeraslynx.
Chaussee, vr. (Fr.; spr.: sjoossee).
Straatweg, bestrate rijweg; dam, kadijk;
Chausseeren, van schoeisel voorzien ;
Chausson, m. (Fr.; spr.: sjoosson), sok,
slof, schermpantoffel; appeltaartje ; Chaussure, m. (Fr.; spr.: sjoossuur), schoeisel,
schoenwerk. Zie Ponts et Chaussees
en Rez-de-chaussde.
Chauve-souris, vr. (Fr.; spr.:sjovesoer:).
Vleermuis; donkere domino met kap op
een gemaskerd bal. Zie Chiroptera.
Chauvin, m. (Fr.; spr.: sjoovein). Naam
van een oud-soldaat van Napoleon, die
de hoofdpersoon is in een blijspel van
Scribe en die de nederlaag der Franschen
bij Waterloo vooral op de Duitschers wil
wreken ; Chauvinisme, o., overdreven
vaderlandsliefde, blinde ingenomenheid
met alles wat het vaderland betreft;
Chauvinist, m., hartstochtelijk vader'ander, blinde bewonderaar van alles wat
het vaderland betreft; Chauvinistisch,
overdrevend vaderlandslievend.
Chavass. Zie Kawas.
Chebec of Chebek, m. (Fr.; spr.:
sfebek). Klein driemastschip in de Middellandsche zee.
Check; (Eng; spr.: sjek). (Fr.) cheque,

-(D.) Check, (Ital.) cheque, (Sp.) cheque.
Bevel tot betaling dat iemand aan zijn
bankier geeft ; het duidt de plaats aan,
waar het getrokken is, het wordt voluit
gedateerd en door den trekker geteekend;
het kan alleen op zicht getrokken worden ;
het kan worden afgegeven aan toonder
of ten behoeve van een bepaalden persoon
of aan order; in dit laatste geval kan het
geendosseerd worden. De houder van
een check moet de betaling er van
vorderen binnen 5 dagen, de datum van
afgifte inbegrepen, als de check getrokken
is op de plaats van afgifte; binnen acht
dagen, als zij uit een andere stad getrokken is ; (Fr.) cheque barn, (Eng.)

crossed check, (D.) gekreurter Check, (Ital.)
cheque sbarrato, incrociato, (Sp.) cheque
cruzado, barrado, gekruiste check, zeer
in gebruik in Engeland en Duitschland
om aan een bankier order te geven, niet
om de in de check vermelde som uit te
betalen, maar om die som op rekening
van een derden persoon over te brengen;
Aeze check wordt gekruisd genoemd,
, omdat zij tusschen twee evenwijdige
lijnen de aanduiding not negociable (niet
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verhandelbaar) of nur zur Verrechnung
(alleen tot verrekening) bevat ; het gebruik der gekruiste checks biedt volkomen
veiligheid aan in geval van diefstal of
verlies, daar zij in de handen van derden
waardeloos zijn ; Checkboek, o., (Fr.)
carnet (livret) de cheques, chiquier, (Eng.)
check book, (D.) Checkbuch, (Ital.) libro

(libretto) de cheques, (Sp.) talonario de
cheques, zakboekje waaruit men de checks
afscheurt.
Cheder, yr. (Hebr.). Kamer; bijzondere
Israelitische lagere school.
Cheer, (Eng. ; spr. : tsjier). Geroep van
goedkeuring en bijval, gejubel.
Chef, m. (Fr.; spr.: sjej). Hoofd;
opperhoofd, aanvoerder, veldoverste ;
voornaamste gedeelte, hoofdbestanddeel,
hoofdpunt; — de cuisine, opperkok, keukenmeester ;
d'escadre, bevelhebber
over een eskader; d'escadrons, majoor
der cavalerie in het Fransche leger;
file, vleugelman; — d'oeuvre (spr.:
—de
cheedeuvre), meesterstuk; — d'orchestre,
orkestdirecteur ; general en chef, opperbevelhebber, ridacteur en chef, hoofdredacteur.
Chef-lieu, m. (Fr.; spr.: sjeflieu).
Hoofdplaats.
Cheik = Scheik.
Cheilalgie, yr. (Gr.). Pijn in de lippen;
Cheilangloscopie, vr. waarneming van
den bloedsomloop in 'het slijmvlies der
lippen onder het microscoop ; Cheilinus,
lipvisch ; Cheilitis, vr., ontsteking der
lippen ; Cheilocace, vr., ziekte in de
lippen ; Cheilocarcinoma, kanker in de
lippen; Cheiloncus, m., zweer aan de
lippen ; Cheilopharanx, yr., hazenlip ;
Cheilophyma, o., gezwel aan de lippen;
Cheiloplastie of Cheiloplastiek, vr.,
kunstmatige vorming van lippen door
middel eener heelkundige bewerking;
Chellorrhagie, vr., het bloeden uit de
lippen.
Cheimetlon of Chimetlon, o. (Gr.).
Winterhanden.
Cheiranthus. Plantensoort uit de familie der Cruciferen (violier).
Cheirapsie. Zie Chirapsie.
Cheiriater = Chirurg.
Cheirographum. Zie Chirographum.
Cheiromys, m. Viervoetig dier op
Madagascar, dat op een make op spookdier gelijkt en aan elk zijner pooten vijf
lange vingers heeft.
Cheironomie. Zie Chironomie.
Cheiroptera, mrv. (Gr.). Handvleugeligen, vleermuizen.
Cheirorrheuma. Zie Chirorrheuma.
Cheiroscopie = Chiromantie.
Cheirospasmus, m. (Gr.). Schrijfkramp.

Cheirotherium
Cheirotherium. Zie Chirotheriuni.
Cheirotonie, vr. (Gr.). Stemming door
middel van het opsteken der handen.
Chekenbiaderen. Bladeren van Eugensa Chekaro, een myrtacee in Chili.
Chelae cancrorum, mrv. (Lat.). Scha..,.
ren van kreeften.
Chelerythrine, yr. Alailoide die uit
zwaluwwortel of schelkruid (Chelidonium
maius) verkregen wordt.
Chelidine, yr. Alcalolde die uit zwaluwwortel of schelkruid verkregen wordt.
Chelidon, yr. (Gr.). Zwaluw.
Chelidonias, m. (Gr.). Zwaluwwind,
voorjaarswind, omdat met dezen wind
de zwaluwen komen.
Chelidonine, yr. = Chelidine.
Chelidonium. Schelkruid, zwaluwwortel, plantensoort uit de familie der
Papaveraceen, zoo genoemd omdat men
geloofde, dat de zwaluw deze plant gebruikte om haar jongen weder ziende te
maken; deze plant groeit op oude muren
en is ook bekend onder den naam van
lepelblad.
Chelidonisma, o. (Gr.). Volkslied op
den terugkeer der zwaluwen in Griekenland.
Chelidoxanthine, yr. (Gr.). Gele kleurstof die aangetroffen wordt in de bladeren en bloemen van Chelidonium maius.
Chelifer, m. Boekschorpioen ; Cheliferisch, van tangen of scharen voorzien;
Cheliform, in den vorm van tangen of
scharen.
Chelinqne, yr. Soort van platboomd
vaartuig op de kust van Coromandel.
Chelone. Plantensoort uit de familie
der Scrophulariaceen.
Chelone, yr. (Gr.). Zeeschildpad; Cheloniet, yr., schildpadsteen; Chelonitisch,
schildpadachtig; Chelonophaag, m., schildpaddeneter.
Chelys, (Gr.). Eigenlijk schildpad ; in de
oudheid werd dit woord gebruikt om de
her aan te duiden, en in de the en 17e
eeuw de luit.
Chelyskion, o. (Gr.). Hevige korte
hoestbui.
Chemiater, m. (Gr.). Geneeskundige
wiens behandeling op de scheikunde gegrondvest is; Chemiatrie, yr., geneeswijze welke op de scheikunde berust ;
Chemiatrisch, op de scheikunde berustend.
Chemicus, m. (Gr.). Scheikundige;
Chemie, yr., scheikunde ; Chemiglyphie,
yr., het gereedmaken van clichés voor
den druk; Chemigraphie, yr., of Zincographie, vr., het gereedmaken van prenten voor den druk op zinken platen door
middel van het etsen ; Chemigrapheeren,
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langs scheikundigen weg teekeningen,
prenten, enz. reproduceeren; Chemicalien,
scheikundige stollen en voortbrengselen.
Chemin, m. (Fr.; spr.: sjemein). Weg ;
— couvert (spr. : koeveer), bedekte weg
eener vesting ; — de fer, spoorweg.
Cheminee, yr. (Fr. ; spr.: sieminee).
Schoorsteen; schoorsteenmantel; it faun
faire une croix a la cheminee, dat mag
wel met krijt aan den balk geschreven
worden. '
Chemisch. Scheikundig.
Chemise, yr. (Fr.; spr.: sjemieze).
Hemd; overtrek, omkleedsel ; en bras de
chemise, in zijne hemdsmouwen, zonder
een jas aan te trekken; Chemiserie, yr.,
hemdenwinkel, vervaardiging en verkoop
van linnengoed voor heeren ; Chemisier,
m. (Fr.; spr.: sjemiezjee), hemdenmaker,.
handelaar in linnengoed voor heeren;
Chemisette, yr., halfhemdje.
Chemisme, o. (Gr.). Theorie die het
ontstaan en de instandhouding van alle
dingen door een scheikundig proces verklaart ; Chemist --= Chemicus.
Chemitypie, vr. (Gr.). Handelwijze om
etsen en gravures door chemische hulpmiddelen voor den druk op de gewone
pers gereed te maken.
Chemosis, yr. (Gr.). Ontsteking en op-zwelling van het bindvlies der oogen.
Chemsin, mrv. (Arab.). Eigenlijk de
vijf vingers, de vijf dagelijksche gebeden
der Mohamedanen.
Chenal, m. (Fr.; spr. : sjenal). Vaargeul
tusschen klippen en ondiepten, zeegat.
Cheng en Tsjeng. Chineesch blaasinstrument.
Chenille, yr. (Fr.; spr.: sjenielje). Rups ;.
zeker boordsel of koord ; huisgewaad.
Chenopodium. Ganzevoet, plantensoort
uit de familie der Chenopodtacen.
Chequard, m. (Fr. ; spr.: sjeekaar). Degene die zich door middel van cheques
(Zie Check) laat omkoopen.
Cher, m., Clare, yr. (Fr.; spr.: sjeer),
(Eng.) dear, (D.) teuer, (Ital.) caro, (Sp.)
caro. Duur; (Fr.) cherti, (Eng.) dearness,
(D.) Teuerung, (Ital.) carestia, rincaro, (Sp.)
carestia, encarecimiento, duurte.
Cherchez la femme, (Fr.; spr. • sjersjee
la faam). Zoek de vrouw, telkens terugkeerend gezegde van een politie-ambtenaar in een tooneelstuk van Alexandre
Dumas; deze ambtenaar is van meening,
dat de een of andere vrouw de oorzaak
is van elke misdaad ; Chercheur m.
(Fr. ; spr.: sjersjeur), zoeker, napluizer.
Cherem, (Hebr.). Banvloek, ban.
Cheri, (Fr.; spr.: sjeerie). Veelgeliefd,
dierbaar.
Cherquemolles,mrv.(Fr.; spr.: sjerkniol).

Chersonesus
Oostindisch katoen ; effen stof die uit
zijde en vezels van boomschors bestaat.
Chersonesus, yr. (Gr.). Schiereiland ;
Thracische —, het schiereiland van Gallipoli of der Dardanellen ; Taurische —,
de Krim ; Cimbrische —, Jutland.
Chertepartij, yr. (Fr.) charte-partie,
(Eng.) charter party, (D.) Frachtvertrag,
Certepartie, (Ital.) polizza di noleggio, (Sp.)
poliza de fletamento, carta-partida. Overeenkomst die het huren van een schip
ten doel heeft ; dit contract behelst den
naam en de grootte van het schip, den
naam van den schipper, de namen van
den vervrachter en bevrachter of inlader,
de plaats en den tijd, welke tot lading
en lossing bepaald worden, de bedongene
vracht, de bepaling of de bevrachting is
voor het geheele schip of voor een gedeelte, de bedongene schadeloosstelling
ter zake van vertraging (Zie Wetboek van
Koophandel, artt. 453 en volgende).
Cherub, m. (Hebr.). Schitterende engel;
fabelachtig wezen dat uit deelen van den
mensch, den stier, den leeuw en den
arend, als zinnebeelden van macht en
kracht bestond ; Cherubim, mrv., bewakers van het paradijs en van de arke
des verbonds.
Cherubini. Beroemd componist (176o'842).
Cherusken, mrv. Germaansche yolksstam ten noorden van de Harz, waartoe
Arminius behoorde.
Chester, (Eng. ; spr. : tsjestur). Stad in
Engeland, waaruit een beroemde kaassoort komt.
Chetib, (Hebr.). Wijze van den Hebreeuwschen bijbel te lezen.
Chetif,(Fr.;spr.:sjeetief).Nietig,armzalig.
Cheval, m. (Fr.; spr. : sjevaal). Paard ;
— de frise, Spaansche ruiter ; Chevaleresk, ridderlijk ; Chevalerie, yr., ridderschap ; Chevalet, m., schraag, bok, ezel,
schildersezel; kam eener viool ; folterwerktuig ; Chevalier, m. (Fr. ; spr. slevaaljee), redder ; — d'industrie, oplichter,
slimme afzetter ; — errant, dolende ridder ; — de la triste figure, Don Quixote ;
Chevaliêre, vr. (Fr. ; spr. : sjevaaljeer),
vrouwelijk lid eener ridderorde ; Chevalier sans peur et sans reproche (spr. :
san peur e san reprosje) = Bayard ; Chevauchement, m. (Fr.; spr.: sjevoosjeman),
gootsgewijze lagging der bladeren ; het
over elkander schuiven van de stukken
eener beenbreuk ; Chevau-leger, m. (Fr.;
spr. : sjevooleezjee), lichte cavalerist.
Chevecier, m. (Fr. ; spr. : sjevesjee).
Opperste kanunnik, die het opzicht heeft
over de waskaarsen en bewaarder der
schatkamer is.
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Chevelu, (Fr. ; spr. : sjeveluu). Langharig ; cuir (spr. : kwier) chevelu, dat gedeelte der huid op het hoofd, waarop
het haar groeit ; rois (spr. : rowa) chevelus, de Merovmgische koningen van
Frankrijk ; Chevelure, yr. (Fr. ; spr. : sit,veluur) hoofehaar.
Chevet, m. (Fr. ; spr. : sjevee). Hoofdeneind van een bed of ledikant.
Cheveux postiches, mrv. (Fr. ; spr. :
sjeveu postiesje). Valsch haar.
Cheviot. Engelsch en Schotsch kamgaren.
Chevre, yr. (Fr. ; spr. : sjeevre). Geit ;
bok om masten in schepen te zetten ;
zaagstelling ; kaastafel.
Chevreau, m. (Fr. ; spr.: sjevroo). Geitje,
geitenleder.
Chevron, m. (Fr. ; spr. : sjevron). Dakspar ; keper in de wapenkunde ; dienststreep op de mouw van een soldaat en
onderofficier ; omgebogen toonteeken ;
Chevronne, met vele dienststrepen, oudgediende •; Chevrotement, m. (Fr. ; spr. :
sjevroteman), het trillen der stem bij het
zingen ; Chevroteeren, jongen werpen
(van geiten) ; springen, huppelen, dartelen ; zip geduld verliezen, driftig worden ;
met een trillende stem zingen.
Chevrotin, m. (Fr. ; spr. : sjevrotein).
Huid van jonge reebokken ; zeemleder.
Chez soi, (Fr. ; spr. : sjeesowa). Te huis.
Chiamata, yr. (Ital.; spr. : kiamata).
Geroep ; het roepen om een schrijver of
een tooneelspeler op het tooneel te
doen verschijnen ; teeken in geschriften
dat naar iets verwijst.
Chianti, (Ital. '- spr. : kiantie). Wijnbouwende streek in Toscane ; wijn die
daar vandaan komt.
Chiaroscuro, (Ital.). Zie Clair-obscur.
Chiasma, o. Teeken van een Grieksche
X; het teeken om plaatsen in een tekst
aan te duiden, die men voor onecht houdt;
Chiasmus, kruisgewijze plaatsing; Chiastisch, op de wijze van een Grieksche
X, kruisgewijze geplaatst.
Chiaster, m. (Gr.). Kruisverband.
Chiastoliet, m. (Gr.). Soort van andalusiet, aluminiumsilicaat.
Chiave, yr. (Ital.; spr.: kiave). Notensleutel.
Chibouk, m. (spr.: sjiboek). Lange
Turksche tabakspijp.
Chibrah. Israelitische lengtemaat =
I000 el.
Chic, m. (Fr.; spr.: sjiek). Groote handigheid in het schilderen • sierlijkheid in
kleeding en manieren; bevallige zwier;
losheid; Chicandard, zeer sjiek.
Chica, m. (Fr.; spr.: sjieka). Roode
kleurstof uit de bladeren der Bignonia
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Chica, waarmede de Zuidamerikaansche
Indianen zich verwen.
Chicane, yr. (Fr.; spr. : sjiekaan). Spitsvondigheid, haarklooverij, muggenzifterij,
woordenvitterij, nietig voorwendsel; rechtsverdraaiing ; Chicaneeren, vitten, haarklooven, lastig maken, zaniken; Chicamerle, yr., gezanik, het ioeken van spijkers
op laag water; Chicaneur, m., muggenzifter, haarkloover, zaniker, rechtsverdraaier.
Chicarot = Chica.
Chicha, yr. (Sp.; spr.: tfietsja). Een uit
planten (mays, rijst, palmen) verkregen
bedwelmende drank.
Chief, m. (Eng.; spr.: tsjief) = Chef.
Chien, m. (Fr.; spr.: sjiein). Hond ; —
couchant (spr.: koesjan), staande hond,
patrijshond ; — courant (spr.: koeran), hazewindhond.
Chiffon, m. (Fr.; spr. : sjiefon). Vod,
lor, nesterij mode-artikel voor dames;
Chiffonnage, m. (Fr.; spr.: sjiefonnaazje),
verkreukeling, verfrommeling, opnaaisel
metplooien; Chiffonneeren, verkreukelen,
verfrommelen, hinderen, kwellen ; Chiffonnier, m. (Fr.; spr.: sjiefonjee), voddenraper; Chiffonnare, yr. (Fr.; spr.: sjiefonjeer), meubelstuk met schuifladen, uitzoekster van vodden in een papierfabriek.
-Chiffre, m. (Fr.). Cijfer, getalmerk;
naamcijfer ; geheim schrift; Chiffreeren,
cijferen, met cijfers merken, in geheim
schrift schrijven; Chiffreur, m., cijferaar,
degene die in geheim schrift schrijft.
Chignon, m. (Fr.; spr. : sjienjon). Nek ;
haarbundel achter aan het hoofd.
Chike of Tsjike, yr. Zandvloo in MiddenAmerika,
Chilat, m. Een door den sultan van
Turkije geschonken eerekleed.
Childe, (Eng. ; spr. ; sjeilde). Titel die
de oudste zoon uit een adellijke familie
vroeger voor zijn naam plaatste totdat
hij de titels zijner voorouders erfde ;
Childe Harold, gedicht van Byron.
Childebert of Hildebert. Degene die
in het gevecht uitblinkt ; Childebert I,
zoon van Clovis, (511-558).
Childerich of Hilderich. Degene die
vele gevechten heeft bijgewoond ; Childerich III (742-752) was de laatste der

Merovingers.
Childreniet, o. Soort van lazuliet bij
Tavistock in Engeland ; waterhoudend
phosphaat van aluminium, ijzer en magnesium.
Chiler-Basji, m. Opperschenker van
den sultan.
Chiliade, yr. (Gr.). Het getal duizend,
het aantal duizend.
Chiliarch, m. (Gr.). Hoofdman over
duizend.

Chinadine
Chillasme, m. Grieksche naam van
het duizendjarig rijk (Zie Millennium),
het geloof daaraan ; Chiliast, m., diegene die aan de komst van het duizendprig rijk gelooft.
Chiliogoon, o. (Gr.). Duizendhoek.
Chilisalpeter, o. Natronsalpeter, salpeterzure natron in Chili.
Chillon. Kasteel en voormalige staatsgevangenis in het Zwitsersche kanton
Waadtlandgebouwd op een rots aan
den oever van het meer van Geneve bij
Vevey ; dit kasteel is bekend door de
gevangenschap van Bonnivard, welke
door Byron is bezongen in zijn Prisoner

of Chillon.
Chilo. Zie Kilo.
Chiloplastiek = Cheiloplastiek.
Chi lo sa ? (Ital. ; spr. : kilosa). Wie
weet het ?
Chilperich of Hilperich. De behulpzame, de helper.
Chiltern hundreds.:
spr. :
tern hundridz). Bezittingen der Engelsche
kroon in Buckinghamshire en Oxfordshire.
Chiluf, m. (Hebr.). Wisselbrief.
Chimera, yr. (Gr.). Fabelachtig dier
dat den kop van een leeuw, het lichaam
van een geit en den staart van een draak
had en vuur spuwde (Zie Bellerophon);
Chimere, vr. (Fr. ; spr. : sjiemeer), hersenschim, ijdele waan ; Chimeriek, hersenschimmig Chimeriseeren, zich bezig
houden met hersenschimmen.
Chimetlon. Zie Cheimetlon.
Chimon, m. (Gr.). Storm, koude winter ;
hevige koude koorts.
China, (Eng. ; spr. : tsjeine). Porselein ;
— clay (spr. : klee), porseleinaarde.
Chinagras. Chineesche hennep, vezel
van de schors van Boehmeria nivea.
Chinampas, mrv. (Sp.; spr.: tsjinampas). Drijvende tuinen in Mexico.
Chincha, yr. (Sp.; spr. : tsjintsja). Amerikaansch stinkdier, voskonijn; Chinchilla,
yr. (spr.: tsjintsjilja). Chileensch knaagdier met grijsachtig vel; de hued van dat
dier.
Chineeren, (Fr.). De schering bloemen,
d. i. de schering zoodanig kleuren dat zij
in het weefsel een teekening to voorschijn
brengt.
Chinine = Kinine.
Chininum muriaticum. Zoutzure kinine;
— phosphoratum, phosphorzure kinine;
-- sulphuricum, zwavelzure kinine.
Chino, m. (Sp.; spr.: tsjieno) = Zambo.
In Peru afstammeling van een neger en
een Indiaansche vrouw, m Argentine van
een blanke en een Indiaansche vrouw,
in Mexico een in dat land geboren neger.
Chinoldine, yr. Een bij de bereiding
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van kinine verkregen nevenproduct.
Chino's, m. (Fr.; spr.: sjienozva). Chinees;
iemand met een zonderling voorkomen
of karakter; Chinoiserie, g r. (Fr.; spr.:
sjienowazri), Chineesche smaak in waren
en versieringen; kleingeestigheid, nesterij
van ingewikkelden aard.
Chiocorca. Sneeuwbes, plantensoort
uit de familie der Rubiaceen.
Chionanthus. Sneeuwboom, plantensoort uit de familie der Oleacein.
Cbiostro, o. (Ital.; spr.: kiostro). Klooster•
zaal, kruisgang.
Chiourme, yr. (Fr.; spr.: sjieoerm).
Troep galeiboeven.
Chipage, m. (Fr.; spr. sjiepaazje). Bereiding van leder op de Deensche manier.
Chipolin, m. (Fr.; spr.: sjieftoolein).
Geverniste waterverfschildering.
Chippur. (Hebr.; spr.: kippoer). Verzoening ; Jom Chippur, verzoendag.
Chique, yr. (Fr.) Zie Chike.
Chiquito, m. (Sp.; spr. sjieghito). Sigaar
voor vrouwen; Indiaansche stam.
Chir = Chirurg.
Chiragoon, m. (Gr.). Handleider, toestel
die de hand van een blinde bij het schrijven
leidt opdat de halen niet in elkander verward raken; Chiragra, o. (Gr.), jicht in
de handen. (Zie Arthritis manus); Chiragreus, die jicht betreffend ; Chirapsie, vr.,
het handgemeen zijn; in de kunsttaal der
worstelaars het omslingeren van den
tegenstander met de armen om hem zoo
op den grond te werpen ; het aanraken
met de handen = Magnetiseeren; Chirarthrocace, yr., ziekte der handgewrichten; Chiriater = Chirurg; Chiriatrie, yr.
= ,Chirurgie en Zoomagnetisme.
Chirimoya, yr. (Sp.). Honigappel, suikerappel.
Chirisis, yr. en Chirisme, m. (Gr.).
Behandeling met de hand ; heelkundige
operatie ; Chiriet, m., druipsteen die op
een menschenhand gelijkt.
Chirka i Scherif. Heilige rok, d. i. de
mantel van den profeet Mohamed, hoog
vereerde reliquie der Mohamedanen.
Chirogrammatomantie, yr. (Gr.). Kunst
om het karakter en de eigenschappen
van een mensch uit zijn schrift te leeren
kennen ; Chirographarisch, handschriftelijk ; Chirographarische cred iteur,
schuldeischer, voor wien geen andere zekerheid hestaat dan een door den schuldenaar afgegeven Chirographum of schuldbekentenis, wiens vordering dus niet gedekt is door pand of hypotheek ; Chirom., iemand die zich door zijn
vingers verstaanbaar maakt ; Chirologie,
yr., vingertaal ; Chiromant, m., handwaarzegger, waarzegger uit de lijnen der
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hand ; Chiromantie, vr., handwaarzeggerij, voorspelling nit de lijnen der hand.
Chironectes. Zeepad.
Chironium, o. Verouderde ingewortelde
en kwaadaardige zweer.
Chironomie, yr. (Gr.). De beweging
der handen naar bepaalde regels om
daardoor iets uit te drukken, vooral bij
het dansen ; pantomime (z. a.) ;
noom, m., degene die de handen naar
bepaalde regels beweegt, pantomimespeler ; Chiroplast, m., handleider, toestel
om bij het pianospelen de handen recht
te houden ; Chiroplastiek, yr., het boetseeren ; Chiropotisch, uit de hand drinkend ; Chiroptera, mrv., handvleugeligen,
vleermuizen; Chirorrheuma, gezwel van
vocht in de hand; Chirotheek, yr., handverband, heelkundige handschoen ; handschoen in de oudheid en de middeleeuwen
die bij het kroningsgewaad van den keizer
en het bisschoppelijk ambtsgewaad
hoort ; Chirotherium, o., handdier, weinig
bekend voorwereldlijk dier ; Chirothesie,
yr., genezing door het opleggen der
handen = Zoomagnetisme.
Chiroute, yr. (Fr. ; spr. : sjiroet). Sigaar
(bij zeelieden).
Chirurg, m. (Gr.). Heelkundige ; Chirurgaat, 0., betrekking of ambt van heelkundige; Chirurgie, yr., (eigenlijk handenarbeid) heelkunde ; Chirurgisch, heelkundig ; Chirurgus = Chirurg, Chirur*
gus juratus, beeedigde heelkundige ; Chirurgijn, m., wondheeler, heelkundige.
Chitappa, yr. (Sp. ; spr. : tsjietafifia).
Luit.
Chitarra, yr. (Ital. spr. : kitarra). Gitaar;
Chitarrone, m., basgitaar (een op een
luit gelijkend basinstrument in de 17de
en i8de eeuw).
Chitine, yr. Hoofdbestanddeel van het
uitwendige harde omhulsel van insecten
en schelpdieren, b.v. van de bedekking
der vleugels van kevers, van de schalen
der kreeften.
Chiton, m. (Gr.). Onderkleed.
Chits, o. Sits, fijne katoenen stof.
Ch Jul is, mrv. Afstammelingen der
Turken in Barbarije bij inlandsche vrouwen verwekt.
Chiusa, yr. (Ital.; spr. : kioesa). Slot;
slotrijm = Coda.
Chi va piano va sano, (Ital. ; spr. : hi).
Wie langzaam gaat, gaat zeker; haastige
spoed is zelden good.
Chiamys, yr. (Gr.). Groot, wijd overkleed voor mannen, vooral voor ruiters.
Chleuasmos, m. (Gr.). Bespotting.
Chliasma, o. (Gr.). Verwarmende en
verzachtende omslag.
Chloanthiet. Wit nikkelkiezel.

Chloasma

Cholera

270

Chloasma, o. (Gr.). Groenachtige vlek
op de huid, levervlek, vooral bij zwan•
gere vrouwen.
Chloe, yr. (Gr.). De eerste geelachtig
groene kiem ; bijnaam der godin Ceres
als beschermster van den oogst ; naam
van herderinnen in romans en idyllen.
Chloor, o. (Gr.). Sterk ruikende, groenachtig gele stof; Chloraal (C2HC130),
kleurlooze sterk riekende vloeistof, die
ontstaat als chloor in alcohol gebracht
wordt ; met water vermengd wordt het
Chloraalhydraat, dat als slaapmiddel
gebruikt wordt; Chloralum, chloraal;
Chloralum hydratum, chloraalhydraat;
Chloralamied, o., slaapmiddel dat uit
chloraal en formamied bestaat; Chlorammonium, o., salmiak ; Chlorantimoon,
— arseen, — baryum, — cadmium, — calcium, etc., verbindingen van chloor met
die metalen; Chloraten, mrv., zouten der
chloorzuuren ; Chlorieden (Zie Chloormetalen) ; Chloorkalk, yr., bleekpoeder
dat ontstaat door inwerking van chloor
op gebluschte kalk; het wordt bij het
wasschen en ontsmet ten gebruikt; Chloormagnesia, onderchlorigzure magnesia
(bleekmiddel); Chloormetalen, mrv., verbindingen van metalen met chloor ; zij
heeten Chlorieden, wanneer zij rijk, en
Chloruren, als zij arm aan chloor zijn;
Chloornatrium, keukenzout; Chloornatron, onderchlorigzuur natron ; Chloorzuur, o., (HC108 ); Chloorwaterstofzuur,
0., zoutzuur.
Chlorinde, yr. De bloeiende; 282e
kleine planeet.
Chloris, yr. (Gr.). Bloemengodin, de
Flora der Romeinen.
Chioriet. Vuilgroene delfstof die op
glimmer gelijkt ; Chlorieten, mrv., zouten
der chlorige zuren; Chloroform (CHC13)
ontstaat door inwerking van chloorkalk
op verscheidene koolstofverbindingen en
is een heldere aangenaam riekende vloeistof, die als gevoelloos makend middel
bij heelkundige operaties gebruikt wordt;
men laat ze den patient inademen; zij
mag alleen door een deskundige toegediend worden, want een to groote hoeveelheid er van veroorzaakt den dood ;
Chloroformeeren of Chloroformiseeren,
gevoelloos maken door middel van chloroform; Chloroformisatie, yr., gevoelloosmaking door chloroform; Chloroformnarcose, yr., gevoelloosheid door middel
van chloroform teweeggebracht.
Chloroom, o. Kwaadaardig groen gezwel binnen in het lichaam.
Chlorometer, m. Chloormeter, toestel
ter bepaling van het chloorgehalte in
vloeistoffen (chloorwater, chloorkalk);

Chlorophaan, o., vloeispaat dat bij verwarming lichtgevend wordt; Chlorophyl,
o., bladgroen, groene kleurstof der planten ; Chlorose, yr. (Gr.), bleekzucht ;
Chlorum solutum, chloorwater.
Chlothilde. Zie Clothilde.
Chnum, Chnuphis. Zie Kneph.
Choanos, m. (Gr.). Smeltkroes, aarden
vorm waarin het gesmolten metaal gegoten wordt; trechtervormige holte in de
hersenen, achterste gedeelte der neusgaten ; Choanorrhagle, yr., neusbloeding.
Choc, m. (Fr. ; spr.: sjok.). Schok, stoot,
slag; aanval.
Chochol, (Russisch). Haarbos (scheldnaam dien de Grootrussen aan de Kleinrussen geven).
Chocolade, vr. (Sp.). Een uit cacaoboonen, suiker en kruiderijen bestaande
voedingstof ; de drank die er van gemaakt
wordt.
Chodabende, yr. Perzische munt
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Choeradologie, yr. Leer der klieren;
Choeras en Choiras, vr., de gezwollen
halsklier.
Choiseul (spr. sjowazeul). Aanzienlijke
Fransche familie zoo genoemd naar een
dorp van dien naam in het dep. der Boven-Marne; een der bekendste leden dier
familie is de hertog van Choiseul, minister
onder Lodewijk XV (1758-1770).
Chol, o. (Hebr.).. Het onreine.
Cholada, vr. (Sp. ; spr.: tsjolada). De
gezamenlijke kleurlingen in Zuid-Amerika.
Cholaemie, vr. (Gr.). Geelzucht.
Cholagoga, mrv. (Gr.) Galafvoerende
middelen ; Cholagogisch, galafvoerend.
Cholas, vr. Streek van de gal en lever.
Cholasma, o. (Gr.). Verrekking, verlamming.
Cholecystectasie, yr. (Gr.). Verwijding
der galblaas ; Cholecystectomie, yr.
(Gr.). wegneming der galblaas ; Cholecystenterostomie, vr., verbinding der
galblaas met de darmen bij verstopping
der galbuis; Cholecystitis, yr., ontsteking
van de galblaas; Cholecystoncus, m.,
gezwel aan de galblaas ; Cholecystotomie,
yr., snijding der galblaas ; Choledochus,
m., galbuis ; Cholegraphie = Cholelogie;
Cholekchysis, yr., galuitstorting; Choleliet, m., galsteen; Cholelithiasis, yr.,
galsteenziekte; Cholelogie of Cholologie,
yr., gedeelte der geneeskunde dat over
de gal handelt; Cholemesie, yr., het
galbraken; Cholepoisis, yr., galbereiding ;
Cholepyra, vr., galkoorts.
Cholera, Cholera morbus, Aziatische
of epidemische cholera, yr. Ziekte die
gepaard gaat met hevige brakingen en
overvloedigen stoelgang, vergezeld van
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pijn, zwakte en koude in armen en beenen ;
epidemisch heerscht de cholera in Engelsch
indict, de eerste cholera-epidemie in Europa
komt voor tusschen 183o-1832, de tweede
in 1849, de derde ' in 1854, de vierde in
1866; Cholera nostras, inlandsche cholera,
hevige diarrhee en braking, vooral in
den zomer, veroorzaakt door to sterke
afkoeling en het bovenmatig gebruik van
vruchten en verkoelende dranken — sicca,
droge cholera ; — orientlilis of vera,
Aziatische cholera ; Cholerabacil, m.,
splijtzwam die de oorzaak is der Aziatische
cholera ; Cholericus, m., galzuchtig, heetbloedig, opvliegend menseh; Cholerine,
yr., goedaardige soort van cholera, hevige
diarrhee ; Cholerisch, galzuchtig, opvliegend; Cholestearine = Cholesterine ;
Cholesteatoom, o., parelgezwel onder de
huid, in de hersens en het rotsbeen ;
Cholesterhemie, yr., ophooping van
cholesterine in het bloed, zooals bij de
geelzucht; Cholesterine, yr., vast lichaam
dat gevonden wordt in sommige deelen
van het dierlijk organisme, vooral in de
gal; de galsteenen bestaan er bijna geheel
uit.
Cholets, (Fr. ; spr.: sjolee). Grijs en
wit linnen.
Choliambus, m. (Gr.). Vers van 6
voeten ; hinkende jambus, kreupelvers,
zoo genoemd omdat hij een trocheus of
spondeus aan het einde heeft.
Cholix = Cholas.
Choline, yr. C,H„NO,, organische
basis in de gal.
Cholo, m. (Sp. ; spr.: tsjolo). Afstammeling van een blanke en een Indische
vrouw in Peru.
Cholocysteurysma, o. (Gr.). Galblaaswaterzucht ; Cholologie, yr. (Zie Cholelogie); Choloma, o. (Zie Cholasma);
Cholorrhagie, yr., galuitstorting ; Cholorrhoee, yr., aanhoudende galuitstorting.
Cholostearine en Cholosteatine =
Cholesterine.
Choma, o. (Gr.). Aarden wal; grafheuvel.
Chtlmage, m. (Fr.; spr.: sjoomaazje).
Werkloosheid, gebrek aan werk, het ledigloopen.
Chomer, o. (Hebr.). Grootste korenmaat der Israelieten.
Chondrarthrocace, yr. (Gr.). Opzwelling, ontsteking, verzwering van het
kraakbeen in de gewrichten; Chondrexarthrosis, yr., verrekking van het
kraakbeen; Chondrine, yr., product der
inwerking van kokend water op kraakbeen (Zie Gelatine) ; Chondritis, vr.,
ontsteking van het kraakbeen; Chondrocatagma, o., kraakbeenbreuk ; Chron-
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drocele, yr., kraakbeenbreuk ; Chondrogeen, kraakbeen dat chondrine vormt;
Chondrogenese, yr., vorming van kraakbeen; Chondrographie, yr., beschrijving
van het kraakbeen; Chondrologie, yr., gedeelte der geneeskunde dat over het
kraakbeen handelt; Chondroom, o.,
kraakbeenachtig gezwel; Chondrose, vr.,
kraakbeenvorming ; Chondrosyndesme,
o., verbinding van twee beenderen door
middel van kraakbeen; Chondrotomie,
yr., ontleding van kraakbeen, wegsnijding daarvan.
Choorieboter, yr. Plantenvet uit het
zaad der in het Himalayagebergte groeiende Bassia butyracea.
Chopine, yr. (Fr.; spr. : sjoopien). Half
pintje, halve liter ; Chopineeren, overmatig drinken, het eene glas na het
ander e ledigen.
Choquant, (Fr. ; spr.: sjokan). Stuitend,
bevreemdend, beleedigend; Choqueeren,
aanstoot geven, tegen de borst stuiten,
stooten tegen.
Chor. Zie Koor.
Choragium, o. (Lat.). Alles wat noodig
is voor de opvoering van een tooneelstuk, als decoration, coulissen, machinerien, meubels enz. ; hij die dit alles levert
heette in het oude Rome Choragus.
Choral = Koraal.
Choras, m. Mandril, soort van baviaan
op Ceylon en in Afrika, ook Mormon of
Maskeraap genoemd, omdat zijn aangezicht als met een masker bedekt is.
Choraules, m. (Gr.). Fluitspeler die den
dans van het koor begeleidt.
Chor-Bisschop. Zie Chorepiscopus.'
Chorda, yr. (Lat.). Snaar; pees ; —
Achillis, Achillespees; — characteristica,
boventoon; — spermatica, zaadstreng;
—tympani,
paukensnaar; — venerea, pijnlijke kromming van het mannelijk teeldeel.
Chordapsus, m. (Gr.). Ontsteking der
ingewanden, darmjicht, besloten koliek.
Chorde, yr. (Gr.). Snaar, pees ; in Italie
een straf (het zoogenaamde wiptouw);
rechte lijn tusschen twee punten van den
cirkelomtrek, koorde die een boog onderspant.
Chorditis, yr. (Gr.). Ontsteking der
stembanden.
Chordomelodion, o. (Gr.). Een door
Kaufmann uitgevonden snaarinstrument;
Chordometer, m., snarenmeter ; werktuig
voor het meten van hoeken door het
bepalen hunner koorden; Chordonien,
mrv., met een ruggestreng voorziene
dieren ; Chordotonon, werktuig voor het
spannen der snaren.
Chorea, yr. (Gr.). Het dansen, de reidans ; — facialis, ziekelijk vertrekken
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van de spieren der oogledcn ; — St. Joannis (Lat.), danswoede ; — St. Valentini
= Tarantisme; — St. Viti, Sint Vijtsdans,
Sint Vitusdans, zenuwkramp waarin de
ledematen zich ongeregeld bewegen en
afzichtelijke verwringingen van het aangezicht plaats hebben.
Choregie, vr. (Gr.). In het Athene
der oudheid de bezwaarlijkste der Liturgien (z.a.) d. w. z. der diensten, die de
staat aan vermogende burgers oplegde,
ten einde uitgaven te besparen ; de Choreeg d. w. z. hij die de Choregie moest
waarnemen, was verplicht bij feesten,
al naarmate dit vereischt werd, Of een
koor van zangers of fluitspelers of een
rei van dansers bijeen te brengen, te
bezoldigen, te doen onderrichten en voor
de opvoering uit te rusten ; Choreeg
kan ook „aanvoerder van een koor" beteekenen, en in 't algemeen hij die een
optocht of een schare aanvoert.
Choregium, o. (Gr.). Zaal achter het
tooneel, waar het koor geoefend werd.
Choregraphie of Choreographic, yr.
Beschrijving der dansen ; Choreomanie,
vr., danswoede.
Chorepiscopus, m. (Gr.). Land- of
dorpsbisschop. Zie Suffragaan.
Choretide, yr. (Gr.). Deelneemster aan
het Grieksche koor; Choreus = Trocheus;
Choreuten, mrv. (Gr.), de voor een
Grieksch koor vereischte personen, koordansers ; Choreutiek, yr. (Gr.), danskunst.
Choriambus, m. (Gr.). Vierlettergrepige
versvoet die uit een choreus of trocheus
en een jambus bestaat (— ..... ...., —).
Chorieboter = Choorieboter.
Choriodes of Chorioides, (Gr.). Lederachtig, op vel gelijkend.
Chorioldea, yr. (Gr.). Vaatvlies in het
oog; Chorioldeitis, ontsteking van het
vaatvlies.
Chorion, o. (Gr.), Corium, o. (Lat.).
Huid, vel, leer der dieren, lederhuid,
naam van het buitenste omhulsel van den
foetus.
Chorioretinitis, vr. (Gr.). Ontsteking
van het vaatvlies en het netvlies in het
oog.
Chorizanten, mrv. Kluizenaars; sekte
in de 14de eeuw die in de kerken en op
straat danste.
Chorizonten, mrv. (Gr.). Eig. de scheidenden; critici die de Ilias en de Odyssee
aan verschillende dichters toeschreven.
Chorobates, m. (Gr.). Paslood, waterpas in de oudheid.
Chorodie, yr. (Gr.). Koorgezang.
Chorograaf, m. (Gr.). Beschrijver van
landen; Chorographie, yr., beschrijving
of graphische afbeelding van landen;

Chouan
Chorographimetrie, yr., het opmeten
van een land; kunst om voorwerpen uit
de natuur op papier of linnen over te
brengen.
Chorolde. Zie Chorioldea.
Choroliet, m. (Gr.). Landschapsteen,.
steen waarop een landstreek afgeteek end is.
Choromanie = Choreomanie.
Chorometer, m. (Gr.). Landmeter;
Chorometrie, yr., het landmeten; Chorometrisch, wat het landmeten betreft.
Chorowod, m. Russische volksdans.
Chortonomie, vr. (Gr.). Kunst om een
kruidboek (verzameling van gedroogde
planten) aan te leggen.
Choschay. Uit vruchten bereide Turksche
drank voor zieken.
Choschen, (Hebr.). Borstschild van den
Joodschen hoogepri ester.
Chose, vr. (Fr. ; spr.: sjooze). Ding, zaak.
Chosroes I (de Groote). Koning van
het Nieuw-Perzisch rijk uit het hues derSassanieden (531-579), voerde met afwisselend geluk oorlog tegen het Byzantijnsche rijk ; Chosroes II (5943-628) deed
een inval in dat rijk en bracht , het aan
den rand des afgronds ; hij veroverde
Syrie, Palestina, Egypte en drong, in
Klein-Azie door tot Chalcedon tegenover
Constantino el. Bij de inneming van Jeruzalem in 614
maakten de Perzen het ware
kruis buit, dat naar hunne hoofdstad
Ctesiphon werd vervoerd, vanwaar het
in 629 naar Jeruzalem teruggebracht werd.
In 627 vernietigde keizer Heraclius
(610-641) het Perzische leger bij Ninive,
waarop de Perzen de door hen bezette
.provincies ontruimden.
Chott, m. (Arab.). Naam die in Algeria
gegev en wordt aan uitgestrekte inzinkingen
van den grond, welke in den winter gewoonlijk zoutwater bevatten.
Chou, m. (Fr.; spr. : sjoe). Kool; Chowcroute, vr. (spr.: sjoekroet), zuurkool;
Choucrouteur, m. (Fr. ; spr.: sjoekroeteur),
zuurkooleter (scheldnaam der Duitschers
in Frankrijk); Chou-fleur, m. (Fr.; spr.:
sjoefleur), bloemkool.
Chouan, m. (Fr.; spr.: sjoean). Dit
woord is het eerst gebruikt om de koningsgezinde boeren in Beneden-Bretagne, die
in opstand gekomen waren tegen de
Eerste Fransche Republiek, aan te duiden.;
vervolgens heeft men al de koningsgezinde opstandelingen in de westelijke
departementen van Frankrijk er door
aangeduid ; de Chouans zijn hun naam
verschuldigd aan hun eerste opperhoofden,
de gebroeders Cottereau, die hem gekregen hadden van hun grootvader, die
wegens zijn gebrek aan spraakzaamheid
en korzelig humeur den bijnaam chouan
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(katuil) kreeg; Chouanneeren, oorlog
voeren op de wijze der Chouans, guerillaoorlog voeren ; Chouannerie, yr., opstand
der koningsgezinden in Frankrijk.
Chrematisticus, m. (Gr.). Degene die
de chrematistiek beoefent ; Chrematistiek,
vr. (Gr.), wetenschap van de voortbren•
ging der rijkdommen; Chrematologie,
yr., verhandeling over de rijkdommen;
Chrematonomie, yr., de wetten van de
voortbrenging en verdeeling der rijkdommen ; Chrematopoee, yr., leer van
het verkrijgen der rijkdommen.
Chréme, m. (Fr. ; spr.: kreem). Zie
Chrisam.
Chresis, yr. (Gr.). Gebruik, bevoegdheid om te gebruiken.
Chresmoloog, m. (Gr.). Waarzegger;
Chresmologie, yr., waarzegging.
Chresterion, 0. (Gr.). Plaats waar een
orakel gegeven wordt.
Chrestisch, (Gr.). Bruikbaar, nuttig.
Chrestoloog, m. (Gr.). Sierlijke spreker,
mooiprater ; Chrestologie, vr., het sierlijk
spreken ; Chrestomathie, yr. (Gr.), keur,
bloemlezing uit verscheidene schrijvers.
Chrie, yr. (Gr.). Toelichting en aanwending van een nuttig gezegde of navolgenswaardig voorbeeld.
Chrisam en Chrisma, o. (Gr.). Zalfolie,
gewijde olie, mengsel van olijfolie en
balsem, dat gebruikt wordt bij de wijding
der bisschoppen en van den kelk, bij het
toedienen van den doop en het vormsel,
de inzegening van klokken, de wijding
van kerken; vaas waarin het chrisma
bewaard wordt ; Chrisis, yr. (Gr.), laatste
oliesel; Chrismageld, o., geld dat de
priesters aan den bisschop moeten betalen voor het chrisma dat zij van hem
ontvangen hebben ; Chrismale, o., het
witte kleed, dat boven het hoofd van
den persoon die gezalfd moet worden,
uitgespreid wordt; Chrismarium of Chrismatarium, zalfolievaas , reliquiekastje;
plaats waar het vormsel wordt toegediend;
Chrismatie, vr., zalving, oliesel.
Chrismon, o. Lettervorm in de gedaante van een slang in Merovingische,
Karolingische en Oudduitsche oorkonden ;
Chrismus, monogram van Jezus Christus,
dat bestaat uit een Grieksche P met een
X of Sint-Andrieskruis er onder, en
ook X P S geschreven wordt.
Christ-cross-row, (Eng. ; spr.: kriskrosroo). Abc-bijbel, zoo genoemd omdat
op de eerste bladzijde een kruis staat.
Christe, o. (Vocatief van Christus).
Tweede deel der Catholieke mis; Christen,
m., belijder van den Christelijken godsdienst.
Christiaan. De Christelijke ; naam van
BAALE, Handboek.

Christoffel
verscheidene koningen van Denemarken
en Noorwegen, o. a. Christiaan II, de
Wreede, aan wren Gustaaf Wasa Zweden
in 1522 ontnam, en die na een zeventienjarige gevangenschap stierf (1480– 1559);
Christiaan III voerde den Protestantschen
godsdienst in Denemarken en Noorwegen
in; Christiaan IV (1588-1648) nam deel
aan den dertigjarigen oorlog in Duitschland; Christiaan VII (166-1808)
7onder
wiens regeering Struensee minister was;
Christiaan VIII (1839-1848), die eerst
over Noorwegen regeerde, dat hem in
1814 door de Heilige Alliantie ontnomen
werd; Christiaan IX, koning van Denemarken sedert 1863.
Christiaan d'or. Voormalige Deensche
munt = f 9.45.
Christiane. De Christelijke.
Christianisatie, yr. (Gr.-Lat.). Verchristelijking, kerstening; Christian'.
seeren, verchristelijken, kerstenen, tot
het Christendom bekeeren; Christianiseering = Christianisatie; Christianisme, m. (Fr.; spr. : kriestieaniestn),
Christendom, Christelijke leer; Christianissimus, m. (Lat.). de Allerchristelijkste,
eeretitel die vroeger door den paus aan
de koningen van Frankrijk werd gegeven
(Allerchristelijkste Majesteit); Christianiet, o. = Anorthiet, waterhoudend
silicaat van aluminium, kalk en potasch ,
Christelijkheid; ChrisChristianitelt
verchristelijking.
tificatie, yr., erchristelijking.
Christina (van Zweden). Dochter van
Gustaaf Adolf, geb. in 1626, volgde haar
vader in 1632 op, deed in 1654 afstand
van de regeering ten behoeve van haar
neef Karel Gustaaf, reisde door Europa,
ging over tot het Catholicisme en vestigde
zich te Rome, waar zij in 1689 overleed;
zij beschermde kunsten en wetenschappen,
maar overlaadde zich met schande door
haar ongeregeld leven en den moord van
haar minnaar Monaldeschi, dien zij voor
haar oogen in het paleis te Fontainebleau in 1657 liet ombrengen.
Christinos, mrv. (Sp.). Aanhangers
van koningin Christine gedurende den
burgeroorlog in Spanje (1833-184o).
Christlich-sociale Partel, yr. (D.).
Een in 1878 door den hofprediker Stocker
gestichte partij, die de sociale nooden
door het Christendom tracht te doen
verdwijnen, in tegenstelling met de
sociaaldemocratie.
Christmas, (Eng. spr.: krismes). Kerstdag ; — box (spr.: boks), fooi die in de
kerstweek gegeven wordt.
Christocratie, yr. (Gr.). Kerkelijke
heerschappij, Christelijke regeering.
Christoffel. Zie Christophorus.
itt

Christofle-metaal
Christofle-metaal, o. (spr.: kriestofle).
Mengsel van metalen, dat op zilver gelijkt, zoo genoemd naar den uitvinder =
Alfenide.
Christolatrie, yr., (Gr.). Christusaanbidding met achterstelling van de vereering Gods; Christologie, yr., verhandeling over Christus en zijn leer; Christophanie, yr., verschijning van Christus;
Christophorus, Christusdrager ; Christosophie, y r., christelijke wijsheid ; Christotocos, yr., de vrouw die Christus ter
wereld bracht (moeder van Christus);
Christus, m. (Gr.), de gezalfde.
Chroagenesie. Zie Chroogenesie.
Chroma, o. (Gr.). Kleurenmenging ;
interval van een halven toon ; kleur der
huid.
Chromagenesie, yr. (Gr.) = Chroogenesie.
Chromaten, mrv. Chroomzure zouten.
Chromatiek, yr. (Gr.). Kunst van het
mengen der kleuren ; dat gedeelte der
oinfica, dat over het ontstaan der kleuren
en haar verhouding tot elkander door de
straalbreking handelt ; Chromatisch,
kleurig, dat met halve tonen op- en
neergaat (Zie Achromatisch); Chromatische toonladder, toonschaal met twaalf
halve tonen; Chromatisme, m., de
kleuring ; Chromatologie = Chromatiek;
Chromatometablepsie of Chromato..
pseudoblepsie, yr., het verkeerd zien der
kleuren, kleurenblindheid; Chromatophoren, mrv., kleurstofcellen in de huid
van sommige dieren, b.v. van het kameleon, die medewerken tot de kleurwisseling ; Chromatopsie, yr., het zien der
kleuren; Chromatoscoop = Caleidoscoop; Chromatotechniek, yr., toepassing der chemie op het bereiden van
verven en op de ververij ; Chromatroop,
o., kleurenverwisselaar, werktuig om op
een witten wand kleurwisselingen te doen
plaats hebben; Chromatypie, yr., het
drukken in verschillende kleuren ; Chromium = Chroom ; Chromogeen, stof
waaruit kleurstoffen bereid kunnen worden ; Chromokali sulfuricum, chroomaluin ; Chromolithographie, yr., kleurensteendruk ; Chromolithographeeren, in
kleuren steendrukken; Chromophotographic, vr., photographie met kleuren;
Chromophototherapie, yr., toepassing
van gekleurd licht bij de behandeling
van ziekten ; Chromopsie, yr., bet kleurenzien Chrupsia ; Chromosfeer, yr.,
het gloeiend waterstofomhulsel dat de
photosfeer der zon omvat ; Chromoxylographie, yr., houtsneedruk in kleuren;
Chroom, o. (Gr.) en Chromium, een
door Vauquelin in 1797 ontdekt grijs
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metaal ; Chroombrons, yr., soort van
chroomoxyde dat als verf gebruikt
wordt; Chroomoker, m., groene delfstof ; Chroomoxyde, o. (Cr20,0 een uit
chroomzure kali en zwavelkalium bereide
groene kleurstof die bij het schilderen
op glas en porselein gebruikt wordt;
Chroomzuur, o. (Cr08 ), geel poeder
uit chroom met kali bereid.
Chronica, yr. (Gr.). Kroniek, tijdboek,
geschiedkundig verhaal waarin de gebeurtenissen vermeld worden in de orde
waarin zij elkander zijn opgevolgd; Chroniqueur, m. (Fr.; spr. : krooniekeur), krover, dagbladschrijver die het
niekschrij
stadsnieuws verhaalt
v
of die verslag geeft
van tooneelvoorstellingen, muziekuitvoeringen, enz. ; Chronique scandaleuse,
vr., opsomming van alles dat ten nadeele of tot schande van iemand of
iets gezegd is; Chronische ziekte vr„
langdurige slepende ziekte ; ChronodeIk,
o. (Gr.), sterrenkundig werktuig om nauwkeurig den middag te bepalen; Chronodistichon, o., chronogram dat uit twee
verzen bestaat ; Chronogram, o., opschrift
in proza of in verzen, waarin enkele
letters, als Romeinsche cijfers beschouwd
en in het oog loo end afgebeeld, den datumaangeven van de gebeurtenissen
waarop het opschrift betrekking heeft;
Chronograaf, yr., werktuig dat dient om
met de grootste nauwkeurigheid het
oogenblik, waarop een waarneming plaats
heeft, op te teekenen; Chronographic,
vr., toestellen welke dienen om met de
grootste nauwkeurigheid het oogenblik
waarop een waarneming plaats heeft
aan te teekenen; Chronoloog, m., tijdrekenkundige ; Chronologie, yr., tijdrekenkunde, tijdrekening ; Chronologisch,
tijdrekenkundig ; Chronologische methode, yr., leerwijze, volgens welke de geschiedenis in strenge tijdrekenkundige
orde voorgedragen wordt; Chronometer,
m., tijdmeter, uurwerk dat zeer nauwkeurig loopt en den juisten tijd eener
plaats aangeeft; het wordt op schepen
gebruikt ter bepaling der geographische
lengte en bij wedrennen tot het zeer
nauwkeurig aangeven van het oogenblik
van vertrek en aankomst ; Chronometrie,
yr., tijdmeting ; Chronometrisch, tijdmetend ; Chronophotographie, yr., het
maken van een reeks van elkander snel
opvolgende photographische opnamen
van zich bewegende voorwerpen; Chronos, m. (Gr.), tijd ; Chronoscoop, o.,
werktuig om den tijd te meten, werktuig om den duur van een verschijnsel
te meten; Chronotachymeter, m., toestel op spoorwegen, die dient om de
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snelheid en de richting der beweging
van een rijtuig te bepalen ; Chronostichon, 0., chronogram dat uit een versregel bestaat.
Chroogenesie, yr. (Gr.). Kleurvorming,
voortbrenging van kleuren ; Chroognosie
en Chroologie, yr., leer der kleuren,
verhandeling over de kleuren.
Chrotta, vr. Een waarschijnlijk uit
Engeland afkomstig snareninstrument,
dat in het begin der middeleeuwen in
gebruik was.
Chrysallide, yr. (Gr.). Pop (van insecten),
gedaante eener rups voordat zij vlinder
wordt ; Chrysaminezuur, o., aloezuur ;
Chrysaniline, yr., gele kleurstof ; Chrysanthemum, o. (Gr.), goudsbloem, plantensoort uit de familie der Composita;
Chrysarobine, yr., bestanddeel van het
ararobapoeder dat tot genezing van huidziekten gebruikt wordt (Zie Araroba);
Chryseen, geurige koolwaterstof (C,81112);
Chryselephantisch, van goud en ivoor
gemaakt, daarmee ingelegd, wordt gezegd van die beelden, die van buiten
met ivoor en goud bekleed waren. Zeer
beroemd was daaronder het door Phidias
(z. a.) vervaardigde beeld van Zeus te
Olympia.
Chryso. Grieksch voorvoegsel dat in
vele samengestelde woorden voorkomt
en dat goudbevattend, op goud gelijkend
of goudkleurig beteekent.
Chrysoberyl, m. (Gr.). Goudgroensteen ; Chrysobullon, gouden bal; Chrysocale, m., mengsel dat uit koper, zink
en tin bestaat en op goud gelijkt ; Chrysocolle, yr., goudlijm, kopergroen; Chrysocratie, vr., regeering van het goud,
heerschappij der rijken ; Chrysograaf,
m., die met goud schrijft, vergulde letters
maakt ; Chrysographie, yr., kunst om
met goud te schrijven, kunst om de
letters te vergulden ; Chrysoldine, yr.,
gele kleurstof ; Chrysoliet, m., goudsteen, topaas ; Chrysomanie, yr., gouddorst, begeerte naar goud ; Chrysomelum, o., goudappel; Chrysomorf, goudachtig ; Chrysophenine, yr., gele kleurstof die voor het verven van katoen
gebruikt wordt; Chrysopoee, yr., goudmakerskunst, goudmakerij ; Chrysopras,
m., door nikkeloxyde groen gekleurde
agaat; Chrysorine, vr., goudgeel koper
dat uit koper en zink bestaat ; Chrysosplenium, plantensoort uit de familie der
Saxtfragacen; Chrysostomus, guldenmond, uit Wiens mond gulden woorden komen; Johannes Chrysostomus,
Grieksch kerkvader in 347 te .Antiochie
.geboren, bekend door zijn welsprekend.heid en strenge levenswijze ; hij werd in
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Eudoxia, gemalin van Arcadius (z. a.), en
stierf in ballingschap in 407 ; Chrysotile,
yr., vezelachtige soort van slangensteen.
Chthonia, vr. (Gr.). De onderaardsche;
Chthonios, m., de onderaardsche ; Chthonische goden, mrv., goden der onderwereld (Pluto, Proserpina); Chtonisothermen, mrv., vlakken binnen in de
aarde waarop alle punten met gelijke
aardwarmte liggen.
Chubb-slot, o. Veiligheidsslot.
Chulachondac- of Cholachaumkloororde, yr. Siameesche ridderorde.
Chulo, m. (Sp.; spr.: tsjoelo). Degene
die te voet den stier ophitst en plaagt
bij een stierengevecht.
Chupa, yr. (Sp. ; spr.: tsjoepa). Kamizool.
Chupe. Spijs der Indianen en mestiezen
die uit stukjes aardappelen met Spaansche
peper en dun vleeschnat bestaat.
Chuppa, m. (Hebr.). Baldakijn waaronder de huwelijken bij de Joden voltrokken worden.
Church, (Eng.; spr.: tsjurtsj). Kerk ;
—ofEnglad,
Anglicaansche of Episcopale
staatskerk in Engeland.
Churchill, (spr.: tsjurtsfil). Zie Marlborough.
Churros, mrv. (Sp.). Schapen met grove
wol.
Churwelsch, o. Een in Grauwbunderland gesproken Romaansch dialect.
Chus, m. (Gr.). Grieksche maat voor
vloeistoffen = 3,43 liter.
Chusina, yr. (Sp. ; spr. : tsjoesina). Bemanning eener gales.
Chute, yr. (Fr.; spr.: sjuut). Val; naar
beneden hangende versiering.
Chutor. Gehucht in Rusland.
Chylus, m. (Gr.). Melksap, vloeistof die
door spijsvertering ontstaat en in het
bloed overgebracht wordt; Chylificatie,
yr., bereiding van het melksap, verandering van de spijsbrij in chyl; Chylocele, vr., bijzondere vorm van waterbreuk; Chyloklepsis, yr., langzaam verlies
van het voedingsap; Chylologie, vr.,
verhandeling over het melksap; Chylophorisch, melksapaanvoerend ; Chylophtharsis, yr., bederf van het melksap;
Chylopoeesis, vr., bereiding van het
melksap; Chylopoietisch, melksap bereidend of voortbrengend ; Chylorrhoea
intestinalis, buikloop ; — pectoris, uitstorting van melksap in de borst ; —
urinal's, ziektetoestand waarin de urine
vetten bevat ; Chylorrhoee, yr., ziekelijke
uitstorting van melksap ; Chylosis, vr.
= Chylificatie; Chylothorax, m., uitstorting van melksap in de borstholte;
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Chylurie, vr., het urineeren van melksap.
Chymicus en Chymie. Zie Chemicus
en Chemie.
Chym, m. (Gr.). Homogene massa of
brig, waartoe de spijzen in de maag verwerkt worden; Chymificatie, vr., verandering der spijzen in chijm, Chymorrhoee, y r. (Gr.), uitstorting van chym uit
darmwonden; Chymosis, yr. = Chymificatie.
Ci = Citroenzuur.
Ci = Cinchonine.
Ciaccona, yr. (spr.: tsjakona). Italiaansche vorm van Chacona.
Cibatie, vr. Het eten; Cibeus, voedzaam.
Cibeben, mrv. (Ital., zibibbo). Beste en
grootste soort rozijnen.
Ciborium, o. (Lat.). Vaas waarin levensmiddelen bewaard worden; hostiekastje.
Cibotium, m. Soort van varen uit de
familie der Cyntheaceen.
Cibus, m. (Lat.). Spijs.
Cicade, yr. (Lat.). Krekel.
Cicatricantia, mrv. (Lat.). Middelen
die dienen om worden te heelen ; Cicatricatie, of Cicatrisatie, yr., heeling van
een wond, vorming van een litteeken;
Cicatrice, vr. (Fr.) en Cicatrix, yr. (Lat.),
litteeken; Cicatriseeren, heelen, met een
litteeken doen dichtgaan.
Cicca. Plantensoort uit de familie der

Euphorbiaceen.
Cicer. Plantensoort uit de familie der

Leguminosen, grauwe erwt.
Cicero (Marcus Tullius). Dc beroemdste
der Romeinsche redenaars (1o6-43 v. C.);
hij verijdelde de samenzwering van
Catilina (z.a.); in den oorlog tusschen
Pompejus en Caesar trok hij voor Pompejus
partij ; na den slag bij Pharsalus werd
hij door Caesar weder in genade aan; in den oorlog die op den dood
van
van Caesar volgde, verklaarde hij zich
tegen Antonius, die hem vogelvrij verklaarde en liet vermoorden; soort van
drukletter, zoo genoemd naar de letter
waarmede te Rome in 1467 een uitgaaf
van Cicero's werken gedrukt is ; Ciceroniaansch, op de wijze of in den stijl
van Cicero.
Cicerone, m. (Ital; spr.: tsjitsjeeronee).
Gids, wegwijzer, geleider.
Cichorei, yr. Een uit den wortel van
Cichorium getrokken stof die bij koffie
gevoegd wordt.
Cichorium. Wetenschappelijke naam
der Cichorei, plantensoort uit de familie
der Composita.
Cicisbeaat, o. (Ital.). De werkkring van
een Cicisbeo, (spr.: tsjitsjibeo), m., huisvriend, begeleider eener vrouw, vertegen-
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woordiger van den man = MU) en Lavaliere servente.
Ciconia, yr. (Lat.). Ooievaar.
Cicuta. Plantensoort uit de familie der
Umbelliferen, waterscheerling.
Cid, m. (Arab.). Heer, bijnaam van den
Spaanschen nationalen held Don Rodrigo
Diaz de Bivar, die zich in de elfde eeuw
in de oorlogen tegen de Mooren onderscheidde ; titel van een beroemd treurspel
van Pierre Corneille (1636) en van een
heldendicht van Herder. Zie Campeador.
Cider, m. (Fr. cidre). Appelwijn; Cidrerie, yr. (Fr.), fabriek van appelwijn.
Ci-devant, (Fr. ; spr.: siedevan). Voormalig, eertijds; naam waarmede men onder
de eerste Fransche Omwenteling, na de
afschaffing van den adel, de adellijke personen aanduidde.
Cidli, yr. (Arab.). Vorstin, heerscheres.
Cel, m. (Fr.; spr.: sieel). Hemel, luchtruim, hemelstreek.
Cierge, m. (Fr.; spr.: ste(rzje). Waskaars, gewijde kaars.
Cigarro, (Sp.). Naam van een soort
tabak op Cuba; sigaar ; Cigarrero, m.„
sigarenmaker ; Cigarrera, yr., sigarenmaakster; Cigarette, yr. (Fr.), in papier
gewikkeld rolletje tabak.
Ci-git, (Fr.; spr.: siezjie). Hier ligt begraven ; tegenwoordig zegt men Id repose,
hier rust.
Cilia, mrv. (Lat.). Ooghaartjes; Ciliair,
wat de ooghaartjes betreft ; Ciliair-Arterien, mrv., aderen van het regenboogvlies ; Ciliairkrans, haarkrans van het
adervlies ; Ciliair-Neuralgie, yr., zenuwp0 in den oogappel ; Ciliair-Pincet, o.,
tangetje om oogharen uit te trekken.
Cilicium, o. (Lat.). Geiteharen hemd,
boetehemd; boetelingsgordel.
Cilleeren, (Fr.). Met de oogen knippen;
grijs haar boven de oogen krijgen.
Cillosis, vr. Het trillen van het bovenooglid.
Cima, yr. (Ital.; spr.: tsjiema). Bergtop.
Cimaise, vr. (Fr. ; spr.: siemeeze). Kroonkeellijst.
Cimbaal. Zie Cymbaal.
Cimbren, mrv. Germaansche yolksstam bekend door zijn oorlogen met de
Romeinen. Hun leger werd in ioi v.
Chr. door den consul Marius bij Vercellae
(Noord-Italic) vernietigd.
Cimbrisch schiereiland. Zie Chersonesus.
Cimeliarch, m. (Gr.). Schatbewaarder;
kerkelijke penningmeester ; Cimellen,
mrv., kostbaarheden, zeldzaamheden; geldmiddelen eener kerk.
Ciment. Zie Cement.
Cimex, m. (Lat.). Wandluis, weegluis;.
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Cimicidium, o., het dooden van wandluizen.
Cimier, m. (Fr. ; spr. : siemjee). Helmsieraad in de wapenkunde; bilstuk van
een os, staartstuk van een hert.
Cimmeriers, mrv. (Gr.). Bij Homerus
een y olk, dat in het uiterste Westen aan
den Oceaan in eeuwige duisternis woonde ;
Cimmerische duisternis, yr. dikke
s
duisternis. De in de oude geschiedeni
bekende Cimmeriers woonden rondom de
zee van Azof en in de Krim. Zie
Bosporus Cimmerius.
Cimoliet of Cimolische aarde. Grijsachtige of roodachtige soort van leem
(van het Cycladische eiland Cimolis).
Cinaede, m. (Gr.) Knapenschender, verber; Cinaedie, vr., het
keerde liefheb
knapenschenden • Cinaedologisch, vuile
taal uitslaand. Zie Paederast.
Cinchona. Zuidamerikaansche plantensoort, die den kinabast levert ; Cinchonine, yr., alcalolde van den kinabast.
Cincinnatus (Lucius Quintius), consul
46o v. C., dictator 458 v. C., in welk jaar
hij het op den Mons Algidus (z. o. van
Rome) ingesloten Romeinsche leger bevrijdde en de Aequi versloeg. C. is beroemd door zijn eenvoud ; de sage wil
dat de tijding, dat hij tot dictator was
benoemd, hem bereikte, terwijl hij bezig
was zijn land zelf te beploegen. C. was
nogmaals dictator in 439 v. C.; — orde,
orde door officieren in 1783 na den
Noordamerikaanschen onafhankelijkhêidsoorlog gesticht met het doel om de verkregen vrijheden te beschermen en in
stand te houden.
Cincinnus, m. (Lat.). Lok ; kunstenarij,
gezochtheid van uitdrukking.
Cinctorium. o. (Lat.). Gordel ; band
waaraan de degen hangt ; Cinctus, omgord ; Cinctuur, vr., omgording.
Cinders, mrv. (Eng.; spr. : sindurs).
Sintels, gedeeltelijk verbrande steenkool.
Cinefactie, yr. Het tot asch verbranden.
(van Cinis z. a.).
Cinellen, mrv. (spr. : tsjienellen). Geelkoperen bekkens der Turksche militaire
muziek.
Cinematiek, yr. Leer der beweging
van voorwerpen en werktuigen.
Cinematograaf, yr. Toestel voor het
vertoonen van zich bewegende photographieen.
Cineraria. Aschkruid, plantensoort uit
de familie der Composita.
Cinerarium, o. Aschkruik, lijkbus ;
Cineratie = Cinefactie Cineresceeren,
tot asch vergaan; Cineres clavellati,
mrv., potasch; —
calcenati, verkalkte

Cipier

crudi, ruwe potasch; Cipotasch ; —
nereus, aschachtig.
Cinesiatriek of Cinesitherapie, yr.
Heilgymnastiek.
Cinesiometrie, yr. (Gr.). Kunst om bewegingen te meten ; Cinetiek, yr., leer
der beweging; Cinetisch = Mimisch.
Cinetica, mrv. Begeerlijke dingen (in
de wijsbegeerte der StoIcijnen).
Cingeeren, (Lat.). Omgorden, omringen;
Cingulum, o. (Lat.), gordel, singel ; gordelroos; koppel van purperrood leder met
gouden sluiting, sedert Diocletianus (284—
305 n. C.) het insigne van alle beambten
in het Romeinsche rijk, ook van diegenen,
die geen krijgsdienst verrichtten; Cingulum abdominale, buikgordel; — pectorale, borstgordel; — pudicitiae, kuischveneris, liefdegordel.
heidsgordel ;
antimomi,
Cinis, m. (Lat.). Asch;
spiesglansasch; — bismuthi, bismutasch;
— Jovis en plumbi, loodasch; — stanm,
tinasch ; — zinci, zinkasch.
Cinnabar', o. (Gr.) of Cinnabar's, in,
(Gr.). Vermiljoen; antimonii, spiesglans ; — factitia, kunstmatig vermiljoen;
- nativa, natuurlijk vermiljoen.
Cinnamomum. Kaneelboom, plantensoort uit de familie der Lauraceen; Cinnamom(um), o. (Gr. en Lat.), kaneel;
— acutum, scherpe, echte kaneel ; Cinnamoniferisch, kaneeldragend.
Cinnamyl, o. Hoofdbestanddeel van
kaneelzuur.
Cinquecentisten, mrv. (Ital.; spr.:
wetsjentisten). Italiaansche schrijvers en
schilders der 16e eeuw ; Cinquecento,
m., bloeitijd der Italiaansche letterkunde
en kunst in de 16e eeuw.
Cinquille, vr. (Fr.; spr.: seinkielje).
Omberspel voor vijf personen.
Cintre, m. (Fr. ; spr.: sesntre). Boog
van een gewelf.
Cinxia, yr. (Lat.). Bijnaam van Juno
als godin van het huwelijk.
Ciociaren, mrv. In Rome personen die
er een beroep van maakten om voor schilders en beeldhouwers tot model te dienen.
Cion, yr. (Gr.). Huig, lelletje in den
strot • zuil; kolomachtig schrift met onder elkaar geplaatste letters ; Cionedon
schrijven, zoodanig schrijven dat de
letters als kolommen of zuilen onder
elkaar staan ; Cionis of Cionitis, yr.,
ontsteking der huig, keelontsteking ; CI°.
noldisch, kolomachtig; Cionopharanx,
yr., splijting van de huig ; Cionoptosis,
y r., het zakken van den huig; Cionorrhaphie, yr., naad van de huig of het
gehemelte ; Cionotomus, m., mes om de
gezwollen huig of te snijden.
Cipier, m. Gevangenbewaarder.

Cipolin
Cipolin, m. Groen en grijsachtig blauw
gestreept Italiaansch marmer.
Cippus, m. (Lat.). Korte kolom ; grenssteen; ,grafzuil.
Cirage, m. (Fr. ; spr.: sieraazje). Wrijfwas, boenwas; schoensmeer; het opwrijven met was; het schoenpoetsen; schilderij in wasgele verf.
Circa, (Lat.). Ongeveer, omstreeks.
Circada, y r. Geld dat voor de kerkvisitatie moet opgebracht worden.
Circaetus. Soort van valk.
Circas, mrv. (Eng.). Landstreken in
Engelsch Indic die niet onder een nabob
maar een stadhouder staan.
Circassienne, y r. (Fr.; spr.: sierkaswen). Fijne wollen stof.
Circatie, y r. (Lat.). Het rondreizen van
den leenheer bij de leenmannen ; Circator, m., rondreizend opziener over
kloosters.
Circe, y r. (Gr.). Godin die een groote
rol speelt in de Odyssee; zij woonde op
het eiland Aeaca en veranderde eenige
metgezellen van Ulysses door middel
van een tooverdrank in varkens ; Ulysses
ontging dit lot, doordat Mercurius hem
een tooverkruid verschafte en hem aanraadde het zwaard tegen Circe te trekken op het oogenblik dat zij hem met
haar staf wilde aanraken; Ulysses bleef
vervolgens een jaar bij Circe (Zie ook
Calypso); 34e kleine planeet.
Circenses, mrv. (Lat.). In het oude
Rome de spelen en wedrennen die in
het circus plaats hadden. Zie Panem.
Circeum poculum, o. (Lat.). Tooverbeker.
Circinaal, (Lat.). Slangvormig opgerold; Circinatim, gebogen als een horlogeveer.
Circinator = Circator.
Circinus, m. (Lat.). Kring, cirkel; gordelroos (ziekte) = Cingulum en Zoster.
Circiter, (Lat.) = Circa.
Circitor. Zie Circuitor.
Circius, m. (Lat.). = Mistral.
Circuit, m. (Fr. ; spr.: sierkwie). Omtrek, kronkeling, kromming, omloop ;
Circuitie, yr. (Lat.), het omheengaan;
omhaal van woorden; omschrijving ; Circuitor, m., marskramer; Circuitus, m.,
omtrek, omloop, kringloop.
Circulaire, y r. (Fr.; spr.: sierkuuleer),
(Eng.) circular, (D.) Cirkular, Rundschreiben, (Ital.) circolare, (Sp.) circular. Rondschrijven, kennisgeving die aan een groot
aantal personen gericht wordt; (Fr.) billet
circulaire, (Eng.) circular ticket, round
trip ticket, (D.) Rundreisefahrschein, (Ital.)

biglietto circolare, (Sp.) billete circular,
rondreisbiljet; (Fr.) voyage circulaire, (Eng.)
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circular tour, round trip, (D.) Rundretse,
(Ital.) viaggio circolare, (Sp.) viajo circular,
redondo, rondreis; Circulariteit, vr., cirkelvormigheid.
Circulatie, y r. (Fr.) circulation, (Eng.)
circulation, (D.) Cirkulation, (Ital.) circolazione, (Sp.) circulaciOn. Omloop van het
bloed en het geld; verkeer te land en te
water; Circuleeren, (Fr.) circuler, avoir
cours, (Eng.) to circulate, to be current,
(D.) circulieren, (Ital.) circolare, aver corso,
(Sp.) circular, tener curso, in omloop zijn.
Circulus, m. (Lat., verkleinwoord van
Circus). Cirkel, kring, (Fr.) cercle, (Eng.)
circle, (D.) Kreis, (Ital.) cerchio, (Sp.) circulo ; — aequinoctialis, evennachtslijn =
Equator; — declinationis, afwijkingscirkel ;
— horarius, uurcirkel; — in demonstrando,
kringloop bij een bewijs of verklaring,
drogreden, valsche redeneering; — in
probando, valsch bewijs ; — major, groote
bloedsomloop; — minor, bloedsomloop in
de longen; — meridionalis, middagcirkel;
— parallelus, parallelcirkel, breedtecirkel;
— polaris, poolcirkel (— arcticus, noordpoolcirkel, — antarcticus, zuidpoolcirkel);
— tropicus cancri, kreeftskeerkring; — tropicus capricorni, steenbokskeerkring ; —

vitiosus = — in demonstrando.
Circum, (Fr. circon; spr.: sierkon).
Latijnsch voorvoegsel dat rondom beteekent en in vele samengestelde woorden
voorkomt; — circa, ongeveer ; — acfie, omdraaiing ; — ambientie, omringing, insluiting ; — ambulatie, y r., het rondgaan ; —
ambuleeren, rondgaan, rondloopen; —
cellio, m., landlooper, vagebond; — centrisch, om een gemeenschappelijk middelpunt gelegen; — cisie, y r., besnijdenis;
— cisiefeest, o., het feest der besnijdenis
van Jezus; — cisuur, yr. = circumcisie;
— cursatie, y r., het rondrennen; — curseeren, rondrennen ; — ductie, y r., het om
den tuin leiden, bedrog; — ductus terminus, een door beide procedeerende
partijen niet afgewachte of overbodig
gemaakte gerechtsdag ; — ferentor, m.,
werktuig dat bij het landmeten gebruikt
wordt = Astrolabium ; — ferentie, vr.
(Lat.), omtrek van een cirkel of van een
lichaam (Zie Peripherie); — flecteeren,
ombuigen; — Plexus, omgebogen toonteeken (A) ; — fluentie, y r., omvloeiing; —
flueeren, omvloeien, in overvloed voorhanden zijn; — gestatie, y r., het ronddragen; — gyratie, vr., omdraaiing,
draaiziekte, duizeligheid; — incessie, vr.,
het bestaan der Drieeenigheid of Drievuldigheid; — jacent, omheenliggend ;
— ligatura, omwikkeling, Spaansche
kraag; — locutte, vr., omschrijving, omhaal
van woorden ; — meridiaanhoogte, yr.,

Circus
hoogte eener ster in de nabijheid van
een meridiaan ; — navigate, yr., omvaring, omzeiling, reis om de wereld ;
— navigator, zeevaarder die een reis om
de wereld doet ; — om de pool
gelegen; — polaire sterren, sterren die
minder dan een graad van de poolster
verwijderd zijn, niet ondergaande sterren;
— positie, yr., het in een kring plaatsen ;
— potatie, yr., het ronddrinken; — scribeeren, omschrijven, begrenzen; — scriptie,
yr. omschrijving, begrenzing; — scriptiebul, vr., pauselijke bul waarin de betrekkingen van een land met de Catholieke
kerk geregeld worden; — scriptief, omschrijvend, begrenzend ; — spect, omzichtig, behoedzaam ; — spectie, yr., omzichtigheid, behoedzaamheid ; — spiceeren,
rondzien ; — stantia, yr., omstandigheid,
gesteldheid ; stantiae variant rem, de omstandigheden doen de zaak veranderen ;
stantieel, afhankelijk van de omstandigheden; stancieeren, uitvoerig verhalen of
beschrijven met opsomming van alle omstandigheden; — tractie (van den wind)
vr., afwijking van den wind door hindernissen die in zijn richting staan ; —
vallatie, yr., omwalling eener legerplaats;
— valleeren, omwallen, van een wal
voorzien; — vectie, yr., het rondleiden;
— venieeren, omringen, om den tuin leiden,
misleiden ; — ventie, yr., misleiding; —
versie, vr., omwending, omdraaiing ; —
volutie yr., omwikkeling, omdraaiing;
— volv' eeren, omwikkelen, omdraaien.
Circus, m. (Lat.). Kring, cirkel; langwerpige ruimte voor de volksspelen te
Rome; strijdperk; paardenspel.
Cirometer, m. (Gr.). Werktuig om de
sterkte van de vezels der wol te bepalen.
Cirragra, o. (Gr.). Poolsche vlecht
(haarziekte).
Cirrhonusos, yr. (Gr.). Ziekelijke kleur
eener huid.
Cirrhosis, yr. (Gr.). Gezwel aan de
lever.
Cirrhus. Zie Cirrus.
Cirriform, (Lat.). In den vorm van
haarlokken; op ranken gelijkend; Cirrocumulus, m., schapenwolkje; Cirreus,
met ranken; Cirrostratus, op een verzameling van veeren lijkende wolk (fijne
sluier over de lucht); Cirrus, m., haarlok;
wolkjerank.
Cirsium. Plantensoort uit de familie
der Composita.
Cirsocele, yr. (Gr.). Aderspatachtige
verwijding of uitzetting der aders van
den teelballenzak, zaadstrengbreuk ; Cir.
somphalus, m., adergezwel aan den navel;
Cirsophthalmie, yr., oogontsteking met
uitzetting der aders; Cirsotomie, yr.,
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wegsnijding van aderspatten; Cirsus,
uitzetting van een ader, aderspat.
Cirta later Constantine. Hoofdstad
van Massinissa (238-149 v. C.), koning
van Numidie, den bekenden bondgenoot
der Romeinen tegen de Carthagers, en
van diens opvolgers. In 310 n. C. werd
de stad op bevel van keizer Maxentius
geplunderd en in brand gestoken, doch
in 312 door Constantijn den Groote herbouwd en te zijner eere Constantina
genoemd. C. ligt op een rots, die slechts
van een kant (het Z. W.) te bereiken is.
De Franschen hebben in 1837 C. na een
zware bestorming genomen.
Cis. (Lat.). Voorvoegsel dat aan deze
zijde gelegen beteekent, b.v. Cisleithaansch, aan deze zijde der Leitha.
Cis, yr. De verhoogde C in de muziek.
Cisaille, yr. (Fr. ; spr. siezaai). Afknipsel van munten ; Cisailles, mrv.,
blikschaar, groote schaar om metalen
platen door te knippen.
Cisalpina (Gallia). Naam dien de Romeinen aan het noordelijk deel van Italic
gaven, dat voor hen aan deze zijde der
Alpen lag.
Cisalpijnsche (Republiek). De door
Bonaparte in 1797 in het noorden van
Italie gestichte republiek, die behalve
het gebied der Cispadaansche republiek
(z. a.) nog een groot gedeelte van Lombardije omvatte. Zij ging na de nederlagen der Franschen in Italic in 1799 te
gronde.
Ciseleur, m. (Fr.; spr.: siezeleur).
Graveur op edele metalen ; horlc.igekassenmaker; Ciseleeren, met den steekbeitel bewerken, gedreven figuren maken.
Cisio-Janus, m. (Lat.) Uit cisio =
circumcisio en Janus = Januarius. Eerste
woorden van een vers dat diende om de
heiligendagen in het geheugen te prenten.
Cisium, o. (Lat.). Lichte wagen met
twee wielen bij de Romeinen.
Cisleithanie. Naam waarmede het
eigenlijke Oostenrijk aangeduid wordt in
tegenstelling met Transleithanie (Hongarije).
Cis-mol. Moltoonaard waarvan Cis de
grondtoon is.
Cisoir, m. (Fr.; spr.: siezowaar)). Goudsmidsbeitel.
Cisorium, o. (Lat.). Ontleedmes.
Cispadaansch. (Lat.). Aan deze zijde
van den Po Cispadaansche Republiek,
republiek door Bonaparte in 1796 gesticht,
omvattende Bologna, Ferrara, Modena en
Reggio. Deze republiek ging in 1797 in
de Cisalpijnsche republiek op (z. a).
Cisrhenaansch, (Lat.). Aan deze zijde
van den Rijn.
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Cissa, y r. (Gr.). Ziekelijke eetlust.
Cissampelos. Plantensoort uit de familie der Menispermace(n.
Cissiten, mrv. Versteende bladeren,
waarschijnlijk van klimop.
Cissoide, vr. Kromme lijn van den
derden graad, klimopbladlijn.
Cissophoren, mrv. (Gr.). Klimopdragers,
bijnaam der Bacchanten.
Cissus. Soort van klimplanten uit de
familie der Vitaceen.
Chita, Ciste, vr. (Lat.). Kist, kast, vooral
een kunstig bewerkt Etruskisch bronzen
kastje.
Cistaceen. Plantenfamilie uit de orde
der Parietalen.
Cisterciensers, mrv. Grijsrokken, witte
heeren, monnikenorde die in 1098 door
den Benedictijner-abt Robert van Molesme
te Citeaux (Cistercium), een gehucht in
het departement Ole d' Or (Frankrijk),
gesticht werd; deze orde werd door
Bernard van Clairvaux hervormd, waarom
de leden ervan ook Bernardijnen heeten ;
Cistercienserinnen, mrv., vrouwelijke
orde onder denzelfden regel in 1120
gesticht.
Cisterne,vr. (Lat.). Regenbak, waterbak.
Cistocele. Zie Cystocele.
Cistophoren, mrv. (Gr.). Dragers van
vruchtkorven in de bouwkunst.
Cistus. Hondsroos, plantensoort uit
de familie der Cistaceen.
Citaat, o. Aanhaling uit een geschrift
of boek; Citatenjager, m., iemand die
in zijn rede dikwijls plaatsen uit schrijvers
aanhaalt, om met zijn belezenheid te
pronken ; Citatie, vr., aanhaling, het
aanhalen ; Citatio, vr., dagvaarding ; —
actualis, dagvaarding met bevel tot inhechtenisneming ; — dilatoria, dagvaarding die uitgesteld worden kan; —
edictalis, van de overheid uitgaande dagvaarding ; immediata, onmiddelbare
dagvaarding ; — mediata, middelbare dagvaarding; Citationem extraheeren, een
dagvaarding uitwerken ; citatio oralis,
rnondelinge dagvaarding ; — peremtoria,
dagvaarding die niet uitgesteld kan wor•
den ; — personalis — actualis; pu-

blica en — realis = — edictalis; scripta,
schriftelijke dagvaarding ; — simplex,
eenvoudige dagvaarding die geen tijdsbepaling bevat ; — sub poena praeclusi
et convicti, dagvaarding op straffe van
schuldig verklaard en van alle tegenspraak
verbeurd verklaard te worden; — sub
poena omissi juris, dagvaarding op straffe
van verlies van zijn recht ; — sub poena
perpetui silents, dagvaarding op straffe
van eeuwig te moeten zwijgen; — sub
praejudiciis legalibus, dagvaarding met
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waarschuwing van de wettelijke gevolgen
van niet-verschijning ; — verbalis —
oralis ; &at° loco, op de aangehaalde
plaats; Citator, m., degene die dagvaart;
Citatus, m., de gedagvaarde.
Citadel, vr. (Fr.). Van het Italiaansch
cittadella, kleine stad. Vesting in of bij
een versterkte stad, waarin de bezetting
zich kan terugtrekken ; de hertog van
Alba liet er verscheidene in de • Nederlanden bouwen om de burgerij in bedwang
te houden.
Citadin, m. (Fr.; spr.: sietadein). Inwoner
eener stad; Citadine, yr., inwoonster
eener stad ; vroeger een soort van omnibus
te Parijs.
Cite, yr. (Fr.). Stad, oudste gedeelte
eener stad. Zie City.
Citeeren. Aanhalen, bijbrengen; opgeven, vermelden, noemen; dagvaarden.
Citerior, (Lat.). Aan deze zijde gelegen.
Citetur, (Lat.). Er worde een dagvaarding uitgebracht.
Cithara, (Lat. en Gr.). Citer, snaarinstrument der Grieken ; Citharexylon,
o. (Gr.), vioolhout, wit ijzerhout, plantensoort uit de familie der Verbenacetn,
Citharist, m. (Gr.), citer- of gitaarspeler ;
Citharoediek, yr., kunst om bij de citer
te zingen ; Citharoedus, m. citerspeler;
hij die met accompagnement der citer
zingt.
Citissime, (Lat.). Spoed (op adressen
van brieven, enz.).
Cito. Met spoed.
Citoyen, m. (Fr.; spr. : sietowagn).
Staatsburger ; citoyen moet niet verward
worden met bourgeois, burgerman, iemand
die tot den middenstand behoort; Citoyenne, vr., burgeres ; citoyen en citoyenne
werden onder de eerste Fransche Republiek gebruikt in plaats van Monsieur,
Madame, etc. om personen aan te spreken.
Citra, yr. (Sp.). Vroegere inhoudsmaat
in Spanje = 0,94 liter.
Citraat, o. Citroenzuur zout ; Citricum
acidum, o. (Lat.), citroenzuur ; Citrine,
yr., geel bergkristal ; Citrinum Neapolitanum, Napolitaansch geel; — pictorum,
schildersgeel.
Citra consequentiam, (Lat.). Zonder
vervolg, voor eenmaal of alleen voor
dezen keer.
Citracoonzuur, o. Tweebasisch organisch zuur (C5 H60).
Citronaat, o. Ingelegde of gekonfijte
citroenschillen ; Citronel, m. (Fr.), citroenschillen op brandewijn getrokken; Citronelolie, yr., welriekende uit Andropogon
nardus verkregen etherische olie ; Citroenhout, o., hout van een Amerikaanschen boom ; Citroenmelisse, yr., plant
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die een citroengeur verspreidt; Citroenmunt, vr., muntkruid met citroengeur;
Citronine, yr., goudgele kleurstof; Citronneeren, een citroensmaak of citroengeur
geven.
Citropheen. Wit poeder dat tegen
rheumatisme en koorts gebruikt wordt.
Citrullus. Plantensoort uit de familie
der Cucurbitaceen.
Citrum, o. (Lat.). Hout van den
Oosterschen levensboom.
Citrus. Plantsensoort uit de familie der
Rutaceen (chinaasappel, citroen).
Citta, yr. (Ital.; spr.: tsjieta). Stad;
Cittadina, vr., burgeres, burgervrouw,
burgerdochter ;• Citta Nuova, yr., nieuwe
stad; Citta Vecchia (spr.: vekkia), oude
stad.
City, (Eng. spr. : sittie). Stad, oudste gedeelte eener stad ; City-Hall, stadhuis in
Engelsche en Noordamerikaansche steden ;
City of London, oudste gedeelte van
Londen aan den linkeroever van de Theems.
Ciudad, yr. (Sp. ; spr : dsioedad). Stad
met eigen jurisdictie ; Ciudad Real, koninklijke stad.
Civ. = Civis, (Lat.). Burger ; ook =
Civitas, staat.
Civet, m. (Fr.; spr.:.sievee). Hazepeper ;
tour faire un civet it faut un lievre, om
hazepeper te maken moet men een Naas
hebben, d. i. om iets tot stand te brengen
moet men de noodige middelen hebben.
Civetkat, yr. Vleeschetend viervoetig
.dier dat op een marter gelijkt en ook
Muskuskat genoemd wordt (viverra civetta).
Civiel, (Lat.). Burgerlijk ; beleefd, wellevend, heusch ; billijk ; Civiele, o., burgerstand in tegenstelling met het militaire;
Civiele bouwkunde, yr., burgerlijke of
gewone bouwkunde ; Civilegium, o., brief
waardoor aan iemand het burgerrecht
toeekend wordt ; Civiel ingenieur, ingenieur die niet tot den Waterstaat behoort, die niet in 's Rijks dienst is ; Civiel
huwelijk, o., huwelijk dat alleen door
den ambtenaar van den burgerlijken stand
voltrokken en niet kerkelijk ingezegend
is; Civiele rechtbank, yr., rechtbank die
alleen burgerlijke en geen strafzaken behandelt ; Civiel wetboek, (Fr. code civil),
burgerlijk wetboek ; Civilisatie, yr. (Fr.),
beschaving ; Civiliseeren, beschaven ; Civilist, m., rechtsgeleerde die zich in het
bijzonder op de studie van het burgerlijk
recht toelegt, ambtenaar, burger in tegenstelling met een militair ; Civilistiek,
yr., staatswetenschap; Civilistisch, staatswetenschappelijk; Civiliteit, yr., wellevendheid, heuschheid, beleefdheid; Civiliter, burgerlijk, zooals het burgers betaamt ; Civiliter mortuus, burgerlijk dood,
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voor de wet dood, eerloos; (de burgerlijke dood is in het Nederlandsche recht
afgeschaft, zie art. 4 van het Burg. Wetb. :
„Geenerlei straf heeft den burgerlijken
dood of het verlies van alle de burgerlijke rechten ten gevolge." In Frankrijk is
hij afgeschaft bij de wet van 31 Mei 1854:
„La mort civile est abolie"); Civiele
kamer, yr., afdeeling eener rechtbank
die alleen burgerlijke zaken behandelt;
Civiele lijst, yr., het in constitutioneele
staten aan den vorst toegekende jaarlijksch
inkomen ; Civiele partij, yr., in een strafproces de beleedigde partij, die aanspraak
maakt op schadevergoeding; de beleedigde
partij mag volgens het Nederlandsche
recht hare civiele vordering bij de strafactie voegen, mits deze vordering resp.
bij den kantonrechter en de arrondissements-rechtbank de som van f 5o en
f 15o diet te boven gaat. Is dit het geval,
dan doet de strafrechter over de vordering der beleedigde partij gelijktijdig met
de strafzaak uitspraak ; Civiel proces, o.,
burgerlijk rechtsgeding ; Civiele zaak,
burgerlijke rechtszaak; Civis, m. (Lat.),
burger ; Civis academicus, m., academieburger, student; Civisme, o., burgerzin,
burgertrouw, burgerdeugd; Civiteit, yr.,
burgerrecht, burgerschap.
C. J. = Chief Justice, (Eng.). Opperrechter.
Cl. in de scheikunde = Chloor.
c. I. = citato loco. Zie Citaat.
C. L. := Conto loro, (Ital.). Uwe
rekening.
Clabaud, m. (Fr. ; spr.: klaboo). Brak
met lange ooren; hond die ten ontijde
aanslaat; keffer, schreeuwer; Clabaudage,
m. (Fr. ; spr. : klaboodaazje), gekef ; Clabaudeeren, keffen, schreeuwen; Clabauderie, vr., geschreeuw, bombariemakerij ;
Clabaudeur, m., keffer, schreeuwer.
Cladium. Plantensoort uit de familie
der Cyperaceen.
Cladophora. Soort van zeewier.
Cladothrix. Soort van paddestoel.
Claim, (Eng.; spr. : kleem), (Fr.) demande,

pretension, reclamation, (D.) Forderung,
(Ital.) demanda, pretesa, (Sp.) demanda,
pretensiôn. Eisch, vordering, aanspraak;
bewijs dat men recht heeft op verschuldigd
geld of op een aandeel in de winst;
eigendomsbewijs.
Clair, (Fr. ; spr.: kleer). Klaar, helder,
duidelijk ; Clairet, m. (Fr.; spr. : kleeree),
(Eng. claret), lichtroode wijn, in Engeland
algemeene naam voor Bordeauxwijn ;
Clairette, yr. (Fr. ; spr.: kleeret), kaneelbrandewijn,lichtblauwe druif, cisterciensernon ; Clair-obscur, (Fr.), Licht en schaduw
in de schilderkunst, handelwijze waardoor
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houtsneden in kleuren verkregen worden;
Clairon, m. (Fr. ; spr.: kleeron), klaroen,
cornetregister, trompet (aan een orgel),
signaalhoorn, hoornblazer; Clairure, yr.
(Fr.; spr.: kleeruur), dunne plek in een
kleedingstof, gaal; Clairvoyance, yr.
(Fr. ; spr.: kleervowajans), helderziendheid,
heldere blik; Clairvoyante, vrouw die in
den magnetischen slaap helder ziet.
Clam, (Lat.) Heimelijk ; clam, vi aut
precario, heimelijk, met geweld of tot
wederopzegging toe.
Clamator, m. (Lat.). Schreeuwer, slecht
redenaar ; Clamor bellicus, m., krijgsgeschreeuw ; Clamor violentiae, noodkreet.
Clan, m. (Schotsch en Iersch; spr. :
klen). Stam; alle personen die van een
stamvader afstammen ; betrekking tusschen een grondbezitter in Schotland en
zijn stamgenooten.
Clan-na-Ciael. Gallische telgen, geheim
verbond van dweepzuchtige Ieren die
door dynamiet-aanslagen de Engelsche
regeering tot het vervullen hunner wenschen willen dwingen.
Clanculariers, mrv. (Lat.). Degenen
die in het geheim werken ; sekte van
Wederdoopers.
Clandestin, (Lat.). Heimelijk, bedekt,
verholen; ongeoorloofd; Clandestina
possessio, heimelijk, onrechtmatig bezit;
— sponsalia, mrv., heimelijke verloving
of huwelijksbelofte; Clandestiniteit, yr.,
heimelijkheid, bedektheid; Clandestinum
conjugium, geheim huwelijk, zooals dat
van Lodewijk XIV met Madame de
Maintenon.
Clanship, (Schotsch; spr : klensjih.
Het behooren tot een clan (z. a.), kastegeest ; Clansman, m. (spr.: klensmen),
degene die tot een clan behoort, stamgenoot.
Clapier, m. (Fr.; spr.: klapjee). Konijnenhok.
Clappement, m. (Fr. : spr. : klafiman).
Het smakken met de tong.
Claque, vr. (Fr. ; spr.: klak). Klap met
de Platte hand ; handgeklap van gehuurde
toejuichers; overschoen ; (als mannelijk
znw.) hoed die opgevouwen worden kan;
Ciaqueur, m., gehuurde toejuicher.
Clara. De beroemde ; Sinte-Clara,
stichtster van de orde der Clarissen
(1193-1253).
Clara voce, (Lat.). Met heldere stem,
duidelijk.
Clareeren, (Lat.). In orde brengen ; inen uitklaren.
Clarence (Hertog van). Broeder van
Eduard IV, koning van Engeland ; omdat
hij zijn broeder verraden had, werd hij

Clarum

ter dood veroordeeld en werd hem de
keuze der doodstraf gelaten ; naar men
zegt, zou hij verkozen hebben om in een
vat malvezij (zoete Grieksche wijn) verdronken te worden (1459— 1478).
Clarencieux, m. (Fr. ; spr. : klaransieu).
Tweede heraut van wapenen in Engeland,
vroeger ambt der hertogen van Clarence.
Clarendon (Graaf van). Beroemd
Engelsch geschiedschrijver en aanhanger
van Karel I en II (1608-1674).
Clareni Fratres, mrv. (Lat.). Minderbroedersorde in 1302 aan de beek Clarene
bij Ancona gesticht.
Clarens. Gehucht in Zwitserland aan
het meer van Geneve bekend door het
verblijf van J. J. Rousseau.
Claret. Zie Clairet.
Claretie (Jules). Fransch roman- en
tooneelschrijver geb. in 1840.
Clarificatie, vr. (Lat.). Klaring, heldermaking ; Clarifieeren of Clarificeeren,
klaren, helder maken.
Clarigatie, yr. (Lat.). Openbare bekendmaking, uitroeping ; bij de Romeiner de
plechtige openbare opvordering om voldoening te geven, welke altijd een wettigen
oorlog voorafging.
Clarene, yr. (Fr.). Kleine schel die om
den hals eener koe of van een schaap
gehangen wordt.
Clarinette, yr. (Fr.). Zie Klarinet.
Clarissa. De schitterende; 302de kleine
planeet; Clarissen. Zie Clara.
Clarisse Harlowe. Heldin in den
roman van den Engelschen schrijver
Richardson; zij is het type van een
meisje dat deugdzaam blijft in weerwil
van de liefde die zij koestert voor een
man wiens ondeugden onder een zeer
bekoorlijk uiterlijk verborgen zijn. Zie
Lovelace.
Clarissimus, (Lat.). De beroemdste,
zeer beroemd; de Doorluchtige (titel van
een graaf): vir (afgekort vc.). In de 5e
en 6e eeuw na C. de titel van die Romeinsche ambtenaren die tot de 3e der
drie hoogste klassen behoorden. De
ambtenaren der le en 2e klasse droegen
resp. den titel vir illustris en vir spectabills. In de tweede helft der 6e eeuw
verliest deze titel zijne waarde doordat
hij ook aan lagere ambtenaren wordt
verleend. De waardigheid van een Claris=
simus heet Clarissimatus, m. (Lat.).
Clariteit, yr. (Lat.). Klaarheid, duidelijkheid ; glans.
Clarke (Hertog van Feltre). Maarschalk
van Frankrijk en minister van oorlog
onder Napoleon I (1765-1818).
Clarum ingenium, o. (Lat.). Heldere
kop, schitterend genie.

Clasp
Clasp, (Eng.; spr.: klaasp). Gesp ; eereteeken met den naam van de veldslagen
en veldtochten waaraan een militair deelgenomen heeft.
Classe, yr. (Fr.). Klasse; lichting ;
Classement, m., rangschikking, indeeling;
het in vaste handen brengen (van effecters);
Classeeren, indeelen, rangschikken ; in
vaste handen brengen; Classeur, m.,
tasch om papieren te rangschikken ;
Classe-valeurs, m., portefeuille voor
papieren van waarde; Classicisme, o.,
letterkundige richting die de schrijvers
der oudheid tracht na te volgen ; Classiek,
dat als letterkundig model dient, dat tot
de letterkunde der oudheid behoort ;
Classicaal, wat een classis betreft;
Classificatle, Yr., indeeling in klassen ;
Classis, yr., onderafdeeling van een
provinciaal kerkbestuur in de Nederlandsche Hervormde kerk.
Classiariers, mrv. (Lat.) Mariniers,
zeesoldaten; Classis, yr., (Lat.), vloot.
Clathrocystis. Soort zeewier.
Clathrus. Paddestoel.
Claudatur; (Lat.). Het worde gesloten;
Claude os, aperi oculos, mond dicht, oogen
open, d. zwijg en zie good toe.
Claudeeren, (Lat.). Sluiten, insluiten.
Claudicans, (Lat.). Hinkend, kreupel,
gebrekkig (Zie Choliambus) ; Omne
simile claudicat, elke vergelijking gaat
mank; Claudicatio anatina, yr. (Lat.),
waggelende gang als van een eend ; —
cogenita, aangeboren kreupelgaan;
—duplex,
het kreupelgaan aan beide zijden,
de eendengang, het waggelen ; — simplex,
het kreupelgaan aan gene zijde; Claudiceeren, hinken, kreupelgaan.
Clauditeit, yr. (Lat.). Verlamming.
Claudius (Tiberius Claudius Nero).
Romeinsch keizer (41-54 n. C.), oom en
opvolger van Caligula (z. a.) Onder
zijn regeering begon de verovering
van Britannia (z. a.) Berucht zijn zijne
gemalinnen Messalina eni Agrippina (z.
a.). Deze laatste vergiftigde Claudius
door middel van champignons, ten einde
Nero, haren zoon uit haar huwelijk met
Cnaeus Domitius, ten koste van Britannicus (z. a.) tot keizer te verheffen. (Zie
ook Apocolocynthosis).
Clausarius, m. Kluizenaar; Claustrales, m. (Lat.), monniken; Claustrenses,
yr., nonnen ; Claustrum, o., klooster.
Clausula, yr. (Lat.). Clausule, beperkende bepaling ; voorbehoud; slotakkoord
of aanhangsel; primaria en finalis,
slot in den hoofdtoonaard; — secundaria,
uitloop in de quint ; — tertiaria, uitloop
in de terts ; — cassatoria, vermelding op
de verschillende exemplaren van een
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handelspapier dat de voldoening aan of
de betaling van een exemplaar de kracht
der overige te niet doet ; — codicillaris,
verklarend aanhangsel van een testament ;— rebus sic stantibus, voorbehoud dat
de bestaande omstandigheden niet zullen
veranderen ; Clausuleeren, beperken,
voorwaarden stellen, voorbehouden.
Clausura nigromantica, yr. (Lat.).
Tooverij waardoor in het menschelijk
lichaam iets tegennatuurlijks gebracht
wordt zonder dat daarbij een kwetsing
ontstaat; Clausuur, vr., opsluiting, kloosterdwang ; beslag aan boeken ; ezelsoor
aan een boek.
Clavecin, m., (Fr. ; spr. : klavesein).
Klavecimbaal, ouderwetsche piano.
Clavelee, yr. (Fr.; spr. : klavelee).
Pokziekte der schapen; Clavelisatie, yr.,
inenting met schapenpokstof.
Claves, mrv. (Lat.). Sleutels ; toetsen
aan een orgel en een piano ; kleppen
der blaasinstrumenten ; sleutels aan
notenbalken; Claves St. Petri, sleutels
van den heiligen Petrus, kerkelijk gezag,
pauselijke macht ; Claviatuur, yr., alle
toetsen bij elkander ; Clavicembalo, o.
(Ital.; spr. : klavietsjembalo), een op een
piano gelijkend muziekinstrument waarin
de snaren door ravenvederen met de
toetsen in aanraking komen, klavecimbaal Claviceps, moederkoorn ; Clavichord, o., oude vorm der piano ; Clavicornia, knotshorentor ; Clavicula, yr.
(Lat.), sleuteltje, sleutelbeen Claviculair,
het sleutelbeen betreffend; Clavicularius,
m., kerkelijke schatbewaarder, penningmeester ; Clavicula Salomonis, Salomonssleuteltje, berucht tooverboek dat
aan koning Salomo toegeschreven wordt ;
Claviculi ossium, beenderpennen ; Clavicylinder, m., een door Chladni uit evonden muziekinstrument (zie Euphoon);
Clavis, sleutel, toets, sleutel aan een
notenbalk, woordenboek ter verklaring van
een geschrift ; Claviger, m., sleuteldrager.
Clavus, m. (Lat ). Spijker ; purperen
rand aan de tunica der Romeinsche
ridders en senatoren ; pijn aan eerie
zijde van het hoofd. (Zie Angusticlavii
en Laticlavii) ; — oculi, het uitzakken
van het regenboogvlies dat op den kop
van een spijker gelijkt ; — pedis, eksteroog ; — secalinus, moederkoorn.
Clay, (Eng. ; spr. : klee). Klei, Teem.
Cld = Claudatur. Het worde gesloten.
Cie of Clef, yr. (Fr.; spr klee). Sleutel
(piano, viool, kraan, kachel, horloge); klep
van een muziekinstrument ; opheldering
tot het begrijpen van een boek.
Clearance, (Eng.; spr. : klierens). Bewijs
van in- en uitklaring.
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Clearing-house, (Eng.; spr. :

hous), (Fr.) chambre (comptoir) de compensation, de liquidation, de virement, (D.)
Abrechnungshaus, (Ital.) stanza di compensazione, borsa (camera) di liquidazione,
compensazione, ullicio di giroconti, (Sp.)
oficina de liquidaciones, giro mutuo. Afrekeningshuis, inrichting waar de vorderingen, die bankiers en kooplieden op
elkander hebben, worden bijeengebracht
en vereffend om daardoor alien noodeloozen omslag in den geldsomloop te vermijden.
Cleidraga, o. (Gr.). Jicht in den hals
en het sleutelbeen ; Cleidarthrocace, yr.,
ziekte in het sleutelbeen; Cleidocostaal,
wat tot het sleutelbeen en de eerste rib
behoort; Cleidomantie, yr., waarzeggerij
uit sleutels.
Clematis. Meelbloem, plantensoort uit
de familie der Ranunculacetn.
Clemens, (Lat.). De goedertierene,
lankmoedige ; naam van verscheidene pausen, waarvan de voornaamste zijn : Clemens V (1305-1314), die den zetel van
het pausdom van Rome naar Avignon
overbracht en de orde der Tempeliers
ophief; Clemens VII (1523-1534), bekend
door zijn geschillen met keizer Karel V
en Hendrik VIII, koning van Engeland,
werd in Rome gevangen genomen door
den conndtable de Bourbon en weigerde
de echtscheiding van Hendrik VIII goed
te keuren, tengevolge waarvan Engeland
tot den Protestantschen godsdienst overging ; Clemens XI (17oo-1721), die de bul
Unigenitus in 1713 teen de Jansenisten
uitvaardigde •; Clements XIV (Ganganells)
(1769-1774), die de orde der Jezukten
ophief ; Clementina, 252ste kleine planeet;
Clementine, yr. (Lat.), de goedertierene;
Clementinen, mrv., deel van het canonieke recht (Corpus juris canonici) dat
paus Clemens V uitvaardigde en dat naar
hemgenoemd is ; Clementie, yr., goedertierenheid.
Cleome. Plantensoort uit de familie
der Capparadiceen (Levantijnsche mosterd).
Cleon. Atheensche volksmenner die
dikwijls door Aristophanes ten tooneele
gevoerd is; hij werd door den Spartaan
Brasidas bij Amphipolis overwonnen en
sneuvelde (422 V. C.)
Cleopatra. Koningin van Egypte, bekend
door hare schoonheid ; na de nederlaag
van Antonius bij Actium (31 v. C.) beroofde zij zich van het leven door den
beet van een adder.
Clepsydra, yr. (Gr.). Wateruurwerk.
Clepselaeum, o. (Gr.). Een lamp waarin
juist zooveel olie toevloeit als de vlam
verteert.

Client

Clerc, m. (Fr.; spr. : kleer). Klerk, schrijver op een kantoor ; geestelijke ; geleerde ;
handeisbediende ; Clergy, m. (Fr. ; spr.
klerzjee), geestelijkheid ; Clergy, (Eng. ;
spr. : klurdzjie), geestelijkheid ; Clergyman, (Eng. ; spr. : klurdzjiemen), geestelijke ; Clerica, yr. (Lat.), kruin van het
hoofd, kaal geschoren plek op de kruin
van het hoofd der Catholieke geestelijken
(Zie Tonsuur) ; Clericaal, m., aanhanger
der geestelijkheid, voorstander van de
regeering der geestelijkheid ; Clericaat,
o., geestelijke stand ; Clericalisatie, yr.,
het streven om alles in de handen der
geestelijkheid te brengen ; Clericalisme,
o., gezindheid en streven der partij die
aan de geestelijkheid den grootsten invloed op de regeering geven wil; Cleric',
mrv., geestelijken, in de middeleeuwen
alle gestudeerde en beschaafde personen
in tegenstelling met de burgerij en den
boerenstand ; Clerici acephali of vagantes, mrv., eertijds geestelijken die niet
onder een bisschop stonden of tot geen
diocees behoorden, rondreizende geestelijken ; Clericus, m., geestelijke, priester ;
Clericus clericum non decimat, de eene
geestelijke heft geen tienden van een
anderen, d. i. de eene kraai pikt de andere
de oogen niet uit ; Clerisci, yr., de geestelijkheid ; Clerocratie, yr., priesterheerschappij ; Clerogamie, yr., huwelijk der
priesters ; Cleromantie, vr., waarzeggerij
uit dobbelsteenen of gegeven getallen ;
Clerus, m. (Gr.), erfenis, erfdeel ; de
geestelijkheid.
Clerk, m. (Eng. ; spr. klaawk) = Clerc.
Clermont, m. (Fr. ; spr. : clermon).
Roode wijn naar de stad van denzelfden
naam in Frankrijk ; Clermont-Ferrand,
voormalige hoofdstad van Auvergne, waar
paus Urbanus II in 1095 een kerkvergadering bijeenriep, op welke tot den
eersten kruistocht besloten werd.
Clerodendron. Soort van boomen en
struiken tusschen de keerkringen uit de
familie der Verbenaceen, die als sierplanten gebruikt worden, kruisboom.
Clethra. Plantensoort uit de familie der
Ertcaceen, Amerikaansche elzeboom.
Cliché, m. (Fr. ; spr. : kliesjee). Giet-afdruk ; Clicheeren, gietafdrukken maken ;
Clicheermachine, yr., werktuig om gietafdrukken te maken.
Client, m. (Lat.). Beschermeling ; ieder
die zijn zaak in handen van een advocaat stelt ; patient van een geneeskundige ;
klant van een koopman of winkelier ;
Clienteele, yr., alle personen die door
een advocaat, procureur, geneesheer,
apotheker, koopman of winkelier bediend
worden.
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Clima. Zie Klimaat.
Climactericus. Zie Annus.
Climax, yr. (Gr.). Ladder, trap ; klim•
mende kracht, versterking. Zie Oradatie.
Clincaillerie. Zie Quincaillerie.
Clinic', mrv. (Gr.). Bedlegerigen ; in
den eersten tijd van het Christendom.
Romeinsche christenen die op het ziekbed gedoopt werden ; Clinicum, o., ziekenhuis waarin de geneeskunde onderwezen
wordt ; Clinicus, m., degene die de geneeskunde aan het ziekbed onderwijst ;
student in de geneeskunde die onder toezicht van een hoogleeraar zieken behandelt; Cliniek, yr., behandeling van zieken ;
Clinisch, bedlegerig, wat de behandeling
van zieken betreft.
Clinocephalie, yr. (Gr.). Misvorming
van den schedel door vergroeiing der
beenderen ; Clinoedrisch, met schuine
zijden ;• Clinoldisch, in den vorm van
een zadel ; CIinologie, vr. (Gr.), leer van
de wijze waarop een ziekbed moet ingericht worden ; Clinometer, m., werktuig
voor het meten van ertsaderen • Clinotechniek, vr., kunst om ziekbedden in
te richten.
Clinquant, m. (Fr.; spr. : kleinkan). Klatergoud.
Clio, yr. (Gr.). De muze der geschiedenis en van het heldendicht; zij wordt
gewoonlijk afgebeeld met een rol papier
in de hand of met een kist boeken naast zich.
Clipeus, m. (Lat.). Rond schild, borstschild ; ruggeschild der schildpadden.
Clique, yr. (Fr.; spr. : kliek). Bent,
partij die iemand steunt, kliek.
Cliseometer en Clisiometer, m. (Gr.).
Bekkenmeter, werktuig voor het meten
van het bekken der vrouw.
Clitoria. Schaambloem, plantensoort
uit de familie der Leguminosen.
Clitoris, yr. (Gr.). Kittelaar, vrouwelijk schaamdeel; Clitorisme, o., zwelling
van den kittelaar, vrouwelijke zelfbevlekking; Clitorids, yr., ontsteking van
den kittelaar.
ClivIa. Plantensoort uit de familie der

.Amatyladacein.
Cloaca, yr. (Lat.), Cloaque, yr. (Fr.).
Riool, afvoerkanaal voor vuilms; Cloaca
maxima, voornaamste afvoerkanaal,
hoofdriool te Rome. De C. m liep onder
het Forum naar den Tiber.
Cloison, vr. (Fr. ; spr. :kloazon). Beschot,
es dat
tusschenschot;
vli de zaadkorrels
scheidt; vlies dat een holte in tweeen
verdeelt ; Cloisonnage, m. (Fr.; spr. :

kloazonnaasje), afschutting.
Clonisch. Met stuiptrekkende beweging,
krampachtig; Clonos, m. (Gr.), stuiptrekking, hevige beweging.

Cneme
Clonus pandiculans = Blestrisme.
Clopomanie, yr. (Gr.). Onweerstaanbare neiging tot stelen.
Clorinde. 282ste kleine planeet.
Closet, (Eng.). Geheim gemak, secreet.
Clos-Vougeot, (Fr.; spr.: kloovoezjoo).
Beroemde Bourgognewijn.
Cloth, (Eng.; spr.: klooz). Laken, stof.
Clotho, yr. (Gr.). De spinster; diegene
der drie Schikgodinnen die het spinrokken
hield en den levensdraad der menschen
spon.
Clotilde. De in den strijd beroemde.
Cloture, yr. (Fr.; spr.: klootuur). Sluiting, afsluiting; omheining; afzondering
van de wereld; het beeindigen der beraadslagingen door stemming.
Clove, (Eng.). Oud gewicht voor wol
in Engeland = 3,175 kilo.
Clown, m. (Eng.; spr.: kloun). Eigenlijk
boerenkinkel; onnoozele hals ; vroeger tot
op Shakespeare een soort grappenmaker
op het Engelsche tooneel; hansworst in
een paardenspel.
Club, (Eng.). Vereeniging; besloten gezelschap, societeit; — alpenclub,
vereeniging wier leden zich het beklimmen
van bergen in de Alpen ten doel stellen;
Clubist, m., lid eener club.
Cluden, 0. (Lat.). Tooneeldolk die bij
het stooten in het hecht terugspringt.
Cluniacenserorde, yr. Strenge monnikorde (afdeeling der Benedictijnen), naar
het klooster Clugny genoemd en in 910
gesticht.
Clunipede. Stuitvogel.
Cluny (hotel en museum). Museum te
Parijs dat de overblijfsels van een Romeinsch paleis bevat, alsmede een verzameling van oudheden.
Cluse, yr. (Fr.; spr.: kluge). Doorgang
door een bergketen, bergengte (de dwarse
doorgangen in den Jura).
Clustaticum, o. Schatting die in de
middeleeuwen de reizigers aan de kioosters, welke zij voorbijkwamen, betaalden.
Clysma, o. (Gr.). = Klisteer; Clysoir,
m. (Fr.; spr.: klizoaar) en Clysopompe,
vr. (Fr.; spr: klizopomp), klisteerspuit voor
eigen gebruik, waarmede men zich zelven
een lavement kan zetten.
cm. Afkorting van centimeter.
C. M. = Caesarea Majestas, = Cand.
Min = Candidatus Minister'', (Lat.),
candidaat voor het predikambt.
C-mol. Moltoonaard met c als grondtoon en drie b vdOr aan den balk.
Cn. = Cyan = Conicine.
Cneme, yr. (Gr.). Kuit, scheenbeen;
Cnemis, yr. (Gr.), scheenplaat ; Cnemolordosis, yr. (Gr.), voorwaartsche kromming van het kuitbeen ; Cnemoscollosis,

Cnesmus
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yr., zijwaartsche kromming van het
kuitbeen,
Cnesmus, m. (Gr.). Het jeuken, jeukte.
Cnicus. Bernardijnerkruid, gezegende
distel, plantensoort uit de familie der

Composita.
Cnissoregmia, yr. Oprisping, het boeren.
Cnt., (Lat.). Afkorting op recepten voor
Continuetur, de zieke mag met het
gebruiken der artsenij voortgaan.
Co. Latijnsch voorvoegsel. Zie Con
en Cum.
Co. = Kobalt.
Co. = Colchicine.
Co. = Compagnie.
Coaita. Zie Sapajou.
Coacervatie, yr. (Lat.). Ophooping;
Coacerveeren, ophoopen.
Coactie, yr. (Lat.). Dwang ; Coacteeren,
dwingen; Coactief, dwingend.
Coadamieten, mrv. Menschenrassen
die men vermoedt te gelijk met Adam
ontstaan te zijn.
Coadjutor, m. (Lat.). Medehelper;
geestelijke die een aartsbisschop bijstaat
en die hem opvolgen zal ; Coadjutoraat,
o. en Coadjutorie, yr., waardigheid van
coadjutor ; Coadjutorin, vr., helpster en
opvolgster van een abdis ; Coadjuvantie,
yr., hulp, bijstand.
Coadunatie, vr., (Lat.). Vereeniging;
Coaduneeren, vereenigen.
Coagmentatie,vr. (Lat.). Samenvoeging;
Coagmenteeren, samenvoegen.
Coagulabel, (Lat.). Wat gestremd of
gestold kan worden; Coagulabilitelt,
yr., geschiktheid om te stremmen of
stollen; Coagulatie, vr., stremming,
stoning; Coagulatief, stremmend, stollend;
Coaguleeren, stremmen, stollen; Coagulum, o., stremsel, stremmiddel, leb.
Coak. Zie Coke.
Coal, (Eng.; spr. : kool). Steenkool.
Coalesceeren, (Lat.). Aaneengroeien,
zich innig verbinden ; Coalescentie, vr.,
aaneengroeiing, innige verbinding.
Coaliseeren, (Fr.). Verbinden, vereenigen tegen een gemeenschappelijken
vij an d.
Coalitie, yr. (Fr.). Verbond der Europeesche mogendheden tegen de Fransche
Republiek en het eerste Keizerrijk (1791
—1815); zij zij
zijn zeven in getal : de eerste
gesloten in 191
7
te Piln itz bij Dresden
tusschen Pruisen en Oostenrijk, waarbij
zich na den dood van Lodewijk XVI
Engeland, Spanje, Sardinie en Napels
voegden, werd verzwakt door den vrede
van Bazel met Pruisen en Spanje (5 April
en 22. Juli 1795) en ontbonden door het
verdrag van Campo-Formio met Oostenrijk (17 October 1797); de tweede, tot stand

Cobid
gebracht in Maart 1798 tusschen Engeland,
Rusland en Turkije, welke niet aan de
eerste deel genomen hadden, Oostenrijk
en Napels, werd verbroken door de overwinningen bij Marengo en Hohenlinden
en eindigde met den vrede met Oostenrijk te Luniville (9 Februari 1801) ; de
derde, den 8 April 1805 te Petersburg geteekend tusschen Engeland, dat reeds
sedert 1803 weder met Frankrijk in oorlog
was, Oostenrijk, Rusland en Pruisen,
werd verbroken door de overwinning bij
Austerlitz in Moravie (2 December 1805)
en eindigde met den vrede van Presburg
(26 December 1805); de vierde, in September 1806 tusschen Pruisen, Rusland,
Engeland en Zweden gesloten, eindigde
met den slag bij Friedland in Oost-Pruisen
(14 Juni 1807) en den vrede van Tilsit
met Rusland en Pruisen op een viot in
den Niemen gesloten (9 Juli 1807); de
vijfde, den 9 April 1809 tusschen Engeland
en dostenrijk gesloten, eindigde met de
nederlaag der Oostenrijkers bij Wagram
(6 Juli 1809) en den vrede van Schoenbrunn bij Weenen (14 October 1809); de
zesde, in Maart 1813 tusschen Rusland,
Pruisen, Engeland en Zweden en later
door Oostenrijk en andere mogendheden
geteekend, bracht de abdicatie van Napoleon I te Fontainebleau teweeg (II April
1814) ; de zevende, die de voortzetting van
de zesde is, werd in 1815, na de terugkomst van Napoleon I van het eiland Elba,
te Weenen tot stand gebracht, verjoeg
den Franschen Keizer opnieuw en hield
onder den naam van Sainte-Alliance (z. a.)
gedurende de Restauratie (1814-1830)
stand.
Coallueeren, (Lat.). Mede doen aanspoelen, doen aanslijken.
Coaptatie, yr. (Lat.). Aanvoeging, aanpassing; Coapteeren, aanvoegen, aanpassen.
Coarctatie, vr. (Lat). Vernauwing, opeendringing ; Coarcteeren, vernauwen,
opeendringen, drukken ; Coarctuur, yr.,
benauwing, beklemming.
Coargueeren, (Lat.). Wederleggen.
Coarticulatie, vr. = Synarthrosis.
Coati, m. Zuidamerikaansche waschbeer, snuitbeer.
Coauctie, vr. (Lat.). Medevergrooting ,
Coauctor, m., medeaanlegger.
Coaxatio, y r. (Lat.). Ingelegde vloer,
parket.
Cobaltum, o. Kobalt ; — crystallisatum,
gekristalliseerd kobalt; — oxydatum,
kobaltoxyde.
Cobbler. Uit wijn met fijngestampt ijs,
sulker en oranjeschillen bereide drank.
Cobid, Cobido (Portugeesch Cavado),

Cobra-Cabelo
m. Ellemaat voor Indische stoffen = o,66
meter.
Cobra-Cabelo, yr. Brilslang.
Coca, vr. (Sp.). Peruaansche dorst- of
hongerstruik, weer bladeren gekauwd
worden ; Cocaine, yr., alcaloide uit cocabladeren die door tandartsen gebruikt
wordt om het tandvleesch gevoelloos te
maken ; Cocainisme, o., lichamelijke en
geestelijke storing, die door het overmatig gebruik van cocaine ontstaat.
Cocagne, yr. (Fr.; spr.: kokanje). Volksfeest, waarbij veel gegeten en gedronken
wordt; Pays de cocagne, m., luilekkerland; Mat de cocagne, m., met vet ingesmeerde mast of paal, aan wiens top
voorwerpen van waarde hangen, die als
prijzen dienen voor degenen, welke die
voorwerpen door het klimmen in den
mast kunnen bereiken. Zie Cuccagna.
Cocciferisch, (Lat.). Bessendragend.
Coccinella. Onzenlievenheersbeestje.
Coccinine, vr. Donkerrood poeder,
azokleurstof.
Coccionella = Cochenille.
Coccognidion, o. (Gr.). Peperboompje;
Coccognine, yr., zuur uit bessen van het
peperboompje.
Coccoloba. Meerdruif, plantensoort uit
de familie der Polygonaceen.
Cocculi indici, mrv. (Lat.). Levantsche
bessen, vischkorrels.
Coccus, m. Schildluis.
Coccygeisch, (Gr.). Wat het stuitbeen
betreft ; Coccygodynie, yr., zenuwpijn in
de streek van het stuitbeen ; Coccyx, m.
(Gr.), stuitbeen.
Cochenille, yr. (Fr.; spr.: kosjenielje).
Scharlakenluis die op den nopal leeft en
een karmijnroode kleurstof oplevert ; zij
is uit Mexico afkomstig en naar de Antillen, de Canarische eilanden, het zuiden
van Spanje en Algerie overgebracht.
Zie Kermes.
Cochl. = Cochleatim, (Lat.). Een lepel
vol (op recepten).
Cochlearia. Lepelblad, plantensoort uit
de familie der Cruciferen.
Cochlearium, o. (Lat.). (Van cochlea,
slak). Pot die diende bij de Romeinen
om wijngaardslakken vet te mesten.
Cochliet, m. Versteende slak.
Cochloliet, m. (Lat. en Gr.). Slakkenversteening.
Cochlospermum. Plantensoort uit de
familie der Cisteen.
Cochon, m. (Fr.; spr.: kosjon). Varken,
zwijn; — de laic (spr. : lee), speenvarken ;
Cochonnerie, yr., zwijnerij; knoeiwerk,
broddelwerk; Cochonnet, varkentje, zeker
balspel.
Cock, (Eng.). Haan.
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Cocket, (Eng.), (Fr.) fiermts de douane,
passavant, acquit-a-caution, (D.). Zollfreischein, (Ital.) permesso, bolletta dogonale,
lascia passare, (Sp.), permiso, recibo
aduanero, pasavante. Geleibiljet dat door
de administratie der in- en uitgaande
rechten afgegeven is.
Cockney, m. (Eng. ; spr.: koknie).
Scheldnaam voor degenen die te Londen
geboren en grootgebracht zijn; verwend
en onwetend persoon; Cockney-dialect,
o., wijze van spreken der Londenaars
uit de volksklasse, platte Londensche
volkstaal.
Cockpit, (Eng.). Plaats waar hanengevechten gehouden worden.
,
Cockscomb, m. (Eng.; spr:: kokskoom).
I Jdel, onnoozel en veel vertooning makend
persoon, modegek.
Cockstail, (Eng.; spr.: koksteel). Eigenlijk hanestaart; geliefkoosde sterke drank
in Noord-Amerika.
Cockswain, m. (Eng.; spr.: koksen).
Bootsman.
Cocles, m. (Lat.). Eenoogige, bijnaam
van den Romein Horatius, die alleen de
brug over den Tiber tegen het leger van
Porsenna verdedigde.
Coco, m. (Fr.). Zoethoutwater, yolksdrank te Parijs ; opsnijder, snoever,
. piet.
Cocodês, m. (Fr.). Doordraaier, fuiver
Cocon, m. (Fr.). Tonnetje van een
insect, b. v. van den zijdeworm.
Cocotte, yr. (Fr.; spr.: kokot). Kippetje;
lichtekooi.
Coctie, vr. (Lat.). Koking, omzetting
der spijzen in spijsbrij ; Coctum, o., het
gekookte.
Cocu, m. (Fr.). Hoorndrager, man die
door zijn vrouw bedrogen wordt ; Cocuage,
m. (Fr.; spr.: kokuuaazje), toestand van
een hoorndrager ; Cocufieeren, tot hoorndraer
cr
maken.
Cocytus, m. (Gr.). Eigenlijk het weeklagen ; rivier in de onderwereld, arm
van de Styx.
Cod. = Codex, m. (Lat.). Oorspronkelijk
geschrift ; handschrift ; wetboek ; Codd.
= Codices, mrv.
Coda, yr. (Ital.) Eigenlijk de staart;
slotstuk in de muziek; in de Italiaansche
dichtkunst bijvoegsel aan een klinkdicht.
Code, m. (Fr.). Sleutel om overeengekomen schrift te ontcijferen inzonderheid
bij het telegrapheeren ; boek dat de verklaring van telegraphische overeengekomen teekens bevat.
Code, m. (Fr.). Wetboek; — civil, burgerlijk wetboek ; — Napoleon, het wetboek
of verzameling van wetboeken door Napoleon I uitgevaardigd; — penal, wetboek
van strafrecht.

Codeine
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Codeine, yr. AlcaloYde van opium.
Codex, m. (Lat.). Eigenlijk boomstam;
oorspronkelijk geschrift; handschrift; wetboek ; — argenteus, handschrift der vertaling van de Evangelien in het Gothisch
door Ulfilas met verzilverde en vergulde
letters op purperkleurig perkament, thans
bevindt het zich te Upsala; — Augusteus,
verzameling der voormalige wetten van
chartaceus,
bet koninkrijk Saksen;
handschrift op papier; — diplomaticus,
verzameling van oorkonden ; membranaceus, handschrift op perkament; — rescriptus, weder beschreven handschrift
waarvan het oorspronkelijk schrift uitgewischt is . (Zie Palimpsest) ;
ticus, handschrift van den Bijbel dat op
den berg Sinai gevonden is; Codices,
mrv., handschriften.
Codicil, o. (Lat.). Aanhangsel van een
testament waarbij de erflater vroegere
testamentaire beschikkingen intrekt of
wijzigt; Codicillaire clausule (Zie Claw.
sula codicillaris).
Codificatie, yr. Verzameling van wetten
tot een wetboek ; het opstellen van een
wetboek; Codificator, m., opsteller van
een wetboek; Codificeeren, een wetboek
opstellen, verscheidene wetten in een
wetboek bijeenbrengen.
Codille, m. (Fr. ; spr.: kodielje). In het
omberspel een partij verliezen, omdat
men minder slagen gemaakt heeft dan
de tegenspelers.
Codiophyllisch. Met vliesachtige bladeren.
Codirectie, yr. Medebestuur; Codirector, m., medebestuurder.
Codo, m. (Sp.). Voormalige lengtemaat
i4 meter.
Codoil, (Eng.; spr.: koddooil). Levertraan.
Codon, m. (Gr.). Schel, bel; Codonophoros, m., scheldrager.
Codoscele, yr. (Gr.). Soort van zweer.
Coecaal. Wat den blinden darm betreft.
diurna,
Coecitas, vr. Blindheid ;
blindheid bij dag ; — nocturna, blindheid
bij nacht.
Coecograaf, yr. Werktuig om in het
donker te schrijven.
Coeducatie, yr. Gemeenschappelijk
onderwijs aan jongens en meisjes.
Coefficient, m. (Lat.). Getal dat in de
algebra voor een letter staat; Coefficientie, vr., medewerking.
Coeliaca, vr. (Gr.). Buikloop ; — cruenta,
bloeddiarrhee; — renalis = — urinalis,
melkwateren; Coeliacische Arterie, tak
der aorta in de buikholte ; Coeliacus, m.
lijder aan buikloop; Coelialgia, vr., buikpijn; — chlorotica, buikpijnvoor of bij
bleekzucht;
hydropica, buikpijn bij of

Coercibel

voor waterzucht; — inflammatoria, buikontsteking; — medullaris, pijn in den
buik en den rug ; — neuralgica, buikpijn
die uit de zenuwen voortkomt ; — spasmodica, kramp in den buik; Coelialgie,
yr. = Coelialgia.
Coelibaat. Zie Celibaat.
Coelicolae, mrv. (Lat.). Hemelbewoners,
hemelburgers.
Coeliitis, yr. (Gr.). Buikontsteking,.
Coeliocele, vr., buikbreuk; Coelioncus,
m., hard gezwel in den buik; Coeliophyma, o., week gezwel in den buik;
Coelioplegie, yr., b'eroerte in het onderlijf, Aziatische cholera; Coellopsophie,_
yr., gerommel in den buik; Coeliopyosis,
vr., buikettering; — externa, verzwering
aan het onderlijf; interna, zweer in
den buik ; Coeliorrhee, yr., buikloop.
Coelison, o. (Lat.). Hemelsche klank
(muziekinstrument).
Coelocline. Plantensoort uit de familie
der Anonacein.
Coelom, o. (Gr.). Holte in het lichaam
der dieren.
Coelometrie, vr. (Gr.). Leer van het
meten van vaatwerk,
Coelophthalmie, vr. (Gr.). Holoogigheid ; Coelophthalmisch, holoogig.
Coelostomie, yr. (Gr.). Holle stem;
Coelostomisch. holstemmig.
Coelum, o. (Lat.). Hemel; Coelum non.

animum mutant qui trans mare currunt
(Horatius, ep. I. II. 27), degenen die op
zee varen veranderen wel van hemel
maar niet van gezindheid ; philosophorum, hemel der wijzen, steen der wijzen..
Coemeeren, (Lat.). Bijeenkoopen, opkoopen ; Coetriptis, opkoop; huwelijk in
schijn bij de oude Romeinen.
Coemendatie, yr. (Lat.). Medeverbetering ; Coemendeeren, medeverbeteren.
Coena, Cena, yr (Lat.). Avondmaal,
voornaamste maaltiP bij de Romeinen;
Coenaculum = Cenaculum; domini,
Avondmaal des Heeren, Heilig Avondmaal.
Coenisme, o. Zie Cenisme.
Coenobiaal, (Gr.). Wat een klooster
betreft; Coenobiarch, m. (Gr.), overste
van een klooster; Coenobiet, m., monnik,
kloosterbroeder; Coenobitisch, kloosterlijk; Coenobium, o., klooster.
Coenologie, yr. (Gr.). Bespreking, beraadslaging, vooral van geneesheeren.
Coepiscopus, m. (Lat.). Medebisschop.
Zie Coadjutor.
Coequaal, (Lat.). Van gelijken ouderdom; Coequaliteit, yr., gelijkheid van
ouderdom ; Coequeeren, gelijk maken.
Coercibel, (Lat.). Wat gedwongen
kan worden, tembaar; Coercibiliteit,
yr., dwingbaarheid, tembaarheid ; Coer-
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ceeren, dwingen, in bedwang of in toom
houden; Coercitle, yr., dwang ; Careltief, dwingend; Coercitieve middelen,
dwangmidd elen ; Coercitieve kracht,
yr., kracht waarmede het staal aan de
magnetiseering weerstand biedt.
Coessentialiteit, yr. (Lat.). Het samenzijn of het volkomen gelijk zijn (in. de
leer der Drieeenigheid); Coessentieel,
volkomen gelijk aan elkander zijn; Coessentia, yr. (Lat.) = Coessentialiteit.
Coetaan, (Lat.). Gelijktijdig; Coetaneus, m., tijdgenoot, iemand van gelijken
leeftijd, schoolkameraad, iemand met
wien men gelijk gestudeerd heeft.
Coeternel. Mede-eeuwig; Coeternitelt, yr., eeuwig samenzijn.
Coetus, m. (Lat.). Verzameling van
toehoorders ; verzameling van leerlingen ;
parallelklasse ; menigte, opeenhooping
van volk.
Coeur, ems (Fr. ; spr. : keur). Hart;
harten in het kaartspel; Coeur de lion,
Leeuwenhart (bijnaam van Richard I,
koning van Engeland).
Coexisteeren, (Lat.). Tegelijk bestaan,
aanwezig zijn ; Coexistent, tegelijk bestaand ; Coexistentie, yr., het tegelijk
bestaan.
Coextensie, yr. (Lat.). Even groote
uitbreiding, gelijke omvang; Coextensief, even uitgebreid, van gelijken omyang.
Coffea, yr. Koffieboom; Coffeine =
Cafelne.
Cogent, (Lat.). Dwingend ; Cogentie,
yr. (Lat.), dwingende kracht.
Cogitabel, (Lat.). Denkbaar ; Cogitant,
m., denker, vrijdenker ; Cogitatie, yr.,
overweging, overleg; Cogiteeren, denken, overwegen; Cogito ergo sum, ik
denk dus besta ik (stelling waarop het
wijsgeerig stelsel van Cartesius (z. a.)
berust).
Cognac, m. (Fr.; spr.: konjak). Soort
van brandewijn zoo genoemd naar een
gelijknamige stad in Frankrijk in het
departement der Charente.
Cognati, mrv. (Lat.), bloedverwanten;
Cognatio, yr. (Lat.), bloedverwantschap.
Cognati zijn die personen, die of van
elkaar of gemeenschappelijk van een
derden afstammen. Men onderscheidt
bloedverwantschap in de rechte linie (linea
recta), waarbij weer te onderscheiden is
de linea recta superior, de opgaande
rechte lijn (vader, moeder, grootvader,
grootmoeder, enz.) en de linea recta
inferior, de nederdalende rechte lijn
(zoon, dochter, kleinzoon, kleindochter
enz.), en de bloedverwantschap in de zijlinie (linea transversa) broeder, zuster;
BAAL.; Handboth.

Cognoscement

broeder en zuster van den vader of de
moeder (oom en tante) ; kinderen van
broeder of zuster onder elkaar (neef of
nicht). In het Romeinsche recht is een
groot verschil tusschen de Cognati en
Agnati (z. a.). Agnati zijn al degenen, die
aan dezelfde patria potestas (vaderlijke
macht) onderworpen zijn of geweest zijn.
Alle cognati zijn dus agnati, maar niet
omgekeerd. Voorbeeld : de oom, broeder
van den vader, die dus met den vader
onder dezelfde vaderlijke macht staat of
heeft gestaan, is agnaat en tevens cognaat;
de oom, broeder van de znoeder, die
onder een andere vaderlijke macht staat
of heeft gestaan als de vader, is alleen
cognaat. Vooral in het erfrecht was in
het oude Rome het verschil tusschen
agnati en cognati van belang.
Cognati ex baptismo, mrv. Verwanten
wegens den doop (peetoom en peettante) ;
Cognatio spiritualis, geestelijke ver•
wantschap.
Cognatio, yr. (Lat.). Kennisneming;
onderzoek eener zaak; causae, onderzoek dat aan de beslissing van den rechter
voorafgaat, instructie; — extraordinaria,
buitengewoon gerechtelijk onderzoek ;
Cognitionaliter, door gerechtelijk onderzoek ; Cognitor, m. (Lat.), in het oude
Romeinsche recht iemand die andere
personen voor de rechtbank vertegenwoordigt; openbare aanklager vooral in
belastingzaken, fiscaal; Cognituur, yr.,
ambt van zulk een ambtenaar.
Cognomen, o. (Lat.). Bijnaam; Cognominatie, yr., het geven van een bijnaam;
Cognomineeren, een bijnaam geven.
Cognoscement of Connossement, o.
(Fr.) connaissement, (Eng.) bill of lading,

(D.) Konnossement, Schiffsladeschein,
Seefrachtbrief, (Ital.) polizza di carico,
(Sp.) conocimiento, poliza de carga. Vrachtbrief voor het verzenden van goederen
over zee ; het cognoscement houdt in den
naam van den bevrachter of van den
inlader, de opgaaf van dengene aan wien
de goederen verzonden worden, den naam
en de woonplaats van den schipper, den
naam en de soort van het schip mitsgaders de plaats waar hetzelve te huis
behoort, den aard, de hoeveelheid, de
merken en de getallen der te vervoeren
goederen, de plaats van het vertrek en
die der bestemming, het bepaalde wegens
de vracht, de onderteekening van den
schipper en van den inlader of van dengene die voor hem de expeditie bezorgt,
het cognoscement kan houden aan order,
aan toonder of aan een bepaald persoon;
van elk cognoscement worden ten minste
vier oorspronkelijke gemaakt : den voor
19
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den bevrachter of inlader, den voor dengene aan wien de koopmansgoederen
verzonden worden, den voor den schipper,
den voor den scheepseigenaar of de
reeders; deze vier oorspronkelijke cognossementen moeten binnen vierentwintig
uren na de inlading onderteekend en, tegen
intrekking van de afgegevene recieven,
worden uitgewisseld. Zie Wetboek van
Koophandel artt. 507-52o.
Cognoscentie, vr. (Lat.). Erkentenis ;
Cognosceeren, gerechtelijk onderzoeken;
erkennen, kennis nemen.
Cohabitant, m. (Lat.). Medebewoner ;
Cohabitatie, yr., samenwoning ; Cohabiteeren, samenwonen.
Coehaerent, (Lat.). Samenhangend ;
Cohaerentie, yr., verband, samenhang;
Cohaereeren, samenhangen ; Cohaesie
en Cohesie, yr. (Zie Adhesie); Cohesievermogen, o., kracht welke de moleculen
van een homogeen lichaam bijeen houdt ;
Cohaesief, samenhangend.
Cohen, m. (Hebr.). Priester, profeet.
Coheredes, mrv. (Lat.). Medeerfgenamen ; Coheredeeren, mede erven.
Coherer, (Eng.; spr.: kohierer). Werktuig dat electrische trillingen aangeeft.
Coheres, m. (Lat.). Medeerfgenaam.
Cohibeeren, (Lat.). Terughouden, matigen, temperen ; Cohibitie, yr., terughouding, matiging, tempering.
Cohobatie, yr. (Lat.). Herhaaldelijk
overhalen van vloeistoffen, distillatie ;
Cohobeeren, herhaaldelijk opgieten en
overhalen, distilleeren.
Cohonesteeren, (Lat.). Medevereeren.
Cohortatie, yr. Vermaning ; Cohorteeren, vermanen.
Cohors, yr. (Lat.). Cohorte, tiende deel
van een legioen (Zie Centuria). Als
zelfstandige tactische eenheid : afdeeling
geregelde infanterie der aan de legioenen
toegevoegde hulptroepen. De meeste
cohorten dragen den naam van den yolksstam, waaruit zij oorspronkelijk gevormd
waren. De cohorte was meestal 500, soms
ook i000 man sterk. De meeste bestonden geheel uit infanterie ; bij sommige was ook cavalerie ingedeeld. In
het begin van den Keizertijd vormden
de cohortes Batavorum de kern der hulptroepen van het Rijnleger. Zij trokken
in . i6 n. C. met Germanicus to velde
tegen de Cherusken (z. a.). In 6i n. C.
werden 8 hunner cohorten naar Britannie
gezonden, die later een groote rol
speelden in Italie bij de oorlogen tusschen
de kroonpretendenten na Nero's dood.
Door Vitellius naar Germania teruggestuurd, sloten zij zich bij Claudius
Civilis aan en werden na het dempen
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van den opstand alle door Vespasianus
gecasseerd. De 3 cohortes Batavorum,
die in 84 n. C. onder den stadhouder
van Britannie Cnaeus Julius Agricola
deelnamen aan een expeditie naar Schotland waren nieuw geformeerd. Zie ook
Ala.
Cohospes, m. (Lat.). Medegast.
Cohue, yr. (Fr.; spr. : koouu). Gewoel;
luidruchtige vergadering ; joelende menigte.
Coi, (Ital., van co-i = con i, daarmede).
In partituren : coi Flauti, coi Violini, enz.
d. i. een andere stem moet met de
fluiten, violen, enz. in denzelfden toon of
in het octaaf gaan.
Coiffeur, m. (Fr. ; spr. : kowafeur).
Kapper, haarkunstenaar ; Coiffeuse, yr.,
kapster ; Coiffeeren, kappen, het hoofdhaar in orde brengen; Coiffure, yr.,
hoofdtooi, kapsel.
Coimeterion en Coemeterium, o. (Gr.),
(Fr. cimetiere). Kerkhof, begraafplaats ;
slaapplaats; rustplaats.
Coin, m. (Fr.; spr.: kwoein). Hoek ; keg,
wig ; keurstempel, keurmerk; muntstempel.
Coin, (Eng.; spr. : koain). Muntstuk.
Coincideeren, (Lat.). Samenvallen ;
Coincident, samenvallend ; Coincidentie,
yr., samenvalling.
Coindicant, (Lat.). Medeaanwijzend,
medeaankondigend ; Coindicatie, yr.,
medeaanwijzing, medeaankondiging.
Coinquinatie, yr. (Lat.). Bevlekking;
Coinquineeren, bevlekken.
Coinspector, m. (Lat.). Medeopziener;
Coinspectoraat, o., medeopzienerschap;
Coinspecteeren, mede toezicht houden.
Cointelligentie, yr. (Lat.). Mede-verstandhouding.
Coinvesteeren. Mede beleenen ; Coinvestituur, yr., medebeleening.
Colon, m. (Fr. ; spr. : cojon). Lafbek,
ploert, schoft, hondsvot ; Coionneeren,
koeionneeren, ringelooren ; Coionnerie,
yr., geringeloor, plagerij, gemeene streek.
Coil-, m. Vezel die uit de schaal van
de kokosnoot verkregen wordt ; schors
van den kokosboom en het weefsel uit
de vezels daarvan.
Coltie, yr. (Lat.). Samenkomst, paring;
Coitum exerceeren, den bijslaap uitoefenen, paren; Coitus, m., bijslaap ;
samenkomst ; — anticipatus, bijslaap voor
het huwelijk ; — damnatus of illicitus, verboden of ongeoorloofde bijslaap ; bloedschande.
Cojote, m. (Sp.). Amerikaansche jakhals.
Coke, (Eng.). Uitgegloeide en ontzwavelde steenkool.
Col, m. (Fr.). Hemdskraag, halsboord,
stropdas ; hals ; bergpas in de Alpen.
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Col = Columna = Colatura = Colonia.
Col. Latijnsch voorvoegsel dat mede
beteekent.
Cola, (Ital.). Afkorting van Niccolo.
Cola, (Lat.). Zijg door, filtreer.
Cola. Boomsoort uit de familie der
Sterculiaceen, naam van de elft in het
zuiden van Frankrijk.
Colaptiek, yr. (Gr.). Bewerking van
den steen met den beitel.
Colarin, m. Fries aan het kapiteel der
Toscaansche en Dorische zuil.
Colatie, vr. (Lat.). Het doorzijgen, filtreeren ; Colatorien, mrv., die organen
van het menschelijk lichaam, waardoor
de uitwerpselen bereid en afgevoerd
worden ; Colatorium, o., doek voor het
doorzijgen ; Colatuur, yr. = Colatie.
Colbert (Jean Baptiste). Minister van
Lodewijk XIV, een der grootste Fransche
staatslieden (1619-1683) ; hij hervormde
de belastingen en bevorderde den landbouw, de nijverheid, den handel, de kunsten
en wetenschappen ; Colbertisme, o., ook
mercantiel stelsel genoemd, stelsel dat veel
gelijkt op het protectionnisme en gegrond
is op de meening dat de bloei van een
land afhangt van de mate, waarin de uitvoer den invoer overtreft, en dat er dus
zoov eel mogelijk goederen uitgevoerd en
.zoo weinig mogelijk ingevoerd moeten
worden.
Colchicine, yr. en Colchicium, o. Giftige
alcalolde van de herfsttijloos (Colchicum
,autumnale); Colchicum, tijloos, plantensoort uit de familie der Liliaceen.
Colchis. Aziatische landstreek aan de
Zwarte Zee ten zuiden van den Caucasus,
waarheen de Argonauten (z. a.) trokken
, orn het Gulden Vlies to bemachtigen.
Colcothar, m. Dit woord is waarschijnlijk door den alchimist Paracelsus gemaakt en duidt het gele of roode bezinksel van gedistilleerd vitriool aan ;
Engelsch rood, ijzeroxyde.
Cold-cream, (Eng. ; spr. : kooldkriem).
Eigenlijk koude room, zeer zachte zalf die
bestaat uit amandelolie, witte was en
eenige andere olieachtige stoffen en die
gebruikt wordt tegen ontsteking van de
huid, het springen van het vel der handen, enz.
Coldstream-Guards, mrv. (Eng.; spr. :
kooldstriemgaardz). Beroemd Engelsch infanterieregiment der garde.
Coleine, yr. (Gr.). Stof op. de vleugels
van insecten.
Coleltis, yr. (Gr.). Ontsteking der
scheede ; Coleocele, vr., scheedebreuk.
Coleoptera, mrv. (Gr.). Schildvleugeligen, een der voornaamste orden der
insecten ; zij omvat alle insecten die vier

vleugels hebben, waarvan de beide bo.
venste, schilden genoemd, de beide onderste, die op vliezen gelijken, bedekken.
Coleoptosis, vr. (Gr.). Uitzakking der
scheede ; Coleorrhexis, yr., verscheuring
der scheede ; Coleostegnosis, yr., vernauwing der scheede.
Colêre, yr. (Fr. ; spr. : kooleer). Gramschap, toorn, drift.
Coleus. Plantensoort uit de familie der

Labiaten.
Colibri. Zie Kolibrie.
Colica, vr. (Gr.). Koliek, darmkramp,
darmjicht ; — ab acido, uit zuur ontstane
koliek ; — ab indi,gestione, koliek dat voorkomt uit gebrekkige spijsvertering of
overlading der maag , — abortiva, koliek
tengevolge van een miskraam ; — aeruginalis, groenspaan- of koperdarmkramp ;
— a putredine, koliek dat door rottende
stoffen ontstaat ; — arthritica, darmjicht;
— atrabilaris, zwartgallig koliek ; — biliosa,
door gal ontstaan koliek ; — calculosa,
darmsteenkoliek ; — callosa, koliek dat
ontstaat uit verharding der spijsverteringsorganen ; — exanthematica, darmkramp
die uit uitslag voortkomt ; —febricosa, koliek
dat met koorts gepaard gaat ; — flatulenta, windkoliek ; — gastrica, koliek dat
door vervuiling der darmen ontstaat; —
gonorrhoica, darmkramp tengevolge van
een druiper ; — gravidarum, naweeen bij
het baren ; — haemorrhoidalis, aambeienkoliek ; — helluonum, buikpijn die het
gevolg is van onmatig eten ; — hepatica,
leverkoliek ; — herniosa, darmkramp tengevolge eener breuk ; — iliaca, gewoon
koliek; — infantilis, kinderkoliek ; — infarctuosa, koliek door verstopping ontstaan ;
—inflammatoria, darmontsteking,— lactea,
melkkoliek ; — ligamentosa, Licht in de
buikbanden ; — lochialis, koliek tengevolge
der kraambedzuivering ; — menstrualis,
buikpijn bij het wegblijven der maandstonden ; — neuralgica, met zenuwpijn
gepaard koliek ; — parturientium, hevige
buikpijn bij het baren ; — physconiosa,
koliek dat door een gezwel in de ingewanden ontstaat ; — Pictaviensium of Pictonum, koliek van Poitou (spr.: Powatoe),
koliek dat door het nuttigen van zure
druiven ontstaat ; — pictorum, schilderskoliek, soort loodkoliek ; — pituitosa, slijmkoliek ; — plethorica = — sanguinea ; —
polyposa, darmjicht die door zwammen
ontstaat ; — pulsatilis, het kloppen in den
buik ; — putruosa = — a putredine; —
renalis, nierenkoliek ; — rheumatica, koliek
bij buikloop ; — sanguinea, koliek dat uit
volbloedigheid ontstaat; — saturnina, loodkoliek ; — scarlatina, scharlakenkoliek ;
— spasmodica, krampkoliek ; — sperma-
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tica, hevige pijn in de geslachtsdeelen ;
— stercoracea, koliek dat ontstaat door
ophooping en verharding van de drekstoffen ; — stomachi, maagkramp ; —
strangulatoria, koliek dat uit een beklemde
breuk ontstaat ; — strictoria, koliek dat
voortkomt uit vernauwing der darmen ;
— toxica, koliek tengevolge van vergiftiging ; — uterina, baarmoederkoliek ; —

vegetabilis = — Pictaviensium ; — venerea,
darmkramp tengevolge eener venerische
ziekte; — ventriculi = — stomachi; — verminosa, wormjicht; colicae arteriae, groote
aders in den kronkeldarm ; colicae venae,
kleine aders daarin ; colicum omentum,
kronkeldarmnet ; colicus dolor, pijn in de
darmen ; Colicodynie, vr., pijn in den
kronkeldarm ; Colicoplegie, yr., darmverlamming, loodkoliek ; Colitis, yr.,
darmontsteking.
Colicitant, m. (Fr.). Mede-erfgenaam
van goederen die in het openbaar bij
opbod verkocht worden.
Colieten, mrv. Steenen die op het
mannelijk lid gelijken.
Colifichet, m. (Fr. ; spr. : koliefiesjee).
Strikje, kwikje, snuisterij, vod.
Coligny, (spr. : kollieniie). Fransch admiraal, opperhoofd der Hugenoten, een
der eerste slachtoffers op de Parijsche
bloedbruiloft (Augustus 1572) ; zijn lijk
werd door de straten gesleept en aan
de galg opgehangen (1517-1572).
Coliquidateur, m. (Fr. ; spr. : kolikiedaateur). Medevereffenaar, iemand die in
vereeniging met andere personen de zaken
afwikkelt.
coliseum en Colosseum, o. (Lat.),
(Ital.) Coliseo. Reusachtig gebouw,
grootste amphitheater te Rome, dat onder
keizer Vespasianus begonnen en door
Titus voltooid is en 87000 toeschouwers
bevatten kon; daar hadden de gevechten
der zwaardvechters plaats en werden de
christenen aan de wilde dieren overgeleverd.
Coll. = Collatis, (Lat.). Vergeleken
(van geschriften).
Coll. = Collega en Collegium.
Colla, yr. (Gr.). Lijm ; voedingstof in
het meel; Colla piscium, zwemblaas der
visschen ; vischlijm.
Collabescent, (Lat.). Op het punt van
in te storten, bouwvallig; Collabescentie,
vr., bouwvalligheid ; Collabeeren, instorten, vervallen van de lichaamskracht ;
Collabesceeren, bouwvallig worden.
Collaboratie, vr. (Lat.). Medewerking;
Collaborator, m., medewerker; Collaboreeren, medewerken.
Colla destra, (Ital.). Met de rechterhand.
Collage, m. (Fr.: spr.: kollaazje). Het

Colld

lijmen, plakken, opplakken ; het klaren
van den wijn; het lijmen van papier; het
samenwonen buiten echt.
Collageen, o. Dierlijke zelfstandigheid
waarvan door koking lijm gemaakt wordt.
Collane, yr. (Ital.). Hals- of ordeketen.
Colla parte, (Ital.). Met de voornaamste
stem.
Collapsus, m. (Lat.). Plotselinge verzwakking der hersens en van het ruggemerg, verval van krachten ; ineenzinking,
ineenstorting.
Coll' arco, (Ital.). Met den strijkstok.
Collare, o. (Lat.). Halsband, halskraag,
halsketting ; donkerkleurige halsband met
witte punten der Catholieke geestelijken.
Colla sinistra, (Ital.). Met de linkerhand.
Collateraal, (Lat.). Zijdelingsch, in de
zijlinie ; Collateralen, mrv., bloedverwanten in de zijlinie; Collaterale erfgenamen, erfgenamen in de zijlinie ;
Collateraal successierecht, o., belasting
die bij het aanvaarden eener erfenis door
bloedverwanten in de zijlinie betaald
moet worden ; Collatereeren, wijze van
boomen te enten.
Collatie, yr. Het vergelijken van een
afschrift met het oorspronkelijke geschrift;
Collatierecht, o., het recht om een
predikant of onderwijzer te benoemen,
recht om een geestelijk ambt te begeven.
Collatio. Inbreng, het bij de boedelscheiding in rekening brengen van hetgeen
een der erfgenamen reeds bij het leven
van den erflater ontving ; de inbreng treft
de schenkingen; — bonorum, in het
Romeinsche recht moesten de kinderen
die uit de vaderlijke macht ontslagen
waren (emancipatie) het vermogen, dat zij
bij den dood des erflaters bezaten, inbrengen, wanneer zij medeerfden met de
andere kinderen; dit heette Collatio bonorum; — dotis, verplichting der dochters
tot het inbrengen van de huwelijksgift.
Collation, yr. (Fr.; spr.: kollasion).
Koude maaltijd.
Collationneeren. Een afschrift met het
oorspronkelijk geschrift vergelijken, geschriften of boeken nazien en vergelijken;
Collationneering, yr., het vergelijken ea
nazien van geschriften en boeken.
Collator, m. (Lat.). Degene die het
recht heeft om een predikant of onderwijzer te benoemen; — stipendii, degene
die een beurs voor onvermogende studenten te begeven heeft.
Collatuur, yr. Recht om te benoemen
of te begeven.
Collaudatie, yr. (Lat.). Het elkander
lof toezwaaien, het elkander ophemelen,
Collie, (Fr.: spr. : kollee). Gelijmd, ge-

Collectaneen
plakt; (in het biljartspel) tegen den rand aan.
Collectaneen, mrv. Verzameling van
uittreksels uit boeken en geschriften.
Collectant, m. Inzamelaar van gelden
edurende de godsdienstoefening of voor
en liefdadig doel; Collectandi jus, o.,
bevoegdheid om geld in te zamelen.
Collecte, yr. Inzameling van gelden;
,Collecteeren, gelden inzamelen.
Collecteur, m. (Fr.). Verkooper van
loten in een loterij ; het hoofdriool te
Parijs.
Collectie, yr. (Lat.). Verzameling; Collectief, gezamenlijk ; Collectivist, m.,
socialist die verlangt dat de productiemiddelen (kapitaal en grond) aan de gemeenschap zullen behooren ; Collectivisme, o., stelsel der collectivisten ; het
,collectivisme is een verzachte vorm van
het Communisme, (z. a.); Collectivum.
Zie Nomen.
Collector, m. (Lat.). Natuurkundig instrument om kleine hoeveelheden electri.citeit bijeen te brengen.
Collega, m. (Lat.). Ambtgenoot; Collegialiteit, yr., eensgezindheid onder ambtgenooten; Collegialiter, op de wijze van
ambtgenooten, eensgezind, eendrachtig.
Collegatarius, m. (Lat.). Degeen die
met anderen een legaat krijgt.
College, m. (Fr. ; spr. : kolleezje). Gymnasium dat door een gemeente of een
genootschap in stand gehouden wordt;
Collegien, m. (Fr.; spr. : kolleezjiijn),
gymnasiast.
College, (Lat.) Collegium, o. Onderwijs dat door een hoogleeraar aan een
-universiteit gegeven wordt; Collegekamer, yr., vertrek waarin dit onderwijs
gegeven wordt.
Collegianten, mrv. Afdeeling der Arminianen of Remonstranten.
Collegie, vr. en Collegium, o. (Lat.).
Zie College. Corporatie, gild; Collegium
de propaganda fide (Zie Congregatio);
— germanicum, kloosterachtige inrichting
te Rome waarin Duitsche jongelingen tot
Catholiek geestelijke opgeleid worden;
— illustre, hoogeschool voor jonge edellieden ; — medicum, gezondheidsraad;
privatissimum, college dat door een hoogleeraar aan een zeer klein aantal studenten,
welke hij daartoe uitnoodigt, gegeven
wordt; — privatum, college dat tegen
betaling eener zekere som gegeven wordt;
- publicum, openbaar college, waartoe
iedereen zonder betaling wordt toegelaten ;
— sacrum (Fr. sacre college), heilig collegie, vergadering der kardinalen te Rome;

e

-

sanitatis = — medicum.

Col legno, (Ital.). Met het hout (den
achterkant) van den strijkstok.

293

Colloqueeren

Collement, m. (Fr. ; spr.: kolman). Het
aan elkander kleven der oogleden.
Collerage, m. (Fr. ; spr.: kolraazie). Belasting op het opensteken der wijnvaten.,
op het wijntappen.
Collerette, yr. (Fr.; spr.: kolret). Kraagje.
Collesis, yr. (Gr.). Aaneenlijming; snelle
heeling.
Collet, m. (Fr.; spr.: kollee). Kraag ;
halsstuk (bij slagers) ; strik, strop (bij
stroopers); petit-collet, geestelijke.
Colletica, mrv. (Gr.). Kleefmiddelen ;
Colletisch, dat aaneenkleving te weeg
brengt.
Colli, mrv. Zie Collo.
Collibertus, m. (Lat.). Medevrijgelatene.
Colliciae punctorum lacrimalium.
Tranenbuizen in het oog.
Collideeren, (Lat.). Op elkander stooten,
in vijandelijke aanraking komen, botsen.
Collier, m. (Fr.; spr. : koljee). Halsband,
halssnoer; — de la reine, halssnoer der
koningin Marie-Antoinette, waarover een
berucht proces isgevoerd. Zie Cagliostro.
Colligeeren, (Lat.). Bijeenbrengen, verzamelen.
Collimatie, yr. (Lat.). Collimatiellin,
yr., gezichtslijn in de sterrenkunde ; Collimeeren, bedoelen, voornemens zijn.
Colliquatie, vr. Samensmelting, versmelting, ontbinding. Colliquatiekoorts,
yr., rotkoorts; Colliquatio sanguinis,
vervuiling van het bloed ; Colliquatief,
versmeltend, vervloeiend; Colliquatief
tweet, afmattend zweeten; Colliquescent,
vloeibaar wordend ; Colliquescentie, vr.,
smelting; tering.
Collisie, yr., (Lat.). Botsing; aanvaring ;
strijd van belangen.
Collitigant, m. Degene die gezamenlijk
met andere personen een proces voert.
Collo, m. (Ital.). Baal, pak, stuk vrachtgoed. Zie Colli.
Collocatie, yr. Plaatsing ; rangregeling ;
het opmaken der rangorde waarin schuldeischers betaald moeten worden. Colloceeren, plaatsen, rangschikken; uitbesteden (van kinderen en onder curateele
gestelde personen).
Collocutie, yr. (Lat.). Gesprek, onderhoud, samenspreking.
Collodine, o. Ontplofbaar middel.
Collodium. o. Een door oplossing van
nitrocellulose (schietkatoen) in zwavelether
verkregen stof ; cantharidatum, blarentrekkende c. ; — elasticum, Engelsch c;
Colloid, o., een zich in de klierblaasjes
der schildklier bevindende lijmachtige stof
die aanleiding geeft tot kropgezwellen;
Colloiden, mrv., alle niet kristalliseerbare
stollen.
Colloqueeren (Lat.). Samenspreken,

Coll' ottava

Colostomie
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bespreken; Colloquium, o, samenspreking,
gesprek ; — charitalivum, samenspreking
om tot een overeenkomst, een verzoening
te geraken ; — doctum, geleerd gesprek,
waardoor een examencommissie de bekwaamheid van een candidaat die uit het
buitenland komt onderzoekt.
Coll' ottava, (Ital.). Met een hooger of
lager octaaf te spelen.
Colludeeren, (Lat.). Met elkander in
geheime verstandhouding staan ; onder
een deken spelen; samen knoeien; Colludium, o., geheime verstandhouding met
kwade bedoeling ; Collusie, yr., geheime
verstandhouding, knoeierij ; Collusorisch,
in het geheim afgesproken.
Collum obstipum, (Lat.). Scheeve hals.
Collustreeren, (Lat.). Ophelderen, toelichten, nauwkeurig bekijken.
Collutorium, o. Mondwater, spoelwater;
Colluvies, yr. (Lat.), het samenvloeien
van vuilnis ; — gastrica, verontreiniging
der spijsverteringsorganen; Colluvie, yr.,
samenvloeiing, vermenging.
Collyben, mrv. (Gr.). Kleine muntstukken, pasmunt ; Collybist, m., geldwisselaar ; Collybus, m., opgeld = Agio.
Collyrium, 0. (Gr.). Oogzalf.
Colma, yr. (Ital.). Springvloed in de
Adriatische Zee.
Colmar. Stad in den Elzas; zeer groote
groene peer.
Colmatie, vr. en Colmatage, m. (Fr.).
Trapsgewijze ophooging van gronden
door bevloeiing met aardebevattend water.
Colobium, (Lat.), Cojobion, (Gr.).
Onderkleed der monniken met korte
mouwen, bisschopskleed.
Colobisch, (Gr.). Verminkt.
Coloboma, o. (Gr.). Oogledenspleet.
Colocasia. Plantensoort uit de familie
der Araceen (waarvan de knollen en van
Arum esculentum ook de jonge bladeren
eetbaar zijn).
Colocynthis, yr. (Gr.). Kolokwint ; Colocynthine, yr., bitter bestanddeel van
kolokwint.
Cologne, (Fr.; spr. : kolonje). Keulen;
eau de —, Keulsch water (z. a.)
Colombier, m. (Fr.; spr. : kolonbjee).
Duiventoren : Fransch papier van groot
formaat (Zie Columbarium); engelenbak
in schouwburgen.
Colombine. Zie Columbine.
Colombine. Minnares van Harlekijn.
Colombophiel, m. (Fr.). Duivenliefhebber ; societi colombophile, yr., vereeniging tot bevordering der duiventeelt,
vooral voor het opkweeken van postduiven.
Colombowortel. Wortel van Jateorhiza
calumba (Oost-Afrika).

Colomne, yr. Zuildaalder, SpaanschAmerikaansche munt op wier eene zijde
de zuilen van Hercules afgebeeld zijn,
piaster.
Colon, o. (Gr.). Gedeelte ; deelteeken ',
kronkeldarm.
Colon, m. (Fr.). Kolonist, volksplanter.
Colonaat. Zie Coloni.
Coloneaat, m. Spaansche daalder in
de Levant.
Colonel, m. (Fr.). Zie Kolonel.
Coloni, mrv. (Lat. en Ital.). Boeren,
landlieden. In den lateren Romeinschen
Keizertijd een stand van boeren, die
wel is waar persoonlijk vrij waren, maar
onafscheidelijk verbonden waren aan den
grond, dien zij bebouwden ; Colonaat, o.
(Lat.), stand en rechtspositie der coloni;
— dominici, vroeger boeren die tot heerendienst verplicht waren ; — ecclesiarum,
boeren die het aan een kerk toebehoorend
land moesten bebouwen ; — fiscalis =

— dominici.
Colonia Agrippina. Keulen; Coloniakruit, 0., gewoon kruit vermengd met
3o a 35% nitroglycerine.
Colonnade, yr. (Fr.). Zuilengang; Colonne, vr. (Fr.), zuil, kolom,pijler, pilaar;
orde waarin een afdeeling militairen marcheert.
Colophoniet, o. Soort van graniet.
Colophonium, o. (Gr.). Vioolhars,
Grieksch pik, zoo genoemd naar de stad
Colophon in Klein-Azie. = Arcanson.
Colophoon, yr. (Gr.). Top, spits ; einde
of slot in drukwerken ; Colophonem
addere, de kroon op het werk zetten.
Color, m. (Lat.). Kleur; Coloratie, yr.,
kleuring, kleurwisseling; Coloratuur, yr.,
versiering, kunstige verandering van toon
in het zingen ; Coloreeren, kleuren, verven,
verbloemen, bewimpelen; Colorigradus,
m., werktuig om kleurschakeeringen te
meten; Colorimetrie, yr., meting van de
sterkte der kleuren; Colorist, m., kleurbereider, schilder die de kleuren juist
weet te kiezen.
Coloradokever, m. De uit Noord-Amerika afkomstige aardappelkever (Chryso-

mela decemlineata).
Coloramento, m. (Ital.). Kleuring, rangschikking der kleuren op prenten.
Coloris. Zie Koloriet.
Coloris, mrv. Half-Turken, afstammelingen van Turken bij negerinnen of
Moorsche vrouwen.
Colosseum. Zie Coliseum.
Colossus, m. (Gr.). Reuzenbeeld, reuzenzuil, gevaarte; Colossaal, reusachtig,
ontzaggelijk.
Colostomie en Colotomie, vr. Opening
van den kronkeldarm door insnijding.

Colostratie
Colostratie, yr. (Lat.). De ziekte bij zuigelingen van de eerste melk, zogziekte ;
Colostrum, o. (Lat.), de eerste moedermelk
na de bevalling.
Colpalgie, yr. (Gr.). Pijn in de scheede;
Colpatresie, yr., vergroeiing der scheede ;
Colpemphraxis, yr., verstopping der
scheede ; Colpeurysis, vr., verwijding der
scheede ; Colpitis, yr., ontsteking der
scheede; Colpocele, yr., scheedebreuk ;
Colpodesmoraphie, vr., verschrompeling
van het slijmvlies in de scheede ; Colpo=
cystotomie, yr., wegneming van blaassteen door den dikken darm ; Colpoptosis,
vr., uitzakking der scheede ; Colporrhagie,
yr., bloedvloeiing uit de scheede ; Col=
porrhexis, vr., verscheuring der scheede;
Colpostegnosis, vr., vergroeiing der
scheede ; Colpostenochorie, vr., vernauwing der scheede.
Colpo, m. .(Ital.). Slag ; — di maestro,
meesterstuk.
Colportage, m. (Fr.; spr. : kolportaazje).
Marskramerij, rondventen ; uitstrooien van
nieuwtjes ; Colporteeren, langs de huizen
te koop aanbieden, rondventen, uitstrooien;
Colporteur, m., marskramer, straatventer,
uitstrooier van nieuwtjes.
Colpospongus, m. (Gr.). Zwam in de
scheede.
Col. refr. = Colatura refrigerata,
(Lat.). Koele filtreering.
Coltellaten, mrv. (Ital.). Eig. messteken;
schimpscheuten.
Colubrina. Plantensoort uit de familie
der Rhamnaceen.
Colubrine, yr. Adder ; veldslang (soort
van kanon in de i5de en i6de eeuw).
Colum, o. (Lat.). Zilveren filtreer voor
altaarwijn in de Catholieke kerk.
Columba, yr. (Lat.). Duif ; Columbarium, o. (Lat.), duiVentil ; nis in Romeinsche grafgewelven om er de lijkbussen
in te plaatsen ; Columbin, dat de kleur
van den hals eener duif heeft, dat blinkt
als purper of viooltjes.
Columbatzer mug, yr. Een in Zevenvenbergen (Transsylvanie) voor het vee
zeer schadelijk tweevleugelig insect.
Columbine, yr. Kristalliseerende stof die
uit den colombowortel verkregen wordt.
Columbium = Tantal.
Columella, yr. (Lat.). Zuiltje, kolommetje ; Columellares dentes, mrv., hoektanden ; Columellen, mrv., altaarzuilen.
Columna, yr. (Lat.). Zuil, kolom : —
dorsalis, ruggegraat; Columnae Herculis,
de zuilen van Hercules (Zie Abyla en
Calpe), de straat van Gibraltar ; — itineraria, mijlpaal ; — nasi, punt van den neus;
— ores, huig ; — rostrata, zuil versierd
met snebben van schepen, opgericht ter
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eere van hen die een groote overwinning ter zee hadden behaald ; — vertebralis, wervelkolom. Zie Colonne.
Coluren, mrv. (Gr.). De twee groote cirkels die elkander aan de polen rechthoekig
snijden, waarvan de eene door de zonnestilstandspunten (21 Juni en 21 December)
en de andere door de nachteveningspunten
(21 Maart en 23 September) gaat.
Colutea. Plantensoort uit de familie
der Leguminosen.
Colymbas, vr. (Gr.). Ingemaakte olijf.
Colymbesis, yr. (Gr.). Het duiken.
Colymbethra, vr. (Gr.). Doopbekken
in de doopkapellen der Grieksche kerken.
Colymboptanen. Vogels die vliegen
en duiken.
Com. Latijnsch voorvoegsel. Zie Con.
Coma, o. (Gr.). Slaapzucht, slaapziekte ;
Comateus, slaapzuchtig, slaapverwekkend.
Coma caesarea, (Lat.). Eigenlijk keizerhaar ; Poolsche haarvlecht (haarziekte).
Comare, yr. (Ital.). Petemoei, peettante.
Comazoon, m. (Gr.). Hofnar der Romeinsche keizers.
Comb. Zie Coomb.
Combat, m. (Fr.; spr.: konbaa). Gevecht,
strijd; Combattant, m., strijder ; militair
die bestemd is om aan den strijd deel te
nemen in tegenstelling met non-combattant
(officier van gezondheid, van administratie, hospitaalsoldaat).
Combibeeren, (Lat.). Te zamen dritiken ;
Combibo, m., drinkgenoot.
Combinabel, (Lat.). Vereenigbaar ;
Combinatie, vr., vereeniging, sam envoeging ; verbinding ; samenkoppeling, in
verbandbrenging; Combinatievermogen,
de gave om verschillende dingen met
elkander in verband te brengen, de gave
van te vergelijken en te beoordeelen ;
Combinatieslot, o., slot dat alleen met
den daarbij behoorenden sleutel geopend
worden kan ; Combinatietoon, m., toon
die gehoord wordt als twee tonen van
ongelijke hoogte tegelijk aangeslagen
worden; Combinatorisch, samenvoegend,
in verband brengend, berekenend ; Com=
bineeren, samenvoegen, vereenigen, in
verband brengen.
Combinando. Door te vergelijken of
tegen elkander te houden.
Combleeren, (Fr.). Dempen ; aanvullen;
ophoopen, overladen.
Combureeren, (Lat.). In brand steken,
verbranden; Combustibel, brandbaar,
als znw. brandstof ; Combustibilia, mrv.,
brandbare stoffen ; Combustibiliteit, yr.,
brandbaarheid; Combustie, vr., verbranding; Combustio spontanea, zelfontbranding ; — vivi, het levend ver-

Come
branden (doodstraf) ; Combustuur =
Combustie.
Come, (Ital.). Hoe.
Comedic, yr. (Fr.). Blijspel, tooneel•
spel (Zie Komedie); — a tiroirs (spr. :
tterowaar), tooneelstuk zonder samenhang ; Comedic Francaise, voornaamste
tooneelgezelschap te Parijs = Theatre
Francais; Comedic larmoyante, (spr.:
larmowajant), roerend, aandoenlijk tooneelspel.
Comedo, m. (Lat.). Slokop, vreetzak.
Come prima, (Ital.). Als vroeger, als
boven.
Comes, m. (Lat.). Begeleider ; graaf ;
Comes domus regiae (Zie Majordomus);
Comes palatinus, paltsgraaf.
Come sopra, (Ital.). Als boven.
Comessatie = Comissatie.
Come sta, (Ital.). Zooals het daar staat;
hoe gaat het?
Comestibel, (Lat.). Eetbaar ; Comestibles, mrv. (Fr.), eetwaren ; Comestibiliteit, yr. eetbaarheid.
Comfort, (Eng.). Gemak ; aangename
levenswijze ; troost ; alles wat dient om
het leven aangenaam en gemakkelijk te
maken; Comfortable, gemakkelijk, goed
ingericht, het leven veraangenamend ;
Comforter, boeffante.
Comisia, yr. (Lat.). Omslag voor het
Evangelieboek in de Catholieke kerk.
Comisch. Wat het blijspel betreft.
Comissatie, vr. (Lat.). Drinkgelag ;
Comissator, m. (Lat.), slemper.
Comite, m. (Fr.). Vereeniging van
personen die voor een bepaald doel
werkzaam zijn ; bestuur van een genootschap.
Comite, m. (Fr.). Opzichter over de
galeiboeven.
Comiteeren, (Lat.). Begeleiden.
Comitialis morbus, (Lat.) = Epilepsie.
Comitief, o. Vrijheidsbrief ; schriftelijke
machtiging.
Comitium, o. (Lat.). Gedeelte van het
Forum bestemd tot het houden van yolksvergaderingen.
Comitia, mrv. (Lat.). Volksvergadering
in het oude Rome.
Comito, m. (Ital.) = Comite.
Commandant, m. (Fr.). Bevelhebber,
bevelvoerend officier.
Commande, yr. (Fr.). Bestelling, order.
Commandeeren, (Fr.). Bevelen; Commandement, o., bevel, gebod, bevelvoering ; hoogte die een lager gelegen
plaats bestrijkt.
Commandeur, m. (Fr,). Rang in de
hoogere klassen eener ridderorde ; hoofd
van een smaldeel der Nederlandsche
vloot in het begin der 17e eeuw ; de
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Ruyter maakte als commandeur den Gersten Engelschen oorlog mede, later werd
deze titel vervangen door Schout-bij-Nacht;
ook werden commandeurs genoemd de
bevelhebbers van fregatten, branders en
andere kleine vaartuigen ; Commanderie,
yr., commandeurschap.
Commanditaire vennoot, m. (Fr.)
commanditaire, bailleur de fonds, (Eng.)

sleeping partner, (D.) stiller Gesellschafter,
Kommanditist, accomandante, socio
tacito, (Sp.) comanditario. Stifle geldschieter ; vennootschap, yr. (Fr.),

sociiti en commandite (Eng.) joint-stock
(Ital.)
company, (D.) stille Gesellschaft,
'
societa in accomandita, socteta tacita, (Sp.)
sociedad en comandtta, vennootschap die
wordt aangegaan tusschen een of meer
hoofdelijk voor het geheel aansprakelijke
vennooten en een of meer andere personen
als geldschieters • de stille vennoot mag
geen daad van beheer
verrichten of in
'
de zaken der vennootschap werkzaam zijn,
zelfs niet uit kracht eener volmacht (Zie
artt. 19-21 Wetboek van Koophandel).
Commando, o. Uitgesproken bevel.
Commasculatie, yr. (Lat.) = Sodomie.
Commeabel, (Lat.). Gangbaar ; Commeatus, m., verlof (van soldaten) ; toevoer
van levensmiddelen.
Comme chez nous, (Fr. ; spr. : koomsjeenoe). Evenals bij ons.
Comme ci comme ca, (Fr. ; spr.:
koomsikoomsa). Zoo zoo, tamelijk, nogal.
Commedia dell'arte, yr.(Ital.). Het
Italiaansche volksblijspel.
Commediteeren.Overleggen,nadenken.
Comme it faut, (Fr.; spr.: koomielfoo).
Zooals het behoort.
Commemorabel, (Lat.). Gedenkwaardig;
Commemoratie, yr., herdenking, gedachtenisviering ; Commemoratief, ter herdenking ; Commemoratio omnium fidelium, Allerzielen (2 November) ; Commemoratio omnium sanctorum, Allerheiligen (r November) ; Commemoreeren,
herdenken.
• Commendabel, (Lat.). Aanbevelingswaardig ; Commendamus, wij bevelen
aan (pauselijke bewilligingsformule); Commendatie, yr. aanbeveling, gebed voor
de dooden ; dommendator, m. bezitter
eener prebende ; Commendatoriae litterae, mrv., aanbevelingsbrief vooral van
een bisschop voor geestelijken die naar
het buitenland gaan ; Commende, overdracht eener prebende, gebied eener
ridderorde ; Commendeeren, aanbevelen.
Commensaal, m. Tafelgenoot, kostganger.
Commensurabel. Deelbaar door denzelfden deeler, meetbaar met denzelfden

Comment
maatstaf ; Commensurabiliteit, yr., deelbaarheid door denzelfden deeler, meetbaarheid met denzelfden maatstaf ; Commensureeren, uitmeten, afmeten.
Comment, (Fr.; spr. : komman). Hoe,
op welke wige wat !
Commentaar, m. (Lat.). Uitlegging,
nadere verklaring, toelichting; Commentaren, mrv., historische aanteekeningen,
gedenkwaardigheden; Commentatio, vr.,
verhandeling om iets nader te verklaren
of toe te lichten ; Commentator, m.,
verklaarder, uitlegger, toelichter ; Commenteeren, verklaren, uitleggen, toelichten ; aanmerkingen maken.
Commentitia emptio, yr. (Lat.). Zie
Emptio; Commentitium, o., iets dat verzonnen is ; Commentum, o., verdichtsel,
leugen.
Commerage, m. (Fr. : spr. : kommeeraazje). Wauwelarij, kletspraat, oudewijvcnpraat.
Commercable, (Fr. ; spr. : kommersable).
Verhandelbaar, verkoopbaar ; Commerce,
m., handel ; verkeer, omgang.
Commêre, vr. (Fr. ; spr. : kommeer).
Peettante ; babbelkous.
Commersen. Kaartspel.
Commesso, m. (Ital.). Florentijnsch
mozaiek.
Commies, m. (Fr.). Ambtenaar bij een
ministerie, in provincialen en gemeentelijken dienst, bij de posterijen. Zie Kommies.
Commigratie, yr. (Lat.). Verhuizing ;
Commigreeren, verhuizen, wegtrekken.
Commilito, m. (Lat.). Medestrijder,
wapenbroeder ; schoolkameraad.
Comminatie, vr. (Lat.). Bedreiging ;
Comminator, m. bedreiger ; Comminatorisch, bedreigend ; Commineeren, bedreigen.
Comminister, m. Mededienaar ; in
Zweden = Diaconus.
Comminueeren (Lat.). Verminderen ;
verbrijzelen krachteloos maken ; Comminutie, yr., beenbreuk met verbrijzeling
of splintering.
Commis, m. (Fr. ; spr. : kommie). Han‘delsbediende, kantoorbediende, winkelbediende ; Commis voyageur, m. (Fr. ; spr. :
-vowajazjeur), handelsreiziger.
Commiscibel, (Lat.). Vermengbaar ;
Commisceeren, vermengen.
Commiserabel, (Lat.). Waarover men
zich ontfermt ; Commiseratie, vr., meewarigheid, mededoogen, ontferming ;
Commisereeren, medelijden hebben.
Commissa hereditas, yr. (Lat.). Verbeurde nalatenschap of erfenis.
Commissaris, m. (Fr.), commissaire,
,(Eng.) commissary, (D.) Kommtssar, (Ital.)
commissario, (Sp.) comisario. Degene die
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een opdracht heeft, gevolmachtigde ;
Commissaire • priseur, (Fr.), to of eur en
afslager bij verkoopingen ; Commissarlus
perpetuus, m. (Lat.), commissaris die
voor zijn leven benoemd is.
Commissie, yr. Opdracht, volmacht,
last, aanstelling, benoeming ; boodschap ;
vergadering van personen die een bepaalde opdracht hebben ; belooning voor
het uitvoeren eener opdracht of order,
(Fr.) commission, (Eng.) commission, (D.)

Kommissionsgebuhr, (Ital.) provvigione,
(Sp.) comisiOn ; Commissiehandel, m.
(Fr.) commerce de commission, (Eng.)
commission business, (D.) Kommissionsgeschiiit, (Ital.) commercio di commission,
(Sp.) comercio de comision, handel in opdracht van en voor rekening van een
ander persoon.
Commissionair, m. (Fr.). Iemand die,
op zijn eigen naam of firma en tegen
genot van zeker loon of provisie, op order
en voor rekening van een ander, daden
van koophandel verricht (Zie Wetboek
van Koophandel, artt. 76-85), (Fr.) commissionnaire, agent, (Eng.) commission
merchant, agent, (D.) Kommissiontir, (Ital.)

commissionario, agente, (Sp.) comisionista,
agente.
Commissoriaal.Wat aan een commissie
opgedragen wordt; maken, aan een
commissie opdragen.
Commissoria lex, yr. (Lat.). In het
pandrecht het beding krachtens hetwelk
de schuldeischer zich het verpande voorwerp mag toeeigenen, wanneer de schuldenaar, die het voorwerp verpand heeft,
niet aan zijne verplichtingen voldoet. Dit
beding gaf aanleiding, tot groote misbruiken, aangezien geldschieters zich
voorwerpen in pand lieten geven, welker
waarde verre het bedrag hunner vorderingen overtrof. Constantijn de Groote
verbood het maken van dit beding en
gaf aan dit verbod terugwerkende kracht.
Zie ook art. 1200 van het Burgerlijk Wetb.:
„De schuldeischer mag ingeval de schuldenaar of de pandgever niet aan zijne
verplichtingen voldoet, zich het pand
niet toeeigenen. Alle hiermee strijdende
bedingen zijn nietig." Bij koop, het beding,
dat de verkooper het koopcontract kan
te niet doen, als de prijs binnen den
bepaalden termijn niet betaald is.
Commissum, o. (Lat.). Onderneming ;
strafbare daad, vergrijp.
Commissuur, vr. (Lat.). Vereenigingspunt, voeg, naad.
Committee, (Eng. spr.: kommstie). Zie
Comite.
Committeeren. Last geven, volmacht
verleenen.

Committent
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Committent, m. (Lat.), (Fr.) commettant,
(Eng.) committer, (D.) Besteller, Kommittent,
(Ital.) committente, (Sp.) comitente. Lastgever; degene die een bestelling doet.
Commitief, o. Schriftelijke volmacht.
Committimus, o. (Lat.). Eigenlijk wij
dragen op, wtj bewilligen. Voorrecht dat
vroeger aan sommige personen in Frankrijk
werd toegekend om hun zaak voor een
door hen aangewezen rechtbank te brengen; Committimus van Zeeland, gedeelte
van het voormalige Staats-Vlaanderen dat
onder het bestuur der Staten van Zeeland
stond.
Committitur, (Lat.). Er wordt opgedragen; bevel tot herziening van een
rechtsgeding.
Commixtio, yr. (Lat.). Vermenging ;
— carnalis, vleeschelijke gemeenschap.
Commixtuur, yr. (Lat.). Mengsel.
Commoda, o. (Lat., mrv. van Commodum). Voordeelen, gemakken; Commodaat, o., bruikleen; Commodamente =
Comodamente ; Commodans, m. (Lat.),
hij die in bruikleen geeft; Commodataris,
m., hij die in bruikleen ontvangt; Commodatie, yr., dienstbetooning; Commodator = Commodans ; Commodatum,
o. = Commodaat.
Commode, yr. (Fr.). Latafel ; als hvn.
gemakkelijk, bruikbaar, inschikkelijk.
Commodeeren, (Lat.). Uitleenen.
Commoditeit, vr. (Lat.), (Fr. commodite).
Gemakkelijkheid, , geschikte gelegenheid ;
geheim gemak, secreet.
Commodore, (Eng.). Zee-officier die
onmiddellijk onder den schout bij nacht
staat ; bevelhebber over een klein eskader.
Commodum, o. (Lat.). Nut, voordeel;
— possessionis, voordeel van het bezit ;
-- publicum, gemeenebest, algemeen
welzijn.
Commoner, (Eng. ; spr.: kommenur).
Burgerman, man uit de volksklasse ; lid
van het Lagerhuis ; student van den
tweeden rang op Engelsche universiteiten ;
Common-hall, (spr. : haol), gemeentehuis,
raadhuis. Common-law, o. (Eng. ; spr.: kommunlao). Ongeschreven wet, die alleen op het
gebruik en de overlevering berust ; Commonplace, (Eng.; spr.: glees), gemeenplaats ; Common Prayerbook, (spr. :
preejurboek), boek dat de liturgie der Engelsche staatskerk bevat ; Commons
(House of), Lagerhuis in Engeland.
Commonwealth of England, (Eng.).
Gemeenebest (republiek) van Engeland,
naam van den Engelschen regeeringsvorm
van den dood van Karel I of (1649) tot
aan de troonsbeklimming van Karel II
(166o).

Commun

Commorantie, yr. (Lat.). Verblijfplaats,
woonplaats ; Commoratie, yr., het vertoeven ; Commoreeren, vertoeven, zich
ophouden.
Commos, m. (Gr.). Klaaglied.
Commotie, yr. (Lat.!. Schok ; gemoedsaandoening ; beroering; Commotion du
cerveau, (Fr.; spr.: kommosion du servoo),
hersenschudding.
Commoveeren, (Lat.). Aanzetten, bewegen.
Commun, (Fr.; spr.: kommuin). Gemeen,
gewoon, alledaagsch ; gemeenschappelijk ;
Communaal, wat de gemeente betreft,
gemeentelijk ; Communalien, mrv., gemeentebezittingen ; Communard, m. (Fr.;
spr.: kommunaar), deelnemer aan den
opstand te Parijs in 1871 ; Commune, vr.
(Fr.), gemeente ; opstand te Parijs van
18 Maart-24 Mei 1871 ; Commune affranchie, (spr. : afransjt), naam der stad
Lyon gedurende het Schrikbewind ; Communeros, mrv., geheim staatkundig genootschap in 1820 in Spanje ontstaan ;
Res Communes omnium, mrv. (Lat.),
zaken die uit Karen aard aan alien gemeen
zijn, b.v. de lucht, het • stroomend water
etc.; Communi, mrv., sommige in de
provincien Verona en Vicenza liggcnde
gemeenten die door Duitsche landverhuizers bewoond worden ; Communicaat,
o. medegedeeld schrijven ; Communicabel,
mededeelbaar ; Communicabiliteit, yr.,
mededeelbaarheid ; Communicant, m.,
deelnemer aan het Heilig Avondmaal ;
Communicatie, yr., mededeeling, verbinding, gemeenschap ; Communicatiebrief, m., brief waarin kennis van een
huwelijk of sterfgeval gegeven wordt;
Communicatief. spraakzaam, mededeelzaam ; Communicatoriae litterae, mrv.,
brieven waardoor de bisschoppen in
kennis gesteld worden van de keuze van
een nieuwen bisschop of van besluiten
van kerkvergaderingen; Communicatum
= Communicaat; Communiceeren, mededeelen in gemeenschap staan; Communicetur, yr., er worde medegedeeld; —
parti adversae in copia, er worde in afschrift aan de tegenpartij medegedeeld ;
Communie, vr., Heilig Avondmaal in de
Catholieke kerk ; Communiant, m.,
Avondmaalganger bij Catholieken ; Cornmunieeren, ter communie gaan; Communio bonorum, gemeenschap van goederen; Communiqué, m. (Fr.), waarsehuwing door de regeering aan de redactie van een dagblad gezonden gedurende het Tweede Fransche keizerrijk
(1852-1870); Communisme, o. (Lat.),
leer der afschaffing van den persoonlijken
eigendom voor alle goederen, leer van
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de gemeenschap van goederen en van
de verdeeling van hetgeen door arbeid
verkregen wordt ; Communist, m., aanhanger dezer leer ; Communistisch, wat
het communisme betreft ; Communiteit,
yr., gemeenschappelijkheid, gemeenschappelijke weide; Communiter, gemeenschappelijk.
Commutabel, (Lat.). Verwisselbaar ;
Commutabiliteit, yr., verwisselbaarheid ;
Commutatie, yr., verwisseling, verandering; Commutatief, wat de ruiling betreft;
Commutator, m., stroomomkeerder, toestel om de richting van een electrischen
stroom te veranderen of om te keeren;
Commuteeren, veranderen, verwisselen,
omruilen.
Comnenen, mrv. Dynastie van Byzantijnsche Keizers, (1057--1185). Anna
Comnena, dochter van keizer Alexius
Comnenus, bekend als geschiedschrijfster.
Zij beschreef de daden en de regeering
haars vaders in een uitgebreid werk de
Alexias dat de jaren io69 tot 1118 omvat. Anna C. werd geboren in 1083 en
leefde nog in 1148; haar sterfjaar is
onbekend.
Comodamente, Comodetto of Comodo,
(Ital.). Gemakkelijk, in aangename beweging.
Comos en Comus, m. (Gr.). Braspartij,
vroolijke optocht.
Comp. en Compar. = Comparativus.
Comp. en Compos. = Compositum.
Compaan, m. Vroolijke kwant, snaak.
Compacisceeren. Vrede sluiten ; Com=
paciscent, m., diegene die deel neemt
aan een verdrag.
Compact, o. (Lat.). (Zie Compactum) ;
als bvn. dicht, ineengedrongen; Compactie,
yr., ineendringing; Compactum, o., overeenkomst, verdrag.
Compaginatie, yr. (Lat.). Verbinding,
samenhang ; Compaginatus, bijeengevoegd.
Compagne, yr. (Fr. • spr. : kompanje).
Gezellin, echtgenoote.
Compagnie, yr. (Fr. ; spr.: kompanjie),
(Eng.) company, society, partnership, association, (D.) Handelsgesellschaft, (Ital.)

societet, compagnia, associazione, (Sp.)
campania, sociedad, asociaciOn. Handelsgenootschap ; vierde deel van een bataljon;
Compagnon, m. (Fr.; spr.: kompanjon),
(Fr.) associi, (Eng.) partner, associate,
(D.) Gesellschafter, (Ital.) socio, (Sp.) socio,
asociado, vennoot onder een firma (Zie
Wetboek van Koophandel, artt. 22-35) ;
Compagnonnage, m. (Fr.; spr.: kompanjonnaazje), tijd gedurende welken een
knecht bij zijn baas moest blijven werken,
vereeniging van handwerksgezellen.

Compendiarisch

Com. Pal. = Comes Palatinus. Paltsgraaf.
Comparabel, (Fr.). Vergelijkbaar; Comparabiliteit, vr., vergelijkbaarheid ; Comparaison, vr. (Fr.; spr.: konpareezon), vergelijking; Comparateur, m. (Fr.), werktuig
tot nauwkeurige vergelijking der maten ;
Comparatio litterarum, (Lat.), vergelijking van het schrift ; Comparatief,
vergelijkend ; Comparativus, m., vergelijkende trap in de taalkunde; Comparator, m., vergelijker.
Comparant, m. (Lat.). Degene die voor
het gerecht verschijnt, de aanwezige ;
Compareeren, voor het gerecht verschijnen, aanwezig zijn ; Comparitie, vr.,
verschijning voor het gerecht, aanwezigheid.
Comparemini, o. (Lat.). Bevel dat een
geestelijk rechter aan een wereldlijken
rechter geeft om iemand, die in 'den ban
gedaan is, in hechtenis te nemen.
Comparse, m. en yr. (Fr.). Figurant
op het tooneel, iemand die een zwijgende
rol heeft ; het statig oprijden in een
circus dergenen die carrousel moeten
rijden.
Compartiment, o. (Fr.). Hokje, vakje;
afgeschoten ruimte in spoorwegrijtuigen ;
Compartimento, m. (Ital.), district; Comparteeren, afdeelen; Compartitie, yr.;
het afdeelen.
Compascui jus. Zie Jus; Compascuum,
o., gemeenschappelijke weide.
Compassibel, (Lat.). Medelijdend ; Compassibiliteit, medelijdendheid ; Compassie, yr., medelijden.
Compastor, m. Hulpprediker.
Compater, m. Gevader, peetoom ;
Compaterniteit, yr., gevaderschap, geestelijke verwantschap.
Compatibel, (Lat.). Met elkander bestaanbaar, vereenigbaar ; Compatibiliteit,
yr., vereenigbaarheid ; Compateeren,
medegevoel hebben, samengaan; Compatissant, (Fr. ; spr. : konpatiessan), medelijdend, deelnemend.
Compatriote, m. (Fr.) Landgenoot,
landsman.
Compeditus, m. (Lat.). Geboeide, vooral
iemand wiens voeten in boeien gesloten zijn.
Compelle, o. (Lat.). Dwangmiddel ;
Compelle intrare (Lucas XIV, 23) dwing
(ze) in te gaan, d. i. breng de ketters met
geweld in den schoot der kerk terug.
Compendiarisch, (Lat.). Samengevat,
kort, ineengedrongen, op de wijze van
een uittreksel ; Compendieeren, samenvatten, ineendringen, verkorten; Com=
pendieus = Compendiarisch ; Compendium, o., kort begrip, leiddraad, handboek,
schets; verkorting, uitsparing.
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Compensabel, (Fr.). Wat vergoed of
vereffend worden kan ; Compensatie, yr.,
vereffening, afrekening,v ergo eding,schuldvereffening. Zie artt. 1461-1471. Burgerlijk
Wetb. Art. 1461 luidt aldus : „Twee personen wederkeerig elkanders schuldenaren
zijnde, heeft tusschen dezelve vergelijking
laats, door welke de wederzijdsche schuld en worden vernietigd," e tc. ; Compensatiekoers, m. (Fr.) cours de compensation,
cours compensateur, (Eng.) making-up price,
(D.) Liquidationskurs, (Ital.) corso di compensazione, (Sp.) curso de liquidaciôn, koers
die bij de afrekening vastgesteld wordt ;
Compensatieslinger, (Fr.) pendule compensateur, slinger die zoo samengesteld
is dat de temperatuurverschillen Been
invloed op zijn slingeringen hebben ; Compensatis compensandis (Lat.), met vereffening van hetgeen te vereffenen is;
Compensatis expensis, (Lat.), met vereffening der kosten ; Compenseeren, vereffenen, afrekenen, vergoeden.
Comperage, m. (Fr.; spr.: kompeeraazje).
Gevaderschap, peetschap; geheime verstandhouding, doorgestoken kaart ; CornOre, m. (Fr.; spr. : kompeer), peet; handlanger; lollige vent.
Comperendinatie, yr. (Lat.). Verdaging
van de uitspraak door den rechter tot op
den derden (rechts)dag ; Comperendinator, m., verschuiver, uitsteller; Comperendineeren, de partijen tegen den derden
dag bescheiden om het vonnis te hooren.
Competeeren, (Lat.). Toekomen ; mededingen ; Competent en Competens, bevoegd, rechtmatig toekomend ; Competentie, vr., bevoegdheid; inkomen dat
iemand rechtmatig toekomt ; Competentierecht, o., recht volgens hetwelk aan
den schuldenaar, wiens bezittingen verkocht worden, het noodige levensonderhoud toegekend wordt ; Competentievraag, yr., vraag aan welke rechtbank
de beslissing toekomt; Competitie, vr.,
m ededinging; Competitor, m., mededinger.
Compiacevole (Ital.; spr.; -tsjevole). Aangenaam.
Compilatie, yr. (Lat.). Plundering;
bijeenbrenging en het tot een geheel verwerken van brokstukken uit verschillende
schrijvers ; samenflansing ; samengeflanst
werk; Compilator, m., bijeenbrenger,
samenflanser,boekenmaker, Compileeren,
bijeenbrengen, samenflansen.
Compingeeren, (Lat.). Samenbinden,
bijeenvoegen, aaneenhechten.
Compitum, o. (Lat.). Kruisweg ; bij de
Romeinen ook een heiligdom dat op het
kruispunt van verscheidene wegen opgericht was (kapel, altaar) ; Compitalia,
mrv., feest ter eere der Lares compitales,
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d. i. der goden die de openbare wegen
beschermen.
Complaisance, yr. (Fr. ; spr. : kompleezans). Zucht om anderen te believen,
dienstvaardigheid, beleefdheid; Complaisant, dienstvaardig, welwillend, beleefd,
meegaand, gedienstig.
Complanabel. Wat effen gemaakt kan
worden ; Complanatie, yr., effenmaking ;
slooping van vestingwerken ; bepaling van
den inhoud van kromme vlakken ; Complaneeren, effen maken ; bezwaren uit
den weg ruimen ; sloopen, slechten.
Complecteeren, (Lat.). Samenvatten,
omvatten.
Compleet. Voltallig, volledig ; Completeeren, voltallig maken, aanvullen ; Completeering, yr., aanvulling ; Completorium, o., geschrift dat tot aanvulling dient;
slotgebed in de Catholieke kerk.
Complement, o. (Lat. Complementum).
Aanvulling, hetgeen dient om iets volledig
of voltallig te maken ; in de meetkunde
het aantal graden die een scherpe hoek
minder dan een rechte heeft ; Complement, (Fr.), aanvulling, bepaling in de
taalkunde ; Complementaire, tot aanvulling dienend ; Complementaire • dagen,
aanvullingsdagen, in den Gregoriaanschen
kalender de schrikkeldag (29 Februari),
in den republikeinschen kalender de vijf
dagen die noodig zijn om het jaar op
365 dagen te brengen ; Complementaire
kleuren, kleuren die, als zij vermengd
worden, een andere kleur voortbrengen,
b. v. groen met rood, dat een witte kleur
oplevert ; Complementarius, m., plaatsvervanger.
Complex, (Lat.). Als bvn. nw. ingewikkeld, samengesteld ; als znw. inbegrip,
omvang, samengesteldheid ; Complexie,
yr., samenvatting ; slotzin ; lichaamsgesteldheid, gestel ; aard, natuur ; kleur van
het aangezicht, voorkomen ; samenstelling
van gegeven elementen ; Complexus =
Complex.
Complicatie, vr. (Lat.). Verwikkeling,
ingewikkeldheid ; samenloop ; Complice,
(Fr.; spr. : komplies), medeplichtige, medeschuldige ; Complices delicti, mrv. (Lat.),
medeplichtigen aan een misdrijf ; Compliciteit, yr medeplichtigheid; Compliceeren, ingewikkeld maken.
Compliment, o. Plichtpleging, buiging,
begroeting, vleiende toespraak, gelukwensch.
Complimentaire, m. (Fr.). Lid eener
handelsvennootschap wiens naam in de
firma opgenomen is ; vertegenwoordiger
van een handelshuis ; procuratiehouder.
Complimentarius, m. (Fr. Complimenteur). Complimentenmaker, vleier; Com-
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plimenteeren, begroeten, verwelkomen,
gelukwenschen.
Comploratie, yr. (Lat.). Het luide beweenen, betreuren; Comploreeren, luid
beweenen.
Complueeren, (Lat.). Beregenen; Compluvium, o. (Lat.), in het Romeinsche
hues groote, vierkante opening in het
midden van het dak, dat het atrium (z. a.)
bedekte en waardoor, langs de goten,
het regenwater in de vrije ruimte daaronder (het impluvium) viel.
Complutensische Bijbelpolyglotte, yr.
Bijbel in verscheidene talen die in 1515
te Complutum (Alcala de Henares) in
Spanje uitgegeven is.
Compon, m. In de wapenkunde een der
deelen van een paal, verdeeld in vierkanten
van beurtelings verschillende kleuren.
Componaster, m. Slechte componist.
Compondereeren, (Lat.). Afwegen.
Componeeren, (Lat.). Samenstellen,
opstellen, vervaardigen; op muziek zetten;
bijleggen, in der minne schikken ; Componist, m., toonzetter, degene die iets op
muziek brengt.
Componende, yr. (Ital.). Schikking met
de pauselijke kanselarij over het betalen
van emolumenten voor dispensation; bedrag dier emolumenten; afdeeling der
pauselijke kanselarij waar die emolumenten
betaald moeten worden.
Comportabel, (Fr.). Wat toegelaten,
geduld kan worden; Comportement, m.
{Fr.; spr.: komporteman), handel en wandel,
gedrag ; Comporteeren, dulden, toelaten,
gedoogen.
Compos. Zie Comp.
Compose, m. (Fr,). Samengesteld woord;
mengsel.
Composeur, m. (Fr.). Middelmatige
componist.
Composita,(Lat,mrv. van Compositum).
Samenstellingen, samengestelde woorden;
Compositie, vr., samenstelling, vermenging, mengsel van metalen, wetenschappelijke of kunstige uitwerking, verhandeling,
opstel, toonzetting, muziekstuk, schikking
in der minne, (Fr.) accommodement, (Eng.),

adjustment, settlement. (D.) Beilegung;
(Ital.) composizione, (Sp.) arreglo; Compositeur, m. (Fr.) componist ; Compositio, yr. (Lat.), vergelijk, schikking; —
amicabilis, schikking in der minne.
Compos mentis (Lat.). In het voile
bezit der verstandelijke vermogens.
Compossessio, vr. (Lat.). Medebezit;
Compossessor, m., medebezitter.
Compost, m. Gemengde mest; Composteeren, met compost bemesten.
Composto, (Ital.). Op muziek gezet,
gecomponeerd.

Compromis
Compotatio, yr. (Lat.). Drinkgelag ;
Compotator, m., likkebroer, nathals.
Compote, yr. (Fr.). Met suiker ingemaakte vruchten ; Compotier, m. (Fr.;
spr. : konpotjee), schaal voor ingemaakte
vruchten.
Compounddynamomachine, yr. Dynamomachine wier magneten van twee
omwikkelingen voorzien zijn, een van
dik en een van dun draad.
Compoundmachine, yr. Stoommachine
waarin de stoom achtereenvolgens in twee
ongelijk groote cilinders komt.
Comprachico, m. (Sp.; spr. : kompratsyiko). Kinderkooper.
Comprador, m. (Sp.), (Fr.) acheteur,
acquireur, preneur, (Eng.) buyer, purchaser,
(D.) Kaufer, Abnehmer, (Ital.) compratore,
acquirente. Kooper, afnemer.
Compransor, m. (Lat.). Medesmuller.
Comprehendeeren, (Lat.). Omvatten,
begrijpen; Comprehensibel, bevattelijk,
begrijpelijk, verstaanbaar ; Comprehensibiliteit, yr., begrijpelijkheid, verstaanbaarheid ; Comprehensie, vr., bevattingsvermogen, begrip, omvang ; Comprehensief, omvattend. •
Compres, (Lat.). Dicht, ineengedrongen ;
Compressibel, voor samenpersing vatbaar; Compressibiliteit, vr., vatbaarheid
voor samenpersing ; Compressie, vr.,
samenpersing, verdichting der lucht;
Compressiemachine, yr., toestel om
gassen te verdichten, samen te persen ;
Compressiemyelitis, yr., verlamming
van het ruggemerg door drukking ; Compressief verband, verband dat stijf drukt ;
Compresseur, m. (Fr.), werktuig dat
vroeger gebruikt werd om aders of buizen
in het menschelijk lichaam samen te
drukken =-'. Compressorium.
Comprimabel, (Lat.). Samendrukbaar
Comprimeeren, samendrukken, samenpersen; tegenhouden, in bedwang of in
toom houden, beteugelen.
Comprobatie, yr. (Lat.). Goedkeuring ;
Comprobator, m., goedkeurder ; Cornprobeeren, goedkeuren.
Compromis, o. (Lat.). Overeenkomst
waarbij partijen een bepaald geschil aan
de kennisneming van bepaalde personen
(scheidslieden) opdrageli. Zie artt. 62o—
657 Wetb. van Burgerlijke Rechtsvordering ; Compromissorisch, door middel van
scheidslieden; Compromitteeren, zich
wederkeerig verbinden om de beslissing
aan scheidsrechters over te laten, in
ongelegenheid brengen, aan onaangenaamheden bloot stellen, in gevaar brengen;
zich compromitteeren, zijn eer of goeden naam in gevaar brengen of op het
spel zetten.
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Comptabel, (Fr.). Rekenplichtig, verantwoordelijk ; als znw. rekenplichtig
ambtenaar, boekhouder ; Comptabiliteit,
yr., rekenplichtigheid, beheer van gelden,
boekhouding ; Comptabiliteitswet, yr.,
wet volgens wier bepalingen het beheer
der aan den staat behoorende gelden
moet gevoerd worden.
Comptant, (Fr.; spr. : kontan). Contant,
gereed, tegen onmiddellijke betaling ;
(Eng.) for cash, (D.) bar. (Ital.) a pronti,

in contanti, (Sp.) al contado.
Compte, m. (Fr.; spr. : kont), (Eng.)
account, (D.) Rechnung, Konto, (Ital.)
conto, (Sp.) cuenta. Rekening ; rekenschap;
telling ; Compte de profits et pertes,
(Eng.) profit and loss account, (D.) Gewinn
and Verlustkonto, (Ital.) conto dei profitti

e delle perdite, conto utili e danni, (Sp.)
cuenta de beneficios y perdidas, winst- en
verliesrekening ; Compte-courant, (Eng.)

account current (D.) Konto-korrent, (Ital.)
canto corrente, (Sp.) cuente corriente, rekening-courant ; Compte rendu (spr. : randu),
verslag.
Compteur, m. (Fr. ; spr. : konteur).
Teller, uitbetaler ; gasmeter.
Comptoir, m. (Fr.; spr. : kontowaar),
(Eng.) counting house, office. (D.) Ziihltisch, Geschaftsstube, Kontor, (Ital.) ugicio,
scrittoio, (Sp.) oficina, escritorio. Toonbank,
bureau, kantoor, handels- en bankiershuis : Comptoirwetenschappen, mrv.,
handelswetenschappen.
Compulsatie, yr. Het aandrijven, aanzetten, noodzaken, dwingen ; Compul=
satorisch, door dwang ; Compulsie, yr.
dwang ; Compulsor, m., aanzetter, degene
die belastingen int, degene die de uren
voor het gebed en het zingen in kloosters
aanzegt ; Compulsoriales (litterae), brief
om te manen; Compulsorisch, aanzettend, dwingend, manend ; Compulsorium,
o., bevel om inzage van stukken te geven,
dwangbevel, maanbrief.
Compunctie, yr. Droefheid die veroorzaakt wordt door het gevoel onzer
verdorvenheid, bitter berouw ; Compunctieus, vol berouw ; Compunctief, vermorzelend ; Compungeeren, steken, krenken.
Compurgatie, yr. Rechtvaardiging van
een getuigenis ; Compurgator, m., getuige
ten voordeele van den beschuldigde.
Computabel, (Lat.). Berekenbaar; Computabiliteit, yr., berekenbaarheid; Cornputatie, berekening, omslag ; Computatio
graduum, berekening der graden van
bloedverwantschap ; Computeeren, berekenen, uitrekenen, omslaan ; Computist,
m., berekenaar van den kerkelijken almanak ; Computus, m., uitrekening; Computus ecclesiasticus paschalis, bereke-

Concentratie
ping van den dag waarop het Paaschfeest
valt. Zie Cpacta.
Comte, m. (Fr.; spr. : kont). Graaf ;
Comtesse, yr., gravin.
Comuneros, mrv. (Sp.). Voorstanders
der vrije staatsregeling = Negros.
Con. Latijnsch voorvoegsel dat voor
b, p en m Com, voor I Col, voor r Cor,
voor klinkers en h Co wordt en hetzelfde
beteekent als Cum, mede, samen.
Con, (Ital.). Met, mede ; - abbandono,
met losheid; — affetto, roerend, aandoenlijk
(Zie Affettuoso); — afilizione, met droefheid, zwaarmoedig; — agility (spr. :
adsjilita), vlug , — agitazione (spr. : adsjitadsione), bewegelijk, haastig; — allegrezza,
opgeruimd (Zie Allegro); — amarezza,
met droefheid, treurig; — amore, met
voorliefde, lust, genoegen; — anima,
vol vuur.
Conatus, m. (Lat.). Voornemen, poging;
— delinquendi, poging om een misdaad
te begaan.
Con brio, (Ital.). Met gedruis, levendig.
Conc. Verkorting van Concisa, stukgesneden (op recepten).
Conca, yr. (Ital.). Mossel.
Concaaf, (Lat.). Hol, uitgehold; Concavo-concaaf, aan beide kanten hol
(van brilleglazen) : Concavo-convex, aan
de eene zijde hol en aan de andere bol;
Concave glazers, brilleglazen met holle
kromming; Concaveeren, uithollen; Concaviteit, yr., holte ; Concave spiegel, m.,
holle spiegel.
Concambium, o. Ruiling.
Concameracieten, mrv. (Lat.). Versteende mosselen ; Concameratie, yr.,
afdeeling, vak.
Con canto, (Ital.). Met begeleiding van
gezang.
Concassd, (Fr.). Fijngestampt.
Concatenatie. yr. (Lat.). Aaneenschakeling ; Concateneeren, aaneenschakelen.
Concausa, vr. Medewerkende oorzaak.
Concedeeren, (Lat.). Toegeven, toestaan, vergunnen ; Concedo, ik geef toe;
Concessibel, wat toegestaan kan worden;
Concessie, vr., verleening van een recht
of gunst, b.v. om een spoorweg aan te
leggen en dien te bezigen voor het vervoeren van personen en goederen, terwijl
geen ander van dien weg gebruik mag
maken ; of stand van gronden om die te
ontginnen ; bewilliging, toegeving ; Con=
cessief, toegevend ; Concessionaris, m.,
degene die een concessie gekregen heeft;
Concessioneeren, concessie verleenen.
Concellanus, Concellita, m. (Lat.) Kamergenoot.
Concentratie, vr. Vereeniging rondom
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een middelpunt, het bijeenbrengen op den
punt; inspanning van het verstand ; handelwijze waardoor de moleculen van een
lichaam dichter bij elkaar gebracht worden,
verdichting door verdamping of warmte ;
samentrekking van troepen; Concentratiegraad, m., graad van verdichting ; Concentriciteit, yr., .het hebben van een gemeenschappelijk middelpunt; Concentreeren, rondom een middelpunt vereenigen, de moleculen van een lichaam
dichter bij elkaar brengen, troepen op
een punt samentrekken; Concentrisch,
een gemeenschappelijk middelpunt hebbende, zich naar een middelpunt richtend ;
Concentrische Cirkels, mrv., cirkels die
een gemeenschappelijk middelpunt hebben;
Concentrische aanval, m., aanval waarbij
de troepen in den vorm eener halve maan
opgesteld zijn.
Concentus, m. (Lat.). Overeenstemming;
in concentu, eenstemmig.
Concepi, (Lat.). Ik heb het opgesteld
of vervaardigd ; zijn concept' onder iets
zetten, een gerechtelijk stuk onderteekenen
met aanduiding dat men het zelf opgesteld heeft; Concepit, hij heeft het opgesteld of vervaardigd; Concept, o., ontwerp, plan, wijsgeerig begrip ; Conceptaculum, hulte die de voorttelingsorganen
van sommige bedekt bloeiende planten
bevat ; Conceptibel, begrijpelijk ; Conceptie en Conceptio, yr., ontvangenis ;
, het ontwerbevattingsvermogen, begrip
pen en vervaardigen van een geschrift
of kunstwerk ; Conceptio immaculatae
beatae virgin's, onbevlekte ontvangenis
der Maagd Maria, die door Paus Pius IX
den 8 December 1854 tot kerkelijk leerstuk is verklaard ; Conceptief, ontvankelijk ; Conceptum furtum, o., diefstal
die door het vinden van het gestolene in
iemands huis ontdekt is.
Concernant, (Fr.; spr.: konseernan).
Betreffend; Concerneeren, betreffen, aangaan, raken.
Concerpeeren,(Lat.). Uit elkander halen,
verscheuren.
Concert,o. (Fr.). Samenspel van verscheidene muzikanten ; muziekstuk waarin een
instrument op den voorgrond treedt, b.v.
piano- of vioolconcert; overeenkomst,
overeenstemming; Concertante (Ital.),
alleen spelend; Concertatie, vr., muziekwedstrijd ; samenklinking, overeenkomst;
Concertina, yr., harmonica - Concertino,
o. (Ital.), klein
conConcerteeren,
'
cert;
wedijveren (in de muziek), een concert
geven, in een concert medewerken, bespreken, afspreken, overleggen; Concertist, m., concertgever, solospeler, solozanger ; Concertmeester, m., eerste viool
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in een orkest; Concert spirituel, kerkelijke muziekuitvoering met uitsluiting van
operaniuziek ; Concertstuk, o., solo met
begeleiding van het orkest.
Concetti, mrv. (Ital. ; spr. : kontsjetti).
Gezochte geestigheden, schitterende maar
onjuiste gedachten ; Concettisten, mrv.,
Italiaansche dichters der 17de eeuw,
Silezische dichterschool.
Concevable, (Fr.). Begrijpelijk.
Concha, yr. (Lat.). Mossel, slak; ConchaceEn, mosseldieren ; Conchae, mrv.,
mossel- of oesterschelpen, Conchae praeparatae, gereinigde, fijngestampte oesterschelpen ; Conchiform, mosselvormig ;
Conchiten, mrv., versteende mosselen ,
Concholde, yr. (Gr.), slakkenlijn.
Conchylia, mrv. (Gr.). Schelpen van
mossels, slakken, weekdieren, schelpdieren; Conchyliolieten, mrv., versteende
schelpdieren ; Conchyliologie, yr., schelpenkunde (Zie Malacologie) ; Conchylioloog, m., schelpenkenner.
Concierge, m. (Fr. ; spr. : konsieerzje).
Huisbewaarder, portier ; Conciergerie,
yr., betrekking en woning van een huisbewaarder, gevangenis ; te Parijs is de
Conciergerie een gevangenis bij het Paleis
van Justitie ; de hokken aan den kant der
Seine waren zeer ongezond en donker ;
onder het Schrikbewind was de Conciergerie het voorportaal van het schavot ;
koningin Marie-Antoinette heeft er haar
laatste levensdagen doorgebracht.
Conciliabulum, o. (Lat.). Verzamelplaats, marktplaats ; vergadering van
kettersche of onwettig bijeengeroepen
geestelijken ; geheime vergadering met
een misdadig doel.
Conciliant, (Lat.). Geschikt om tegenovergestelde meeningen of belangen tot
elkander te brengen of met elkander te
verzoenen ; Conciliatie, yr., verzoening ;
Concilieeren, tot overeenstemming brengen, met elkander verzoenen.
Concilie, o. (Lat. concilium). Kerkvergadering, vergadering van geestelijken
der Catholieke kerk voor de regeling
van zaken, die het geloof, de zedelijkheid en de kerkelijke tucht betreffen ; men onderscheidt algemeene en
bijzondere kerkvergaderingen ; de algemeene vertegenwoordigen de geheele
Catholieke kerk en bestaan uit bisschoppen en andere geestelijken die door den
paus uit alle deelen der Catholieke wereld
bijeengeroepen worden ; de voornaamste
algemeene kerkvergaderingen zijn : concilie
van Nicaea in 325, dat de leerstellingen
van Arius veroordeelde (Zie Ariaan en
Athanasiaansch Credo of Symbolum
apostolicum); vierde concilie van Constan-
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tinopel in 869, dat de aanleiding werd tot
de scheuring in Latiinsche en Grieksche
kerk ; tweede concilie van Latran in 1139
dat de leer van Arnold van Brescia (z. a).
veroordeelde ; derde concilie van Latran in.
1179 dat de Waldenzen tot ketters verklaarde en de verkiezing van den paus regelde;

vierde concilie van Latran in 1215, dat de
Albigenzen (z. a.) veroordeelde; eerste concilie van Lyon in 1245, dat gehouden werd
naar aanleiding van de invallen der Tartaren, de afscheuring der Grieksche kerk
en de gedragingen van Frederik II, keizer
van Duitschland, die in den ban gedaan
werd ; tweede concilie van Lyon in 1274,
dat de verkiezing van den paus regelde
en de Grieksche kerk met de Latijnsche
kerk trachtte te hereenigen ; concilie van
Vienne in 1311 en 1312, dat de orde der
Tempeliers ophief ; concilie van Constanz
van 1414 tot 1418, dat Benedictus XIII
afzette, Martin V tot paus verkoos en
de leerstellingen van Jan Huss en Hieronimus van Praag veroordeelde; concilie
van Trente van 1545 tot 1563, dat de leer
van Luther, Zwingli en Calvin (z. a.)
veroordeelde en een catechismus liet
opstellen ; concilie van het Vaticaan in
1869 en 1870, dat het dogma van de
onfeilbaarheid van den paus afkondigde ;
ook is nog bekend het concilie van Clermont
in Auvergne dat in 1095 werd gehouden
en dat aanleiding gaf tot den eersten
kruistocht; Concilium academicum, o.,
senaat der universiteit ; — martyrum, in
Catholieke kerken de plaats waar het
gebeente der martelaars bewaard wordt;
— medicum, bijeenkomst van geneesheeren om over den toestand van een
zieke te spreken ; — oecumenicum, algemeene kerkvergadering wier besluiten
voor alle Catholieken verbindend zijn;
— sacrosanctum, hoogst heilige kerkvergadering.
Concinereeren,(Lat.). In de asch leggen,
met asch bestrooien.
Concin, (Lat.). Passend ; treffend; afgemeten; kunstig, sierlijk; Concinnator,
m., regelaar, inrichter, vervaardiger (Zie
Chicaneur); Concinneeren, regelen, regelmatig in elkander zetten ; Concinniteit,
vr., welluidende gepastheid van uitdrukking, evenmatigheid.
Concini. Maarschalk d'Ancre, gunsteling
en eerste minister van de regentes Maria
van Medicis gedurende de minderjarigheid
van Lodewijk XIII, koning van Frankrijk;
op aanstoking van den hertog de Luynes
werd hij door Vitry in 1617 gedood.
Condo en Contio, yr. (Lat.). Volksvergadering ; in het openbaar gehouden
redevoering, preek ; Concionaal, wat op

Concoct

een vergadering betrekking heeft ; Condonator m., volksredenaar, prediker,
opruier ;' Concioneeren, een redevoering
in het openbaar houden.
Concipieeren, (Lat.). Ontwerpen, opstellen, vervaardigen ; ontvangen ; zwanger
worden ; Conciplent, m., ontwerper, opsteller, vervaardiger.
Concis, (Lat.). BeknOpt, kort en bondig ,
Concisa, stukgesneden (op recepten);
Concisie, yr., beknoptheid, bondigheid.
Concitament, o. (Lat.). Opwekkend
middel; Concitatie, yr., opwekking, ophitsing; Concitatief, opwekkend, ophitsend ; Concitator, m. opwekker, aanhitser, aanstoker; Conciteeren, opwekken,
aanhitsen, aanstoken.
Concitoyen, m. (Fr.; spr.: konsitoajein).
Medeburger.
Conciuncula, yr. (Lat.). Kleine voordracht.
Concivis, m. (Lat.). Medeburger.
Conclamatle, yr. (Lat.). Bijeenroeping,
oproeping ; Romeinsch gebruik om iemand
die op sterven lag bij zijn naam op te
roepen; het met trompetgeschal gedurende
acht achtereenvolgende dagen aankondigen van den dood van een voornaam
persoon; Conclamatum est, het is volbracht, voltooid, voorbij; Conclamatus,
m., beweende, stervende of overledene;
Conclamiteeren, dikwijls of luid toeroepen.
Conclave, o. (Lat.). Eigenlijk kamer of
vertrek dat afgesloten is; plaats waar de
kardinalen bijeenkomen om een paus te
verkiezen • vergadering der kardinalen
met dat Joel;
'
na den dood van een paus
moeten de kardinalen terstond in het
conclave bijeen komen en buiten gemeenschap met de buitenwereld blijven totdat er een nieuwe paus verkozen is;
Conclavist, m., geestelijke die met een
kardinaal in het conclave opgesloten wordt
om dezen te dienen.
Concludeeren, (Lat.). Besluiten, gevolgtrekkingen maken - Conclusle, yr.,
besluit, gevolgtrekking;Conclusio
libelli,
'
aanklacht ; Concluslef, besluitend, gevolgtrekkend ; Conclusleve conjtnctie, yr.,
voegwoord dat een gevolgtrekking aanduidt, b. v. daarvan dat, deswege; Conclusum (mrv. Conclusa), besluit waartoe
men door redeneering komt; Conclusum
in senatu, door den raad of in den raad
besloten; Concludendo, ten slotte, tot
besluit.
Concoagulatie, yr. Samenstolling, samenstremming ; Concoaguleeren, samenstollen, samenstremmen.
Concoct, (Lat.). Verteerd; Concoctie,
vr., spijsvertering; Concocteeren, ver-
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teren ; Concoctief, verterend, rijpend.
Concolor, (Lat.). Van dezelfde kleur.
Concomitant, (Lat.). Vergezellend, gepaard gaande, medewerkend; Concomitantie, vr., vergezelling; ongescheidenheid
van het lichaam en het bloed bij het
Avondmaal volgens de Catholieke leer;
Concomiteeren, begeleiden, vergezellen,
gepaard gaan, medewerken; Concomiteerende symptomen, mrv., onbeteekenende nevenverschijnselen bij ziekten.
Concommissarius, m. Medegevolmachtigde.
Concordaat,o.Overeenkomst, schikking,
verdrag ; verdrag van 15 Juli i8oi tusschen
de Fransche regeering en den Heiligen
Stoel, dat ten doel had den Catholieken
eeredienst in Frankrijk te herstellen ; dit
verdrag is thans buiten werking gesteld,
daar de wetgevende macht de scheiding
van kerk en staat in Frankrijk heeft aangenomen.
Concordabel, (Lat.). Vereenigbaar ;
Concordabiliteit, yr., vereenigbaarheid;
Concordant, overeenstemmend.
Concordantle, yr. Overeenstemming ;
— des Bijbels, woordenlijst die in alphabetische orde alle woorden van de Heilige
Schrift bevat met opgave van het bock,
het hoofdstuk en het vers waarin zij
voorkomen; in de i3de eeuw liet de
dominicaan Hugues de Saint-Cher, gewoonlijk kardinaal_Hugues genoemd, door
50o monniken zijner orde een concordantie
van den Latijnschen bijbel opstellen,
waaraan wij de verdeeling van den bijbel
in hoofdstukken te danken hebben.
Concordat, m. (Fr.; spr.: konkorda),
(Eng.) arrangement, (D.) Accord, (Ital.)
concordat°, (Sp.) concordato. Akkoord in
een faillissement (Zie Faillissement) ,
Concordataire, m. (Fr. : spr. • konkordateer), gefailleerde die een akkoord met
zijn schuldeischers gesloten heeft.
Concordat, (Lat.). Het stemt overeen ;
— cum original:, het stemt met het oorspronkelijk geschrift overeen, voor kopie
conform.
Concordenser = Waldenzer.
Concordia, yr. (Lat.). Eendracht, overeenstemming ; Concordia res parvae
crescent, discordia maximae dilabuntur, door eendracht worden kleine
dingen groot, door tweedracht wordt de
grootste zaak te gronde gericht; Concordien, mrv., anjelieren wier tweeerlei
kleuren dicht bij elkander komen; Concordienboels, o. en Concordienformulier,
o., formulier van overeenstemming in de
Evangelisch-Luthersche kerk (158o) =
formulae concordiae ; Concordeeren,
overeeustemmen, conform zijn.
BAALE, Handboek.

Concupiscentie
Concorporatie,vr.(Lat.). Medeopneming
in een genootschap of broederschap ; inlijving ; Concorporeeren, opnemen, inlijven.
Concorrente. Zie Concurrent.
Concours, m. (Fr.; spr.: konkoer). Samenloop, toevloed; samenwerking, medewerking; mededinging, wedstrijd; gezamenlijke opkomst der schuldeischers ;
Concours hippique, m., paardenwedstrijd.
Concrediteeren, (Lat.). Mede-toevertrouwen ; Concreditor, m., medeschuldeischer.
Concreeren. Gelijktijdig in het aanzijn
roepen.
Concreet, (Lat.). Werkelijk bestaande;
dat door de zintuigen waargenomen kan
worden; in de scheikunde verdikt, gestold ;
Concreet begrip, o., een begrip dat een
door de zintuigen waarneembaar voorwerp aanduidt ; Concreet getal, o., benoemd getal, telwoord met een daarbij
behoorend znw. Zie Abstract.
Concrematie, yr. (Lat.). Het te zamen
verbranden.
Concrement, o. Een door stolling of
verdichting eener vloeistof ontstaan vast
lichaam in het dierlijk organisme.
Concresceeren, (Lat.). Samengroeien;
inlijven, verbinden; Concrescentie, yr.,
samengroeiing, inlijving; Concrescibel,
samengroeiend; Concrescibiliteit, yr.,
geneigdheid om samen te groeien ; Concretianen, mrv., die psychologen die aannamen dat lichaam en ziel samengegroeid
zijn; Concretie, yr., aangroeiing, ineengroeiing ; opstijving, verdikking; Concretum, m., iets dat werkelijk bestaat,
b.v, mensch, dier, plant, in tegenstelling
met Abstractum.
Concubinaat, o., (Lat.). Huwelijk dat
degenen die geen Romeinsch burger
waren konden sluiten; Concubinage, m.
(Fr.; spr.: konkubinaazle), samenwoning
buiten huwelijk, als man en vrouw
leven zonder gehuwd te zijn ; Concubinarist of Concubinarius, m., iemand die
een bijzit heeft, bijslaper ; Concubine, yr.,
bijzit, bijwijf ; Concubeeren, laijliggen, bijslapen ; Concubitus, m., bijslaap (Zie
Coitus); — anticipatus, bijslaap voordat
het huwelijk voltrokken is.
Conculcabel, (Lat.). Wat vertrapt kan
worden ; Conculcatie, yr., het met voeten
treden, vertrappen.
Concundas, m. (Sp. en Port.). Iemand
die buigingen maakt, die kruipend beleefd is.
Concupiscentie, yr. (Lat.). Begeerlijkheid, vleesc.helijke lust, trek naar het
verbodene; Concupiscent, vol vleeschelijke lusten.
20
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Concurator, m. (Lat.). Medevoogd,
medeverzorger.
Concurreeren, (Lat.). Samenloopen;
medewerken, bijdragen; mededingen, wedijveren ; dezelfde zaken drijven, in dezelfde waren handel drijven ; Concurrent,
m., mededinger, medeschuldeischer, medeerfgenaam , Concurrentie, vr., mededinging, wedstrijd, wedijver, het begaan
van verscheidene misdrijven door denzelfden persoon.
Concursus actionum, m. (Lat.). Samenloop van rechtsvorderingen ; deze bestaat,
wanneer aan iemand meer dan gene rechtsvordering ten dienste staat, waarmede hij
dezelfde practische uitkomst kan bereiken ;
— creditorum, faillissement (Zie Komi.
kurs) ; — criminum delictorum, noxiarum, samenloop van strafbare feiten.
Concussie, yr. (Lat.). Afzetterij, knevelarij ; Concussor, m. (Fr.) concussionnaire,
afzetter.
Condebitor, m. (Lat.). Medeschuldenaar.
Condemnaat, m. (Lat.). Veroordeelde ;
Condemnabel, (Lat.), wat verdient veroordeeld te worden ; Condemnabiliteit, vr.,
geschiktheid om veroordeeld te worden;
Condemnatie, yr., veroordeeling ; Condemnator, m., veroordeelaar; Condemnatorisch, veroordeelend; Condemnee=
ren, veroordeelen.
Condensabel, (Lat.). Wat dichter ineengedrongen of verdicht worden kan; Condensabiliteit, yr., geschiktheid om dichter
ineengedrongen te worden; Condensatie,
vr., verdichting vooral van dampen en
gassen tot vloeistoffen ; Condensatiehygrometer, m., werktuig om de relatieve
vochtigheid der lucht te bepalen; Condensatiemachine, yr., stoommachine
waarin de stoom, nadat hij afgewerkt is,
tot water verdicht wordt ; Condensatiepot, m., toestel waardoor zonder verlies
van stoom het condensatiewater afgeleid
wordt; Condensatief, verdichtend; Condensator, m., toestel voor het verzamelen
van electriciteit, toestel om den uit den
cylinder eener stoommachine ontsnapten
stoom neer te slaan ; Condenseeren, verdichten, dichter maken; Condenseering
= Condensatie ; Condensiteit, yr., dichtheid.
Condescendent, (Lat.). Inschikkelijk ;
nederbuigend ; zich verwaardigend; Condescendentie, yr., inschikkelijkheid, nederbuigende minzaamheid, gemeenschappelijke afstamming; Condescendeeren,
zich verwaardigen, zich inschikkelijk betoonen, mede afstammen.
Condiceeren, (Lat.). Opeischen, terugvorderen, opzeggen; Condictio, vr. (Lat.),
opeisching, terugvordering; de vordering,

Conditie
waarmede datgene wordt teruggevorderd,
dat zonder voldoenden grond uit het vermogen van een persoon in dat van een
ander is overgegaan; — causa data
causa non secuta of ob causam datorum, vordering, waarmede datgene wordt
teruggevorderd, dat gegeven is met de
verwachting, dat er in de toekomst iets
zal geschieden, welke verwachting zich
niet heeft verwezenlijkt, b. v. hij, die een
bruidschat heeft gegeven, kan deze terugvorderen, indien het huwelijk niet volgt; –
furtiva, vordering teen den dief tot
teruggave van het gestolene en schadevergoeding ; – indebiti, vordering, waarmede wordt teruggevorderd hetgeen men
betaald heeft, in de meening aan een
verbintenis te voldoen, welke verbintenis
niet bestaat; — ob injustam causam,
vordering tot teruggave van hetgeen door
een onrechtmatige handeling is verworven; — ob turpem causam, vordering tot
teruggave van hetgeen gegeven is om in
de toekomst iets te doen of te laten, dat
met de zedelijkheid in strijd is. Alle de
hier besproken condictiones benevens nog
een menigte andere behooren tot de
condictiones sine causa, daar ze alle
berusten op de verkrijging van iets zonder
voldoende reden.
Condidit, (Lat.). Hij heeft gesticht.
Condigniteit, yr. Gelijkwaardigheid,
gepastheid.
Con diligenza, (Ital.). Met vlijt of
zorgvuldigheid.
Condimentum, o. (Lat.). Kruiderij.
Condirectie, vr. (Lat.). Medebestuur;
Condirector, m., medebestuurder ; Condirectorium, o., ambt van medebestuurder.
Condiscipel, m. (Lat.). Medeleerling,
schoolkameraad.
Con discrezione, (Ital.). Met behoedzaamheid, omzichtigheid, ingetogenheid.
Condita, mrv. (Lat.). Met suiker ingemaakte vruchten.
Conditie en Conditio, yr. (Lat.). Staat,
toestand, gesteldheid; maatschappelijke
stand ; dienst, ondergeschikte betrekking ;
voorwaarde, beding ; van de vele soorten
conditiones die men onderscheidt worden
hier slechts vermeld de conditio suspensiva, de opschortende voorwaarde,
d. i. het beding, waarbij het ontstaan
eener verbintenis afhankelijk gemaakt
wordt van eene toekomstige, onzekere
gebeurtenis, en de conditio resolutiva,
de ontbindende voorwaarde d. i. het beding, waarbij het voortduren van de
werking eener verbintenis van een toekomstige, onzekere gebeurtenis afhankelijk wordt gemaakt. Voorbeeld eener
verbintenis onder opschortende voor-
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waarde: ik zal U f ioo.— geven, zoo het
schip X te Amsterdam aankomt. Voorbeeld eener ontbindende voorwaarde : A.
koopt een huffs van B. onder voorwaarde
den koopprijs binnen zekeren tijd te
zullen betalen ; zoo A. binnen den bepaalden termijn den koopprijs niet betaalt,
is de overeenkomst ontbonden en worden
de zaken weder in den vorigen toestand
teruggebracht; Conditionaliter, voorwaardelijk; Conditioneel, voorwaardelijk ;
Conditionneeren, voorwaarden stellen,
bedingen, den vereischten vorm geven;
Conditio sine qua non, voorwaarde
waarvan niet afgeweken kan of mag
worden, waaraan voldaan moet worden;
Conditio tacita, stilzwijgende voorwaar.de, voorwaarde die van zelf spreekt. Zie
It condition.
Conditor, m. (Lat.). Stichter, grondvester.
Conditum aurantiorum, o. Gesuikerde
sinaasappelschillen; — carnis citri, eitronaat ; — citri, gesuikerde citroenschillen.
Condivisie, vr. (Lat.). Onderafdeeling.
Con divozione, (Ital.). Op godsdienstige
'wijze voorgedragen.
Con dolcezza, (Ital.). Aanvallig, liefelijk.
.Zie Dolce.
Condolóance, yr. (Fr.). Rouwbeklag;
Condoleeren, een bezoek van rouwbeklag afleggen, iemand zijn leedwezen
,betuigen over een geleden verlies.
Con dolore, (Ital.). Met smart, weemoedig.
Condominaal. Wat de medeheerschappij betreft ; Condominaat, o., gebied dat
aan verscheidene heeren behoort ; Condominium, o., medeheerschappij, medeeigendom ; Condominus, medeheerscher,
medebezitter.
Condonatie, yr. (Lat.). Vrijstelling,
schenking; Condonatio expressa, uitdrukkelijke vergiffenis; — praesumta, tacita, veronderstelde, stilzwijgende vergiffenis (bij echtscheidingen); Condonator,
m., vrijsteller, schenker ; Condoneeren,
vrijstellen, schenken, vergeven.
Condor, yr. Groote gier in Zuidamerika
(Andesgebergte) ; gouden munt in NieuwGrenada = f 24,30, in Chili = f 23.—
Condotta, yr. (Ital.). Leiding, geleide;
verzending, expeditie ; vracht.
Condottiere, m. (Ital.). Opperhoofd
van huursoldaten in Italic in de i4de en
15de eeuw.
Conduct, m. Geleide, plechtige begelei.d.mg; Conducta, yr. (Sp.), de onder
mihtair geleide plaats hebbende zending
van goud en zilver uit de Spaansche
kolomen naar Spanje of een dergelijke
zending van diamanten uit het binnenland

van Brazilie naar Rio de Janeiro; Conducteur, m. (Fr.), geleider, opzichter,
beambte op spoorwegen, trammen en
andere middelen van vervoer; — des ponts
et chaussies, opzichter bij den waterstaat ;
Conductibel, geschikt om geleid te worden; Conductibiliteit, yr. geschiktheid
om te geleiden ; Conductiones, mrv. (Lat.)
= Convulsiones ; Conductor, m., (Lat.),
huurder, pachter, in den Romeinschen
keizertijd pachter der kroondomeinen;
geleider der electriciteit, bij electriseermachines de metalen plaat waarop de
electriciteit zich ophoopt, heelkundig instrument; Conductor, (Eng.), bestuurder,
directeur; Conducibel, dienstig, bevorderlijk, nuttig ; Conducibiliteit, yr., bevorderlijkheid ; Conduceeren, geleiden,
den weg wijzen, mennen, besturen, aanvoeren.
Conduiseeren, (Fr.). Zich gedragen;
Conduite, yr. (Fr.; spr. : kondwzet), gedrag;
Conduitelijst, yr., geschrift waarin het
gedrag van een officier of ambtenaar
door zijn meerderen beoordeeld wordt.
Con duolo, (Ital.) = Con dolore. Klagend, weemoedig.
Condurangobast, m. Schors van verscheidene Zuidamerikaansche planten die
tot de familie der Asclepiadeen behooren.
Condyloom, Condyloma, o. (Gr.). Gezwel.
Condylus, m. (Gr.). Beengewricht, knokkel ; gezwel.
Cone, m. (Fr.; spr.: koon). Kegel, kegelvormig voorwerp; — de lumii; e (spr.:
luumjeer), lichtkegel; — d'ombre, schaduwkegel.
Con eleganza, (Ital.). Met sierlijkheid;
— elevazione, met verheffing; — entusiasmo, met geestdrift; — espressione, vol
uitdrukking.
Conepatl, o. Mexicaansch gestreept
stinkdier.
Conf. en Conff. Vergelijk (als verwijzing
naar een opgave, een bewijs, enz.).
Confabulatie, yr. (Lat.). Gekeuvel;
Confabulatorisch, spraakzaam; Confabuleeren, keuvelen.
Confarreatio, yr. (Lat.). Oudste vorm
der voltrekking van het Romeinsche
huwelijk door het gemeenschappelijk
nuttigen van een koek in tegenwoordigheid van priesters en Lien getuigen.
Confataal. Wat door het noodlot onder
medewerking der persoonlijke vrijheid
van den mensch voor dezen gedaan
wordt.

Confect, o. Confetto, (Ital.). Suikergebak ; Confectie, yr. (Lat.), vervaardiging, voltooiing, vervaardiging van kleedingstukken; Confectiemagazijn,o.,winkel
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waar gemaakte kleeder en verkocht worden;
Confectio inventarii, (Lat.), het opmaken
van een inventaris.
Confederatie, yr. (Fr.). Bondgenootschap ; Confederatka, yr., hooge Poolsche
mots met rand van bontwerk.
Confer, (Lat.). Vergelijk ; Conferatur,
het worde vergeleken, men vergelijke.
Conference, yr. (Fr. ; spr. : konfeerans).
Voorlezing, voordracht.
Conferentie, yr. Samenkomst met het
doel om te bespreken en te beraadslagen;
Confereeren, vergelijken, beraadslagen,
bespreken, ambten en waardigheden
verleenen.
Con fermezza, (Ital.). Met flinkheid,
vastberadenheid.
Conferruminatie, yr. (Lat.). Soldeering.
Confertim, (Lat.). Ineengedrongen.
Conferva, yr. (Lat.). Watermos, waterdraad, plant die tot de zeewieren behoort.
Confessie, yr. (Lat.). Bekentenis ; geloofsbelijdenis; in een basilica het graf
van den heilige aan wren de kerk gewijd
was of de grafstede van een heilige
daarin; Confessio Augustana (Zie Augustana Confessio); Confessio extrajudiclans, buitengerechtelijke bekentenis;
gerechtelijke bekentenis ; —
—judicals,
legitima, rechtsgeldige bekentenis ; —
illegitima, ongeldige bekentenis ; Confessionaal of Confessionarium, hiechtstoel ;
Confessionalisme, o., leer volgens welke
een bepaalde geloofsbelijdenis het wezen
van den godsdienst uitmaakt; Confessionarius, m., biechtvader ; Confessioneel,
volgens een bepaalde geloofsbelijdenis;
Confessionist, m., vroegere naam der Protestanten; Confessio Picardorum, geloofsbelijdenis der Moravische broeders ; —
propria est omnium optima probatio, eigen
bekentenis is het allerbeste bewijs ; —
pura, onvoorwaardelijke bekentenis ; —
qualificata, voorwaardelijke bekentenis ; —
spontanea, vrijwillige bekentenis ; tetrapolitana, geloofsbelijdenis der vier steden
(Straatsburg, Constanz, Memmingen en
Lindau) van het jaar 153o, — vi extorta,
een met geweld afgeperste bekentenis ;
Confessor, m., belijder, bekenner, biechtende ; Eduard III, bijgenaamd de Belijder,
koning der Angelsaksen (Io4I—Io66);
Confessus, m., misdadiger die bekend
heeft ; Confessus et convictus, die bekend heeft en wiens schuld bewezen is.
Confestim, (Lat.). Terstond, dadelijk.
Con festivith, (Ital.). Met plechtigheid.
Confetti, mrv. (Ital.). Suikergoed ; gipsballetjes waarmede gedurende het carnaval geworpen wordt.
Confiance, vr. (Fr. • spr.: konfsans).
Vertrouwen.

Conflagrant
Conficeeren, (Lat). Voltooien, tot stand
brengen.
Confidejussor, m. (Lat.). Medeborg.
Confidence, yr. (Fr.; spr. konfidans),
Vertrouwelijke mededeeling; Confident,.
m. (spr.: konfidan), vertrouweling ; Confidente, yr., vertrouwelinge ; Confidentiarius, m., hij die de inkomsten eenerprebende trekt, welke op naam van een
ander staat ; Confidentieel, vertrouw elijk.
Con fiducia, (Ital.; spr.: fidoetsja). Met
vertrouwen.
Con fierezza, (Ital.). Met woestheid.
Configeeren, (Lat.). Aaneenhechten,
samenbinden.
Configuratie, yr. (Lat.). Gesteldheid,
gedaante ; Configureeren, een gedaantegeven, vormen.
Confineeren, (Lat.). Grenzen, palen,.
belenden ; een verblijfplaats binnen zekere
grenzen aanwijzen, opsluiten, gevangen
zetten; Confinement, o. (Fr.), opsluiting,
gevangenschap, afzondering; Confiniteit,.
yr., nabuurschap, het aangrenzen ; Confinium, o. grensscheiding, grenssteen.
Con fioco, (Ital.). Met heeschheid, mat.
Confirmand, m. (Lat.). Iemand die als
lidmaat eener Protestantsche gemeente
bevestigd wordt om voor het eerst aan
het Avondmaal deel te kunnen nemen
Confirmatie, yr., bevestiging, het vormsel
bij Catholieken; Confirmatio judicialis,
gerechtelijke bevestiging; Confirmatief,.
Confirmatorisch, bevestigend; Confirmeeren, bevestigen, bekrachtigen, het
vormsel toedienen.
Confiscabel. Wat verbeurd verklaard
kan worden ; Confiscatie, yr., verbeurdverklaring ; Confiskeeren, verbeurd verklaren. Art. 16o der Grondwet zegt : „Op,
geen misdrijf mag als straf gesteld worden
de algemeene verbeurdverklaring der
goederen den schuldige toebehoorende.".
Confiserie, yr. (Fr.). Suikerbakkerij,
banketbakkerij ; Confiseur, m. (Fr.)„
suikerbakker, banketbakker.
Confitent, m. (Lat.). Iemand die biecht
Confiteor, 0., biecht, bekentenis dat men gezondigd heeft, openbare bekentenis der
zonden in de Catholieke kerk bij de mis t,
Confiteeren, bekennen, biechten.
Confiturerie, yr. (Fr.). Fabriek- van
confituren ; Confituren, mrv., ingemaakt
goed; Confiturier, m., (spr. : konfituurjee)
vervaardiger van en handelaar in confituren.
Conflabelleeren, (Lat.). Bewaaien (met
een waaier).
Conflagrant, (Lat.). Tegelijk brandend;
Confiagratio, yr., groote brand, al e-meene verbranding; hevige strijd tusschert.
de volkeren.
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Conflatie, yr. (Lat.). Smelting van me•
talen ; samenvloeimg.
Conflecteeren, (Lat.). Ineenbuigen ;
Conflexibel, geschikt om ineengebogen
te worden.
Conflict, o. (Lat.). Botsing, strijd van
belangen ; Conflictsperiode, yr., strijd
tusschen de Pruisische regeering (Bismarck) en de volksvertegenwoordiging
over de legerhervorming (1862-1866) ;
Confligeeren, botsen, met elkander in
strijd zijn.
Conflueeren, (Lat.). Samenvloeien, ineenvloeien ; Confluent, samenvloeiend ;
Confluentie, yr. en Conflux, m., samenvloeiing, ineenvloeiing; Confluxibiliteit,
y r., geschikheid om samen te vloeien ;
Confluxus hominum, m. (Lat.), het
samenstroomen van menschen, yolksoploop.
Confocaal. Met een gemeenschappelijk
brandpunt.
Confodeeren, (Lat.). Doorboren.
Confoedeeren, (Lat.). Bemorsen, bezoedelen.
Conform, (Lat.). Overeenkomstig, overeenstemmend, eensluidend; Conformatie,
yr., inrichting, aanpassing, lichaamsgestel;
Conformers = Conformisten ; Conformeeren, gelijkvormig maken, eensluidend maken, inrichten of regelen naar;
Conformisten, mrv., lidmaten der Engelsche staatskerk in tegenstelling met Dissenters; Conformiteit, yr., overeenstemming, eensluidendheid, gelijkvormigheid.
Conformement, (Fr.; spr. : konformee-

man), (Eng.), in conformity with, (D.) in
liebereinstimmung, (Ital.) in conformita di,
(Sp.) conforme a. Overeenkomstig.
Confort, m. (Fr.; spr.: konfor). Sterking,
vertroosting, veraangenaming des levens ;
Confortantia, mrv. (Lat.), versterkende
middelen; Confortatie, yr. (Lat.), versterking, vereeniging van leengoederen
met een mannelijk leen onder goedkeuring van den leenheer ; Confortatief,
versterkend ; Confortativum (remedium), versterkend geneesmiddel ; Conforteeren, sterken, bemoedigen, opbeuren.
Confraragium, o. Geldelijke bijdrage
die elk lid eener broederschap op bepaalde
tijden betalen moest.
Confrater, m. Ambtsbroeder, ambtgenoot, degene die hetzelfde beroep uitoefent of dezelfde betrekking bekleedt;
Confraterniseeren, verbroederen; Confraterniteit, yr., broederschap, verbroedering.
Confrere, m. (Fr.; spr.: konfreer) =
Confrater; Confrerie, yr. (spr.: konfreeri),
broederschap ; — de la Passion, vereeniging van Parijsche burgers die het
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uitsluitend recht bezat om mysterien ten
tooneele te voeren in de 15de en i6de
eeuw.
Con fretta, -(Ital.). Met spoed, haastig.
Confricament, o.(Lat.). Wrijfmiddel.
Confrontatie, yr. Tegenoverelkanderstelling, vergelijking ; het teen elkander
hooren van beschuldigden e getuigen of
e
; Convan beschuldigden te n elkander
frontatio testium, het tegenover elkander
hooren van gettngen ; Confronteeren,
tegenover elkander stellen, vergelijken ;
beschuldigden engetuigen of beschuldig den teen
g elkander hooren.
Confucius. Zie Kong-foe-tseu.
Confundeeren, (Lat.). Vermengen, verwarren; verlegen maken.
Con fuoco, (Ital.). Met vuur.
Confutabel. Wederlegbaar ; Confutatie, yr., wederlegging ; Confutator, m.,
wederlegger ; Confuteeren, wederleggen:
Confuus,(Lat.). Verward, wanordelijk;
verlegen, beteuterd ; Confusie, yr., verwarring, wanorde, verlegenheid, beteuterdheid ; Confusum chaos, warboel.
Cong = Congius.
Con garbo, (Ital.). Met welvoegelijkheid.
Congê, m. (Fr.; spr: konzjee). Verlof,
vergunning ; vacantie, vrijaf ; ontslag, afscheid; opzegging van de huur ; Congedieeren, wegzenden, afdanken, ontslaan;
afschepen.
Congelable. (Fr. ; spr. : konzjeelable).
Wat bevriezen, wat stollen kan; Congelateur, m., bus waarin ijs gemaakt wordt ;
Congelatie, yr., bevriezing, stolling, verstijving ; Congeleeren, doen bevriezen,
in ijs veranderen, doen stollen, dik laten
worden.
Congenerisch. (Lat.). Gelijksoortig, van
hetzelfde geslacht.
Congeniaal. Geestverwant ; Congenialiteit, yr., geestverwantschap,
Congenitaal. (Fr.), (Lat.). Congenitus.
Aangeboren, mede ter wereld gebracht,
b. v. pill congeniti, haren die bij de geboorte reeds aanwezig zijn.
Congerentie, yr. (Lat.). Opeenstapeling
van woorden, woordenvloed ; Congereeren, bijeenbrengen, opstapelen.
eongestie, yr., Congestio (Lat.). Ophooping van bloed in een orgaan ; Congestio lymphatica, aandrang van bloedwater ; — sanguinis, aandrang van bloed;
— sanguinis ad abdomen, aandrang van
het bloed naar het onderlijf ; — sanguinis
ad anum, aandrang van het bloed naar
den aars ; — sanguinis ad caput, aandrang
van het bloed naar het hoofd; — sanguinis ad choroideam, bloedaandrang naar
het vaatvlies in het oog ; — sanguinis ad
dorsum, bloedaandrang naar den rug; —

Congiarium

310

sanguinis ad pectus, bloedaandrang naar
de borst; — sanguinis ad uterum, bloedaandrang naar de baarmoeder; — sanguinis ad ventriculum, bloedaandrang naar
de maag ; — serosa = — lymphatica;
Congestiefiguren, door bloedaandrang
naar het hoofd veroorzaakte storingen
van het gezichtsorgaan ; Congestief, congestie veroorzakend.
Congiarium, o. (Lat.). Vat dat den inhoud van een congius heeft ; geschenk
aan het yolk.
Congius, m. (Lat.). Oudromeinsche
vochtmaat = 1/8 amphora = 3 1/4 liter.
Conglobatie, yr. (Lat.). Opeenhooping,
opeenstapeling van bewijsgronden; Con..
globeeren, tot een bal of bol maken, afronden, opeenstapelen.
Conglomeraat, o. (Lat.). Gesteente dat
uit stukken ter grootte eener noot tot die
van een hoofd bestaat, welke door kiezel,
kalk, leem, mergel of zandsteen verbonden zijn; Conglomeratie, yr., opeenhooping ; Conglomereeren, opeenhoopen ;
Oeconglomereerde klieren, klieren die
onder een zelfde vlies tot een klomp
vereenigd zijn.
Conglutinant, (Lat.). Aaneenlijmend,
aaneenklevend, toeheelend; Conglutinantia, mrv., middelen om aaneen te
lijmen of te kleven; Conglutinant, o.,
gesteente dat uit aaneenklevende deelen
bestaat; Conglutinatie, yr., aaneenlijming,
aaneenkleving; Conglutineeren, aaneenlijmen, aaneenkleven.
Congo. Groote rivier in Midden-Afrika
die in den Atlantischen Oceaan valt; Onafhankelijke Congostaat, staat in MiddenAfrika gesticht volgens de besluiten der
conferentie van Berlijn (1885) en waarvan
Leopold II, koning der Belgen, de souverein is; Fransche Congo, Fransche bezitting tusschen den Congo en den Gabon;
Portugeesche Congo, Portugeesche bezitting aan de westkust van Zuid-Afrika,
ook Angola genoemd.
Con grandezza, (Ital.). Met waardigheid.
Congratulant, m. (Lat.). Gelukwenscher;
Congratulatie, yr., gelukwensching ;
Congratuleeren, gelukwenschen.
Con gravita, (Ital.). Met deftigheid.
Con grazia, (Ital.). Met bevalligheid.
Zie Orazioso.
. Congregraat, o. Gesteenten zonder
bmdmiddel, die weinig samenhang hebben
of los naast elkander liggen; Congregatio
de propaganda fide (Zie Propaganda);
Congregatie, yr., broederschap van leeken
met geestelijken aan het hoofd, vereeniging van geestelijken, vereeniging
van kloosters tot het inachtnemen van
dezelfde regels, vergadering van kardi-
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nalen; ultramontaansche partij in Frankrijk ; Congregationalisten, mrv., leden
van een kerkgenootschap in Engeland,
dat het gezag der bisschoppen niet erkent
en aan elke afzonderlijke gemeente een
zelfstandig bestuur toekent ; Congrega=
tionisten, mrv., leden der ultramontaansche partij in Frankrijk; Congregeeren,
verzamelen, vereenigen, verbroederen.
Congres, o. (Lat.). Samenkomst van vorsten of hun gevolmachtigden tot het behandelen van staatsaangelegenheden en het
wegruimen van geschillen; de voornaamste
congressen zijn dat van Munster en Osnabruck (1646-1648), dat een einde
maakte aan den tachtigjarigen en den
dertigjarigen oorlog door het sluiten van
den Westfaalschen vrede; dat van Parijs
(1782), dat leidde tot de erkenning van de
onafhankelijkheid der Vereenigde Staten
van Noord-Amerika ; dat van Rastadt
(1797-1799), dat eindigde met het vermoorden der Fransche gevolmachtigden;
dat van Erfurt (18o8), waaraan Napoleon I, keizer Alexander I van Rusland
en verscheidene Duitsche vorsten deel
namen; dat van Chatillon (1814), waarop
de verbondene mogendheden overeenkwamen om niet afzonderlijk met Napoleon I te onderhandelen; dat van Weenen
(1814 en 1815), waardoor de staatkundige
toestand van Europa geregeld en o.a. het
koninkrijk der Nederlanden gesticht werd;
dat van Aken (1818), dat Frankrijk in
het Heilig Verbond (Sainte-Alliance) opnam ; dat van Verona (1822), waarop
besloten werd om in Spanje tusschenbeide te komen ; dat van Parijs (1855 en
1856), dat een einde maakte aan den
oorlog tusschen Frankrijk, Engeland,
Turkije en Sardinie aan de eene en
Rusland aan de andere zijde; dat van
Berlijn (1878), waardoor de vredesvoorwaarden door Rusland aan Turkije
bij het verdrag van San-Stephano opgelegd gewijzigd werden, en dat leidde
tot het verdrag van Berlijn van 13 Juli
1878; in de Vereenigde Staten van NoordAmerika worden door het woord congres
de beide lichamen aangeduid die de vertegenwoordiging des yolks uitmaken, nl.
de Senaat en de Kamer der Vertegenwoordigers ; in Frankrijk noemt men
congres de gecombineerde vergadering
van den Senaat en de Kamer der Afgevaardigden, die ten doel heeft de bepalingen der grondwet te herzien of den
president der Republiek te verkiezen;
de naam congres wordt ook nog gegeven
aan samenkomsten van staatkundigen,
maatschappelijken of wetenschappelijken
aard ; tot in de 17de eeuw noemde men

Congreve
in Frankrijk congres een door de justitie
bevolen onderzoek in het geval dat een
vrouw de nietigverklaring van haar
huwelijk vorderde wegens impotentie
van haar man; Congressie, vr., samenkomst, paring ; Congressist, m., lid van
een congres.
Congreve (Sir William). Engelsch officier (1772-1824), die de congrevische
vuurpijlen en den congrevischen druk uitgevonden heeft. De vuurpijlen worden in
den oorlog gebruikt tot het stichten van
brand ; de druk dient tot het gelijktijdig
aanbrengen van verschillende kleuren.
Congrua, yr. (Lat.). Wat noodig is
om in iemands levensonderhoud te voorzien.
Congruent. Overeenstemmend, behoorlijk, passend, in de meetkunde gelijk en
gelijkvormig ; Congruentie, yr., overeenstemming, het op elkander passen, gelijken gelijkvormigheid; Congrui jus (Zie
Jus) ; Congrueeren, overeenstemmen, op
elkander passen, gelijk- en gelijkvormig
zijn ; Congruisme, o., leer van de overeenstemming der genade Gods met den
wil van den mensch; Congruent, aanhanger dezer leer ; Congrulteit, yr., overeenstemming, gelijk- en gelijkvormigheid.
Con gusto. (Ital.). Met smaak.
Conicine, vr., C81-1„ Az, ook Conine
en Cicutine genoemd, is de voornaamste
alcaloide van de dolle kervel (Conium
maculatum) ; zij is een sterk vergif dat
voornamelijk op het ruggemerg werkt en
de verlamming der bewegingszenuwen
veroorzaakt ; aan haar heeft de dolle
kervel haar vergiftige eigenschappen te
danken, die in Athene gebruikt werden
om veroordeelden ter dood te brengen.
Zie Socrates.
Conidometer, m. Werktuig voor het
bepalen van het suikergehalte.
Coniet, m. Versteende kegelslak ; soort
van bitterkalk.
Coniferen, mrv. Boomen die kegelvormige vruchten dragen, b. v. dennen ;
Coniflore, met kegelvormige bloemen;
Coniglobe, y r., sterrenkegel; Coniliet,
m., kegelsteen; Conimeter, m., kegelmeter ; Conisch, kegelvormig ; Conisector, m., kegelsnijder, werktuig om kegels
te snijden; Conisterion, o., plaats waar
de worstelaars, na ingesmeerd te zijn, zich
met zand bestrooiden ; Conliet, fossiele
hars (C2 1-1); Conocarpisch, met kegelvormige vruchten • Conochalkiet, delfstof die op malachiet gelijkt; Conoide,
dat op een kegel gelijkt; Conivalve, met
kegelvormige schelp of schaal.
Con impeto, (Ital.). Onstuimig, heftig.
Conine = Conicine.
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Conium, o. (Gr.). Wetenschappelijke
naam van de dolle kervel of scheerling,
plantensoort uit de familie der Umbelliferen.
Conj. = Conjugatio, Conjunctio, Conjunctivus.
Conjectaneen, mrv. (Lat.). Verzameling
van opmerkingen, invallende gedachten,
mengelwerk; Conjectuur, yr., gissing, vermoeden; Conjecturaal, vermoedelijk, op
gissing berustend ; Conjecturaliteit, vr.,
vermoedelijkheid; Conjecturale critiek,
critiek ter verbetering van de woorden
en uitdrukkingen in een geschrift dat
bedorven zinsneden bevat; Conjecturale
politiek, yr., staatshuishouding waarbij
vooral op de uitkomsten der statistiek
gelet wordt; Conjectureeren en Conjiceeren, gissen, vermoeden, vermoedelijk
verbeteren of verklaren.
Conjugata, yr. (Lat.). Kleine middellijn
van het bekken der vrouw ; Conjugatie,
yr. (Lat.), vervoeging, samenvoeging ;
Conjugeeren, vervoegen, samenvoegen.
Conjugicidium, o. (Lat.). Echtgenootenmoord.
Conjugium, o. (Lat.). Huwelijk.
Conjunctie, yr. (Lat.) of Conjunctio.
Samenvoeging ; stand van twee sterren
met betrekking tot de aarde, waarbij zij
dezelfde lengte hebben, d. i. de stand
waarbij de zon en een planeet zich aan
denzelfden kant der aarde bevinden; voegwoord; Conjunctio affinitatis, zwagerschap ; — causalls, redengevend voegwoord; — conditionalis, voegwoord dat
een voorwaarde uitdrukt; Conjunctis
viribus, met vereende krachten ; Con=
junctief, verbindend, koppelend ; Conjunctief, m., aanvoegende wijze ; Conjunctiva, yr., bindvlies der oogen; Conjunctivisch, op de manier van den conjunctief ; Conjunctivitis, yr., ontsteking
van het bindvlies der oogen; Conjuncturen, mrv., samenloop van omstandigheden, tijdsomstandigheden, uitzichten
voor handelsondernemingen ; Conjungeeren, vereenigen, samenvoegen, verbinden
door het huwelijk; Conjungo, ik verbind,
d. i. het eerste woord van het Latijnsche
huwelijksformulier, dat schertsenderwijze
gebruikt wordt om het huwelijk zelf aan
te duiden ; schrift zonder tusschenruimten,
aaneengeschreven woorden.
Conjunctim, (Lat.). Te zamen, vereenigd, samengevoegd.
Conjurant en Conjuraat, m. (Lat.).
Samenzweerder; Conjuratie, vr. samenzwering ; Conjurator, m., bezweerder ;
Conjureeren, samenzweren, bezweren.
Con leggerezza, (Ital."; spr.: ledsjerezza).
Met losheid; Con mano destra, met de
rechterhand ; Con mano sinistra, met
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de linkerhand; con molto espressione,
met veel uitdrukking; Con molto passione, met hartstochtelijkheid; Con moto,
met beweging, levendig, aandoenlijI_E.
Conn. = Connecticut, staat in NoordAmerika.
Connaat. Medegeboren, aaneengegroeid;
Connascentie, yr., medegeboorte, aaneengroeiing.
Connaissabel, (Fr.). Kenbaar, herkenbaar ; Connaissance, vr. (Fr.; spr.: konneessans), kennis, bekendheid; Connaissance des Temps (spr.: tan), de door
het Bureau des longitudes te Parijs jaarlijks uitgegeven sterrenkundige tafels ;
Connaisseur, m. (Fr. ; spr.: konneesseur),
kenner; Connaisseuse, yr. (Fr. ; spr. :
konneesseuze), kenster.
Connaissement. Zie Cognoscement.
Connarus. Boonenboom, plantensoort
uit de familie der Connaracan.
Connaturaliteit, yr. Natuurlijke verbinding, natuurverwantschap.
Connecticulum of Connectivum, o.
In de plantkunde de voortzetting van den
m eeldraad.
Connetable, m. (Fr.). Van het Latijn
Comes stabuli, stalgraaf, opzichter over
de paarden en stallen van den vorst.
Titel van den opperbevelhebber der Fransche legers van 1218 tot 1627 ; Lodewijk XIII hief deze waardigheid op met
verbod ze te herstellen ; bij decreet van
18 Mei 1804 herstelde Napoleon ze en
benoemde zijn broeder Lodewijk, den
lateren koning van Holland, tot connitable.
Connex. Verbonden, in nauw verband ;
Connexies, yr. (Fr.) relations, rapports,
(Eng.) relations, connections, (D.) Verbindungen, (Ital.) relazioni, (Sp.) relaciones,
verbindingen ; Connexiteit, yr., samenhang ; Connexus, m., verband.
Conniventie, yr. (Lat.). Het oogluikend
toelaten ; Conniveeren, oogluikend toelaten, door de vingers zien ; Connivendo,
(Lat.), uit toegevendheid.
Connossement. Zie Cognoscement.
Connubiaal, (Lat.). Wat op het huwelijk
betrekking heeft ; Connubium, o. (Lat.),
huwelijk.
Connumeratie, yr. (Lat.). Samentelling.
Conopeion, o. (Gr.). Muskietennet ; bed
met gordijnen.
Conophthalmus, m. (Gr.). Kegelvormige
uitpuiling van het oog.
Conopsarian, mrv. Soorten van vliegen
die steken.
Conoramphisch. Met kegelvormigen
snavel.
Con osservanza, (Ital.). Met opmerkzaamheid, met aandacht; Con passione,
(Ital.), met hartstocht of gevoel ; Con

Consecrant
portimento di voce (Ital.) = Appoggiato;
Con permissione, (Ital.), met verlof;
Con precisione, (Ital.), met nauwkeurigheid.
Conquassatie, vr. (Lat.). Schudding,
schok, fijnwrijving, kneuzing, verwoesting;
Conquasseeren, schudden, schokken, fijnwrijven, verwoesten, vernielen.
Conquerant, m. (Fr.; spr.: konkeeran).
Veroveraar; Conquereeren, veroveren ;
Conquestor, m. (Lat.), veroveraar ; Conquete, vr. (Fr.; spr.: konkeet), verovering.
Conquiesceeren, (Lat.). Berusten, tot
bedaren komen.
Conquireeren, (Lat.). Bij elkander
zoeken ; navorschen, opsporen; Conquisitie, yr., het bij elkander zoeken, het
verschaffen; Conquisitor, m., navorscher,
opzichter in de Oudromeinsche schouwburgen, aanwerver.
Conquista, yr. (Sp.). Verovering ;
Conquistadores,mrv., de eerste Spaansche
veroveraars van Amerika.
Conr. = Conrad of Conrector.
Conrad, Conradijn, Conradus. Zie
Koenraad.
Conrector, m. (Lat.). Medebestuurder,
tweede leeraar aan een gymnasium;
Conrectoraat, o., ambt van conrector.
Conreus. Zie Correus.
Cons. = Consonant of Consul.
Consacramentaal, m. Eedgenoot, iemand die een eed mede aflegt.
Consacrant. Zie Consecrant.
Consanguin, m. (Lat.). Van denzelfden
vader maar niet van dezelfde moeder ;
Consanguinisch, verwant; Consanguiniteit, yr., bloedverwantschap van vaderszijde.
Conscendeeren, (Lat.). Bestijgen, beklimmen ; Conscensio thalami, yr., het
stappen in het huwelijksbed.
Conscientie, vr. (Lat.). Geweten, bewustzijn; Conscientia salva, zuiver geweten ; Conscientieus, nauwgezet ;
Conscienteeren, medeweten.
Conscindeeren,(Lat.).In stukken snijden.
Con scioltezza, (Ital.; spr.: sjoltezza).
Met losheid, vrijheid.
Conscisseeren, (Lat.). Besluiten.
Conscius, m. (Lat.). Medewetende.
Conscriptie, yr. (Fr.). Loting voor de
nationale militie; Conscrit, m. (Fr.; spr.:
konskri), loteling.
Con sdegno, (Ital.; spr.: sdenjo). On-,
willig, stug.
Consecrant, m. (Lat.). Inwijder, in,
zegenaar ; Consecratie, yr., inwiiding
inzegening, vooral van brood en wijn bij
het Avondmaal; Consecratorisch, inwijdend, heiligend; Consecreeren, inwijden, inzegenen, heiligen; toewijden.
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Consectarium, o. (Lat.). Zin die een
gevolgtrekking uitdrukt.
Consecutie, yr. (Lat.). Gevolg ; Consecutio temporum, opeenvolgmg der
tijden in de spraakleer; Consecutief, op
-en uit elkander volgend, in natuurlijke
volgorde ; Consecutieve Conjunctie, yr.,
voegwoord dat een gevolg uitdrukt ; Consecutieve ziekten, ziekten die uit andere
ziekten voortspruiten; Consecutieve werking, yr., nawerking; Consecutieve zin,
zin die een gevolgtrekking uitdrukt.
Conseil, m. (Fr.; spr.: konseit). Raad,
raadgeving ; raadsvergadering, ministermad; raadsman, advocaat; Conseil d'etat,
raad van state ; Conseil de guerre (spr. :
,geer), krijgsraad; Conseil municipal, gemeenteraad ; Conseiller, m. (Fr.; spr. :
.konseiljee), raadsheer, raadslid, raadgever ;
Conseiller prive, geheimraad.
Consejo real, m. Hoogste gerechtshof
in Spanje.
Consenesceeren, (Lat.). Oud worden,
verouderen ; Consenior, m. mede-oudste ;
Consenioraat, o., waardigheid van medeoudste.
Consensus, m. (Lat.). Overeenkomst,
overeenstemming, vooral bij theologische
geschilpunten; toestemming, inwilliging
vooral van overheidspersonen ; Consensuaal en Consensueel, medelijdend ; Consensuaal contract, overeenkomst waarbij
de wederzijdsche verplichtingen der partijen alleen op de overeenstemming van
haar wil berusten ; Consensus coactus,
afgeperste toestemming; — Helveticus,
geloofsbelijdenis der Hervormde Zwitsersche kantons ; — matrimonialis, toestemming in een huwelijk ; — nervorum,
medewerking der zenuwen; — principis,
toestemming van den vorst ; Consent, o.,
toestemming, inwilliging, geleibiljet; Consenteeren, toestemmen, inwilligen; Consentio, (Lat.), ik stem toe.
Consentes Dii. De twaalf voornaamste
goden der Romeinen.
Con sentimento, (Ital.). Met gevoel.
Consequent. Zich zelven gelijk blijvend;
Consequentie, yr., gevolgtrekking, gevolg ; Consequentiesmakerij, yr., zucht
om uit de beweringen of handelingen
van andere personen eenzijdige en overdreven gevolgtrekkingen te maken ; Consequeeren, volgen uit, voortvloeien.
Consereeren, (Lat.) Samenvoegen, samenstellen ; Consertie, yr., samenstelling,
samenvoeging.
Conservabel, (Fr.). Wat bewaard of
behouden kan worden ; Conservant, m.,
bederfwerend middel ; Conservateur, m.
(Fr.), bewaarder, opziener, behoudsman ;
Conservateur des eaux et foréts, (spr.:
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deesoo e foree), opperhoutvester; Conservatie, yr., bewaring, instandhouding, handhaving, behoud ; Conservatiebril, vr.,
bril die dient om de oogen te sparen, om
het gezichtsvermogen in stand te houden;
Conservatief, behoudend, vasthoudend
aan de oude staatsregeling, halsstarrige
verdediger van het oude; Conservatisme,
o., zucht tot behoud van het oude; Conservatoire, m. (Fr.; spr.: konservatoaar)
= Conservatorium ; Conservator, m.
(Lat.), bewaarder, beheerder, opziener;
Conservatorium, o., inrichting voor onderwijs in de muziek, bewaarplaats van
kunstvoorwerpen, museum; Conserve,
yr. (Fr.), convooischip, buitenwerk eener
vesting; Conserves, mrv. (Fr.), verduurzaamde levensmiddelen, groenten in bussen, vleesch in bussen, donkere bril ; Conserveeren, bewaren, behouden, verzorgen,
in goeden staat houden, bij zich houden,
niet afleggen.
Consessus, m. (Lat.). Zitting, vergadering.
Considerabel, (Fr.). Aanzienlijk ; gewichtig, van belang ; Considerandum, o.,
inleiding waarop een oordeelvelling berust ; Considerans, m., opgaaf der overwegingen waarop een vonnis berust; Consideratie, yr., beschouwing ; overweging,
overpeinzing. hoogachting; Considereeren, beschouwen, overwegen, overpeinzen,
in aanmerking nemen, hoogachten.
Consiglio, m. (Ital.; spr.: konsieljo). Raad.
Consignant, m. (Lat.), (Fr.) consignateur,
(Eng.) consigner, (D.) Konsignant, (Ital.)
consegnante, (Sp.) consignador. Afzender
van waren in depot of consignatie ; Consignataire, m. (Fr.) (Eng.) consignee, (D.)
Konsignatar, (Ital.) consegnatario, (Sp.)
consignatario, degene die goederen in consignatie ontvangt; Consignatie, yr. (Fr.)
consignation, (Eng.) consignment, (D.) Konsignation, (Ital.) consegna, (Sp.) consignaciOn, het afzenden van goederen met
bepaling van den prijs en de voorwaarden
waarop zij verkocht kunnen worden;
Consignatie, yr., in bewaring stelling
(Zie art. 1440— 1448 Burg. Wetb.) Art.
1440 le lid luidt aldus : „Indien de schuldeischer weigert zijne betaling te ontvangen, kan de schuldenaar hem aanbod
van gereede betaling van het verschuldigde doen, en, bij weigering van den
schuldeischer om hetzelve aan te nemen,
de geldsom of zaak in gerechtelijke bewaring stellen"; Consignatiekas, yr., inrichting voor het bewaren van gelden
waarover een rechtsgeding hangende is
of waarvan de eigenaar niet te vinden
is; Consigne, yr. (Fr.; spr.: konsienje), bevel
dat aan een schildwacht of aan een wacht-

Consignificatie
hebbend officier gegeven wordt; verbod om
de kazerne te verlaten; kamerarrest; plaats
in een sfloorwegstation waar de bagage
in bewaring genomen wordt ; het consign
forceeren, zich met geweld toegang verschaffen, ondanks het verbod bij iemand
binnenkomen ; dienstdoende wacht, portier;
boek waarin de voerlieden de te vervoeren goederen aanteekenen ; Consigneeren, (Fr.) consigner, (Eng.) to consign,
(D.) konsignieren, (Ital.) consegnare, (Sp.)
consignar, goederen op zekere voorwaarden afzenden en in bewaring geven, doen
aanteekenen ter verzending, opteekenen,
vermelden, bevel geven aan troepen om
de kazerne niet te verlaten en zich gereed
te houden om ieder oogenblik te kunnen
uitrukken.
Consignificatie, yr. (Lat.). Gemeenschappelijke beteekenis, gelijke beteekenis.
Consilia evangelica, mrv. (Lat.). In de
Catholieke kerk die zedelijke voorschriften
wier nakoming niet volstrekt noodig is
maar den christen als een verdienste
aangerekend wordt; Consiliarius, m.,
raadgever, raadsheer ; Consilieeren, raden, raad geven, beraadslagen, wegzenden
van de universiteit; Consilium, o. (Lat.).
raadgeving, raadsvergadering ; Consilium
abeundi, de raad dien men iemand geeft
om zich te verwijderen of heen te gaan,
de zachtste vorm om iemand den toegang
tot de universiteit te ontzeggen; — ecclesiasticum, kerkelijke raad ; — medicum, uitspraak of gevoelen van geneeskundigen,
geneeskundige bespreking.
Consisteeren, (Lat.). Bestaan; Consistent, vast, duurzaam, houdbaar ; Consistentie, yr., lijvigheid, dikte, vastheid, stevigheid.
Consistoriaal, (Lat.). Wat den kerkeraad betreft of daarvan uitgaat; Consistoile, yr., kerkeraad ; Consistorium, o.
(Lat.), vergadering van kardinalen onder
voorzitterschap van den paus.
Consobrinus m. (Lat.). Voile neef (van
moeders zijde).
Consociatie, yr., (Lat.). Vereeniging ;
Consocieeren, vereenigen.
Consolabel, (Fr.). Troostbaar ; Consolament, o., het opleggen der handen ; Consolant, troostend, troostrijk ; Consolatie,
yr., troost, vertroosting ; Consolator, m.,
trooster ; Consoleeren, troosten, vertroosten.
Console, vr. (Fr.). Kraagsteen, balksleutel ; spiegeltafeltje.
Consolidantia, mrv. (Lat.). Aaneenhechtende middelen, middelen tot bevestiging
en versterking van losse of week geworden deelen.
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Consorten

Consolidatie, yr. (Fr.) consolidation,
(Eng.) consolidation, (D.) Konsolidierung,
(Ital.), consolidazione, consolidamento, (Sp.)
consolidaciôn. Erkenning als werkelijke
schuld en inschrijving in het grootboek
der nationale schuld met waarborging der
betaling van den interest ; het dichtmaken
eener wonde ; aaneenhechting; Consolideeren, (Fr.) consolider, (Eng.) to consolidate, (D.) konsolidieren, (Ital.) consolidare, (Sp.) consolidar, als werkelijke
schuld erkennen en in het grootboek der
nationale schuld inschrijven, bekrachtigen,
hecht maken, heelen.
Consols, mrv. (Eng., verkorting voor
Consolidated stocks). Engelsche staatsschuld, waarvan de interestbetaling gewaarborgd is door de aanwijzing van de
inkomsten waaruit die betaling moet
geschieden ; obligation der staatsschuld,
(Fr.) consolidis, rente consolidee, (D.) konsolidierte Rente, (Ital.) consolidati, rendita

consolidata, (Sp.) consolidados, renta consolidada.
Consommateur, m. (Fr.). Verbruiker,
consument; in de theologie voltooier,.
volbrenger ; Consommatie, vr., verbruik,
vertering, voltooiing, volbrenging.
Consommé, m. (Fr.). Krachtig vleeschnat, sterke bouillon.
Consonant, m. (Lat.). Medeklinker; eenstemmig, samenklinkend ; Consonantenverwisseling, vr., onderiinge verwisseling
der medeklinkers in de woordvorming door
het spraakgebruik ; Consonantisme, o.,
de gezamenlijke medeklinkers eener taal;
Consonantie, yr., overeenstemming van
tonen, gelijkluidendheid; Consoneeren,
samenklinken, overeenstemmen.
Consopiatie, yr. (Lat.). Insluimering;
geruststelling; Consopieeren, doen insluimeren, geruststellen.
Con sordino, (Ital.). Met den geluiddemper.
Consort, m. (Eng.). Gemaal; princeconsort, prins Albert van Saksen-Coburg,
gemaal van wijlen koningin Victoria van
Engeland.
Consorten, mrv. (Lat.). Medebelanghebbenden, medegegadigden, deelnemers;
in verachtelijke beteekenis bentgenooten,
degenen die tot een kliek behooren; Consortes litis, mrv., medeaanklagers of
medeaangeklaagden; Consorteria, yr.
(Ital.), geheim genootschap; Consortium,.
(Fr.) syndicat, (Eng.) syndicate, (D.) Konsortium, Syndikat, (Ital.) sindacato, (Sp.)
sindicato, vereeniging van bankiers tot
gezamenlijke uitvoering eener financieele•
onderneming, b.v. het plaatsen eener
leening ; Consortio, yr. of Consortium,.
o., huwelijk.

Consp.
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Consp. = Consperge, (Lat.). Bestrooi
(pillen op recepten).
Conspectus, m. (Lat.). 0 verzicht ;
Conspiceeren, gewaar worden, waarnemen; Conspiculteit, vr., aanschouwelijkheid, helderheid, duidelijkheid.
Conspirant, m. (Lat.). Muiter, samenzweerder ; Conspiratie, yr., muiterij,
samenz-wering ; Conspireeren, samenzweren.
Con spirito, (Ital.). Met geest en vuur.
Zie Spiritoso.
Conspissatio, vr. (Lat.). Verdikking ;
opeenhooping.
Consponsor, m. (Lat.). Medeborg, medeschuldenaar.
Conspurcatie, vr. (Lat.). Verontreiniging.
Cons. reg. = Consul regens. Burgemeester in de uitoefening van zijn ambt.
Constable, m. (Eng.; spr.: konsteebul).
Politieagent in Engeland.
Constance. Vrouwennaam (de bestendige, standvastige).
Constans, m. (Lat.). De bestendige.
Constant, (Lat.). Bestendig, standvastig,
volhardend ; Constanter, op standvastige
wijze ; Constante, onveranderlijke, standvastige grootheid; Constantia, yr., bestendigheid, standvastigheid, die in het
oude Rome als godin vereerd werd.
Constantinus I, bijgenaamd de Groote,
bracht den zetel van het Romeinsche rijk
naar Byzantium (z. a.) over ; zijn overwinning op Maxentius behaald (312) besliste over de vestiging van het Christendom en in 313 werd het tolerantie-edict
van Milaan ten gunste van den nieuwen
godsdienst uitgevaardigd (306 —337). Onder
de Byzantijnsche keizers van dezen naam
zijn nog te noemen Constantinus VII
Porphyrogenitus (d. i. de in het purper
geborene), als vorst weinig beteekenend,
doch bekend als geschiedschrijver en
compilator van groote werken (912-959).
Constantinus IX Palaeologus (14481 453), laatste keizer van het Byzantijnsche
rijk, die bij de bestorming van Constantinopel op 29 Mei 1453 den heldendood
stierf.
Constat, (Lat.). Het kost, het komt te
staan op; het blijkt.
Constateeren, (Fr.). Bevestigen, staven;
bevinden ; Constatatie, vr., bevestiging,
staving, bevinding.
Constellatie, vr. (Lat.). Sterrenbeeld;
stand der sterren en zijn gewaande invloed op het lot der menschen.
Consternatie, yr. (Lat.). Ontsteltenis,
verslagenheid ; Consterneeren, doen ontstellen.
Constipatie, yr. Hardlijvigheid, verstopping ; Constipeeren, hardlijvig maken,

Constituant

verstoppen ; Constipantia, mrv., opstoppende middelen tegen diarrhee en buikloop.
Constituant, m. (Fr. ; spr.: konstietuan).
Lid der Constituante of Constitueerende Vergadering in Frankrijk (23 Juni
1789-30 Sept. 1791); deze vergadering
maakte de grondwet van 1791, vaardigde
de verklaring van de rechten van den
mensch uit, schafte de voorrechten van
den adel of (4 Aug. 1789), bracht de
scheiding der uitvoerende, wetgevende
en rechterlijke macht tot stand, verklaarde
alle burgers benoembaar tot openbare
ambten en betrekkingen en gelijk voor
de wet, bepaalde dat de eeredienst vrij
zou zijn, stelde de akten van den burgerlijken stand in, verdeelde Frankrijk in
departementen en hervormde het rechtswezen en het stelsel van belastingen ; de
Tweede Constitueerende Vergadering
(Mei 1848—Mei 1849) gaf aan Frankrijk
de grondwet der Tweede Republiek ;
Constitueeren, vaststellen, instellen, uitmaken, vormen, inrichten ; Constituens,
op recepten de artsenij welke aan het
voorgeschreven geneesmiddel zijn vorm
geeft ; Constitutio apoplectica, lichaamsgestef dat aanleiding kan geven tot een
beroerte ; — asthenica, zwakte , — athletica, gespierdheid; — atonica = — asthe;ma; — atrabilaria, zwartgalligheid ; —
biliosa, scherpte der gal; — convulsibilis,
onrustige bewegelijkheid der spieren ;
Oostenrijksch wet—crimnalsThe,
boek van strafrecht van 1768; — debilis,
zwak lichaamsgestel; — jeudi, oprichting
van een leen ; — gastrica, onzuiverheid
van het onderlijf; — haemorrhoidafis, aanleg
voor aambeien ; — liquidi, berekening
van schulden ; — lymphatics, klierachtigheid ; — morborum endemica, plaatselijke
ziektetoestand; — morborum epidemica,
heerschende ziektetoestand ; — morborum
generalis, algemeene ziektetoestand ;
ziektetoestand die
—morbusthenica,
aanleiding geeft tot ontsteking ; Constitutie yr., staatsregeling, grondwet, inrichting, vaststelling, lichaamsgestel; Constitutionalisme, o., stelsel der grondwettige regeering ; Constitutionaliteit,
yr., grondwettigheid ; Constitutioneel,
grondwettig ; Constitutioneelen, mrv.,
voorstanders van een grondwettige staatsregeling ; Constitutioneele ziekten,
ziekten die het geheele lichaam aangrijpen in tegenstelling met die ziekten
welke een enkel orgaan aantasten ; Constitutioneele monarchic, yr., door een
grondwet beperkte heerschappij van een
vorst ; Constitutio nervosa, prikkelbaarheid der zenuwen ; Constitutiones apos-
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tolicae, kerkelijke verordeningen der
apostelen; ecclesiasticae, kerkelijke verordeningen ; — imperiales of imperil, mrv.,
verordeningen van het Rijk ; Constitutio
phlogistica, vurig lichaamsgestel ; —
phthisica, aanleg voor tering; — rhachitica, aanleg voor Engelsche ziekte ; —
rigida, stijtheid, strakheid ; — scrofulosa,
klierachtigheid ; — stationaria, het zich
bestendig voordoen van zekere ziekten ;
— sthenia en — tonica, krachtige toestand,
sterkte ; — torrosa = — athletica, venosa,
volbloedigheid; Constitutief, vaststellend,
regelend, gewichtig, belangrijk ; Constitutor, m., regelaar, stichter ; Constitutum, o., afspraak, verordening ;
belofte dat men een verbintenis zal nakomen ; — possessorium, eigendomsoverdracht onder voorbehoud van het bezit.
Con strepito, (Ital.). Met gedruis, luidruchtig.
Constrictie, vr. (Lat.). Samentrekking,
vernauwing; Constrictief, samentrekkend,
vernauwend; Constrictor, m., sluitspier
(Zie Boa) ; Constringentia, mrv., samentrekkende middelen; Constringeeren,
samentrekken, vernauwen, dwingen, noodzaken.
ConstructeUr, m. (Fr.). Bouwmeester,
vervaardiger.
Constructie, yr. (Lat.). Het bouwen,
gebouw, samenstel, inrichting, vervaardiging ; zinsbouw, woordvoeging; in de
meetkunde het teekenen eener figuur die
noodig is voor een bewijs of een werkstuk ; Constructief, ordenend, samenstellend Constructuur, yr., bouw, gebouw ; Construeeren, bouwen, samenstellen, vervaardigen, inrichten, in elkander
zetten ; wetenschappelijk ontwikkelen ;
een volzin in elkander zetten.
Constupratie, yr. (Lat.). Schending,
verkrachting ; Constuprator, m., schender, verkrachter ; Constupreeren, schenden, verkrachten.
Consuadeeren, (Lat.). Nadrukkelijk
aanraden.
Consualia, mrv. (Lat.). Feesten ter eere
van Consus, een Ouditaliaansche godheid.
Consubstantialiteit, yr. Eenheid van
wezen in de leer der Drieeenheid ;
Consubstantiatie, yr., aanwezigheid van
het vleesch en bloed van Christus in het
brood en den wijn bij het Heilig Avondmaal ; Consubstantieel, van denzelfden
aard of dezelfde natuur.
Consul, m. (Lat.), (Fr.) consul, (Eng.) con-

sul, (D.) Konsul, (Ital.) console, (Sp.) consul.
Door de regeering in het buitenland aangestelde en door de regeering van het land
waarin hij verblijf houdt erkende ambtenaar, die belast is met de behartiging der

Contact
belangen zijner landgenooten, vooral wat
den handel, de scheepvaart en de nijverheid betreft ; de beide hoofden der
republikeinsche regeering in het Rome
der oudheid; de drie hoofden van het
bewind in de Fransche Republiek (i799—
1804); Consulaat, o. (Fr.) consulat, (Eng.)
consulate, (D.) Konsulat, (Ital.) consolato,
(Sp.) consulado, ambt van consul, woning
en bureau van een consul; Consulair,
wat een consul betreft; Consulaire garde,
lijfwacht van een consul.
Consulent, m. Raadgever, procureur;
in de Ned. Herv. kerk de predikant die
met de waarneming eener vacante plaats
belast is; Consuleeren, om raad vragen,
raad inwinnen ; Consult, o., het vragen
om raad aan een geneeskundige of een
rechtsgeleerde; Consulta, yr. (Ital.), raad
van state, ministerie ; Consultatie, yr.,
raadpleging; Consultatief, raadgevend;
Consultatieve stem, yr., het deelnemen
aan de beraadslaging maar niet aan de
stemming ; Consultator, m., raadvrager;
Consulteeren, raadplegen, om raad
vragen.
Consumeeren, (Lat.). Verbruiken, verteren; Consument, m., verbruiker ; Consumptibilia, mrv., waren die tot verbruik dienen; Consumptie, vr., verbruik,
vertering ; Consumptie-vereeniging, yr.,
vereeniging tot het aanschaffen van goedkoope levensmiddelen; Consumptief, verbruikend, verterend, vernietigend; Consumptio ossium, uittering der beenderen ;
Consumptor, m., verbruiker, verteerder.
Consummatie, yr. (Lat.). Bijeenrekening ; voltooiing, volbrenging ; het ten
uitvoer brengen eener overeenkomst; het
voltooien eener misdaad (in tegenstelling
met Conatus) ; Consummatum est, het
is volbracht (laatste woorden van Christus
volgens het Evangelie van Johannes XIX,
3o); Consummatus morbus, ziekte die
haar toppunt bereikt heeft ; Consummeeren, bijeenrekenen, volbrengen, voltooien.
Con suono pieno, (Ital.). Met vollen toon.
Cont. Verkorting van Contusus, fijngestampt (op recepten).
Contabescentie, yr. Uittering; Contabesceeren, verteren, wegkwijnen.
Contabulatie, yr. (Lat.). Verdieping,
zoldering; Contabuleeren, bevloeren, van
een zoldering voorzien.
Contact, o. (Lat.). Aanraking, betasting;
Contactelectriciteit, yr., galvanisme ;
Contactgoniometer, m., werktuig ter
bepaling van de hellingshoeken van twee
kristalvlakken, waarbij de bewegelijke
beenen van een hoek onmiddellijk aan
de kristalvlakken gelegd worden; Con-
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tactmetamorphosen, mrv., veranderingen die een gesteente ondergaan heeft
door aanraking met een jonger gesteente
van vulkanischen oorsprong ; Contactwerking, yr., ontleding die door aan•
raking teweeggebracht moet worden.
Contadinesca poesia, (Ital.). Soort van
Italiaansche volkspoezie; Contadini, mrv.
(Ital.), boeren, landlieden.
Contagia, mrv. (Lat.). Smetstoffen;
Contagieus, besmettelijk; Contagie, yr.,
besmetting ; Contagionist, m., iemand
die beweert dat een ziekte besmettelijk
is; Contagiositeit, yr., besmettelijkheid;
Contagium, o., smetstof.
Contaminatie,vr.(Lat.).Verontreiniging,
bezoedeling ; Contamineeren, verontreinigen, bezoedelen.
Contango, (Eng.), (Fr.) report, (D.) Darleihe, Kontango, (Ital.) riporto, (Sp.) report.
Prolongatie ; de beursspeculant op rijzing,
die op den verrekeningsdag de noodige
fondsen niet bezit om de stukken, welke
hij gekocht heeft, in ontvangst te nemen,
vindt in het contango een middel om zijn
positie tot aan de volgende verrekening
(rescontre, liquidatie) te behouden; hij
wendt zich daartoe tot een kapitalist
die de stukken voor hem betaalt tegen
een overeengekomen koers, compensatiekoers genoemd, om ze aan den speculant
op den volgenden verrekeningsdag te
leveren tegen denzelfden prijs maar met
bijbetaling van een te voren vastgestelden
interest ; als de beursspeculant op dating
de stukken, die hij verkocht heeft, niet
wil of kan leveren, dan kan hij door het
contango zijn beurspositie tot den volgenden verrekeningsdag behouden ; hij moet
zich daartoe wenden tot iemand die stukken van dezelfde soort bezit en die tegen
een compensatiekoers ze wil afstaan, om ze
bij de volgende verrekening terug te nemen.
Contano, (Ital.). Eigenlijk: zij teller: of
rusten ; in partituren aanduiding voor de
stemmen, welke in het begin wet is
waar aangegeven zijn, maar om ruimte
uit te sparen eerst bij haar werkelijk
optreden een bijzonder systeem krijgen.
Content. Zie Comptant.
Conte, m. (Fr.). Vertelsel; — de fee,
tooververtelling; — moral, zedelijke vertelling.
Contectie, yr. (Lat.). Bedekking; Contegeeren, bedekken.
Contemneeren, (Lat.). Verachten.
Contemplabiles dies, mrv. (Lat.). Crisisdagen bij ziekten.
Contemplatie, yr. (Lat.). Beschouwing,
bespiegeling ; Contemplatief, beschouwend, bespiegelend ; Contempleeren,
beschouwen, bespiegelen.

Continent

Contemporain, m. (Fr.; spr.: kontanporein). Tijdgenoot, gelijktijdig ; Contemporaneiteit, yr., gelijktijdigheid, gelijktijdig bestaan ; Contemporaneus, m.
(Lat.), tijdgenoot.
Contempteur, m. (Fr.; spr.: kontanteur).
Verachter ; Contemptible, verachtelijk ;
Contemptibiliteit, yr., verachtelijkheid;
Contemptie, yr. (Lat.), geringschatting,
verachting.
Contenance, yr. (Fr.; spr.: kontenans).
Inhoud, inhoudsruim
te ; houding.
Con tenerezza, (Ital.). Met teederheid,
aandoenlijk.
Content, (Fr.; spr.: kontan). Tevreden,
vergenoegd, blijde ; Contenteeren, tevredenstellen, voldoen ; Contentement,
m. (Fr.; spr.: kontanteman), tevredenheid.
Contenta, mrv. (Lat.). Bestanddeelen ;
inhoud van geschriften ; — ventriculi,
stollen in de maag.
Contentieus, (Fr.). Wat betwist kan
worden, twistziek ; als znw., geschillen
van bestuur ; Contentie, yr., geschil,
twist, inspanning van den geest.
Contentiosa jurisdictio, vr. (Lat.).
Eigenlijke rechtspraak, bestaande in het
beslissen van rechtsgeschillen of gedingen,
tegenover de Voluntaria jurisdictio of
vrijwillige rechtspraak, d.i. de rechtspraak buiten rechtsgeding. Deze laatste
is een werkzaamheid des rechters en dus
rechtspraak, maar kon evengoed aan
andere beambten worden opgedragen. (z.a.).
Contento (Ital.) = Content.
Contentum, o. (Lat.). Inhoud.
Contessa, (Ital.). Gravin.
Contestabel, (Fr.). Betwistbaar ; Contestatie, yr., betwisting, bewijs door
getuigen ; Contestatio litis, in het Romeinsche proces die handeling van de
gedingvoerende partijen, waardoor het
boven alien twijfel wordt verheven, dat
zij een geschil hebben. Zij heeft plaats
op het oogenblik, dat de gedaagde de door
den praetor opgestelde en door den eischer
aangeboden formule aanvaardt. Volgens
deze formule doet dan de judex (rechter)
uitspraak ; Contesteeren, betwisten.
Context, m. (Lat.). Samenhang, redeverband ; Contextuur, yr. samenweefsel,
verband; Contextus cellulosus, (Lat.),
cellenweefsel.
Conti, mrv. (Ital.). Zie Conto.
Contignatie, vr. (Lat.). Balken, zoldering, verdieping.
Contigulteit, yr. (Fr.). Aangrenzing,
belending.
Continent, o. (Fr.). Vastland ; Continentaal, wat het vasteland betreft ;
Continentaalstelsel = Blocus continental.

Continenter
Continenter, (Lat.). Onafgebroken ;
ingetogen; Continentes, mrv., monniken
en nonnen die zich vrijwillig grootere
ontberingen opleggen; Continentia causarum, yr., verband of samenhang der
dingen ; Continentia urbium, voorsteden ; Continentie, yr., onthouding,
ingetogenheid.
Contingens, o. (Lat.). Toevallige omstandigheid ; iets dat niet noodzakelijk is.
Contingent, o. (Fr.). Rechtmatig aandeel ; verplichte bijdrage; bepaald getal
van troepen die geleverd moeten worden;
begrip van het toevallige, gebeurlijke.
Con tinto, (Ital.). Met kleur, met
nauwkeurige schakeering.
Continuae, mrv. (Lat.). Klanken die
aangehouden kunnen worden, zooals
klinkers, halfklinkers, enz.
Continua febris, yr. (Lat.). Aanhoudende koorts.
Continuatie, vr. (Fr.). Voortzetting,
vervolg, voortgang ; Continueel, voortdurend ; Continueeren, voortzetten, vervolgen, voortgaan ; Continuet of Continuetur (op recepten), de zieke mag met
het gebruik van het geneesmiddel voortgaan ; Contintilteit, yr., aaneenschakeling, geleidelijke voortduring, onafgebroken voortgang, eenheid van handeling ; Continuo, (Ital.), voortdurend, aanhoudend ; Continuum, o. (Lat.), iets dat
onafgebroken voortduurt.
Conto, o. (Ital.) mrv. Conti. Rekening
(Zie Compte); Conto a meth, voor halve
rekening, ieder voor de helft ; Conto
corrente = Compte-courant; Conto di
compagnia, gezelschapsrekening ; —into,
verzonnene, vermoedelijke rekening ; —
loro, uwe rekening ; — mio, mijn rekening ; — nuovo, nieuwe rekening ; — per
diversi, rekening over allerlei kleinigheden ; — pro errata, rekening over
plaatsgehadhebbende vergissingen ; —
saldo, rekening over hetgeen er nog betaald moet worden ; — separato, afzonderlijke rekening ; — suo, zijn eigen rekening; — vecchio, oude rekening ; — vostro,
uwe rekening.
Contophoren, m. (Gr.). Soldaten met
den contus (z. a.) gewapend.
Contorni, mrv. (Ital.). Omstreken;
Contorniati, mrv., antieke groote muntstukken met hooge randen; Contorno,
m. (Ital.), omtrek.
Contorqueeren, (Lat.). Verdraaien,
verwringen ; Contorsie, yr., vertrekking,
verdraaiing, verwringing, onnatuurlijke beweging; Contort, verwrongen, verdraaid.
Contouche = Kontoesj.
Contra. Latijnsch voorvoegsel dat tegen
beteekent.
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Contract

Contr. = Contractum.
Contraiipertuur, yr. Tegenopening bij
het genezen van zweren.
Contrabande, yr. (Fr.) contrebande,

commerce clandestin, commerce interlope,
(Eng.) smuggling trade, (D.) Schletchhandel,
Schmuggelhandel, (Ital.) contrabbando, (Sp.)
contrabando. Sluikhandel, smokkelhandel ;
Contrebandier (Fr.), (Eng.) smuggler,
(D.) Schleichhtindler, Schmuggler, (Ital.)
contrabbandiere, (Sp.) contrabandista, smokkelaar ; marchandises de contrebande (Fr.),
(Eng.) smuggled goods, (D.) geschmuggelte Ware, (Ital.) merci di contrabbando,
(Sp.) mercancias de contrabando, gesmokkelde goederen.
Contra bonos mores et contra leges,
(Lat.). Tegen de goede zeden en de wetten.
Contracambio, vr. (Ital.) Tegenwissel.
Zie Ricambio.
Contracitant, m. Tegenklager ; Contraciteeren, als tegenbewijs aanvoeren.
Contract. Overeenkomst; art. 1269 Burg.
Wetb. zegt : ,, Alle verbindtenissen ontstaan of uit overeenkomst of uit de wet ;"
het opschrift van den tweeden titel van het
3e boek van het Burg. Wetb. luidt : „Van
verbindtenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden", en art. 1349
„Eene overeenkomst is eene handeling
waarbij een of meer personen zich jegens
een of meer andere verbinden." Contractus, m. (Lat.); Contractus aestimatorius, (D.) TrOdelvertrag, de overeenkomst, waarbij iemand aan een ander
een zaak ten verkoop geeft, met verplichting voor den laatste, om hetzij die
zaak zelve terug te geven, of een vooraf
bepaalden prijs in plaats daarvan. Voorbeeld : een uitgever geeft boeken in commissie aan een boekhandelaar ; — assecurationis, overeenkomst van verzekering ; — bilateralis, tweezijdige overeenkomst, waarbij iedere partij schuldeischer en schuldenaar is ; hier kan men
weer onderscheid maken tusschen de
volkomen tweezijdige of synallagmatische
overeenkomsten, waarbij hetgeen partijen
praesteeren tegen elkaar opweegt, zooals
b.v. bij koop het gekochte voorwerp en
de koopprijs, en de ongelijkmatig tweezijdige overeenkomsten, waaruit voor de
eene partij steeds en onmiddellijk een
verbintenis voortvloeit, terwijl dit voor
de andere partij kan maar niet behoeft te
geschieden. Voorbeeld: uit Commodatum
(z. a.) ontstaat gewoonlijk alleen voor den
commodataris de verplichting de zaak
terug te geven ; voor den commodans
kan echter de verplichting ontstaan den
commodataris onkosten te vergoeden,
door dezen ten behoeve der in bruikleen
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gegeven zaak gemaakt; — bonae fidei
overeenkomsten, wier inhoud bepaald
wordt overeenkomstig de billijkheid (tegenover — stricti juris); Consensueel
contract, overeenkomst, voor wier totstandkoming de consensus d. i. vormlooze
wilsovereenstemming van partijen voldoende is, in het Romeinsche recht kwamen slechts vier contracten consensu tot
stand nl. koop, huur, maatschap en lastgeving ; Innominaat of revel innominaat
contracten, in het Romeinsch recht die
overeenkomsten,waardoor een schuldenaar
zich verbindt tot praestatie naar aanleiding
van de ontvangst van het een of ander, b.v.
ruil; Literaal Contract, in het oude Romeinsch recht een overeenkomst tot het
betalen van een som gelds ontstaande uit
het boeken van een fictieven post in de boeken van den schuldeischer ; Rae' —, overeenkomst, die haar bindende kracht ontleent
aan het overgeven en in ontvangst nemen
eener zaak, welke weder teruggegeven
moet worden; in het Romeinsch recht
waren er vier reeele contracten nl. : verbruikleen, bruikleen, bewaargeving en
vuistpand ; Contractus stricti juris, overeenkomst wier inhoud door het geschreven of gesproken woord bepaald wordt :
hiertoe behooren het Literaal contract en
het Verbaal contract (z. a.) en in het moderne recht het Wisselcontract; — Unilateralis (tegenover bilateralis) eenzijdige, eenzijdig bindende overeenkomst,
waarbij de eene partij uitsluitend schuldeischer en de andere partij uitsluitend
schuldenaar is b.v. verbruikleen ; Verbaalcontract, in het Romeinsch recht
die overeenkomst welke haar bindende
kracht ontleent aan de in een bepaalde
formule uitgedrukte wilsovereenstemming
der partijen.
Contract, bvnm. (Lat.). Beperkt, eng,
smal.
Contracteeren, (Fr.). Een overeenkomst
sluiten ; Contractant(e), hij (zij) die
een overeenkomst sluit.
Contractief,bvnm.(Fr.).Samentrekkend;
Contractile, bvnm. (Fr.), voor samentrekking of ineenkrimping vatbaar ;
Contractilitó, yr. (Fr.), vatbaarheid voor
samentrekking of ineenkrimping ; Contractio, yr. (Lat.), samentrekking, verkorting ; — colli, van den hals ; — femoris,
van de dij ; Contractie, yr. (Fr.) =
Contractio, samentrekking van twee
lettergrepen tot een ; (in de natuurkunde)
samentrekkingskracht.
Contractueel. Volgens overeenkomst,
uit een overeenkomst voortspruitend.
Contractura, yr. (Lat.). Versmalling
eener zuil; Contracture, yr. (Fr.) =

Contraliciteeren

Contractura, samentrekking (optrekking,
inkrimping, verstijving) van een lichaamsdeel.
Contrada, yr. (Ital.). Straat, streek.
Contradiceeren, (Lat.). Tegenspreken ;
Contradictio, vr. (Lat.), Contradiction,
yr. (Fr.), tegenspraak, tegenstrijdigheid ;
Contradictio explicita, duidelijke tegenstrijdigheid; — implicita, bedekte tegenstrijdigheid ; — in adjecto, tegenstrijdigheid die ligt in een toevoegsel of een
bvnm. b.v. koud vuur, droge tranen ; —
symptomatum, tegenstrijdigheid van ziekteverschijnselen ; Contradictor, tegenspreker, tegenpartij; Contradictoir, bvnm.
(Fr.), tegenstrijdig ; — vonnis, vonnis op
tegenspraak, dat gewezen wordt, wanneer
partijen zijn verschenen (tegenover het
vonnis bij verstek dat gewezen wordt als
of de eischer of de gedaagde niet verschijnt).
Contrados, yr. (Lat.). Gift van den
man aan de vrouw ter gelegenheid van
het huwelijk, welke gift tegen de dos
(huwelijksgift) opweegt.
Contraextensio, yr. (Lat.). Tegenspanning (bij het zetten van beenderen).
Contrafactio, yr. (Lat.). Nabootsing;
het nadrukken; Contrafactura, yr. (Lat.),
schilderij, beeldhouwwerk.
Contrafacient, m. (Lat.). Hij, die tegen
iets handelt, die eene verordening overtreedt.
Contrafissura, yr. (Lat.). Tegenopening
(bij wonden).
Contrahage, yr. Het bepalen van een
tweegevecht, het uitdagen daartoe (studententerm).
Contraheeren, (Lat.). Samentrekken ;
een overeenkomst sluiten; een tweegevecht bespreken, daarover onderhandelen; Contrahent, m. (Lat.), hij die
een overeenkomst sluit ; Contrahenten,
partijen, die een overeenkomst sluiten;
Contrahentia, samentrekkende middelen.
Contra1ndicans, m. (Lat.). Een teeken,
dat op het tegenovergestelde wijst (bij
ziekten een aanwijzing om een middel
niet to gebruiken) ; ContraIndicatio, aanwijzing van het tegenovergestelde ;
Contraindiceeren, het tegenovergestelde
aanwijzen.
Contrainte, yr. (Fr.). Dwang ; — par
corps, lijfsdwang, het in gijzeling stellen.
Contraire. Tegenwerkend, strijdig,
tegenstrijdig, tegenovergesteld Zie Au
contraire, (Lat.). Contraries; Contrairboek, tegenrekeningboek.
Contra jus in thesi, (Lat.). Tegen een
onbetwistbaren rechtsregel.
Contraliciteeren, (Lat.). Hooger dan
een ander bieden.
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Contralto, (Ital.), Haute-contre (Fr.).
Alt, altstem, tweede stem, lage vrouwen•
stem ; altist,
Contra manifesta jura, (Lat.). Tegen
het bekende recht.
Contramandeeren of Contermandeeren. Afbestellen, afzeggen, tegenbevel
geven.
Contramarca, (Ital.). Tegenmerk (op
balen koopmansgoederen).
Contramarsch, m. (Fr.). Marsch in
tegenovergestelde richting; Contramarscheeren, in tegenovergestelde richting
marscheeren.
Contramerk, o. (Zie Contramarca).
Bewijs dat afgegeven wordt aan dengene
die gedurende de voorstelling den schouwburg verlaat en dat hem het recht geeft
om er weder in terug te keeren.
Contramineeren of Contermineeren.
Tegenmijnen aanleggen; op daling speculeeren ; Contramine en Contramineur.
Zie Baisse en Baissier.
Contranaturaal. Tegennatuurlijk; contra naturam, (Lat.), tegen de natuur.
Contra principia negantem disputari
non potest, (Lat.). Met hem, die de
grondstellingen ontkent, kan men niet
redetwisten.
Contraponeeren, (Lat.). Tegenstellen;
af- of bijschrijven, posten in de boeken
verbeteren; in de redeneerkunde een
uitspraak omzetten d. w. z. van een ontkennende uitspraak een bevestigende
maken en omgekeerd.
Contrapositie, yr. (Lat.). Tegenstelling;
in de redeneerkunde het omzetten van
een uitspraak ; het dekken van een wisselschuld; verbetering van een fout in de
boekhouding.
Contrapost. Tegenstelling (in de beeldende kunsten); ook = Antithese.
Contraprotest, o. Tegenprotest ; het
door borgtocht dekken van den houder
van een geprotesteerden wissel.
Contrapunt, m. Het componeeren voor
meer dan eene stem; Contrapuntist, hij,
die met de kunst om voor meer dan
een stem te componeeren bekend is.
Contra rationem, (Lat.). Strijdig met
de rede, strijdig met het gezond verstand.
Contrarco, m. (Ital.). Verkeerde streek
op de viool.
Contraregulariteit, yr. (Lat.). Onregelmatigheid.
Contraremonstranten of Oomaristen.
Tegenstanders van de leer van Arminius,
die hi het begin der i7de eeuw de sekte
der Remonstranten stichtte.
Contraria, o. mrv. (Lat.). Het tegenovergestelde, tegendeel, contrast; Contraria contrarlis curantur, het tegen-
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overgestelde wordt met het tegenovergestelde genezen (grondstelling der allopathie (Zie Allophaat) ; Contrarieeren,
tegenwerken, tegenspreken; Contrarletas, yr. (Lat.), tegenstelling; Contrariete,
yr. (Fr.), tegenstrijdigheid, tegenspoed,
tegenwerking, tegenkanting; Contrarium„
o. (Lat.), tegendeel.
Contra sextum (mandatum of praeceptum), (Lat.). In strijd met het zesde
gebod.
Contrasignatuur, yr. Medeonderteekening; Contrasigneeren, medeonderteekenen.
Contrast, o. Tegenstelling (Zie Antithese); Contrasteeren, afsteken bij, tegen
elkander overstaan ; tegenover elkander
plaatsen.
Contrastampa, vr. (Ital.). Tegenafdruk
van eenpas gemaakte kopergravure. '
Contrastimulus, m. Tegenprikkel, het
aanwenden van pijnverwekkende middelen
aan het eene deel van het lichaam om
zoodoende een prikkel van een ander
lichaamsdeel af te leiden ; Contrastimulisme, o., leer der tegenprikkels (door
den Engelschman John Brown en den
Italiaan Rasori verkondigd) ,Contrastimulist, m., voorstander van deze leer.
Contrasubject, o. Het tegenovergestelde
(in de muziek).
Contratempo. Zie Contretemps.
Contratenor = Contralto.
Contratonen, mrv. Diepe bastonen
onder de groote C.
Contravallatie, yr. (Lat.). Tegenwal,
tegenverschansing.
Contravenient, m. Overtreder van
een wet of reglement ; Contravenieeren,
overtreden, handelen in strijd met; Contraventie, yr., overtreding.
Contraversie, vr. (Lat.). Omdraaiing,
draaiing naar den tegenovergestelden kant.
Contra vim non valet jus, (Lat.). Tegen
geweld heeft het recht geen kracht,
geweld gaat boven recht ; (Fr.) la force

prime le droit.
Contravindicatie, vr. (Lat.). Verklaring
van den gedaagde dat hij de eigenlijke
eigenaar is.
Contraviool. Zie Cqntreviolon.
Contravoteeren. Te enstemmen.
Contrayerba, yr. (Sp. ,(Lat.contrayervae
radix). Peruaansche gi twortel.
Contre, (Fr.). Tegen, aan, bij.
Contrewallee, yr. (Fr.). Bijlaan.
Contre-amiral, m. (Fr.). Schout bij nacht.
Contre-approches, mrv. (Fr.; spr.:
aprosje). Tegenloopgraven door de verdedigers eener vesting aangelegd.
Contrebalanceeren, (Fr.). In evenwicht
houden; opwegen tegen.
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Contrebande. Zie Contrabande.
Contre-batterie, vr. (Fr.). Tegenbatt erij.
Contre-calqueeren, (Fr.). Een tegenafdruk maken van.
Contrecarreeren, (Fr.). Tegenwerken,
dwarsboomen.
Contre-chassis, m. (Fr. ; spr.: siaassie).
Buitendeel van een dubbel raam ; winterraam.
Contre-coeur, m. (Fr.; spr.: keur).
Staande plaat in een schoorsteenhaard;
achtermuur van een haard. Zie a contrecoeur.
Contre-coup, m. (Fr.; spr.: koe).
Weeromstuit, terugslag.
Contredanse, • yr. (Fr.). Dansfiguur in
de quadrille.
Contrewechange, m. (Fr.; spr.: eesjanzje).
Wederzijdsche ruiling.
Contrewepaulette, vr. (Fr.). Epaulet
zonder troetels.
Contrefacon, vr. (Fr. ; spr.: kontrefason). Namaak, nadruk.
Contrefait, (Fr.; spr. : kontrefee). Nagemaakt; mismaakt.
Contrefiche, yr. (Fr. ; spr. : kontrefiesje).
Stutbalk, hoekstijl.
Contrefort, m. (Fr.; spr.: kontrefoor).
Stutmuur, steunpilaar; konterfort (bij
schoenmakers); uitlooper van een gebergte.
Contre-jour, m. (Fr. ; spr. : kontrez/oer).
Tegen het daglicht ; ongunstig, valsch licht.
Contre-lettre, yr. (Fr.). Akte, waarbij
een vorige akte ingetrokken of gewijzigd
wordt.
Contre-maitre, m. (Fr.). Onderbaas,
meesterknecht; vroeger onderofficier bij
de Fransche marine.
Contre-ordre, m. (Fr.). Tegenbevel.
Contre-partie, yr. (Fr.). Contraboek ;
tweede stem of partij in de muziek ;
tegenovergesteld gevoelen.
Contre-Passatie, yr. (Fr.). Terugendossement.
Contrepetterie, yr. (Fr.). Verwisseling
van letters, vooral van de medeklinkers
aan het begin der woorden.
Contrepied, m. (Fr.; spr. kontrepjee).
Tegenovergestelde richting.
Contre-pilastre, m. (Fr.). Tegenpilaster.
Contre-polds, m. (Fr.; spr. : kontrepoa).
Tegenwicht.
Contre-poil, m. (Fr.; spr.: kontrepoit).
Verkeerde richting, tegen den draad in.
Contrewrevolution, yr. (Fr.). Tegenomwenteling.
Contre-ronde, yr. (Fr.). Tweede ronde
die ten doel heeft de eerste to controleeren.
BAALE, Handbook.

Controvtrs
Contre-ruse, vr. (Fr.). Tegenlist.
Contre-salut, m. (Fr.; spr.; saalu).
Beantwoording van een begroeting (me'
kanonschoten).
Contrescarpe, yr. (Fr.). Buitenkant
van de gracht eener vesting.
Contresens, m. (Fr. ; spr. : kontresans).
Tegenstrijdigheid, onzin.
Contre-signal, m. (Fr. ; spr.: kontresienjal). Beantwoording van een sein.
Contretemps, m. (Fr.; spr.: kontretan),
(Ital. Contratempo). Ontijdigheid ; wederwaardigheid, tegenspoed ; ontijdige staking
der bewegingen van het paard in de
rijschool; ten ontijde aangebrachte stoot
(in het schermen); vertraging der maat
in de muziek.
Contre-terrasse, yr. (Fr.). Terras
boven of tegen een ander terras aan.
Contrewtranchee, vr. (Fr.; spr. : kontretransfre). Tegenloopgraaf door de belegerden tegen die der belegeraars aangelegd.
Contrevent, m. (Fr.; spr. : kontrevan).
Luik aan den buitenkant van een venster.
Contreviolon, (Fr.). Groote basviool.
Contre-visite, yr. (Fr.). Tegenbezoek ;
nader onderzoek.
Contribuabel, (Fr.). Belastbaar; als
znw. belastingschuldige ; Contribuant,
m., degene die een bijdrage geeft, die
contributie betaalt ; Contribueeren, bijdragen, belasting betalen; Contributie,
yr., bijdrage, belasting ; Contributief,
bijdragend, medewerkend.
Con tristezza, (Ital.). Met droefheid,
treurig, zwaarmoedig.
Contrit, (Lat.). Diep bedroefd, berouwvol; Contritie, vr., diepe droefheid,
berouw.
Contrillable, (Fr.). Wat gecontroleerd
kan worden; Contrede, m., toezicht; nacijfering, narekening, naziening; dubbel
register, tegenboek ; keurmerk of stempel
op gouden of zilveren werken ; conduit&
lijst der officieren ; naamlijst, rol ; aanmerking, bedilling ; Controleeren, toezicht houden, behoorlijk nazien, nacijferen;
Controleur, m., ambtenaar bij de belastingen, die toezicht houdt op andere
ambtenaren bij dien tak van dienst;
Oostindisch ambtenaar; Controlestempel,
m., stempel die op de boomen, welke
geveld moeten worden, gedrukt wordt.
Controversy (Lat.). Wat bestreden,
betwist wordt; Controverse, vr. (Lat.),
twist tusschen geleerden, godgeleerde
twist, geschil over geloofspunten ; Controversia verboru m, woordentwist;
Controverseeren, twistgeschriften wisselen ; Controversist, m., iemand die in
een geleerden of theologischen twist
21

Contrumied
gewikkeld is en daarover schrijft, iemand
die betwiste geloofspunten behandelt.
Contrumied, o. Niet poreuze stof waar•
mede zieke tanden overtrokken worden
om ze tegen vocht te beveiligen.
Contubernaal, m. (Lat.). Kamergenoot,
iemand met wien men dezelfde kamer
bewoont; Contubernalitelt, vr., kamergenootschap ; Contubernium, o., het
samenwonen.
Contumacia, yr. (Lat.), (Fr.) Contu.
mace, vr. (D.) Contumaz, vr. Onbuigzaamheid, halsstarrigheid, wederspannigheid ; het niet verschijnen voor de
rechtbank ; Contumaz beteekent ook
quarantaine d.i. het gedurende zekeren
tijd in observatie houden van personen,
die uit streken komen waar pest of
andere dergelijke besmettelijke ziekten
heerschen ; Contumazial-Erkenntnis, o.
(D.), vonnis bij verstek; Contumazialverfahren, o. (D.), verstekprocedure ;
Contumazieren, (D.), bij verstek veroordeelen ; Contumax, m. (Lat.), onbuigzaam, wederspannig; hij die niet voor de
rechtbank verschijnt ; Contumax non
appellat, de -gedaagde, die bij verstek
veroordeeld is, kan niet in hooger beroep
gaan (Zie art. 335 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering : „van veroordeelingen
bij verstek valt geen hooger beroep"
enz.); Contumazhaus, o. (D.), ziekenhuis,
pesthuis ; Contumazcordon, o. (D), bewaking door militairen om het binnendringen
van besmettelijke ziekten te beletten.
Contumella, yr. (Lat.). Mishandeling,
beschimping, beleediging ; Contumelieus,
honend, beschimpend.
Contunde of Contundatur. Het worde
stukgestooten (op recepten cont. =
contusa, stukgestooten); Contundeeren,
(Lat.), stukstooten, kneuzen; Contusie,
vr., kneuzing, lichte verwonding tengevolge van een stoot.
Conturbatie, vr. (Lat.). Verwarring,
ontsteltenis; Conturbatief, verwarrend,
verontrustend; Conturbeeren, in verwarring brengen.
Conturniati. Zie Contorniati.
Contus, m. (Lat.). Lans, piek (wapen
der Romeinsche ruiterij).
Contutor, m. (Lat.). Medevoogd.
Con un dito, (Ital.). Met den vinger
(te spelen).
Conundrum, o. (Eng.). Soort van
raadsel ; woordenspel ; flauwe scherts.
Conus, m. (Gr.). Kegel.
Convalescent, (Lat.). Herstellend (van
zieken), beter wordend ; Convalescentie,
yr., herstel (van zieken), het aan de
beterhand zijn, beterschap; het geldig
worden van een aanvankelijk ongeldige
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gerechtelijke handeling; Convalesceeren,
herstellen, aan de beterhand zijn.
Convallaria. Plantensoort uit de familie
der Liliaceen (meibloem).
Con varlazioni, (Ital.). Met wijzigingen
of veranderingen der melodie.
Convenabel, (Fr.). Voegzaam, betamelijk, gepast.
Convenance, yr. (Fr.; spr. : konvenans).
Gepastheid, betamelijkheid, voegzaamheid ; geschikte gelegenheid.
Convenatie, yr. (Lat.). Het medegaan
op de jacht, het te zamen jagen.
Conver g eeren, (Lat.). Gelegen komen,
naar den zin zijn, aanstaan, bevallen,
geschikt zijn, voegen, passen, betamen;
Convenientie, yr. (Fr.) commodite, convenance, (Eng.) convenience, (D.) Konvenienz, Bequemlichkeit,. (Ital.) comodita,
(Sp.) comodidad, gemak, gepastheid;
Convenienter, passend, voegend.
Convent, o. Klooster ; alle bewoners
van een klooster ; Conventbier, o., het
bier der kloosterbroeders ; Conventiculum, o., heimelijke bijeenkomst, onwettige vergadering; Conventuaal, m.,
kloosterbroeder, verpleegde in een gesticht.
Conventle, vr. (Lat.). Samenkomst ; in
Engeland vergadering van het Parlement
zonder den koning ; gedurende de Fransche omwenteling de wetgevende macht
(Nationale Conventie, t792-1795); overeenkomst, verdrag ; Conventioneel, volgens het gebruik, op een overeenkomst
berustend, tengevolge van een verdrag.
Convergeeren, (Lat.). Elkander naderen
(van lijnen), in den punt samenkomen;
Convergent, naar elkander toe hellend,
in den punt samenkomend; Convergentie, yr., het samenkomen in een
punt.

Conversa, yr. (Lat.). Bekeerde vrouw.
Conversabel. Aangenaam in den omgang. gezellig; Conversatie, yr., gesprek,
omgang, gezellig verkeer; Conversatietaal, vr., gewone spreektaal; Conversatietoon, m., wijze waarop welopgevoede lieden met elkander spreken;
Conve ' satorlum, 0., conversatiezaal,
spreekgezelschap; Converseeren, omgaan, omgang hebben, een gesprek voeren.
Conversie, yr. (Lat.), (Fr.) conversion,
(Eng ) conversion, (D.) Konvertierung,
(Ital.) conversione, (Sp.) conversion. Verlaging van den rentevoet van obligaties,
waarbij aan de obligatiehouders de keuze
wordt gelaten tusschen twee dingen : of
het aannemen van nieuwe obligaties met
verminderden interest Of de uitbetaling
van het bedrag hunner obligaties in geld;
bekeering.

Conversiesalpeter

323

Conversiesalpeter, o. Kaliumnitraat
dat verkregen wordt door ontleding van
Chilisalpeter met chloorkalium.
Converso, m. (Ital.). Leekebroeder ;
gedeelte van het dek van een schip
waarop men bij elkander komt tot gezellig verkeer.
Conversus, m. (Lat.). Bekeerde.
Converteerbaar, (Fr.) convertible, convertissable, (Eng.) convertible, (D.) konvertierbar, (Ital.) convertibile, (Sp.) convertible.
Wat geconverteerd kan worden; Converteeren, (Fr.) convertir, (Eng.) to convert, (D.) konvertieren, (Ital.) convey/ire,
(Sp.) convertir, den rentevoet van obligaties
verlagen (Zie Conversie); Convertibiliteit, yr., geschiktheid om geconverteerd
te worden ; Convertissement, m. (Fr. ;
spr. : konvertiesman) = Conversie ; Convertisseur, m. (Fr.; spr. : konvertiesseur),
bekeerder ; toestel door Bessemer uitgevonden voor de snelle fabricatie van staal.
Convex, (Lat.). Bolrond; Convex=Concaaf, aan de eene zijde bolrond, aan de
andere zijde hol ; Convex-convex, aan
beide zijden bolrond ; Convexiteit, yr.,
bolrondheid; Convexspiegel, m., spiegel
die de voorwerpen verkleind doet schijnen.
Convici gn, mrv. (Lat.). Twistgeschreeuw, gekijf, beschimpingen; Convicieeren, schelden, honen, belasteren;
Convicium, o., beschimping, belastering.
Convict, m. (Eng.). Iemand die schuldig
verklaard is aan een misdaad.
Convictie, yr. (Lat.). Overtuiging ; het
schuldig verklaren aan een misdaad;
Convincibel, overtuigbaar ; Convinceeren, overtuigen, schuldig verklaren.
Con vigore, (Ital.). Met kracht, opgewektheid.
Conviva, m. (Lat.), Convive, m. (Fr.).
Gast; Convivialiteit, yr., gezellig samenzijn, vroolijke maaltijd ; Conviveeren,
samen eten, smullen ; Convivium, o. (Lat.),
gastmaal, smulpartij.
Con vivezza, (Ital.). Met levendigheid.
Convocans, m. (Lat.). Degene die bijeenroept, inzonderheid die zijn schuldeischers oproept ; Convocatie, yr., bijeenroeping, oproeping om een vergadering te houden ; Convocatiebiljet, o.,
kennisgeving waarbij men uitgenoodigd
wordt om een vergadering bij te wonen;
Convoceeren, bijeenroepen, oproepen.
Convoiteeren, (Fr.; spr. : konvoateeren).
Begeeren, hunkeren naar ; Convoitise,
yr. (Fr.; spr.: konvoatiez), begeerigheid.
Convolatilisatie, yr. (Lat.). Medevervluchtiging.
Convoleeren (ad secundas nuptias).
Voor de tweede maal in het huwelijk
treden.
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Convoluut, o. (Lat.). Bundel, pak, rol
geschriften; Convolutie, yr., ineenwikkeling, oprolling, ronddraaiende beweging.
Convolvuline. Bestanddeel van den
jalappewortel dat op Arabische gom lijkt.
Convolvulus, m. Plantensoort uit de
familie der Convolvulaceen, winde.
Convolvulus intestinorum. Het om
elkander heen kronkelen der ingewanden.
Convoyeeren, (Fr. ; spr.: konvoajeeren).
Begeleiden, dekken, beschermen.
Convulsibilitas, yr. (Lat.). Stuipachtigheid.
Convulsie, yr. (Lat.). Stuip, stuiptrekking ; beroering; Convulsio cerealis,
jeukziekte; -.- gravidarum, kramp bij
zwangere vrouwen ; — neonatorum, kramp
bij pasgeborenen ; — puerperarum, kramp
van barende vrouwen ; — thoracis, borstkramp ; Convulsionnaire, m. (Fr.), deg me
die stuiptrekkingen heeft ; naam van die
Jansenisten welke bij elkander kwamen
bij het graf van een zekeren Paris op
het Saint-Midardkerkhof te Parijs, waar
buitengewone tooneelen voorvielen, waarin hysterie en catalepsis (z. a.) een groote
rol speelden, en waar, naar men zeide,
wonderbare genezingen plaats hadden
(1727-1732).
Conydrine, yr. Alcalolde (C81-1„NO)
die in scheerling voorkomt.
Con zelo, (Ital.). Met ijver.
Coomb, (Eng.; spr. : koem). Engelsche
korenmaat van vier bushels =145.39 liter.
Coon, (Eng.; spr. : koen). Waschbeer.
Zie Racoon.
CoOperateur, m. (Fr.). Medewerker ;
CoOperatie, yr., medewerking ; CoOperatief, medewerkend; Cotiperatieve vereeniging, yr., vereeniging die aan haar
leden goedkoope levensbehoeften verschaft; Cooperator, m., medewerker ;
Cooperative stores (Eng.), magazijnen
der coOperatieve vereenigingen in Engeland ; CoOpereeren, medewerken.
CoOptatie, vr. (Lat.). Het kiezen van
nieuwe leden door de reeds aanwezige
leden van een genootschap ; Colipteeren,
medekiezen.
Cotirdinaten, mrv. In de meetkunde
de gemeenschappelijke benaming van een
abscis en de daarbij behoorende ordinaten.
Colirdinatie, yr. (Lat.). Vergezelling,
gelijkstelling, rangschikking in onderling
verband ; Cotirdineeren, vergezellen,
gelijk stellen, rangschikken in onderling
verband; Colirdineerende conjuncties,
mrv., rangschikkende voegwoorden.
Copalva of Copahu, (Port. en Sp.).
Braziliaansche balsemboom, wiens sap
den copahubalsem oplevert.
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Copal, m. Welriekende boomhars of
gom die op barnsteen gelijkt in Oost- en
Westindie, China en Afrika.
Copartitie, vr. Deeling van hetzelfde
geheel volgens andere gezichtspunten.
Copello, m. Voormalige Italiaansche
korenmaat = 7 liter.
Copernica. Plantensoort uit de familie
der palmen.
Coperto, (Ital.). Bedekt, gedempt.
Copet, m. Voormalige vruchtenmaat
in Waadtland en Neuchatel (13-15 liter),
thans = 0,64 liter.
Cophosis, yr. (Gr.). Hardhoorigheid,
doofheid.
Copia, yr. (Lat.). Menigte, overvloed ;
afschrift; namaking; — auscultata, door
voor- en nalezen bekrachtigd afschrift;
vidimata, bekrachtigd, voor echt erkend
afschrift; verborum of vocabulorum,
woordenkennis. Zie Kople en Kopij.
Copieus, (Fr.). Rijkelijk, overvloedig.
Copiopie, yr. (Gr.). Vermoeidheid der
oogen, verzwakking van het gezichtsvermogen.
Copos, m. (Gr.). Gevoel van vermoeid- '
heid.
Coppa, yr. (Ital.). Korenmaat; beker;
een der vier kleuren der Italiaansche
speelkaarten ; Coppo, m., oliemaat in
Lucca = 96 liter.
Copragogie, yr. (Gr.). Afvoering van
drek, ontlasting; Copracratie, yr., on•
vermogen om de ontlasting op te houden,
onwillekeurige ontlasting; Copragogisch,
drekafvoerend ; Copremesis, yr., het
braken van drek; Coprocritica, mrv.,
ontlasting bevorderende middelen ; Coprolieten, mrv., versteeningen van dierlijke
uitwerpselen ; Coprophaag, m., dreketer,
op drek azend insect; Coprophagie, vr.,
het dreketen ; Coprophorie, yr., veelvuldige ontlasting; Coproplanesis, yr.,
het opnemen van drek door andere
lichaamsdeelen; Copropoesis, yr., drekbereiding ; Coprorrhoee, yr., drekvloeiing ;
Coprosis, yr. = Copropoesis, darmzuivering; Coprosclerosis, vr., drekverharding; Coprostasfe, yr., verstopping
door drek, hardlijvigheid.
CopropriOtaire, m. (Fr.). Mede-eigenaar,
mede-eigenares ; Copropriete, vr., medeeigendom, gemeenschappelijke eigendom.
Coptographie, yr. (Gr.). Schimmenspel
met uitgeknipte kaarten.
Copula, yr. (Lat.). Koppelwoord; —
carnalis, vleeschelijke gemeenschap ; Copulatie, yr., samenkoppeling, verbinding,
huwelijksvoltrekking ; Copulatief, samenkoppelend, verbindend ; Copulator, m.,
samenkoppelaar, degene die een huwelijk
inzegent ; Copuleeren, samenkoppelen,
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in den echt verbinden, het huwelijk inzegenen.
Copybook, (Eng. ; spr. : koppieboek),

(Fr.) copie de lettres, (D.) Kopiebuch, (Ital.)
copialettere, (Sp.) libro copiador. Kopieboek;
Copyholders (spr.: hoolders), mrv., erfpachters in Engeland ; Copyright (spr.:
raeit), uitgeversrecht; Copyright-bill, wet
op het uitgeversrecht; Copyright-edition,
(spr.: edisjun), wettige uitgave; Copyrights
law = — bill.
Coq = Coque, kook, of Coquatur, het
worde gekookt (op recepten).
Coq, m. (Fr. ; spr. kok). Haan. Zie
Chant.
Coq-k-l'ine, m. (Fr.). Eigenlijk van den
haan op den ezel, van den hak op den
tak ; wartaal, onzin, verkeerd antwoord ;
Coq d'Inde, m., kalkoensche haan; Coq
du village, m. (spr.: vielaazje), de pier
van het dorp, haantje de voorste.
Coquard, m. (Fr.; spr.: kokkaar). Verliefde oude gek.
Coque, (Lat.). Kook (op recepten).
Coque, yr. (Fr.; spr.: kok). Schaal, dop,
bolster. Zie Oeuf.
Coquelicot, m. (Fr.; spr.: kokkeliekoo).
Klaproos, kollebloem; hoogroode kleur.
Coqueluche, yr. (Fr. ; spr.: kokluusj).
Kinkhoest; titre la—du quartier, bij iedereen in een goed blaadje staan, bij de
vrouwen in trek zijn.
Coquerelles, mrv. (Fr.; spr.: kokreel).
In doppen of kelken bevatte hazelnoten
(in de wapenkunde).
Coquet, (Fr.). Behaagziek ; sierlijk, net;.
Coquette, vr., behaagzieke vrouw;
quetteeren, behaagziek zijn, al het mogelijke doen om aan manners te behagen;
Coquetterie, yr. zucht om te behagen.
Coquillage, m. (Fr.; spr.: kokieljaazie).
Schelpdier; versiering die van schelpen
gemaakt is; Coquille, vr. (Fr.; spr.:
kokielje), schelp, dop, verkeerde letter,
drukfout; Coquillier, m. (Fr. ; spr.: kokieljee), verzameling van schelpen, doos
met verfsoorten in schelpen.
Coquin, m. (Fr.; spr.: kokein). Schurk,.
schelm; Coquine, vr., schelmachtig wijf,
feeks, lichtekooi; Coquinerie, vr., schurkachtigheid, schurkenstreek.
Cor, o. (Lat.). Hart; — enorme, vergroot
hart, hartvergrooting; — hydrae, hart der
Waterslang, d. i. de ster Alphard in de
Weegschaal; — leonis, hart van den
Leeuw, d. i. de ster Regulus in den Leeuw.
Cor. Latijnsch en Fransch voorvoegsel.
Zie Con.
Cor, m. (Fr.). Waldhoren ; eksteroog,
likdoorn.
Coracle, (Eng.; spr.: korrekkul). Visschersschuit in Wales die bestaat uit een
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teenen geraamte dat met leder of geolied
linnen bekleed wordt.
Corado, m. (Port.). EL
Coraignes, mrv. (Fr.; spr.: korreinje).
Pastelverf in balletjes.
Corallina. Koraalmos.
Coram, (Lat.). In tegenwoordigheid,
ten overstaan van ; — nemen, onder
handen nemen, berispen ; — notario et
testibus, ten overstaan van een notaris en
getuigen ; — populo, in tegenwoordigheid
van het yolk ; — senatu, in tegenwoordigheid van den raad, in de vergadering
van den raad.
Corba, vr. Wijn- en korenmaat te
Bologna = 78,645 liter.
Corbeille, yr. (Fr.; spr. : korbeilje).
Korf ; geschenk van den bruidegom aan
zijn bruid ; kleine schanskorf ; plaats waar
de agents de change op de Parijsche
effectenbeurs zich ophouden.
Corbillard, m. (Fr.; spr.: korbieljaar).
Lijkwagen.
Corbillon, m. (Fr. ; spr.: korbieljon).
Korfje zonder hengsel ; Fransch gezelschapsspel, waarbij iedere medespeler
op de vraag : ,,dans mon corbillon, qu'y
met-on ?" (wat legt men in mijn korfje ?),
moet antwoorden met een woord dat op
on rijmt.
Corchorus. Plantsensoort uit de familie
der Tiliacetn.
Corcyra, yr. (Gr.). Het nnordelijkste
der Ionische eilanden, thans Corfu.
Gorda, yr. (Ital.). Touw, snaar ; a due
corde, op twee snaren.
Cordage, m. (Fr. ; spr.: kordaazje).
Touwwerk, want ; meting van brandhout met den vadem.
Cordax, m. (Gr.). Wulpsche dans in
het Oudgrieksche blijspel.
Corde, yr. (Fr.). Touw, koord, reep ;
snaar ; strop.
Cor de chasse, m. (Fr.; spr.: kordesjas). Jachthoren.
Cordelat, m. (Fr.; spr.: kordela).
Grove stof in Spanje en Languedoc.
Cordelia. Vrouwennaam = hartje.
Cordelier, m. (Fr. ; spr.: kordeliee).
Franciscaner monnik ; lid eener club die
tijdens de eerste Fransche Omwenteling
in een Franciscaner klooster te Parijs
vergaderde; Cordeliere, yr. (Fr.; spr. :
kordellair), Franciscaner non, gordelkoord,
koordvormig halssieraad.
Cordeline, yr. (Fr.). Zelfkantdraden
aan zijde.
Cordelle, yr. (Fr.). Jaaglijn, treklijn.
Corderie, yr. (Fr.). Lijnbaan, touwslagerij.
Cordia. Plantensoort uit de familie der

Boragineen.
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Cordiaal, (Fr.). Hartelijk ; als znw.
hartsterkend middel, hartsterking; Cordialiteit, yr., hartelijkheid, gulheid; Cordialiter, op hartelijke, guile wijze.
Cordicolae, mrv. Vereerders of aanbidders van het hart van Jezus, Jezuletische
sekte in de i8de eeuw.
Cordiera, yr. (Ital.). Kam aan snaarinstrum enten.
Cordieriet. Soort van kwarts.
Cordillera, (Sp.; spr.: kordieljeera),
mrv. Cordilleras. Bergketen; Cordilleras
de los Andes, Andesgebergte.
Cordinema, o. (Gr.). Duizeligheid,
zwaarte in het hoofd.
Cord's basis, (Lat.). Grond van het
hart; — conus, punt van het hart; —
ventricuh, mrv., hartkamers.
Cordite, (Eng.: spr. : kordeit). Rookzwak kruit.
Cordon, m. Koord; gordelriem ; ordetstukken
; lijn van aflint ; rand
aan mun
sluiting ; — bleu, ordelint van de voormalige Fransche ridderorde van den
Heiligen Geest ; zeer bekwame keukenmeid; — noir (spr.: noaar), voormalige
Fransche ridderorde van Sint-Michiel; —
rouge, voormalige Fransche ridderorde
van den Heiligen Lodewijk; -- sanitaire,
gezondheidscordon, afsluiting der grenzen
van een land door middel van troepen
met het doel om het binnendringen eener
besmettelijke ziekte te beletten.
Cordova. In de oudheid Corduba,
yr. (Lat.). Spaansche stad aan den Guadalquivir, bekend door het leder dat er
vroeger door de Mooren uit bokke- en
geitevellen bereid werd.
Cords, mrv. (Eng.). Zware katoenen
stoffen.
Cordula. Vrouwennaam = Cordelia.
Cordyceps. Paddestoel uit de klasse
der Ascomyceten.
Cordyline. Plantensoort uit de familie
der Liliaceen (drakenboom).
Core, yr. (Gr.). Jonkvrouw, maagd; de
godin Persephone of Proserpina, dochter
van Jupiter en Ceres, gemalin van Pluto
en koningin der Onderwereld; de pupil
van het oog, omdat zich daarin vertoont de kleine afbeelding van iemand
die in het oog kijkt.
Coredialysis, vr. (Gr.). Kunstmatige
vorming van den oogappel; Corectomie,
yr., wegneming van den oogappel; Coremorphoom, o., ziekelijke verandering
van den oogappel ; Coremorphosis, yr.,
het ontstaan eener verandering van den
oogappel; Coreparelcysis, yr., het losmaken van den oogappel.
Coreopsis. Plantensoort uit de familie
der Composita.
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Coretu. Indiaansche stam in Brazilie.
Corge, yr. Een in Oostindie gebruikelijk
getal = 20 stuks.
Coriaceus, (Lat.). Lederachtig.
Coriandrum. Plantensoort uit de familie
der Umbelliferen, koriander.
Coriaria. Lederboom.
Corinna. Grieksche lyrische dichteres
die haar bloeitijd had tegen het einde
van de 6de eeuw v. C.
Corinne. Titel van een beroemd werk
waarin Mevrouw de Stael de groote
mannen en meesterstukken van Italie
huldigt.
Corinthe, yr. (Gr.). Een der bloeiendste
steden van het oude Griekenland, in 146
v. C. door de Romeinen verwoest, doch
roc) jaren later door Caesar weder opgebouwd ; de omstreken dezer stad leveren
krenten op (zie ook Acrocorinthus); Corinthisch erts, in de oudheid een kostbaar metaalmengsel uit goud, zilver en
koper bestaande; Corinthische zuil, vr.,
zuil die kenbaar is aan de acanthusbladeren aan het kapiteel.
Corioclaven, mrv. Met spijkers beslagen
laarzen ; houten pennen in laarzen.
Corium, o. (Lat.). Lederhuid,
Corking-pin, (Eng.). Groote pin, groote
paknaald.
Corlissmachine, yr. Verbeterde stoommachine door den Amerikaanschen ingenieur Corliss (1817-1888) uitgevonden.
Cormesiersteenen, mrv. Kleine steenen
voor glasmozaiek.
Corn, (Eng.). Koren, graan ; korrel ; in
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika
wordt dit woord ook gebruikt in de beteekenis van mars; eksteroog, likdoorn.
Corn = Cornelius; Engelsche verkorting van Cornwall.
Cornac, m. (Fr.; spr. : kornak). Oppasser
van een olifant ; leidsman van een dom
persoon.
Cornage, m. (Fr.; spr.: kornaazje). Het
hijgen of kuchen van paarden.
Cornamusa, yr. (Ital.), (Fr.) cornemuse.
Doedelzak.
Cornard, m. (Fr.; spr. : kornaar).
Horendrager ; paard dat met carnage
behept is.
Cornea, yr. (Lat.). Hoornvlies; conica,
kegelhoornvlies ; Corneitis, yr. Zie Ceratitis.
Corned beef, (Eng.; spr. : kornid bief).
Amerikaansch vleesch in bussen.
Cornel-boom, m. (Ital.). Kornoeljeboom,
boom met zeer hard hout (cornus mas).
Cornelia, yr., Cornelius, m. OudRomeinsche geslachtsnaam ; Cornelia,
dochter van Scipio Africanus, moeder
der Gracchen; toen een vrouw eens hare

Coroa
kleinoodien voor haar ten toon gespreid
had, vroeg deze haar om hare juweelen
to mogen zien ; Cornelia stelde op deze
vraag haar kinderen aan deze vrouw
voor en zeide ; ,,dit zijn mijn juweelen."
Cornelius Nepos. Zie Nepos.
Corner, m. (Eng.). Hoek ; vereeniging
van groothandelaars die zich het opjagen
der prijzen van een handelsartikel ten
doel stelt. Zie Ring.
Cornet a pistons, m. (Fr.). Horen
met kleppen.
Cornette, yr. (Fr.). Vrouwenmuts,
kornet ; ruitervaan, standaard; compagnie
ruiterij.
Cornette, m. (Fr.). Kornet, vaandrig
bij de cavalerie.
Cornettino, o. (Ital.). Kleine kromme
horen; Cornetto, o., kromme horen.
Corniche, yr. (Fr.; spr. : korniesje).
Kroonlijst ; smalle weg langs een afgrond;
oever der Middellandsche Zee in het
Zuiden van Frankrijk van Nizza naar
Genua.
Cornichon, m. (Fr.; spr.: korniesjon).
Augurkje ; uilskuiken, sul.
Corniculum, o. (Lat.). Kleine horen;
voelhoren.
Corniere, yr. (Fr.). Goot tusschen twee
daken.
Cornine, vr. Bestanddeel der wortelschors van Cornus Florida.
Corno, m. (Ital.). Horen; — di caccia
(spr. katsja), jachthoren; hertogsmuts
zooals die welke de doge van Venetic
droeg ; — inglese, Engelsche horen,
houten blaasinstrument dat op een hobo
gelijkt; Cornon, o., groote soort kromme
horen.
Cornu, o. (Lat.). Horen; — alcis, elandshoren ; cervi, hertshoren ; — cervi
praefiaratum, toebereide hertshoren ;
cervi raspatum, geraspte hertshoren ;
—cervitonaum,
afgedraaide of gedraaide
hertshoren; — cervi ustum, gebrande
hertshoren • — cervi ustum album, witgebrande' hertshoren ; coftiae horen
des overvloeds ; — cutaneum, horenachtige uitwas op de huid ; — labiate,
horenachtige uitwas op de lip; Cornulieten, horenvormige versteeningen ;
Cornutus, m., horendrager ; Cornutus
syllogismus, de drogreden van de horens
(wat gij niet verloren hebt, hebt gij nog :
horens hebtgij niet verloren, dus hebt
gij horens).
Cornus, yr. (Lat.). Plantensoort uit de
familie der Cornaceen (kornoelje).
Cornutine, yr. Alcaloide die in het
moederkoorn aanwezig is.
Corny. Vruchtenmaat op Ceylon.
Coroa. Gouden munt in Portugal =
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f 27.--; Coroa de prato, zilveren munt
. I 2,7o.
Corolla, yr. (Lat.). Kransje, bloemkroon.
Corollaire, m. (Fr.). Gevolgtrekking.
Corollarium, o. (Lat.). Toevoegmg,
toegift ; stelling die onmiddellijk uit het
voorafgaande voortvloeit; Corollitisch,
met bladeren en bloemen, met loofwerk
versierd.
Corona, yr. (Lat.). Kroon, krans ; kring
van toehoorders of toeschouwers, gezellige
kring; stralenkrans der heiligen ; stralenkrans om de zon bij totale zons yerduistering ; insluiting eener stad ; -- beatae
virginis, rozenkrans, paternoster ; - ckricalls, priesterlijke waardigheid = Tonsuur; Coronae, mrv., kronen, kroonlampen en luchters ; Coronatio, yr. (Lat.),
kroning, het opzetten van den bruidskrans bij de inzegening der huwelijken
in de Grieksche kerk ; Corona Veneris,
(Lat.), Venuskroon, syphilitische uitslag
op het voorhoofd. Zie Couronne.
Coroner, m. (Eng.). Ambtenaar die, in
geval van gewelddadigen dood, belast is
met de lijkschouw en het onderzoek
naar de oorzaak van den dood ; Coroner's jury (spr. : dzjoeri), gerecht voor
de lijkschouwing, dat over plotselinge en
verdachte sterfgevallen beslist.
Coroneeren, (Lat.). Kronen.
Coronilla, yr. (Sp.; spr. : koronielja).
Gouden munt = f 2,5o; plantensoort uit
de familie der Leguminosen (Papiliona-

can).
Coro pieno, (Ital.). Met het geheele
koor.
Coroza, yr. (Sp. ; spr.: korodsa). Muts
der veroordeelden bij de autodafes (z. a.),
met nagebootste vlammen cr op voor
diegenen die tot den brandstapel, en
zonder vlammen er op voor diegenen
die tot geringere straffen veroordeeld
waren.
Corpo, m. (Ital.) = Corpus, o. (Lat.) =
Corps, m. (Fr.). Lichaam, lijf ; Corpo di
Sacco, (Ital.), bij het lichaam van
Bacchus, verduiveld.
Corpora amorpha, mrv. (Lat.). Vormlooze (niet kristalliseerbare) lichamen ; —
amylacea, bestanddeelen der hersens.
Corporale, o. (Lat.). Altaardoek, doek
waarop de priester den kelk zet; Corporalekistje, o., kistje voor het bewaren
van het altaardoek.
Corporaliteit, yr. (Lat.). Lichamelijkheid.
Corporatie, yr. (Fr.). Gilde, genootschap,
vereemging; Corporeel. lichamelijk.
Corporificatie, yr. (Fr.). Verlichamelijking, chemische verandering van een
vloeibaar lichaam in een vast; Corporifi-

Corpus

ceeren en Corporiseeren, verlichamelijken, verdichten ; Corporisatie, yr. =
Corporificatie.
Corporis Christi festum, o. (Lat.).
Heilige Sacramentsdag.
Corps, m. (Fr. ; spr. : kor). Lichaam,
lijf; gedeelte van een leger, korps ; lijk;
hoofdbestanddeel, voornaamste gedeelte;
samenstel ; kracht, volheid, lijvigheid,
stevigheiri ; vereeniging, genootschap,
bent ; corps a corps, man tegen man ; —
d'armie, legerkorps ; — de bataille, centrum
van een leger ; — de garde, wachthuis;
— de logis, middelste gedeelte van een
gebouw, hoofdgebouw ; — de place, hoofdwal eener vesting; — ditachi (spr. : deetasjee), een van het hoofdleger afgezonden
afdeeling; — di plomatique, de gezamenlijke gezanten van vreemde mogendheden
die bij hetzelfde hof geaccrediteerd zijn;
— ligislatif (spr.: leezfieslatiej), wetgevend
lichaam ; — volant (spr. : volan), vliegend
legertje.
Corpulent, (Lat.). Zwaarlijvig ; Corpulentia carnosa, gespierdheid ; — saginosa,
vetzucht, aanleg om dik to worden ;
Corpulentie, yr., zwaarlijvigheid.
Corpus, o. (Lat.). Lichaam, lijf ; genootschap, gilde ; kast van een piano of
viool; gedeelte van een blaasinstrument
waarin de toon teweeggebracht wordt ;
— albuminosum caseorum, plantaardige
kaasstof ; — catholicorum, de voormalige
Catholieke rijksstenden in bet oude
Duitsche Rijk ; — Christi-dag, Heilige
Sacramentsdag ; — constitutionum imperialium, verzameling van keizerlijke besluiten ; Corpuscula, mrv., lichaampjes;
deeltjes van beenderen of klieren; Corpuscula primitiva = Atomen (z.a.);
Corpusculair = Atomistisch ; Corpusculairphilosophie, yr., = Atomisme ; Corpusculum, o., lichaampje; Corpus delicti,
het samenstel der elementen van een
strafbaar feit; de werktuigen waarmee
een strafbaar feit is gepleegd ; de aanduidingen of sporen, dat een strafbaar
feit is gepleegd; — doctrinae, titel van
geschriften over het Protestantsche geloof in de 16e en 17e eeuw; — domini,
lichaam des Heeren ( Jezus Christus),
hostie ; Heilige Sacramentsdag; — evangelicorum, Protestantsche rijksstenden
in het voormalige Duitsche Rijk ; — inscrOtionum, verzameling van opschriften;
tegenwoordig worden de opschriften der
oudheid, op monumenten enz. gevonden,
zorgvuldig verzameld, daar zij een welkome aanvulling zijn, daar waar de berichten der geschiedschrijvers onvolledig
of duister zijn. Wij noemen hier slechts het
uitgebreide Corpus inscrifitionum latinarum
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(verzameling van Latijnsche opschriften,
gewoonlijk aangehaald als C. I. L.); —
Iuris canonici, wetboek van het canonieke
recht (Zie Canoniek recht); — juris
civilis, burgerlijk wetboek. Met den naam
Corpus juris civilis of kortweg Corpus
furls wordt aangeduid het wetboek of
de wetgeving van keizer Justinianus
(527-565). Het Corpus juris civilis bevat
echter niet alleen burgerlijk recht, maar
ook publiek recht (bv. strafrecht). Het
heeft vier onderdeelen nl. 1. Institutiones
(eig. grondslagen, elementen) een leerboek in 4 boeken gesplitst, dat tevens
wetboek is; 2. Digesta of Pandectae, verdeeld in 5o boeken en bevattende brokstukken uit de geschriften van beroemde
Romeinsche rechtsgeleerden als Gajus,
Papinianus, Ulpianus etc. ; 3. Codex Justinianus, (wetboek van Justinianus) verdeeld
in 12 boeken, bevattende keizerlijke wetten
(Zie Codex); 4. Novellae, de nieuwe wetten
uitgevaardigd na den Codex, ten getale
van 174. De voornaamste rechtsgeleerde,
die aan het corpus juris medewerkte
was Tribonianus; — pro balsamo, hoofdbestanddeel van balsem ; — quadratum,
vierkant lichaam, sterkgebouwde man.
Corr. = Corrige, verbeter. = Corrector.
Corradiatie, yr. (Lat.). Vereeniging van
stralen in een punt.
Corral, m. (Sp.). Omheinde ruimte voor
het vee in de Pampas van Zuid-Amerika.
Corrales, mrv. (Sp.). Benaming der
kleine schouwburgen in Spanje.
Correale obligatie. Hoofdelijke verbintenis. Men onderscheidt de actieve en
de passieve hoofdelijkheid ; bij de actieve
hoofdelijkheid zijn er verscheidene schuldeischers, die ceder den schuldenaar voor
het geheele bedrag kunnen aanspreken,
doch deze is bevrijd, zoodra hij tegenover
een der schuldeischers aan zijne verplichting heeft voldaan; bij de passieve hoofdelijkheid zijn er meerdere schuldenaren,
doch slechts een schuldeischer ; deze kan
naar keuze een der schuldenaren voor
het geheele bedrag aanspreken, maar
zoodra een der schuldenaren aan zijne
verplichting heeft voldaan, zijn ook de
anderen bevrijd. In beide gevallen zijn
er meerdere verbintenissen, die alle op
hetzelfde doel zijn gericht, doch het voldoen aan een dier verbintenissen doet de
andere te niet gaan. De meerdere schuldeischers of schuldenaren kan men Correi
noemen. Voorbeeld der passieve hoofdelijkheid : borgtocht; de schuldeischer kan
of den schuldenaar of den borg aanspreken, maar als een van de twee betaald
heeft, is de ander tegenover den schuldeischer bevrijd.
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Correarius, m. Vroeger zaakgelastigde
en bode van een bisschop, van een abt,
van een klooster.
Correct, (Lat.). Juist, net, zuiver, zonder
fouten, zooals het behoort ; Correctie,
yr., verbetering, tuchtiging, straf ; Correctheid, yr., juistheid, zuiverheid; Correctionaliseeren, correctioneel maken ;
Correctioneel, verbeterend, niet eerloos
verklarend; Correctioneele rechtbank,
yr., rechtbank voor politieovertredingen
en kleine vergrijpen; Correctleplaat, yr.,
een aan bet kompas aangebrachte ijzeren
plaat, die de afwijking der magneetnaald
onder den invloed van ijzermassa's die
zich in de nabijheid bevinden, voorkomt ;
Correctis corrigendis, na verbetering
van hetgeen te verbeteren was; Correctief, verbeterend, tuchtigend ; Correctief,
o., middel tot verbetering, tempering, tuchtiging ; Corrector, m., verbeteraar, degene
die op een drukkerij de drukproeven van
fouten zuivert ; Correctorium, 0., register
van opgelegde straffen in een klooster,
strafkamer, boetkamer ; Correctuur, vr.,
verbetering, hetgeen nagezien en verbeterd
is ; Correctuurvel, drukproef die door
den corrector op een drukkkerij verbeterd
moet worden.
Correferaat, o. (Lat.). Mede- of tegenbericht, tweede bericht; Correferent, m.,
mede- of tegenberichtgever ; Correferentie, yr., mede- of tegenbericht; Correfereeren, mede- of tegenbericht geven.
Corregidor, m. (Sp. en Port. ; spr.: korreesjidoor). Directeur van politie, eerste
overheidspersoon eener stad.
Corregionaalgras, o. Gras dat tot voedering van zijdewormen gebruikt wordt
inplaats van moerbeziebladeren.
Correlaat, 0. (Lat.). Begrip dat in een
noodzakelijk wederzijdsch verband met
een ander begrip staat; Correlatie, yr.,
wederzijdsch verband; Correlatief, dat
in wederzijdsch verband staat; Correlativiteit, yr., wederzijdsch verband.
Correligionair, m. (Lat.). Geloofsgenoot.
Correnda, yr. (Ital.) = Circulaire; buitengerechtelijke uiteenzetting der oorzaken
van een faillissement in Oostenrijk.
Corrente, (Ital.). Loopend, gangbaar ;
als znw. oude dans.
Correpeteeren, (Lat.). Mede herhalen,
helpen herhalen; Correpetitor, m., degene die toezicht houdt • op herhalingen
(repetities) voor het opvoeren van een
tooneelstuk.
Correptie, yr. (Lat.). Korte uitspraak
of afkorting van lettergrepen; berisping,
blaam.
Correspondent, m. (Fr.) correspondant,
(Eng.) correspondent, (D.) Korrespondent,
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(Ital.) corrispondente, (Sp.) corresponsal.
Handelsbediende die de briefwisseling
voert; handelsvriend, client, agent van
een handelshuis; degene die nieuwstijdingen aan kranten zendt; Correspondente, yr., vrouwelijke correspondent;
Correspondentle, (Fr.) correspondance,
(Eng.) correspondence, (D.) Brie fwechsel,
Korrespondenz, (Ital.) corrispondenza, carieggio, (Sp.) correspondencia, briefwisseling, briefverkeer; verbinding bij reisgelegenheden, verstandhouding; Correspondeeren, (Fr.) correspondre, (Eng.)

to correspond, (D.) Briefe wechseln, korrespondieren, (Ital.) corrispondere, (Sp.) corresponder, briefwisseling houden, in verbinding staan, beantwoorden, overeenkomen ; Correspondeerende hoogte, yr.,
de even hooge stand eener ster aan den
hemel op verschillende tijdstippen; Correspondeerende leden, buitenlandsche
leden van geleerde genootschappen;
Corresponsaal = Acceptant.
Correttori, mrv. (Ital.). Voormalig
collegie van vijf rechters in Venetic, dat
na den dood van iederen doge diens
leven en gedrag moest onderzoeken en
daarover een oordeel vellen.
Correus, m. (Lat.). Medeplichtige, mededader ; — credendi, medeschuldeischer ; —
debendi, medeschuldenaar. Zie Correale
obligatie.
Corrida, yr. (Sp.). Wedren; wedstrijd;
--de toros, stierengevecht.
Corridor, m. (Fr.). Gang.
Corriera, yr. (Ital.). Postschip; Corriero, m. Zie Koerier.
Corrigeeren, (Lat.). Verbeteren, nazien ;
tuchtigen, kastijden ; Corrigend, m. (Lat.),
degene die getuchtigd moet worden;
Corrigenda, mrv., verbeteringen (vooral
van schrijf- en drukfouten); Corrigentia,
mrv., toevoegsels die den smaak beter
maken, middelen om de sappen te verbeteren; Corrigibel, voor verbetering
vatbaar; Corrigiuncula, yr., in kloosters
het klokje dat het teeken geeft voor het
begin der tuchtiging ; Corriger la fortune,
valsch spelen.
Corripeeren, (Lat.). Grijpen, vatten;
een lettergreep kort uitspreken; Corripient, grijpend, vattend.
Corrivaal, m. (Lat.). Mededinger; Corrivaliteit, yr., mededinging.
Corrivatie, vr. (Lat.). Het ineenloopen
van verscheidene wateren.
Corroborans, o. (Lat.). Versterkend
middel (mrv. Corroborantia); Corroboratie, yr., versterking; Corroboratief,
versterkend; Corroboreeren, versterken.
Corrodeeren, (Lat.). Uitbijten, doorvreten; Corrodentia, mrv., bijtende mid-
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delen; Corrodibel, dat uitgebeten, doorgevreten worden kan; Corrodibiliteit,
yr., geschiktheid om uitgebeten te worden;
Corrosibel = Corrodibel; Corrosie, yr.,
uitbijting, oplossing door bijtende middelen; Corrosief, uitbijtend; Corrosief,
o. of Corrosivum, bijtmiddel; Corrosiviteit, yr., uitbijtend vermogen.
Corrogeeren, (Lat.). Bijeenbedelen.
Corrugatie, yr. (Lat.). Rimpeling; Corrugatio corneae, verschrompeling van
het hoornvlies ; Corrugator, m., rimpelaar,
degene die den neus optrekt, rimpeltrekker
(voorhoofdspier); Corrugeeren, rimpelen,
schrompelen.
Corrumpeeren, (Lat.). Bederven, vervalschen ; omkoopen; Corrupt, bedorven,
vervalscht, slecht; Corruptibel, aan bederf onderhevig, omkoopbaar; Corruptibiliteit, yr., bederflijkheid, omkoopbaarheid; Corruptie, vr., bederf, omkooping;
Corrupticolae, mrv., vereerders van den
tot ontbinding overgegane, sekte der
Monophysiten (z. a.); Corruptio sphacelosa uteri, verrotting der baarmoeder;
Corruptor, m., bederver, omkooper.
Corruscatie. Zie Coruscatie.
Corsa, yr. (Ital.). Wedren van paarden
zonder berijders.
Corsage, m. (Fr.; spr. : korsaazje).
Bovenlijf ; lijf van een japon.
Corsaire, m. (Fr. ; spr.: korseer), (Eng.),
privateer, (D.) Kaper, Korsar, (Ital.) corsaro, (Sp.) corsario. Kaper.
Corselet, m. (Fr. ; spr.: korslee). Borststuk ; licht harnas.
Corset = Korset.
Corsned. Gewijd brood en kaas (bij
Godsoordeelen).
Corso, m. (Ital.). Zie Koers ; wandelplaats in Italiaansche steden ; plezierrit.
Corsoterion, o. (Gr.). Barbierswinkel.
Cort. = Cortex.
Corta, yr. Oliemaat op Majorca en
Minorca = 4,043 liter.
Cortane, yr. Vruchten-, wijn- en oliemaat in Catalonia; Cortarine, yr., wijnmaat in dat land.
Corte, m. (Sp.). Onzuiverste soort
indigo of meekrap ; gerechtshof.
Cortege, m. (Fr.; spr. : korteezje). Stoet,
gevolg.
Cortejo, m. (Sp.; spr.: korteesjo). Begeleider van vrouwen. Zie Cicisbeo.
Cortes, mrv. (Sp.). Spaansche en Portugeesche Staten-generaal; Cortes por
Estamentos, mrv., Staten-generaal sam engesteld uit vertegenwoordigers der drie
standen.
Cortex, m. (Lat.). Schors, bast, schil;
uitwendig bestanddeel der hersens, nieren;
-- adstringens brasiliensis, samentrekkende
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Braziliaansche schors ; —alcornoque, alkornokbast ; --- alni, elzenbast ; — amarus surinamensis, bittere kwassiebast ; — angusturae, Angusturaschors; — angusturae
spuriae, onechte Angus turaschors;— antidysentericus, bast die dienstig is tegen dysenterie (buikloop) ; — betulae, berkenschors ; — capparis, schors van den
kapperwortel ; — caribaeus, Cara'ibische
koortswerende schors ; — chinae albae, witte
kinabast; — chinae angustifoliae, koortswerende schors met smalle bladeren ;
— chinaeaurantiacus, oranjekleurige koortswerende bast ; — chinae brasiliensis, Braziliaansche koortswerende schors ; —
chinae de Quito, koortswerende kinabast
uit Quito; — chinae flavus, gele koortswerende schors ; — chinae fuscus, bruine
koortswerende schors ; — chinae fuscus
pulverisatus, fijngestampte kinabast, Jezuletenpoeder ; — chinae huamalis, koortswerende Peruaansche bast ; — chinae
martinicensis, koortswerende kinabast
van het eiland Martinique; — chinae
novae, onechte, Surinaamsche kinabast;
— chinae regius, koortswerende koning.
schors ; — chinae, roode kinabast ; —
citri,citroenschil; — ebuli, wildev/ierschors ;
— esulae, schors van den wortel van
wolfsmelk ; —frangulae, spilleboomschors ;
— fraxini, esschenboomschors ; — granatorum, granaatappelschil; -- hippocastani,
paardekastanjebast ; — liriodendri, schors
van den wortel van den tulpenboom ; —
mahagoni, mahonieschors; — nucum
juglandis, walnotenschillen, groene notenschillen ; — peruvianus, Peruaansche koortswerende bast ; — pruni padi, lijsterbesschors ; — quassiae, kwassiehoutschors ;
— quercus, eikenbast ; — salicis albae,
zilverwilgenschors; — salicis fragilis,
breukwilgenbast ; — salicis laureae, laurierof roodewilgenschors; — sambuci interior,
inwendige vlierschors ; — suberis, kurkeikschors ; -- tamarisci, taxusschors: —
thuris, wierookschors ; — ulmi, schors
van den olm ; — unguentarius, zalfschors
(van een Noordamerikaanschen olm) ;
Cortices, mrv., basten, schorsen, schillen ;
Corticaal, (Lat.), wat de schors of schil
betreft; Corticiferisch, schorsdragend ;
Corticiform, schorsvormig; Cortikeus,
vol schors.
Cortina, yr. (Lat.). Ronde pot of ketel ;
de ketelvormige drievoet van de Pythia
(bij het Delphisch orakel); (Ital.), gordijn
voor een bed, een deur of op het tooneel.
Zie Courtine.
Corton, m. (Fr.). Fijne Bourgognewijn.
Corund of Corundum, o. Diamantspaat,
een uit gekristalliseerde leem bestaande
delfstof die voor het slijpen van edel-
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gesteenten, staal, enz. gebruikt wordt.
Coruscanoot. Elpenbeennoot, vrucht
van Phytelephas macrocarpa.
Corusceeren, (Lat.). Flikkeren, fonkelen,
schitteren; Coruscant, flikkerend, fonkelend, schitterend ; Coruscatie, vr., flikkering, schittering.
Corveable, (Fr.). Heerendienstplichtig,
wien men heerendienst opleggen kan ,
corviable et taillable a merci, wien men
zooveel heerendiensten en belastingen
kan opleggen als men maar wil ; Corvee,
yr. (Fr.), heerendienst, karwei, onaangenaam werk.
Corvina, yr. Beroemde bibliotheek van
koning Matthias Corvinus van Hongarije
(t 1490), die ongeveer 5000 handschriften
bevatte ; zij werd in de 16e eeuw verstrooid.
Corybanten, mrv. (Gr.). Priesters van
Cybele; Corybantiasme, o., razernij,
ijlende koorts; Corybantisch, woest,
uitgelaten ; Corybantisme = Corybantiasme.
Corycus, m. (Gr.). Groote lederen zak
met meel of zand gevuld, die aan den
zolder hing en door de worstelaars met
de handen heen en weer geslingerd werd
ter oefening hunner krachten ; de plaats
in de worstelschool waar de oefeningen
met dien zak werden gehouden heette
Coryceum, o. (Gr.), het werpen met
dien zak Corycobolie, yr. (Gr.) of
Corycomachie, yr. (Gr.).
Corydaline, yr. Organische basis die
in sommige soorten Corydalis voorkomt.
Corydalis. Plantensoort uit de familie
der Fumariaceen.
Corydon, m. (Gr.). Herder die klaagt
omdat zijn liefde niet beantwoord wordt;
beklagenswaardig mensch, arme hals.
Corylus. Hazelnotenstruik.
Corymbus, m. (Gr.). Top, kruin; verzameling van vruchten of bloemen, die,
hoewel de takes of stengels uit verschillende punten van den stam voortkomen, zich tot op dezelfde hoogte verheffen ; Corymbiferen, mrv., gewassen
met een corymbus.
Corypha. Plantensoort uit de familie
der palmen.
Coryphaeos, m. (Gr.). Voordanser,
voorzanger, aanvoerder van het koor
Coryphee, m. (Fr. ; spr. : korifee), voornaamste, uitmuntendste in een kunst of
wetenschap, toonaangever, leider, aanvoerder; Coryphe, yr., kruin, hoofd, top ;
Coryphisteer, m., hoofdband, voorhoofdband; Coryphosis, vr., toppunt eener
pyramide.
Coryza, vr. (Gr.). Verkoudheid in het
hoofd ; — abdominalis, verkoudheid die
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uit het onderlijf voortkomt ; — arthrittca,
jichtachtige verkoudheid; — catarrhalis,
verkoudheid tengevolge van het koudevatten ; — exanthematica, ontstekingachtige
verkoudheid ; - febricosa, verkoudheid
die met koorts gepaard gaat ; — g onorrhoica, druipneus; — hepatica, verkoudheid
die nit de lever voortkomt ; — hiemalis,
door koude ontstane verkoudheid, winterverkoudheid ; — intestinorum, afgang van
slijm; — maxillaris, verkoudheid in de
bovenkaak; — mercurialis, kwikzilververkoudheid; — nasalis, het loopen van
vocht uit den neus ; — purulenta, etterachtige verkoudheid ; — venerea, venerische
verkoudheid; — virulenta = — purulenta.
Cos = Cosinus.
Cos, yr. Bij de Duitsche wiskundigen
der 16e eeuw = Algebra of letterrekening, zoogenoemd naar het Italiaansche
cosa (zaak of ding), waarmede, als men
een getal zocht of een vergelijking oploste, het onbekende getal aangeduid werd.
Coscinon, o. (Gr.). Zeef ; Coscinomantle, vr., waarzeggerij uit zeven;
Coscinomantis, m. (Gr.), waarzegger,
die uit een zeef waarzegt.
Cosecans, yr. Nevensnijlijn, snijlijn
van het complement van een hoek.
Cosi, (Ital.). Zoo; cosi fan tutte, zoo
doen zij alien (alle vrouwen); naam eener
opera van Mozart.
Cosinus, m. Sinus van het complement
van een hoek.
Cosmarchie, yr. (Gr.). Wereldheerschappij.
Cosmaten, mrv. (Ital.). Kunstenaars
uit de familie Cosma (12de en i3de
eeuw), bouwkundigen en beeldhouwers.
Cosmesis, yr. (Gr.). Het versieren,
verfraaien; Cosmeet, m., versierder,
verfraaier ; Cosmetiek, yr., kunst van te
versieren, te verfraaien; schoonheidsmiddel; Cosmetica, mrv., schoonheidsmiddelen; Cosmeticum album clavii,
(Lat.), bismuthwit, wit blanketsel.
Cosmiek, yr. (Gr.) = Cosmologie ,
Cosmisch, wat het heelal betreft; Cosmocratie, vr., wereldheerschappij ; Cosmogenie, yr., leer van het ontstaan der
wereld ; Cosmognosie, yr., kennis van
den bouw van het heelal ; Cosmogonie,
vr., leer van het ontstaan van de wereld;
Cosmogonisch, wat deze leer betreft;
Cosmograaf, m., beschrijver van het
heelal; Cosmographie, vr., beschrijving
der wereld, beschrijvende sterrenkunde,
wiskundige aardrijkskunde ; Cosmographisch, wereldbeschrijvend ; Cosmolabium, o., wereldmeter, verouderd instrument om de hoogte der sterren te meten;
Cosmologie, yr., wetenschap die de
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kennis der wetten welke het heelal beheerschen ten doel heeft; Cosmologisch,
wat de kennis van het heelal betreft ;
Cosmologisch bewijs, bewijs voor het
bestaan van God, waardoor uit het bestaan der wereld tot het noodzakelijk
bestaan van een Opperwezen besloten
wordt; Cosmonomie, vr., leer van de
wetten van den bouw van het heelal ;
Cosmophysica, yr., opsporing der natuurwetten van het heelal ; Cosmopoliet, m.,
wereldburger; Cosmopolitisch, wereldburgerlijk ; Cosmopolitiseeren, den wereldburger uithangen ; Cosmopolitisme,
o., vvereldburgerschap; Cosmorama, o.,
tafereel der wereld, afbeelding van de
merkwaardigste steden en plaatsen der
wereld ; Cosmos, m., orde, sieraad,
wereld (als het regelmatigste en
schoonste); Cosmoscopie, yr., wereld:
beschouwing; Cosmosfeer, yr., wereldbol ;
Co-smosophie, vr., geheimzinnige (mystieke) kennis van het heelal; Cosmotheisme, 0., wereldvergoding, leer dat
God en de wereld een zijn, Cosmotheologie, yr.. kennis van God uit de beschouwing der wereld; Cosmotheologisch, die beschouwing betreffend : Cos=
motheoros, m., wereldbeschouwer.
Cosmoline = Vaseline.
Cospetto di Bacco, (Ital.). Eigenlijk:
aangezicht van Bacchus, verduiveld,
drommels !
Coss = Consules.
Coss, m. Lengtemaat in Engelsch
Indic, die zeer verschillende waarden
heeft ; 60 8/, Coss = 1 graad van den
evenaar.
Cossas, m. Indische mousseline.
Cossist, m. Wiskundige in de 16e
eeuw die de algebra beoefende. Zie Cos.
Cossymbe, yr. (Gr.). Haarbos.
Cossyphos, m. (Gr.). Lijster.
Costa, (Ital.). Het kost.
Costa, yr. (Lat.). Rib; Costaal, wat de
ribben betreft ; Costalgie, yr., pijn in de
ribben.
Costi. Zie a costi.
Costie, yr. Kind van een blanke en
een fustie.
Costonlichten, mrv. Gekleurde seinlichten op oorlogsschepen.
Costumanza, vr. (Ital.). Vriendelijkheid in den omgang; Costumatie, yr.
(Ital. costumazione), onderwijs daarin.
Costus (radix costi). Geneeskrachtige
wortel uit Brazilie en Oostindie.
Cotangens, m. Nevenraaklijn, raaklijn
van het complement van een hoek.
Cotarnine, vr. Organische basis
(C,1-18N0s).
Cote, v. (Fr.). Aandeel in de belasting
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aanslagbiljet ; aanwijzing van het peil;
nummerteeken, letter; koerslijst, koersnoteering (Eng.) exchange list, (D.) Kurszettel, Kursblatt, (Ital.) bollettino di borsa,

(Sp.) boletin di cambios, cotizaciOn.
Cate, yr. (Fr.). Rib ; berghelling; zeekust; cote a ate, dicht naast elkander;
Cate d'azur, de Riviera; Cate d'or,
gouden heuvel, naam van een gebergte
en een departement in Frankrijk.
Cate, m. (Fr.; spr. ; kotee). Zijde, kant;
— droit (spr.: droa), rechterzijde;
(spr.: goosje), linkerzijde (in de
—gauche
Fransche Kamer der Afgevaardigden).
Cate ratie, vr. (Fr.; spr.: kootrooti).
Heuvelreeks langs den Rhone ; daarop
groeiende wijnsoort.
Cate satinee, yr. (Fr.). Zware zijden
stof.
Cates du Nord, mrv. (Fr. ; spr.: kote
du noor). Noordkusten, naam van een
Fransch departement.
Cate-wijnen, mrv. Wijnen van de Cate
d'or en in het algemeen wijnen die op
niet zeer hooge kalkhellingen in ZuidFrankrijk groelen.
Catelette. Zie Kotelet.
Coterie, yr. (Fr.). Besloten gezelschap,
kliek, aanhang.
Cothon, m. (Gr.). Veldflesch; als eigennaam de zich in de stad Carthago bevindende oorlogshaven ; Cothonia, vr., drinkgelag.
Cothornos, m. (Gr.), Cothurnus, m.
(Lat.), Cothurne, m. (Fr.). FIooge tooneellaars voor de tooneelspelers in het treurspel
bij de ouden ; taal en wijze van uitdrukking in het treurspel; het treurspel zelf;
hoogdravende wijze van schrijven.
Cotillon, m. (Fr. ; spr.: kotieljon). Onderrok; vlugge dans op het erode van
een bal, waarbij allerlei grappen uitgehaald worden.
Cotinga, vr. Braziliaansche zijdenstaart,
siervogel.
Cotisatie, vr. (Fr.). Aandeel in de uitgaven, contributie, aanslag ; Cotiseeren,
aanslaan, de bijdrage bepalen.
Coton, m. (Fr., spr.: kotton). Katoen;
filer un mauvais coton, in een slecht vel
steken; Cotonnade, yr., katoenen stof;
Cotonnerie, yr., katoenplantage, katoenteelt; Cotonneeren, met katoen vallen
of voeren.
Cotoneaster. Plantensoort uit de familie
der Rosaceen.
Coto-schors, yr. Schors van de in
Brazilie en Columbia inheemsche Magnoliacee Drimys granatensis.
Cotoyeeren, (Fr.; spr.: kotoajeeren).
Langs den oever of de kust varen; naast
elkander gaan ; in de nabijheid zijn.

Couleur
Cottabisme, o. (Gr.). Stortbad; waarzeggerij uit de droppels die men uit een
beker laat vallen.
Cottabos, m. (Gr.). Gezelschapsspel der
oude Grieken, waarbij men het bezinksel
van win droppelsgewijze uit een drinkbeker in een metalen vaas liet vallen om
uit het daardoor teweeggebrachte geluid
voorspellingen to doen.
Cottage, (Eng. ; spr. : kottidzje). Hut,
landhuisje ; Cottagers, mrv. (spr.: kottidzjurs), daglooners in Noord-Amerika.
Cotte, yr. (Fr.). Vrouwenrok; — d'armes
(spr.: darm), wapenrok; — de mailles
(spr.: maaii), malienkolder ; — morte,
nalatenschap van een monnik die aan
het klooster vervalt.
Cottimo, m. (Ital.). Belasting op Europeesche schepen in de Levant.
Cotton, (Eng. ; spr.: kotten). Katoen.
Cotunniet, o. Loodchloried.
Cotyle, yr. (Gr.). Inhoudsmaat voor
vochten en droge waren = o n liter;
gewrichtsholte; drinkschaal; Cotyledoon,
vr., zaadlob; moederklier; Cotyledonair,
zaadlobbig; Cotyloide, komvormig, als
znw. gewrichtsholte van het heupbeen.
Couche, yr. (Fr. ; spr: koesje). Sponde,
legerstede • lig stil, ga liggen (tot honden
sprekende;; Couchee, yr. (Fr.; spr.:
koesjee), tijd gedurende welken men slaapt,
nachtleger, pleisterplaats; Coucher, m.
(Fr. ; spr.: koesjee), het naar bed gaan,
het ondergaan (van hemelliehamen);
Couches, mrv. (Fr.; spr.: koesje), kraambed;
Coucheur, m. (Fr.; spr.: koesjeur), slaapkameraad, mauvais coucheur, lastige
vent.
Coucou, m. (Fr.; spr.: koekoe). Koekoek;
klok uit het Zwarte Woud.
Coude, m. (Fr; spr.: koed). Elleboog;
bocht, kromming; Coude, (Fr.; spr.:
koedee) met een bocht in den vorm van
een elleboog; Coudee, vr. (Fr.; spr.:
koedee), lengtemaat van den elleboog tot
aan de vingertoppen.
Coulage, m. (Fr.; spr.: koelaazje). Verlies van vloeistoffen door het lekken van
vaten, lekkage; Coulant, (spr.: koelan),
vloeiend, gemakkelijk, inschikkelijk, niet
krenterig ; handelbaar ; als znw. verschuifbare ring aan een paraplu, aan een halsketting of een langen horlogeketting;
Coude, m. (Fr.; spr.: koelee), slepende
danspas, gesleepte noot, stoot op het
biljart ; Coulee, yr. (Fr.; spr.: koelee),
loopend schrift.
Couleur, yr. (Fr.; spr.: koeleur). Kleur troef ; gelaatskleur; schijn, voorwendsel,
uitvlucht ; — de chair (spr. : sjeer), vleeschkleur ; — de preference (spr.: preefeerans),
troefkleur — de puce, vlookleurig.

Coulevrine
Coulevrine, yr. (Fr.; spr. : koelevrten).
Veldslang, ouderwetsch lang kanon.
Coulis, m. (Fr.; spr.: koelt). Dunne
mortel ; gefiltreerde bouillon of soep.
Coulisse, yr. (Fr.; spr. : koelies). Sleuf,
groeve, sponning; schuifraam, schuifdeur ;
beweegbaar tooneelscherm; vrije markt
op de effectenbeurs te Parijs (Zie
Coulissier); Coulissenhieb, m. (D.),
smalle streep hout in dennebosschen die
men laat staan om het pasgezaaide te
beveiligen ; Coulissenreiszer, m. (D.),
tooneelspeler die door schreeuwen en
razen den bijval van het publiek tracht te
verwerven; Coulissensteuerung yr. (D.),
toestel waardoor bij rotatietnachines een
richtingsverandering der rotatie verkregen
wordt ; Coulissier, m. (Fr.; spr.: koelisjee),
beunhaas op de effectenbeurs te Parijs
die niet alleen voor zich zelven zaken
doet maar ook voor anderen en die zich
courtage laat betalen, concurrent van de

agents de change (z.a.)
Couloir, m. (Fr.; spr. : koeloaar).
Melkzeef ; donkere gang, verbindingsgang ;
voiture a couloir, yr. (Fr.; spr.: voatuur),
spoorwegrijtuig in een D-trein.
Council, (Eng.; spr.: kounsil). Raad,
vergadering; — of foreign bondholders
(spr.: ov forrin bondhoolders), comite voor
het behartigen der belangen van houders
van buitenlandsche obligaties.
Count, m. (Eng.). Graaf, titel van nietEngelsche graven ; de met graaf gelijkstaande titel is in Engeland earl; Countess, vr., gravin.
Counting-house, (Eng). Zie Comptoir.
Count-out, (Eng.). Het tellen van de
aanwezige leden eener vergadering, inzonderheid van het Engelsche Parlement,
om te zien of zij genoeg in getal zijn om
besluiten te kunnen nemen. Zie Quorum.
County, (Eng.; spr.: kount:). Graafschap,
district.
Coup, m. (Fr.; spr.: koe). Slag, stoot,
houw, steek, worp, schot, snede.
Coupable, (Fr.; spr.: koepaable). Schuldig, strafbaar.
Coupage, m. (Fr. ; spr.: koepatazje). Het
versnijden van wijn.
Coup d'archet, m. (Fr. ; spr. : koedarsjee).
Streek met den strijkstok ; — d'assurance,
kanonschot om een handelsvaartuig te
waauchuwen dat het moet bijdraaien ;
d'eclat (spr.: deekla), schitterende daad,
meesterstuk ; — d'etat (spr. : deeta), staats•
greep ; — de force, geweldpleging ; — de
fortune, gelukkig toeval ; — de loud (spr. :
foa), zweepsiag, laatste krachtsinspanning,
plotselinge hevige pijn in de kuit ; -- de
hasard, waagstuk ; — degrace of -- du
lapin, genadeslag; — de langue (spr.:
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lange), scherpe zet, bitse uitval ; de
main (spr. : mein), handje helpen, overrompeling ; — de maitre (spr.: meetre),
meesterstuk ; — de partie, beslissende
stoot, beslissende slag ; — de plume, pennestreek ; d'essai, proefstuk ; — de silliet,
stoot op een fluitje ; — de soleil (spr. :
soleii), zonnesteek ; — de tete (spr. : led),
onbesuisde handeling, dolle streek ; -- de
theatre, plotselinge verandering van tooneel ; — de vin, teug of slok wijn; —
d'oeil (spr. :
oogopslag.
Coupe, yr. (Fr.; spr.: koeft). Het afsnijden, knippen, maaien, snoeien ; snit;
doorsnede ; beker, kelk ; het afnemen van
kaarten ; het aftroeven ; — des cheveux
(spr.: sjeveu) het haarknippen.
Coupe, m. (Fr.; spr.: koepee). Halfwagen,
rijtuig voor twee personen ; afgeschoten
zitplaatsen in een diligence • buigpas in
'
het dansen; Coupe, versneden.
Coupeerengr.; spr.: koepeeren). Snijden,
hakken, afsnijden ; afnemen, aftroeven
(in het kaartspel); vermengen, versnijden
(van wijn en sterke dranken) ; gedeelten
van tooneelstukken weglaten ; Coupeering, yr., afsluiting van een rivierarm
om de strooming in den anderen rivierarm sterker te maken.
Coupe-gorge, m. (Fr.; spr.: koeftgorzje).
Moordhol, moordkuil.
Coupelle, yr. (Fr.; spr.: koepelk). Smeltkroes voor het onderzoeken van de fijnheid van goud en zilver en tot het verwijderen van koper en lood uit zilver;
Coupelleeren, goud en zilver zuiveren.
Couperose, yr. (Fr. ; spr.: koeprooze).
Kopersulfaat; roode uitslag op het gezicht.
Coupeur, m. (Fr.; spr. : koepeur). Kleermaker die de maat neemt en den snit
aan een kleedingstuk geeft.
Couplet, m. (Fr.; spr. : koeplee). Gedeelte van een lied met hetzeifde refrein
en op dezelfde melodie te zingen als de
overige deelen van dit lied.
Coup manqué, m. (Fr. ; spr. : koemankee). Mislukte onderneming ; misschot;
misstoot.
Coupole, yr. (Fr.; spr. : koe.pol). Koepeldak.
Coupon, m. (Fr. ; spr. koepon), (Eng.)
coupon, (D.) Coupon, (Ital.) cupone, (Sp.)
cupon. Bewijs van te ontvangen interest die gewoonlijk om het halfjaar
uitbetaald wordt ; Coupons knippen, (Fr.),
ditacher des coupons, (Eng.) to cut off

coupons, (D.) Coupons abschneiden, (Ital.)
staccare, tagliare cuponi, (Sp.) cortar cupones; Coupons uitbetalen, (Fr.) payer,
encaisser des —, (Eng.) to pay, to cash —,
(D.) Coupons etnlösen, (Ital.), pagare, incassare —, (Sp ) pagar —; van coupons

Coupure
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voorzien zijn, (Fr.) titre muni de —, (Eng.)

to carry —, with coupons attached, (D.)
mit Coupons versehen sein, (Ital.) esser
munito di cuponi, (Sp.) provisto de cupones;
Verschenen Coupon, (Fr,) coupon ichu,
(Eng.) due coupon, (D.) fillliger Coupon,
(Ital.) cupone scaduto, maturato, (Sp.)
cupbön vencido; Couponblad, (Fr.) feuille
de coupons, (Eng.) sheet of coupons, (D.)
Couponbogen, (Ital.) foglio di cuponi, (Sp.)
hoja de cupones; Coupons, mrv., overgeschoten lappen in manufactuurwinkels.
Coupure, yr. (Fr.; spr. : koepuur). Doorsnijding ; weglating van gedeelten van
een tooneelstuk ; bankbiljet van klein
bedrag.
Cour, yr. (Fr.; spr. : koer). Hof ; gerechtshof ; plechtstatig bezoek bij personen van
aanzien; La cour du Ore Duchene, het
hof van Jan den viegel.
Courage, m. (Fr.; spr. : koeraazje).
Moed; Courageux (spr.: koerazjeu), moedig.
Couramment (Fr. ; spr.: koeramman).
Vaardig, vlot, vlug ; Courant, loopend,
gangbaar (van munten), gemakkelijk te
verkoopen of te verhandelen; Courant,
o., gangbare munt ; Courant, vr., krant,
nieuwsblad; Courante, yr., snelle dans
op het Fransche tooneel, loopend schrift ;
Courantin, m. (spr.: koerantijn) lanterfanter, loopjongen, vuurpijl die dient om
vuurwerk aan te steken.
Courbature, vr. (Fr.; spr. : koerbatuur).
Afgematheid ; stijfheid in de leden.
Courbe, yr. (Fr.; spr. : koerb). Kromme
lijn; kromhout ; kniegezwel bij paarden;
Courbeeren, krommen, buigen; Courbette, yr. (Fr.; spr. : koerbet), kromme
sprong (van paarden), nederige buiging ;
Courbure, yr. (spr.: koerbuur), kromming,
bocht.
Cour d'amour, m. (Fr.; spr.: koerdamoer).
Minnehof, gerecht in zaken van liefde (in
de middeleeuwen).
Coureur, m. (Fr.; spr.: koereur). Looper,
hardlooper, loopknecht, zwerver; strandlooper (vogel) ; — de nuit (spr.: nuie)
degene die des nachts op straat zwerft.
CourfAhig, (D.). Geschikt om aan het
hof te verschijnen.
Couronne, yr. (Fr.; spr.: koerone).
Kroon, krans ; rustteeken = Fermate;
— dor, oude Fransche gouden munt =
I 6; Couronneeren, bekronen, kronen,
bezet houden; Couronnement, m. (Fr.;
spr.: koeronman), kroning.
Cour pleniêre, vr. (Fr.; spr. : koerpleenjeer). Groote vergadering van de leenmannen aan het hof der koningen van
Frankrijk ; talrijke bijeenkomst van genoodigden.
Cours. Zie Koers.

Courts lours
Coursier, m. (Fr.; spr. : koersjee). Strijdros, harddraver.
Coursing, (Eng ; spr.: koorsing). Jacht
op hazen, vossen en herten, jacht met
hazewindhonden.
Court, (Eng; spr.: koort), (Fr.) cour,

(D.) Hof, Gerichtshof, (Ital.) corte, corte
de giustizia, (Sp.) cork de justicia. Hof,
gerechtshof.
Courtage, m. (Fr. ; spr.: koertaazje),
(Eng.) brokerage, (D.) Courtage, Milkiergebiihr, , (Ital.) senseria, (Sp.) corretaje. Makelaarsloon.
Courtaud, m. (Fr.; spr. : koertoo). Kort
en dik persoon; paard en hond met afgeknipte ooren en staart.
Court-bouillon, m. (Fr.; spr.: koerboeljon). Vocht waarin visch gekookt wordt
en dat bestaat uit water, azijn of witten
wijn, zout, peper, kruidnagels, laurierblad,
schijfjes uien en worteltjes, thym, knoflook
en peterselie.
Court-circuit, m. (Fr.; spr.: koersierkuwie). Kortsluiting in electrische geleidingen.
Courte-haleine, vr. (Fr.; spr. : koertalenn). Kortademigheid.
Courte-paille, yr. (Fr., spr.: koertepaait).
Het lot laten beslissen door het trekken
van verscheidene strootjes, waarvan het
kleinste wint.
Courtepointe, vr. (Fr.; spr.: koertpoaint).
Beddesprei.
Courtier, m. (Fr.; spr. : koertjee), (Eng.)
broker, (D.) Milkier, (Ital.) sensale, (Sp.)
corredor. Makelaar.
Courtine, yr. (Fr.; spr.: koertien). Middenwal tusschen twee bastions.
Courtisan, m. (Fr.; spr.: koertiezan).
Hoveling; Courtisane, yr., vrouw van
verdachte zeden ; Courtiseeren, het hof
maken, vleien.
Court-journal, (Eng. ; spr. : koortjurnel).
Officieele staatscourant.
Court martial, (Eng. ; spr. : maarschul).
Krijgsraad; — of arches (spr.: artschus),
geestelijk oppergerecht; — of chancery
(spr.: tsjenserie), kanselarijgerecht, hoogste
gerechtshof; — of common pleas (spr.:
pliez), hoogste gerechtshof voor burgerlijke
zaken; — of equity (spr : ekkwitie), rechtbank van koophandel die recht spreekt
naar billijkheid; — of exchequer (spr.:
ekstsjekkur), rechtbank der schatkist, gewone rechtbank en rechtbank van koophandel; — of king's bench (spr.: kiengsbentsj), hoogste gerechtshof.
Courtois, (Fr. ; spr. : koertoa). Hoffelijk,
heusch ; Courtoisie, yr. (Fr.; spr.: koertoazie), hoffelijkheid, heuschheid.
Courts jours, mrv. (Fr.; spr. : koerjoer),
(Eng.) at short date, (D.) auf kurzes Ziel,

Cousin
(Ital.) a breve termine, tempo, (Sp.) a corta
plaza. Op korten termijn.
Cousin, m. (Fr. ; spr. : koezein). Neef ;
mug; Cousinage, m. (Fr.; spr.: koezinaazje), neefschap ; Cousine, yr. (Fr. ;
spr. : koezien) nicht. Cousin en cousine
moeten niet verward worden met neveu
en niece; de eersten zijn de kinderen van
iemands ooms en tantes; de tweeden die
van iemands broeders of zusters.
Cousinette of Cousinotte. vr. (Fr.;
spr. : koezinet of koezienot). St. Jansappel.
Cousiniere, yr. (Fr.; spr.: koezienjeer).
Muggenet om een bed of ledekant. Zie
Moustiquaire.
Coussin, m. (Fr.; spr. : koessein). Kussen ;
Coussinet, m. (Fr.; spr.: koessienee),
kussentje, railkussen, rozenappel.
Couteau, m. (Fr.; spr. : koetoo). Mes ;
-- de chasse (spr.: sjas), jachtmes ; Coutelas, m. (Fr.; spr. : koetela), hartsvanger;
Coutelier, m. (Fr. ; spr. : koetu/fre), messenmaker, messenverkooper; Coutellerie,
vr. (spr.: koetelrie), messenmakerij, messenwink el.
Couteline, yr. (Fr. ; spr. : koetelien).
Indische witte of blauwe katoenen stof.
Cofite que coilte, (Fr.; spr. : koetkekoet).
Het koste wat het wil, tot elken prijs.
Coutil, m. (Fr.; spr. : koetii). Tijk, beddetijk.
Coutume, yr. (Fr.; spr.: koetuum). Gewoonte; gewoonterecht in tegenstelling
met het geschreven recht.
Couturier, m. (Fr. ; spr.: koetuurjee).
Dameskleermaker ; kleermakersspier.
Couvade, yr. (Fr. ; spr. : koevaade), (Sp.
Coubada). De bij de Fransche en Spaansche Basken en bij verscheidene andere
volken heerschende gewoonte, volgens
welke inplaats van de kraamvrouw de
man in het kraambed ligt.
Couvert, m. (Fr.; spr. : koeveer). Tafelgereedschap voor een persoon (mes, lepel,
vork, bord, servet, glas) ; briefomslag (Zie
a couvert); Couverture, yr. (Fr.; spr. :
koevertuur), (Eng.) remittance, provision,
cover, ID ) Deckung, (Ital.) provvista, copertura, (Sp.) cubrimiento, provision, dekking
(voor wissels) ; deken, omslag.
Couvre-chef, m. (Fr.; spr. : koevresjef).
Hoofddeksel; hoofdverband; Couvre-face,
m. (Fr.; spr. : — jas), buitenwerk eener
vesting dat alleen door infanterie verdedigd wordt ; Couvre-feu, m., avondklok wier gelui het teeken gaf tot het
uitdooven van licht en vuur in de huizen
der inwoners ; Couvre-pied, m. (Fr.; spr.:
pie), voetdeken ; Couvre-plat, m. (spr. :
— play, schoteldeksel.
Covado, m. Portugeesche el = o,66
meter.
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Covenant, (Eng.; spr. : kovnent). Overeenkomst ; contract ; plechtige overeenkomst tusschen de leden van een kerkgenootschap waarbij zij verklaren dat zij
zich volgens de voorschriften van het
Evangelie zullen gedragen, geloofsverbond ; Covenanter, m., lid van zulk een
geloofsverbond tusschen de Protestanten
in 1586 in Schotland gesloten.
Coventgarden, (Eng. ; spr.: kovventgaawden). Plein in Londen ; — theater,
schouwburg aan dit plein.
Coverdress, (Eng. ; spr. : kuvver dres).
Reisjas, stofjas.
Coviello, m. (Ital.). Uzervreter, pochhans in het Italiaansche blijspel.
Covinus, m. (Lat.). Oud-Britsche zeiswagen.
Cowboy, m. (Eng. ; spr. : koubooi). Koejongen, bewaker der kudden rundvee in
het westen van Noord-Amerika.
Cowcatcher, (Eng. ; spr. : kouketsjur).
Koeienvanger aan locomotieven.
Cowries, (Eng.; spr. : kouriez). Mosselschelpen die door de negers als muntstukken gebruikt worden ; duizend dier
schelpen vertegenwoordigen een waarde
van ongeveer f 0,30.
Coxagra, o. (Lat. en Gr.). Heupjicht;
Coxalgie, yr., pijn in de heup ; Coxalgisch,
aan pijn in de heup lijdend ; Coxarthrocace of Coxitis, vr., ontsteking van het
heupgewricht.
Coxcomb, m. (Eng. ; spr. : kokskoom).
rat, gek.
Coyan, o. Vruchtenmaat en handelsgewicht in Achter-Indic.
Coy . huis, o. Magazijn of winkelhuis
aan de groote rivieren in Noord-Amerika.
C. P. = Comes Palatinus.
Cie. = Compagnie.
C. P. S. = Custos privati Sigilli,
(Lat.). Geheim zegelbewaarder in Engeland.
Cr. = Chroom.
Cr. = Currentis. Van de loopende
maand, van het loopende jaar ; ook =
Circiter, ongeveer.
Crachat, m. (Fr.; spr. : krasja). Spuwsel;
in verachtelijken zin een ordeteeken dat
op de borst gedragen worci t ; Crachement,
m. (spr. : krasjeman), spuwing, ketsen
van een geweer, het zich vertoonen van
gassen bij het afschieten van achterladers ;
Cracheeren, spuwen ; Cracheur, (spr.:
krasjeur), spuwer, rochelpot; Crachoir,
m. (spr.: krasioaar), kwispedoor, spuwbak;
tenir le crachoir, aan een stuk doorpraten.
Cracovienne, yr. (Fr.; spr.: krakovijen).
Poolsche dans zoo genoemd naar de stad

Krakau.
Cradansis, yr. (Gr.). Het slingeren ;
Cradasmos, m., slingering.

Grade
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Grade, y r. (Gr.). Zweefmachinie op het
tooneel om tooneelspelers in de lucht te
doen zweven.
Craffe, y r. (Fr.). Hinderlijke steenlaag
in leigroeven.
Crag, (Eng. ; spr.: kreg). Tertiaire laag
in Engeland met vele versteende weekdieren.
Crate, yr. (Fr.; spr. : kree). Krijt.
Crainte, vr. (Fr.; spr.: kreint). Vrees ;
Craintif, (spr.: kreintief ), vreesachtig.
Crambe, yr. (Lat.). Kool, plantensoort
uit de familie der Cruciferen, — biscocta,
recocta, refietita, opgewarmde kool, oude
kost, nuttelooze herhaling, iets dat telkens
herhaald, voorgekauwd wordt.
Cramoisi. Zie Karmozijn en Karmijn.
Crampe, yr. (Fr.). Kramp ; Crampus,
m., kramp in de kuiten.
Crampon, m. (Fr.). Kram ; ijsspoor bij
het beklimmen van bergen; lastige persoon
die iemand niet loslaat of als een klis
aanhangt ; Cramponneeren, met krammen
vastmaken, op scherp zetten van paarden.
Cran, m. (Fr.). Inkerving, insnijding,
gaatje in een riem, haak aan een ketting.
Crancelin, m. (Fr.; spr.: kranselein).
Kransje, kroontje in de wapenkunde.
Crane, m. (Fr.). Schedel; flinke vent,
kraan van een kerel ; als bvnw. kranig ;
Cranerie, yr., kranigheid.
Craneneck, (Eng.; spr.: kreennek).
Zwaanshals aan rijtuigen.
Cranion, yr. (Gr.). Schedel; Craniognomiek, yr. (Gr.), bepaling van de verstandelijke vermogens en neigingen uit
den vorm van den schedel ; Craniographie, yr., beschrijving van den schedel;
Cranlohaematoncus, m., bloedgezwel aan
den schedel; Cranioiden, mrv., vermoedelijke versteeningen van menschenhersens ; Cranioloog, m., schedelkundige ;
Craniologie, vr., schedelleer van dr. Gail
(Zie Phrenologie); Craniologisch, wat
de schedelleer betreft ; Craniomant, m.,
waarzegger uit schedels ; Craniopathie,
vr., schedelziekte; Cranioscoop, m., schedelbeschouwer, schedelonderzoeker; Cranioscople, y r., schedelonderzoek, schedelbeschouwing ten einde de verstandelijke
vermogens en zedelijke neigingen te bepalen ; Craniostenosis, yr., vernauwing
van den schedel ; Craniotoom, m., schedelboor (Zie Trepaan); Craniotomie, yr.,
doorboring van den schedel, verbrijzeling
van den schedel bij de geboorte.
Granter, m. (Gr.). Verstandskies; eig.
de voleindiger.
Crapaud, m. (Fr.; spr. : krapoo). Padde;
lage leunstoel; klauwzeer bij paarden en
schapen ; — du marais (spr. : maree),
moeraspad, scheldnaam der Girondijnen

Cravate
gedurende de eerste Fransche omwenteling ; Crapaudine, y r., duif die opgediend
wordt in den vorm van een padde.
Crapule, yr. (Fr.; spr.: krapuul). Liederlijkheid ; vuile kerel, smeerlap ; Crapula, vr. (Lat.), roes, hoofdpijn na den
roes; Crapuleeren, een liederlijk leven
leiden ; Crapuleus, liederlijk, beschonken ;
Crapulados, m., slechte sigaar, stinkstok.
Craquele, m. (Fr. ; spr.: krakelee). Porselein of glas met fine regelmatige
barstjes.
Craquelin, m. (Fr.; spr.: krakelein).
Krakeling.
Craquerie, yr. (Fr. : spr.: krakrie).
Bluf ; Craqueur, m. (spr.: krakeur), bluffer, opsnijder.
Gras, (Lat.). Morgen. Zie Hodle.
Craslographie, vr. (Gr.). Beschrijving
der temperamenten; Crasiologie, yr.,
leer van de juiste menging der sappen
in het dierlijk lichaam.
Crasis, yr. Vermenging, samentrekking
van twee lettergrepen tot eene, vermenging van den eindklinker van het eene
met den beginklinker van het volgende
woord (in de Grieksche spraakleer); behoorlijke menging der sappen.
Crassa of Pingui Minerva, (Lat.).
Zonder geleerdheid, zonder kunst.
Crassamentum, o. (Lat.). Het dikke bezinksel eener vloeistof ; het dikke stolbare
deel van het bloed.
Crassane, yr. (Fr.). Bergamotpeer.
Crasse, yr. (Fr.). Metaalschuim, metaalslakken ; vuiligheid, smerigheid ; hamerslag ; verregaande gierigheid.
Crassitudo, yr. (Lat.). Dichtheid; ruwheid.
Crassula. Dikblad, plantensoort uit de
familie der Crassulaceen.
Crastinatie, yr. (Lat.): Uitstel, verschuiving ; Crastineeren, uitstellen, verschuiven.
Crataegus. Plantensoort uit de familie
der Rosaceen.
Crate, (Eng.; spr. : kree f). Mand voor
het vervoeren van aardewerk en andere
breekbare waren.
Cratêre. Zie Krater.
Crateroma, o. Mengsel van koper en
zink, geel koper.
Gratis, y r. (Lat.). Vlechtwerk, horde,
takkebos, schanskorf.
Cravache, yr. (Fr., spr.: kravasje).
Karwats; Cravacheeren, met een kar-.
wats slaan.
Cravan, m. Rotgans.
Cravate, m. (Fr. ; spr.: kravat). Croatisch paard ; Croatische ruiter.
Cravate, yr. Halsdas ; vaandelversiering; ordelint van een commandeur.
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Cravate de blanc, (Fr.). Witgedast.
Crayer, (Eng. ; spr. : kreer). Klein
vaartuig met drie masten.
Crayon, m. (Fr. ; spr.: kreijon). Potlood,
teekenkrijt ; potloodteekening ; Crayonneeren, met potlood of krijt teekenen,
schetsen.
Crazia, yr. (Ital.). Voormalige zilveren
munt te Florence = f o,o25.
Crea, yr. (Sp.). Soort van wit linnen.
Creance yr. (Fr.; spr.: kreeans), (Eng.).
claim, (D.)
' Forderung, (Ital.) credito,
(Sp.) credito. Schuldvordering.
Creas, o. (Gr.). Vleesch.
Creatiaan, m. Aanhanger van de door
de kerkvaders verdedigde leer dat God
de ziel van den mensch schept en ze bij
de bevruchting of veertig dagen na de
ontvangenis met het lichaam verbindt;
Creatianisme, o., deze leer ; Creatie,
yr. (Lat.), schepping, benoeming tot een
ambt; Creatief, scheppend ; Creator, m.
(Lat.) ; schepper.
Creaticolae, mrv. (Gr.-Lat.). Vereerders
van het vleesch. Zie Monophysiten.
Creatine, vr. (Gr.). Het kristalliseerend,
stikstofbevattend deel van vleeschextract.
Creatophagie, yr. Het vleescheten ;
Creatophagisch, vleeschetend.
Creatuur, yr. Schepsel ; gunsteling en
aanhanger van een voornaam persoon
aan wien hij zijn geluk te danken heeft;
slechte vrouw.
Crebriteit, yr. (Lat.). Menigvuldigheid,
dichtheid ; Crebro, menigvuldig, dikwijls.
Crecelle, yr. (Fr.; spr. : kreesselle).
Ratel.
Crèche, vr. (Fr.; spr. : kreesj). Krib;
kinderbewaarplaats.
Credat Judaeus Apella, (Lat.). Laat
de Jood Apella dat gelooven, d.i. maak
dat een ander wijs (Horatius, satire 1,5).
Credemnon, o. (Gr.). Hoofddoek, sluier.
Credence, yr. (Fr. ; spr. : kreedans).
Dientafel ; tafel 'bij het altaar; spijskamer.
Credenda, mrv. (Lat.). Geloofsartikelen;
Credentiales of — litterae, geloofsbrieven.
Credere, (Lat. en Ital.). Gelooven, toevertrouwen, ter leen geven ; Credibel,
geloofwaardig, geloofbaar ; Credibiliteit,
yr., geloofwaardigheid.
Credit, m. (Fr.; spr.: kreedi), (Eng.)
credit, D. Kredit, (ital.) credito, (Sp.)
credito = Avere en Avoir. Vertrouwen
(in den handel), vertrouwen op iemands
eerlijkheid en soliditeit; in koopmansboeken datgene wat men te vorderen
heeft, in tegenstelling met debet. (Zie
Krediet).
, Crediteeren, (Fr.) crediter, porter au
credit, (Eng.) to credit, to carry to the
BAALE, Handboth.
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credit, (D.) kreditieren, gutschreiben, (Ital.)
accreditare, porre al credito, (Sp.) acreditar,
goner al credito, aan de creditzijde boeken,
krediet verleenen.
Creditor, m. (Lat.), (Fr.), creancier,
crediteur, (Eng,) creditor, (D.) Kreditor,
Glaubiger, (Ital.) creditore, (Sp.) acreedor.
Crediteur, schuldeischer;— antichreticus(=
Antichresist (z. a) — chirographarius
(= Chirographarische crediteur (z. a.);
— hypothecarius, hypothecaire schuldeischer, die een onroerend goed tot
onderpand heeft ; — pignoraticius, schuldeischer die een roerend goed (b.v. meubelstukken) tot onderpand heeft; Creditum,
o. het toevertrouwde, het uitgeleende,
schuld.
Credo, (Lat.). Ik geloof ; Credo, o.,
geloofsbelijdenis ; Credo quia absurdum
est, ik geloof het omdat het ongerijmd
is (grondstelling van eenige kerkvaders).
Creduliteit, yr. (Lat.). Lichtgeloovigheid ; Creduliteitseed, m., verzekering
onder eerie, dat men iets voor waar houdt.
Craeren. Scheppen, instellen, benoemen, vormen, oprichten ; een rol creeeren,
een rol voor het eerst spelen.
Creek, (Eng.; spr.: kriek). Kreek, kleine
rivier, beek.
Cremaillêre, yr. (Fr.; spr. : kreemaljeer).
Ketting waaraan een ketel han&t; tandrad ;
soort van vestingwerk ; chemtn de fer a
cremaillére, tandradspoorweg; pen re la
cremailTdre, een woning die men pas
betrokken heeft inwijden door het geven
eener partij.
Cremaster, m. (Gr.). leder voorwerp
waaraan of waardoor iets opgehangen
wordt ; haardijzer ; teelbalspier.
Cremathra, yr. (Gr.). Hangmat, hangmand ; op het tooneel een werktuig om
een tooneelspeler zwevend voor te stellen.
Crematie, yr. (Lat.). Lijkverbranding ;
Crematorium, o., oven voor het verbranden van lijken.
Crembalon, o. (Gr.). Een soort castagnette, waarmede men bij het dansen
de maat aangaf.
Crème, yr. (Fr; spr. : kreem). Room;
gerecht van melk en eieren; het fijnste,
het beste ; de voorname lieden ; — fouettie,
(spr.: foatee), geslagen room ; Crémerie,
yr. (Fr.; spr. : kreemerie), melkinrichting ;
Cremeux, met veel room.
Crementum, o. (Lat.). Toeneming, aangroei; buigingslettergreep, verlenging van
een woord.
Cremnobaat, m. (Gr.). Iemand die
steilten beklimt, iemand die hoogdravende
woorden gebruikt.
Cremnometer, m. Werktuig om hellingen te meten.
22
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Cremnoncus, m. (Gr.). Zwelling der
schaamlippen; Cremnoncosis, vr., verzwering der schaamliTpen.
Cremometer, m. Werktuig dat dient
om de hoeveelheid room, die in de melk
aanwezig is, te bepalen.
Cremoneesche viool, yr. Beroemde
te Cremona vervaardigde viool.
Cremor, m. (Lat.). Room; — tartan,
gezuiverde wijnsteen; — tartan ammoniacalis, wijnzure kaliammoniak ; — tartan boraxatus, boraxwijnsteen; — tartan
solubilis, oplosbare wijnsteen.
Crena, yr. (Lat.). Kerf, insnede.
Creneau, m. (Fr.; spr.: kreenoo). Kanteel; schietgat voor geweervuur ; kleine
ruimte tusschen afdeelingen soldaten ;
Creneleeren, met schietgaten voorzien,
kartelen (van munten), uittanden.
Crenologie, yr. (Gr.). Kennis der geneeskrachtige bronnen.
Crenophylax, m. (Gr.). Opzichter over
de bronnen.
Creool, m. (Van bet Spaansch criollo,
in het land zelf geteeld). Kind van Europeesche ouders in Amerika en Westindie;
Creoolsche, yr., kind van Europeesche
ouders.
Creoline, yr. Ontsmettingsmiddel dat
uit koolwaterstof en karbol bestaat.
Creophaag, m. (Gr.). Vleescheter;
scheldnaam naar aanleiding van de Luthersche leer van het Avondmaal; Creophagie, yr. = Creatophagie.
Creosoot, o. (Gr.). Van creas, vleesch,
en sozein, redden. Bederfwerende vloeistof, die gebruikt wordt om vleesch en
andere stoffen te bewaren.
Crêpe, m. (Fr., spr.: kreep). Krip,
fibers, rouwband ; gekroesd haar ; — de
Chine, zijden stof voor japonnen, Chineesch krip.
Crepe, yr. (Fr.). Dunne pannekoek,
flensje.
Crepeeren, (Fr.). Doen kroezen (van
het haar).
Crepeeren, (Lat.). Sterven; barsten.
Crepi, m. (Fr.). Pleisterkalk.
Crepida, vr. (Lat.). Sandaal, lage
schoen,pantoffel; ne, sutor, supra crept.dam. Zie Apelles.
Crepido, yr. (Lat.). Gemetseld fundament; voetstuk ; rand; dam.
Crepidoliet, m. Pantoffelmossel.
Crepidoma, o. (Gr.). Onderbouw van
een huis.
Crepine, yr. (Fr.; spr.: kreepien).
Zwaar kwastwerk ; Crepinette, vr. (Fr. ;
spr.: kreepienet), in een darmnet gewikkelde worst.
Crepis. Plantensoort uit de famine der

Composita.
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Crepitatie, yr. (Lat.). Geknetter, gekraak; het knarsen van gebroken beenderen; ook het knarsen van gewrichten;
Crepiteeren, knetteren, kraken, knarsen.
Crepitus ventris, m. (Lat.). Wind,
veest.
Crepon, m. (Fr.). Zwaar krip; haarkussen.
Crepu, (Fr.). Gekroesd, gekronkeld.
Crepundia, mrv. (Lat.). Klapper, kinderratel.
Crepusculaire, (Fr.). Wat de schemering betreft ; Crepuscule, m. schemering ;
Crepuscularia, mrv., nachtvlinders.
Cresc. = Crescendo (Ital.; spr.: kresjendo). In sterkte toenemend (van tonen);
Cresceeren, (Lat.), groeien, wassen, toenemen; Crescent, (Lat.), groeiend, wassend, toenemend ; Crescent, (Eng.), halve
maan, Turksche vlag, huizenrij in den
vorm eener halve maan; Crescentia, vr.,
de groeiende ; Crescentie, vr., groei,
wasdom ; Crescentinegaren of Bawella,
soort van floretzijde.
Creseau, m. (Fr. ; spr.: kreezoo). Gekeperde wollen stof.
Cresentina, vr. (Ital.). Geroosterd
brood met olie, zout en peper.
Cresima, yr.(Ital.) = Chrisam. (z. a.).
Cresselle, vr.(Fr.). Ratel die vroeger
gebruikt werd om in de goede week de
godsdienstoefeningen in de Catholieke
kerk aan te kondigen. Zie Crecelle.
Cresta, yr. (Ital.). Hanekam; kam van
een gebergte.
Greta, vr. (Lat.). Krijt; — alba, wit
krijt; nigra, zwart krijt ; rubra,
rood krijt.
Greta of Candia. Eiland in de Middellandsche Zee.
Crete, yr. (Fr. ; spr.: kreet). Hanekam;
kam van een gebergte; helmkam ; kruin
van het glacis.
Cretenser, m. Bewoner van het eiland

Creta.
Cretin, m. (Fr.; spr.: kreetein). Persoon
die zeer achterlijk is in lichamelijke en
verstandelijke ontwikkeling, met een misvormd hoofd, een kropgezwel en lange
armen, idioot in de Alen en Pyreneen;
Cretinisme, o., gebrekkige en achterlijke
ontwikkeling van geest en lichaam, idiotisme in de hooge gedeelten van een
gebergte (Salzburg, Wallis, Piemont, Navarre).
Cretio, yr. (Lat.). Verklaring dat men
bereid is een erfenis te aanvaarden.
Creton-brood, o. (Fr.-D.). Bezinksel
van rundervet, voedsel voor honden en
varkens.
Cretonne, vr. (Fr.). Sterk wit linnen
met schering van hennep en inslag van vlas.
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Creusage, m. '(Fr.; sfor. : kreuzaasje).
Het uithollen; het diep insnijden bij het
graveeren.
Creuset, m. (Fr.; spr.: kreuzee). Smeltkroes.
Crevasse, yr. (Fr.; spr.: krevas). Scheur,
kloof ; Crevasseeren, doen barsten,
splijten.
Creve-Coeur, m. (Fr.; spr. : kreevekeur).
Hartzeer, verdriet.
Crevellen, mrv. Kleine olifantstanden
in Guinea.
krevel).
Crevette, yr. (Fr.; spr.
Garnaal.
Cri, m. (Fr.). Schreeuw, gil, kreet ;
geroep, geschreeuw, gegil; gekras, geruisch ; Criage, m. (Fr. ; spr.: kriaazie),
omroepersambt; Criant, schreeuwend,
hemeltergend; Criard, m. schreeuwleelijk.
Cribbage, (Eng.; spr. : kribbidzje). Engelsch kaartspel voor twee personen.
Cribratie, yr. Zifting; Cribriform, zeefvormig ; Cribreus, zeefachtig; Cribrum,
o. (Lat.), zeef.
Cric, m. (Fr.; spr.: kriek). Dommekracht,
winde.
Cricket, o. (Eng.). Soort van balspel.
Cricoidisch. Ring- of cirkelvormig.
Cricotomie, yr. (Gr.). Doorsnijding van
het 1raakbeen in het strottenhoofd.
Cricri, m. (Fr.). Krekel; soort van
fluitje, waarmede het geluid dat de krekel
maakt, nagebootst wordt.
Crid = Kris.
Crida, yr. Omroeping ; gerechtelijke
verkoop; faillissement.
Cride, yr. (Fr. ; spr.: krieee). Gerechtelijke omroeping, aankondiging van een
verkooping; openbare verkooping, vischafslag; Crieur, m. (Fr.; spr.: kriejeur),
omroeper, afslager.
Crima, o. (Gr.). Oordeel; Crimatologie,
yr., leer der oordeelen ; Crinomena, mrv.,
ken- of onderscheidingsteekens ; Crinomenon, o., kenteeken.
Crimen, o. (Lat.). Misdaad ; — abigeatus
(z. a.) ; abortus (z.a.); adulterii, echtbreuk ; ambitus, omkooping ; ambitus
saecularis, het door list verkrijgen van
een ambt; — autochiriae, zelfmoord; —
capitale, halsmisdaad, misdaad die met
den dood gestraft wordt ; — concussionis,
geldafpersmg; consummatum, voltooide
ecclesiastkum, misdaad tegen
misdaad ;
de kerk ; — effracti carceris, het uitbreken
uit de gevangenis ; expilatae hereditatis,
het rooven van een erfenis; — ja/sae
monetae, muntvervalsching, bedriegelijke
namaking van munten ; falsi, schriftvervalsching; —flagrans, misdaad welker
bedrijver op heeterdaad betrapt is; —
fractae pads publicae, verstoring der

Crimineel
openbare rust; — fraudatae annonae, opkooping van granen, het opdrijven der
prijzen der granen ;
laesae majestatis,
majesteitsschennis; laesae nationis,
misdaad tegen het gansche yolk; — laesae
venerationis, majesteitsschennis in beperkten zin ; legitimum, misdaad waartegen
straf bedreigd is ;
occultum, verborgen
misdaad; parricidii, bloedver
wantenmoord ; — peculatus, verduisterin& van
staatsgelden ; — pejerationis, memeed;
- perduellionis, hoogverraad; — perjurii,
eedbreuk ; raptus, menschenroof, maagdenroof, vrouwenroof ;
refietundarum,
afpersing door ambtenaren gepleegd;
sacrilegii heiligschennis ; — stellionatus,
bedriegelijke bevoordeeling, verkoop van
een voorwerp dat aan een ander persoon
toebehoort ; — stupriviolenti, verkrachting ;
— termini moti, verplaatsing der grenssteenen ; vindictae privatae, eigen
richting, het zich zelven recht verschaTen;
- vis, gewelddadigheid; Criminalist, m.,
kenner van of hoogleeraar in het strafrecht; Criminaliteit, yr., schuld, strafbaarheid, het begaan van misdaden;
Criminaliter, lij fstraffelijk ; Criminatie,
yr., beschuldiging, aanklacht ; Criminator, m., beschuldiger, aanklager; Crimineeren, valsch beschuldigen.
Crimineel, (Lat.). Strafrechterlijk; Crimineele anthropologie, vr., wetenschappelijk onderzoek, dat zich bezig hotidt
met het bestudeeren van de lichamelijke
en geestelijke kenmerken, die zich bij
den misdadiger vertounen. Op dit gebied
is zeer bekend de Italiaan Lombroso,
volgens wren er een misdadigerstype
bestaat, dat zich juist door die kenmerken
van den niet-misdadigen mensch onderscheidt. De kenmerken worden verklaard
door een terugslag op de eigenaardigheden van primitieve volken, bij wie
b. v. kindermoord en kannibalisme niet
als misdaden golden. De leer van Lombroso is vooral in Frankrijk door Lacassagne, die alien nadruk legt op de omgeving, waarin de misdadiger is grootgebracht, scherp bestreden. Als beoefenaars
der C. a. zip nog te vermelden de Italianen Ferri en Garofalo ; Crimineele ins=
title, yr., strafrechtspleging; Crimineele
rechtbank, yr., rechtbank voorstrafzaken;
Crimineele sociologic, vr., wetenschappelijk onderzoek der misdaad, als maatschappelijk verschijnsel en van de middelen te harer bestrijding; Crimineele
statistiek, yr., wetenschappelijk overzicht van de strafrechtspleging in een
land gedurende een bepaalde tijdruimte;
Crimineele vervolging, het te recht
doen staan van een misdadiger en de
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middelen om daartoe te geraken; Crimineel proces, o., strafrechterlijk rechtsgeding.
Grin, m. (Fr.; spr.: krein). Haar uit de
manen en den staart van een paard; —
d'Afrique, Afrikaansch haar, vezels van
Chamaerops (z. a.) humilis ; — vegetal
(spr. : veezjeetal), plantenvezels die tot
opvulling gebruikt worden ; Crineus,
hang, behaard.
Crinoline, o. (Fr. ; spr. : krinolien).
Wijd uitstaande vrouwenonderrok die
onder bet Tw eede Fransche keizerrijk
(I852-187o) in de mode was.
Crinositeit, yr. (Lat.). Harigheid.
Crinum. Plantensoort uit de familie
der Amaryllidaceen.
Criobolien. Zie Taurobolien.
Criollos, mrv. (Sp. ; spr.: krioeljos). Zie
Creool.
Crique, yr. (Fr. ; spr.: kriek). Kreek.
Crisis, yr. (Gr.), (Fr.) crise, (Eng.) crisis,
(D.) Krisis, (Ital.) crisi, (Sp.) crisis. Beslissing, keerpunt, beslissende wending
vooral bij ziekten ; schaarschte van het
geld; stilstand in den handel veroorzaakt
door overdreven speculaties en vergezeld
van veel faillissementen.
Crispatie, vr. (Fr.). Kronkeling, rimpeling, het kroezen ; samentrekking der
zenuwen ; Crispatuur, yr., deeg voor
gebak ; Crispeeren, kroezen, rimpelen,
doen krimpen ; aderen waarin gesneden
is ietwat omdraaien om het bloed te
stelpen.
Crispin, m. (Fr. ; spr. : kriespein).
Stumperachtige bediende in het blijspel,
naar de rol van een bediende in een
blijspel van Raimond Poisson in 166o.
Crispinade, yr. Geschenk op kosten
van een ander, op de wijze van SintCrispinus, die, naar men zegt, van gestolen
of ten minste onbetaald leder schoenen
heeft gemaakt om ze aan de armen te
geven.
Crispine, y r. (Fr.). Vrouwenmanteltje.
Crissaneurysma, yr. (Gr.). Krampachtige verwijding of uitzetting van de
polsader.
Crissum, o. Stuitje der vogels.
Crista, yr. (Lat.). Kam, vederbos; —
lacrimalis, tranenkam ; — nasalis, bovenkaak.
Cristaciten, mrv. Versteende hanekammen, uitgetande oesterschelpen.
Criticisme, o. Het door Kant ingesteld
wijsgeerig onderzoek van het kenvermogen ; Criticaster, m., kleingeestige
beoordeelaar, vitter; Criticomanie, yr.,
overdreven zucht om te beoordeelen, vitzucht ; Criticus, m., beoordeelaar van
letterkundige werken, kunstrechter ed.
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tiek, yr., beoordeeling van letterkundige
voortbrengselen en kunstwerken; Critisch, beoordeelend, onderzoekend; Critiseeren, beoordeelen, onderzoeken, heke-len, vitten; Critomanie = Criticomanie.
Criterium, (mrv. Criteria), o. (Gr.).
Ken- of onderscheidingsteeken; richtsnoer.
Crithe, yr. (Gr). Zweertje aan het
ooglid in den vorm van een gerstekorrel
(strontje); Crithiasis, yr., het zich overeten aan gerst, ziekte der paarden; Crithologie, yr., inzameling van gerst; Crithomantie, yr., waarzegging uit gerstemeel.
Crithmum. Plantensoort uit de familie
der Umbelliferen.
Critici dies, mrv. (Lat.). Beslissende
dagen, in een acute ziekte gewoonlijk de
7de, ii.de of 2iste dag.
Crizot, m. (Fr. ; spr. : kriezoo). Soort
van spinsbek dat vroeger voor het vervaardigen van horlogekassen gebruikt
werd.
C. R. M. Afkorting van Candidatus
Reverendi Ministerii, candidaat voor
het predikambt.
Crnagora en Cernagora. Servische
naam van Montenegro.
Croc, m. (Fr.; spr. : kroo). Haak, bootshaak ; hoektand ; Croc-en-jambe, m. (Fr.;
spr.: krokanjanbe), het beentjelichten, den
voet lichten.
Crocalisch, (Gr.). Kiezelsteenachtig.
Croccia, (Ital. ; spr.: krotsja), Crocea,
yr. (Lat.). Roode kleeding der kardinalen.
Croche, yr. (Fr. ; spr.: krosje). Achtste
gedeelte eener noot in de muziek.
Crochet, m. (Fr. ; spr.: krosjee). Haakje;
voddenrapershaak ; haaksleutel; draagzeel der kruiers; gifttand; kromming ;
Crocheteeren, opensteken van een slot;
Crocheteur, m. (Fr. ; spr.: krosjeteur),
opensteker van sloten, inbreker; Crochets,.
mrv. (spr.: krosjee), haakjes in schrift en
druk, haarlokken aan de slapen (Zie
Accroche-coeurs).
Crocia, vr. (Ital.; spr.: krotsja). Bisschopsstaf, kromstaf ; Crociata, yr. (Ital.: spr.:
krotsfata), kruistocht, het geld dat men
betalen moest als men niet aan een
kruistocht deel nam ; in Spanje en Portugal betaling voor het niet houden van
sommige kerkelijke feestdagen; Crociati,
mrv. (Ital.), kruisvaarders, de in 1848 in
den Kerkelijken Staat georganiseerde
vrijscharen.
Crocidisme, o. of Crocydismos, m.
(Gr.) = Carphologie.
Croci floris, mrv. (Lat.). Saffraanbloemen of meeldraden; Crocine, yr., kleurstof die in saffraan voorkonit.
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Crocione, m. (Ital. ; spr. : krotsjoone).
Voormalige Milaneesche zilveren munt
= I 3.25.
Crocomagma, o. (Gr.), Saffraanzalf.
Crocus. Saffraan, plantensoort uit de
familie der Iridaceen, — airis, koperb
g roen.
Crocydismos, m. (Gr.). Zie Carphologie
en Crocidisme.
Crocydoliet, m. (Gr.). Blauwijzersteen.
Crocylegmos, m. (Gr.) = Crocydismos.
Croesus of Cresus, (Gr.). Laatste
koning van Lydie beroemd door zijn
rijkdom.
Crofters of Crafters, mrv. Kleine
boeren in Schotland.
Croisade, yr. (Fr. ; spr.: kroazaad).
Kruistocht ; Crosse, m. (Fr.; spr.: kroazee),
kruisvaarder.
Croft* (Fr.; spr.: kroazee). Gekruist,
gekeperd ; Croiseeren, kruisen, over
elkander slaan, ontmoeten; Croisee, yr.
(Fr.; spr.: kroazee), raam, venster.
Croissant, m. (Fr.; spr.: kroassan).
Wassende maan, halve maan, halve.
maansbroodje.
Croix, yr. (Fr.; spr.: kroa). Kruis ;
ridderkruis.
Crokias, m. Saffraangeel edelgesteente.
Crokisch, Saffraangeel.
Croma, yr. (Ital.). Verhooging of verlaging met een halve foot; achtste van
een foot; Cromatico. Zie Chromatisch.
Cromlech, m. Keltische kring van
steenen, hunnebed.
Crommyomantie, yr. (Gr.). Waarzeggerij uit uien : Crommyoxyregmie, yr.,
oprisping na het gebruiken van uien en
azijn.
Cromorne, m. (Fr.). Orgelstem die op
de fagot gelijkt.
Crone, (Eng.; spr.: kroon). Oude vrouw ;
oude ooi (schaap).
Cronide, m. (Gr.). Zoon van Cronos
(Saturnus) d. i. Jupiter, die ook den bijnaam Cronion draagt ; Cronien = Saturnalien.
Crookesiet. Thallium houdende delfstof
in Zweden.
Crop, (Eng.). Oogst.
Croquade, yr. (Fr.; spr.: krokaad).
Schets van een schilderij; Croquant, m.
(spr.: krokan), schooier, arme drommel,
scheldnaam voor de onder Hendrik IV
in Guienne opgestane boeren; als bvn.
knappend; Croquante, yr. (Fr.; spr.:
krokante), amandeltaartje; Croquants,
mrv. (spr. : krokan), gebrande amandelen ;
Croque-mitaine, m. (Fr.; spr.: krokmieleen), boeman ; Croque-mort, m. (Fr.;
spr. : krokmor), lijkdienaar ; Croque-note,
m. (Fr. ; spr.: kroknot), muzikant die zon-
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der smaak en gevoel speelt, notenvreter;
Croqueeren, knappen, oppeuzelen, vluchtig schetsen; Croquet, m. (Fr. ; spr.:
krokee), zeer hard amandelbeschuit ; Croquet (Eng. ; spr. : krokket) spel waarbij
houten ballen met houten schoppen voortgestooten worden ; Croquette, yr. (Fr.;
spr. : krokket), met fijngehakt vleesch of
garnalen gevuld gebak ; Croqueur, m.
(Fr.; spr. : . krokkeur), snoeper, oppeuzelaar, verleider; Croquis, m. (Fr.; spr.:
krokkie), ruwe schets met potlood, pen
of penseel.
Crosse, yr. (Fr. ; spr. : kros). Herdersstaf, bisschopsstaf, kromstaf ; geweerkolf.
Crossette, vr. (Fr. ; spr. : krosset). Loofwerk aan de lijsten van deuren en ramen.
Cross-way, (Eng ; spr. : kroswee). Kruisweg.
Cross-wind, (Eng.). Zijwind, ongunstige
wind.
Crotalaria. Plantensoort uit de familie
der Leguminosen.
Crotalon, o. (Gr.). Ratel, dansklapper.
Crotaphites, m. (Gr.). Spier in den slaap
van het hoofd.
Crotaphion en Crotaphium, o. (Gr.).
Het kloppen in de slapen.
Crotchet, (Eng.; spr.: krotsjet). Haak ;
achtste deel eener foot ; nuk, gril.
Croton. Plantensoort uit de familie der
Euphorbiaceen, uit het zaad dezer plant
wordt de Crotonolie verkregen, die een
sterk purgeermiddel is.
Crott. Op een viool gelijkend instrument
der Schotsche barden.
Crottin, m. (Fr.; spr.: krottein). Paardendrek, paardevijgen.
Croupe, yr. (Fr. ; spr.: kroep). Kruis
van het paard.
Croupier, m. (Fr.; spr. : kroefiee). Degene die bij hazardspelen de bank houdt
en het spel regelt ; stille geldschieter.
Croustade, yr. (Fr. ; spr.: kroestaad).
Korst voor pasteitjes.
Croilte, yr. (Fr.; spr.: kroet). Korst;
roof ; slechte schilderij, prul.
Crouton, m. (Fr.; spr.: kroeton). Stukje
in boter gebakken brood; kladschilder;
iemand die de sleur volgt, routineman.
Crown, (Eng.; spr.: kroun). Kroon;
zilveren munt ter waarde van 5 shillings
of 3 gulden ; Crownglass (spr.: glaas),
kroonglas, glas voor achromatische (z.a.),
verrekijkers, Engelsch vensterglas.
Croyabel, (Fr.; spr.: kroajabel). Geloofbaar ; Croyant, m. (Fr.; spr.: kroajan),
geloovige.
Crozophora. Plantensoort uit de familie
der Euphorbiaceen, lakmoeskruid.
Crt. of Ct. :-:--- Courant.
Cr. Tart. = Cremor Tartars.

Cruche
Cruche, yr. (Fr.: spr.: kruusje). Kruik;
onnoozele hals, domkop.
Cruciaal, (Lat.). In den vorm van een
kruis; Cruciati, mrv., munten der Grieksche
keizers met het kruis van Christus er op;
Cruciatie, yr.,kruisiging; Cruciferen,
mrv., kruisbloemige planten; Cruciferisch,
kruisdragend ; Crucifix, o., kruisbeeld,
beeld van den gekruisigden Verlosser ;
Crucifixie = Cruciatie.
Cruciada, yr. Kruistocht; geestelijk
genootschap dat vroeger in dienst stond
van de geloofsrechtbank ; Cruciet, m.,
kruissteen ; Crucigeri, mrv., kruisdragers
(naam van verscheidene geestelijke vereenigingen), kruisbroeders, kruisridders;
Crucis (dies), kruisdag, derde quatember
of Woensdag na de kruisverheffing ;
Crucis judicium, o. (Lat.), kruisgericht,
godsoordeel.
Crudeel, (Lat.). Wreed; Crudeliteit,
yr., wreedheid.
Cruditeit, yr. (Fr.). Rauwheid, onverteerbaarheid ; Cruditeiten, mrv., onverteerbare dingen ; Cruditatie, yr., onvermogen om te verteren.
Crudos. Soort van Brabantsch linnen.
Crudozilver, o. Ruw zilver dat nog
met andere stoffen vermengd is.
Crue, yr. (Fr.; spr.: kru). Het wassen
van het water in een rivier ; groei.
Cruel, (Fr.; spr : kruuel). Wreed, onmenschelijk ; verschrikkelijk ; Cruaute,
(Fr.; spr.: kruootee), wreedheid, onmenschelijkheid.
Cruentatie, yr. (Lat.). Het bloedig
maken ; Cruentationis jus. Zie Jus.
Crumenae vesicae, mrv. Holten in de
waterblaas.
Cruor, m. (Lat.). Geronnen bloed ; rood
bestanddeel van het bloed.
Crupillarius (Cruppellarius), m. (Lat.).
Geharnaste strijder (bij de Garners).
Crupper, (Eng.). Staartriem.
Cruraal. Wat de dij betreft ; Cruraalspier, vr., dijspier.
Crus, o. (Lat.). Been, dij, kuit.
Crusade, yr. Spaansche en Portugeesche kruisdaalder, in zilver = f 1,20, in
goud = f 3,6o.
Cruses, yr. (Ital.). Zemelen ; Cruscanten, mrv., ijverige aanhangers der Accademia della crusca (z. a.), taalzuiveraars.
Crushergauge, (Eng. ; spr. : krusjurgaodzj). Toestel om de drukking der gassen
in den loop van een vuurwapen te meten.
Crusta, yr. (Lat.). Korst, schors, schaal,
schub ; Crustacea, yr. mrv., Crustaceae,
Crustacean, mrv., schaaldieren ; Crustaceologie,vr.,leer of beschrijving der schaaldieren; Crustaceoloog, m., kenner der
schaaldieren; Crustacieten,mrv.,versteen-
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de schaaldieren; Crusta dentium, email of
glazuur der tanden; — inflammatoria,
spekhuid; — lactea, melkkorst, uitslag in
het haar en op het gezicht van kinderen
die aan de borst zijn of gezoogd worden;
— petrosa, steenachtig cement op de
tanden van vele plantenetende zoogdieren;
— phlogistica, vel dat door ontsteking
ontstaat ; — lactea puerfterarum, uitslag
bij kraamvrouwen; — pruriginosa, dauwworm ; — serpiginosa = — pruriginosa;
— villosa ventriculi et intestinorum, in-

wendige bekleeding van de maag en
ingewanden.
Crustarii, mrv. Etsers op metaal ;
Crustatie, vr. (Lat.), omschorsing, omkorsting = Incrustaat ; Crusteeren, met
een korst of schors bedekken; Crustodermen, (Lat.-Gr.), visschen met een
korstachtige en harde huid, b. v. de
pantservisch ; Crusteus, korstig ; Crustuleeren, (Lat.), vooruit eten.
Crustische instrumenten, mrv. (Gr.Lat.). Slaginstrumenten b. v. trom, pauk,
bekkens.
Crustulum, o. (Lat.). Klein suikergebak ; Crustum, o., gebak.
Crux, yr. (Lat.). Kruis ; marteling, pijniging ; processie met het kruis en de
daarbij gebruikelijke litanie; — gestatoria,
draagkruis dat vciOr een patriarch, een
primaat of een metropoliet als eereteeken
uit gedragen wordt ; — interpretum, kruis
der uitleggers of verklaarders, moeilijk
te verklaren plaats in een schrijver of
in een geschrift ; — nigra, groote Gregoriaansche litanie die in een met rouwfibers behangen kerk gezongen wordt.
Cruzado, m. = Crusade.
Cryerisch. Koud bij het aanvoelen.
Crymodes, (Gr.). I Jskoud ; koud (van
koortsen); Crymodynie, vr., huivering ,
Crymosis, yr., ziekte tengevolge van
verkoudheid.
Cryoliet, m. (Gr.). I Jssteen; Cryophoor,
m., koudegeleider.
Cryphthelminthen, mrv. (Gr.). Infusiediertjes in de ingewanden.
Crypsis, yr. (Gr.). Het verbergen ; verberging der goddelijke natuur in Christus;
bij het redetwisten de kunst zijn ware
meening te verbergen.
Cryptantherisch. Met verborgen meeldraden; Cryptantisch, verborgen bloeiend.
Crypte, yr. (Gr.), Crypta, (Lat.). Grot,
gewelf, groeve, verborgen plaats, onderaardsch gewelf in een kerk ; klierblaasje ,
zaadhulsel; Cryptisch, verborgen = Esoterisch ; Crypteria, mrv., onderaardsche
verborgen plaatsen, schuilhoeken; Cryptische sluitrede, sluitrede waaraan een
lid schijnbaar ontbreekt.

Crypto
Crypto. Grieksch voorvoegsel dat geheim, verborgen, verscholen beteekent.
Cryptobiotisch. In verborgenheid levend ; —branchisch, met verborgen
kieuwen; — calvinist, geheime aanhanger
van Calvin (z. a.); —carpisch, met verborgen vruchten; —catholicisme, o.,
heimelijke aanhankelijkheid aan het catholicisme ; —catholiek, m., geheime aanhanger van het catholicisme ; —cephalos,
waarvan het hoofd verborgen is; — gamen,
mrv., verborgen bloeiende planten, wier
geslachtsdeelen verborgen zijn ; —gamie,
yr., geheim huwelijk ; —gamisch, in een
geheim huwelijk levend, zich raadselachtig
voortplantend ; —gamologie, yr., leer of
kennis der verborgen bloeiende planten;
—gastrisch, met verborgenbuik; —genen,
dieren zonder darmen die in andere dieren
leven, b.v. zaaddiertjes ; —graaf, m., geheimschrijver ; —graphic of —graphiek,
kunst van geheim schrift te schrijven ;
—graphisch, in geheim schrift ; —jezuiet,
geheime jezuIet; —jezuitisme, o., geheim jezuitisme; —niem, met verborgen
naam ; — nymus, ongenoemde, wiens
naam geheim is; —porticus, m., verborgen of onderaardsche gang ; Cryptorchidisme, o., verborgenheid der teelballen
in de buikholte ; Cryptorchis, m., iemand
met verborgen teelballen; Cryptorhinisch,
met verborgen neusgaten; Cryptostemonisch, met verborgen meeldraden.
Cryptomeria. Plantensoort uit de familie
der naaldboomen, Japansche cypres.
Crystalli, mrv. (Lat.). Kristaalblaasjes ;
— tartari, gezuiverde wijnsteen.
Crystallitis, yr. Ontsteking der kristallijnl ens.
Cs. = Cesium.
Csarda. Zie Tsjarda.
Cseder, o. Voormalige vochtmaat in
Hongarije = 84,84 liter.
Csemer, o. (Hongaarsch ; spr.: tsjeemer).
Een in Hongarije voorkomende rheumatische ziekte.
Csikos. mrv. (Hongaarsch ; spr. ; tsjikoosj). Paardenherder.
Ct. Verkorting van Courant en Connecticut.
C. tagliato, vr. (Ital. ; spr.: talfato).
Gestreepte C.
Cu. = Cuprum, (Lat.). Koper.
Cuadra. Lengtemaat in Buenos-Aires
= 129,9 meter.
Cuarterone, yr. Oliemaat in Spanje.
Cuarto, m. (Sp.). Ruimte; kamer ;
buurt.
Cuati, m. Neusbeer.
Cubada. Zie Couvade.
Cubahout, o. Geelhout, bout van Inga
vera op Cuba.

Cujacius
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Cubatie en Cubatuur, vr. Het meten
van den inhoud van lichamen.
Cubebe, yr. Welriekende en geneeskrachtige peperachtige vrucht van Piper

Cubeba.
Cubicularius, m. (Lat.). Kamerdienaar ;
in de middeleeuwen pauselijke kamerling ; Cubiculum, o., slaapkamer.
Cubitaal. Wat den voorarm betreft;
Cubitus, m. (Lat.), elleboog, el.
Cuboideisch, Cuboides, (Gr.). In den
vorm van een dobbelsteen; Cubomantie,
yr. (Gr.), waarzeggerij uit dobbelsteenen.
Cubras. Kinderen van mulatten bij
negerinnen.
Cuccagna, vr. (Ital. ; spr. : koekanja).
Luilekkerland. Zie Cocagne.
Cuci. Vrucht van den Cucifer of Egyptisch en palmboom.
Cucujo, m. Groote lichtkever in ZuidAm erika.
Cucullaris, m. Monnikskapspier in den
nek.
Cucullus, m. (Lat.). Kap, monnikskap ; Cucullus non facit monachum, de
pij maakt den monnik niet; de Franschen
zeggen : P habit ne fait pas le moine, het
kleed maakt den monnik niet.
Cucumis, m. (Lat.). Plantensoort uit
de familie der Cucurbitaceen (komkommer,
augurk, meloen); Cucumis pepo, pompoen.
Cucurbita, yr. (Lat.). Pompoen; laatkop.
Cucurbitaceen, mrv. Pompoenachtige
planten.
Cucurbitatie, yr. Het zetten van laatkoppen ; in de middeleeuwen een soort
felonie (z. a.) die de leenman bedreef
door ontucht te plegen met de vrouw,
de bruid of de dochter van den leenheer.
Cudbear, (Eng.; spr. : kudbeer). Donkerroode kleurstof, roode indigo.
Cuerda, yr. (Sp.). Voormalige lengtemaat te Valencia.
Cugnatella, yr. (Ital.; spr.: koenlatella).
Romeinsche oliemaat.
Cui bono? (Lat.). Wien baat het? Tot
wiens nut ?
Cuiller of Cuillere, yr. (Fr.; spr. :.
kwielfeer). Lepel; Cuillerde, yr. (Fr.; spr.:
kwieljeree), lepelvol. Zie Cochleatim.
Cuirasse, yr. (Fr.). Zie Kuras.
Cuirasse, m. (Fr. ; spr. : kwierassee)..
Pantserschip.
Cuissage, m. (Fr. ; spr. : kwiessaazje)
= Jus primae noctis.
Cuisse, yr. (Fr. ; spr. : kwies). Dij,
schenkel, vogelboutje; Cuisse-madame,
yr. (Fr. ; spr.: kwiesmadaam). Langwerpige geelbruine peer.
Cuivre, m. (Fr. ; spr. : kwievre). Koper ;
— poll, gepolijst koper, koperbrons.
Cujacius. Beroemd Fransch rechts-

Cujava
geleerde (1522-1590), professor te Bourges, baanbreker op het gebied van de
uitlegging en historische behandeling van
het Romeinsche recht, (Als gemeen zelfst.
nmw. : groot jurist).
Cujava, m. Indische draagstoel.
Cujus regio ejus religio, (Lat.). Wie
over een land regeert heeft het recht
om te bepalen welken godsdienst zijn
onderdanen zullen belijden.
Cujusso, m. (Ital.). Het pronken met
Latijnsche uitdrukkingen.
Cul, m. (Fr.; spr. : kuu). Achterste, aars ;
bodem, onderste gedeelte; — de jatte (spr. :
zjat), iemand wiens beenen lam zijn ;
(spr : sak), straat die doodloopt,
—desac
keerweer.
Cula, yr. Oliemaat in Marokko =15 liter.
Culasse, yr. (Fr. ; spr. : kulas). Bodemstuk van een kanon ; staartschroef van
een geweer.
Culbute, yr. (Fr ; spr. : kuulbuut). Tuimeling, buiteling ; Culbuteeren, tuimelen,
buitelen, overhoop werpen.
Culcita, vr. (Lat.). Matras ; onderbouw
van een kolom.
Culdees, (Eng.; spr. : kuldiez). Schotsche
en Iersche rondreizende priesters in de
middeleeuwen, die, naar men zegt, de
stichters van de orde der vrijmetselaars
waren.
Cul de Paris, m. (Fr.; spr. : kuudeparie).
Soort van kussentje dat ter hoogte van
de lendenen onder de japon gedragen
werd. Zie Tournure.
Cul de lampe, m. (Fr.). Versiering in
een boek aan het einde van een hoofdstuk.
Culeus, m. (Lat.). Overtrek, scheede.
Culex, m. (Lat.). Mug ; Culiciden, mrv.,
muggen.
Culina, yr. (Lat.). Keuken ; ulCinair,
(Fr.), wat de keuken betreft ; art cull-,
naire, kookkunst.
Culm, (Eng.). Kolengruis ; fijngestooten
anthraciet.
Culmen, o. (Lat.). Top, vorst, koepel.
Culmiet, Versteende halm of stengel;
Culmus, m. (Lat.), halm, stengel.
Culminatie, yr. (Lat.). Grootste hoogte
der sterren boven den horizon ; doorgang
eener ster door den meridiaan ; Culminatiepunt, o., toppunt, hoogste graad ;
Culmineeren, het toppunt bereiken, zich
in het toppunt bevinden, door den menidiaan gaan.
Culot, m. (Fr.; kuloo). Laatst geboren
kind; laatst uitgekomen vogeltje ; onderste
gedeelte eener lamp; kelkvormig sieraad;
bezinksel, aanzetsel.
Culotte, vr. (Fr.; spr.: kuulot). Korte
broek., Zie Sans-culotte.
Culpa, vr. (Lat.). Schuld, verzuim, na-
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latigheid; — lata, grove schuld ; — 'ems,
lichte schuld ; — levissima, zeer lichte
schuld ; Culpam presteeren, instaan voor
schuld : bij een contract staat de schuldenaar in voor de schuld, d. w. z. hij moet,
zoo door zijn schuld de nakoming van
het contract onmogelijk is geworden,
schadevergoeding betalen aan de wederpartij. Voorbeeld: de commodataris is
verplicht het hem in bruikleen gegeven
voorwerp terug te geven ; is dit voorwerp door zijn schuld beschadigd of te
niet gegaan, dan moet hij schadevergoeding betalen ; Culpeeren, beschuldigen ;
Culpoos, met schuld verbonden.
Culte, (Fr.; spr. : kuult). Zie Cultus.
Culter, m. (Lat.). Mes ; kouter, ploegijzer. Zie Scalpel en Bistouri.
Cultivable, (Fr.; spr. : kuultivable).
Bebouwbaar ; Cultivatie, yr., bebouwing,
aanplanting, veredeling ; Cultivator, m.,
landbouwer, bebouwer, soort van ploeg ;
Cultiveeren, bebouwen, aankweeken,
aanplanten, beoefenen (kunsten en wetenschappen), ontwikkelen, beschaven, onderhouden.
Cultrirostres, mrv. (Lat.). Vogels met
snavels i in den vorm van een mes, b. v.
ooievaars, kraanvogels, enz.
Cultus, m. (Lat.). Godsvereering, eeredienst ; veneering van een voorwerp alsof het iets goddelijks is; Cultus-Ministerium, o. (D.), ministerie van eeredienst.
Cultuur, yr. Bebouwing, verbouwing
van planten en boomen in het groot;
aankweeking, teelt ; ontwikkeling van den
geest; — barbaren, menschen die, ofschoon zij tot een beschaafd yolk behooren, ruw en smakeloos zijn ; -Cultureel, wat de cultuur aangaat ; Cultuurexamen, o., in Pruisen het examen dat
de candidaten in de theologie in de
vakken van algemeene ontwikkeling
moeten afleggen ; Cultuurgeschiedenis,
vr., geschiedenis van de ontwikkeling
van het menschdom, in tegenstelling met
de histoire bataille (z. a.); Cultuuringenieur, m., landhuishoudkundige ; Cultuurkamp, m., strijd tusschen de regeering van het Duitsche rijk en de Catholieke kerk van 1870 tot 188o; Cultuurplanten, mrv., gewassen die met een
bepaald doel aangekweekt worden; Cultuurstelsel, o., het door den gouverneurgeneraal Van den Bosch op Java ingevoerde stelsel van aanplant en verbouwing
van koffie, suiker en andere producten ;
dit stelsel is thans afgeschaft; Cultuurtechniek, yr., landbouwkunde ; Cultuuryolk, o., zeer beschaafd yolk.
Cum, (Lat.). Met, mede; Cum annexo

Cumarine
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petito, met bijgevoegd verzoek; — appertinentiis, met toebehooren ; — approbatione, met goedkeuring.
Cumarine. y r. Aangenaam ruikende
organische verbinding die in toncaboonen,
onzelievevrouwebedstroo en andere planten voorkomt (C31-1,00.
Cum beneficio inventarii. Onder voorrecht van boedelbeschrijving, onder benefice van inventaris ; — bona venia, met
welwillende vergunning ; — comminatione,
met bedreiging; — confirmatione judiciali,
met gerechtelijke bekrachtiging ; — facul. tate ordinarit, met goedkeuring van den
bisschop of een anderen hoogen geestelijke ; — facultate substituendi, met volmacht om een plaatsvervanger to benoemen ; -- grano salis, met een korreltje
zout, d.i. met verstand en beleid, jets
cum grano salis opvatten, di. niet letterlijk maar op een verstandige wijze opvatten; — impetu, met onstuimigheid of
heftigheid.
Cumidine, vr. = Amidotrimetylbenzol.
Cumin, m. (D.). Zaad van karwij

(cuminum).
Cum infamia, (Lat.). Met schande; —

licentia superiorum, met verlof der meerderen ; — notis variorum, met aanteekeningen door verscheidene personen gemaakt; — omni causa, met alien aanhang
of vermeerdering; — privilegio, onder
voorrecht; — protestation, met tegenspraak ; — refusione sumtuum, met vergoeding van kosten ; — reservatione, onder
voorbehoud ; — sessione et voto, met
zitting en stem; — spe succedendi, met
hoop om optevolgen.
Cuminol = Cuminaldehyd (C,0H120).
Cuminum. Romeinsche kummel of
karwij, plantensoort uit de familie der

Umbelliferen.
Cumol. Geurige koolwaterstof (C91-I12).
Cumulatio, yr. (Lat.). Opeenstapeling,
samenvoeging; in de redekunst = Amplificatle (z. a.); Cumulatio actionum,
(Lat.), vereeniging van verscheidene
eischen in dezelfde dagvaarding ; Cumulard, m. (Fr.; spr.: kuumuulaar), degene die
verschillende betaalde betrekkingen gelijktijdig waarneemt ; Cumulatief, ophoopend,
samenvoegend; Cumuli, mrv. van Cumulus (z. a.); Cumuleeren, samenvoegen,
in zich vereenigen, verscheidene betrekkingen gelijktijdig bekleeden ; CumuloCirrus, grove schapenwolkjes ; CumuloNimbus = Cumulo-Stratus, onweerswolk ; Cumulus, m. (Lat.), wolk die op
schoone. zomerdagen zich als een hoop
sneeuw aan den horizon vertoont.
Cum uxore, (Lat.). Met de vrouw of

Curare

echtgenoote ; — venia, met verlof, met
vergunning; — voto, met stem.
Cunabula, mrv. (Lat.). Wieg, geboorteplaats ; oorsprong.
Cunctanter, (Lat.). Dralend, talmend ;
Cunctator, m. (Lat.) (Zie Fabius); Cunctatie, yr., het talmen, dralen ; Cuncteeren,
talmen, dralen.
Cuneaal, Cuneiform. Wigvormig; Cuneiform schrift, schrift der Assyriers
in den vorm van lanspunten en spijkers,
spijkerschrift.
Cunette, yr. (Fr.; spr.: kunet). Afleidingsgracht midden in de droge gracht
eener vesting.
Cuneus, m. (Lat.). Wig ; wigvormige
slagorde ; — cuneum trudit, de eene wig
drijft de andere uit, d. i. een nieuwe
hartstocht doet den ouden vergeten.
Cuniculus, m. (Lat.). Konijn ; onderaardsche gang.
Cunninghamia. Plantensoort uit de
familie der naaldboomen in China.
Cunnus, m. (Lat.). Scheede, vrouwelijk
schaamdeel.
Cuore, m. (Ital.). Hart ; middelpunt.
Cupa, yr. (Ital.). Vat, kuip.
Cuphisis, yr. cn Cuphisma, o. (Gr.).
Verlichting, opbeuring ; Cuphister, m.,
hefspier.
Cupide, (Fr.; spr.: kuupied). Hebzuchtig;
Cupiditeit, yr., hebzucht.
Cupido, m. (Lat.), Eros, m. (Gr.). God
der liefde, minnegod.
Cupo, m. Italiaansche korenmaat.
Cupola, yr. (Ital.), Coupole, (Fr.). Koepel, helmdak.
Cuprammonium, o. Koperammonium.
Cupreaschors, yr. Kinine bevattende
schors van Remijia in Columbia in ZuidAmerika.
Cupressus, yr. (Lat.). Cypres.
' Cupri flores, mrv. (Lat.). Koperbloemen
= Crocus veneris ; Cuprum, o. (Lat.),
koper; — aceticum, azijnzuur koper, kopergroen ; — aluminatum, koperaluin ; —
ammoniacale, kopersalmiak ; — arsenicosum, koperarseniek; — bisulphuralum,
dubbel zwavelkoper; — caementatum,
cementkoper ; — carbonicum, koolzuur
koper ; — nitricum, salpeterzuur koper;
— phosphoratum, phosphoruskoper ; - ustum, gebrand koper ; -- vitriolatum,
kopervitriool.
Cur, (Lat.). Waarom.
Cura, yr. (Lat.). Zorg, bestuur ; —
animarum, zorg voorde zielen; —
posterior, latere zorg. Zie Curator.
Curacao, m. Fijne likeur zoo genoemd
naar het eiland van denzelfden naam in
Westindie.
Curare, o. Pijigif der Zuidamerikaansche
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Indianen; Curarine, vr., hoofdbestanddeel
van curare.
Curate, m. (Eng.; spr. : kjoereet). Geeste•
lijke der Engelsche staatskerk die door
een boven hem staanden geestelijke
(rector) betaald wordt om voor dezen
dienst te doen (stipendiary curate); perpetual curate is die geestelijke welke niet
van een rector afhankelijk is.
Curateele, yr. Zie Curator.
Curator, m. (Lat.), mrv. Curatores.
In het algemeen hij die met eene cura
d.i. de zorg voor, het bestuur over iets
is belast. A. In het Romeinsche staatsrecht heetten Curatores die overheidspersonen, die buiten het vaste korps
stonden en met een bepaalden tak van
dienst of een onderdeel daarvan belast
waren. Voorbeelden : de Curatores annonae (z. a.) of frumenti, een vooral in
tijden van hongersnood gewichtig ambt,
wier taak was voor voldoende korenaanvoer naar Rome te zorgen ; de —
viarum, de opzichters over de groote
straatwegen. Hiervan is te onderscheiden
de sedert Trajanus (98-117 n. C.) voorkomende Curator civitatis of reipublicae, oorspronkelijk een door den
keizer benoemd beambte ter controle van
de in wanorde geraakte financien der
steden, later een door den gemeenteraad
der steden gekozen beambte, wiens werkkring in vele opzichten op dien van een
burgemeester lijkt. Verder nog te vermelden de Curator saltus, de intendant
van een tot het keizerlijk domein behoorend landgo ed.
B. In het Romeinsche privaatrecht :
Curator absentis of bonorum absentis,
hij, die de goederen van een afwezige,
speciaal van een krijgsgevangene bestuurt ;
- bonorum, hij, die bij een faillissement
de goederen van den schuldenaar verkoopt en de opbrengst onder de schuldeischers verdeelt, curator in een faillissement ; debilium personarum, curator
over personen die zwak van vermogens
zijn;
furiosi, — over een krankzinnige ;
- hereditatis, — over een onbeheerde
nalatenschap ; — honorarius, — door
de overhead benoemd, tegenover den
legitimus, die uit kracht der wet tot
de cura geroepen wordt; - minorum,
over minderjarigen ; in het Romeinsche
recht waren de knapen die hun 14e jaar
bereikt hadden handelingsbevoegd; hun
werd echter tot hun 25e jaar een curator
toegevoegd ; deze werd eerst in den
keizertijd curator generalis d. w. z. dat
zijn medewerking voor alle door den
minderjarige te verrichten rechtshandelingen noodig was ; — prodigi, -- over
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een verkwister ; — ventris, over de ongeboren vrucht. Het Nederlandsche recht
kent den curator in een faillissement,
over hen die zwak van vermogens zijn,
krankzinnigen, onbeheerde nalatenschappen, verkwisters en de ongeboren vrucht;
Curateele, yr., de voogdij, waaraan
meerderjarige personen weens zwakheid
van vermogens, krankzinnigheid of verkwisting onderworpen zijn.
Curculio, m. (Lat.). Korenworm,
kalander.
Curcuma, yr. Geelwortel, plantensoort
uit de familie der Zingiberaceen; Curcumapapier, papier dat met curcumine doortrokken of erin gedrenkt is ; Curcumine,
yr., curcumageel, kleurstof uit den curcumawortel.
Curde, m. Soort van sjaal.
Cure, vr. (Fr.; spr. : kuur). Geneeswijze ;
pastoorsambt, pastoorswoning.
Cure, (Fr. ; spr.: kuuree). Pastoor.
Cure-dent, m. (Fr. ; spr.: kuurdan).
Tandenstoker.
Curve, vr. (Fr.; spr. : kuree). Deel van
het wild dat, als de jacht afgeloopen is,
aan de honden gegeven wordt; — des
places, het door een groot aantal personen
jacht maken op betrekkingen en baantjes,
nadat er een omwenteling of verandering
van regeering heeft plaats gehad, waardoor vele betrekkingen vacant geworden
zijn.
Cureeren, (Lat.). Genezen.
Cureten, mrv. Priesters van Jupiter
op het eiland Creta wier godsdienst in
luidruchtige krijgsdansen bestond.
Curette, yr. (Fr.; spr.: kuuret). Krabber,
schraper ; graveellepel.
Curfew, (Eng.; spr. : kurfjoe). Het
luiden der avondklok dat voor de burgers
en landlieden het teeken was om hun
vuur in te rekenen en hun licht uit te
doen ; deze gewoonte werd in Engeland
ingevoerd door Willem den Veroveraar,
die verordende dat bij het luiden dier
klok des avonds te acht uur iedereen
zijn vuur en licht moest uitdoen en naar
bed gaan. Zie Couvre-feu.
Curia, yr. (Lat.) en Curie. Raadhuis,
leengerechtshof ; pauselijk hof of stoel ;
aantal stemgerechtigden die gemeenschappelijk stemmen; feudalis, leengetechtshof • — romana, Roomsche curie,
d. alle pauselijke geestelijken en ambtenaren ; pauselijke regeering, hof van
den paus.
Curiaal. Vormelijk, in den stadhuisof kanselarijstijl; — stem, gezamenlijke
stem ; — still, kanselarijstijl, vormelijke en
omslachtige wijze van uitdrukking; Curiallan, mrv., eigenaardigheden van den

Curiatim
kanselarijstijl; Curialist, m., ijveraar
voor de macht van den paus of voor
die der Catholieke kerk.
Curiatim, (Lat.). Bij curien, gemeenschappelijk.
Curieus, (Lat.). Nieuwsgierig ; zonderling, zeldzaam ; Curiosa = Curiositeiten ;
Curiositeit, yr., nieuwsgierigheid, zeldzaamheid, zonderlingheid; Curiositeiten,
mrv., merkwaardigheden, zeldzaamheden ;
Curiositatis causa, uithoofde van de
zeldzaamheid.
Curio, m. (Lat.). Hoofd eener curia,
d. i. van een der afdeelingen waarin het
Romeinsche yolk oorspronkelijk was
verdeeld ; de curio regelde de godsdienstige plechtigheden der curia.
Curotrophium, o. (Gr.). Vondelingshuis; bestedelinghuis.
. Cunr = Currentis, (Lat.). ' Van het
loopende jaar.
Currency, (Eng.; spr.: kurrensie). Het
in omloop zijnde geld ; Current, (Eng.),
loopend, in omloop zijnde; Currente
calamo, met de loopende pen, zooals het
uit de pen vloeit; currentis anni, van het
loopende jaar; currentis mensis, van de
loopende maand; Curricle, (Eng.; spr.:
kurrekul), licht rijtuig op twee wielen;
Curriculum vitae, o. (Lat.), levensloop.
Currendaan, m. Straatliedjeszanger.
Curry, (Eng. ; spr.: kurrie). Een uit
Indic afkomstig mengsel van kruiderijen,
dat een zeer scherpen smaak heeft.
Curseur, m. (Fr. ; spr. : kuurseur). Looper op een schroef; schuif ; Cursim, (Lat.),
vluchtig; Cursor, m. (Lat.), looper, renbode (Zie Estafette); Cursores, mrv.
(Lat.), geslacht der loopvogels.
Cursief, (Lat.). Loopend ; schuin, hellend.
Cursorisch. Doorloopend ; Cursorisch
lezen, een schrijver lezen zonder dat de
leeraar wijdloopige ophelderingen geeft.
Cursus, m. (Lat.). Loop, gang ; leergang ; stelselmatig aaneengeschakeld onderwijs in een wetenschap of kunst ; tijdruimte waarin onderwijs gegeven wordt.
Curtane, yr. Het kroningszwaard zonder punt van Eduard den Belijder (Zie
Confessor), dat bij de kroning vOOr den
koning van Engeland uit gedragen wordt.
Curticonus, m. Evenwijdig met de
basis afgestompte kegel.
Curucu of Curucuru. Braziliaansche
koekoek.
Curulische stoel, m. (Lat. sella curulis). Met ivoor ingelegde eerezetel of
troon der Romeirische koningen en der
drie hoogste staatsambtenaren in de Romeinsche republiek (consul, praetor,
aedilis).
Curvatio, yr. (Lat.) en Curvatura, yr.

347

Cuvier

(Lat.). Kromming ; Curvatura lumborum,
'An in het kruis (ondereind van den rug);
Curve, yr., iedere kromme lijn; Curvilineair, kromlijnig ; Curveeren, krommen;
Curvirostres, mrv., vogels met kromme
snavels.
Cuscuta. Plantensoort uit de familie
der Convolvulaceen.
Cusi, m. (Sp.). Maat voor droge waren.
Cusio, yr. (Lat.). Het stempelen, mun•
ten, prenten.
Cusir, yr. Uit ruwe cocondraden getweernde naaizijde.
Cuspis, yr. (Lat.). Spits; lans.
Custard, (Eng.; spr. : kusterd). Spijs die
uit eieren, room en suiker bestaat.
Custodiaat of Custodianaat, o. (Lat.).
Ambt van bewaker, opziener; Custodie,
yr., bewaking, toezicht, hechtenis, gevangenis ; Custodieeren, bewaken, toezicht houden.
Custom, (Eng; spr. : kustum). Gewoonte,
gebruik.
Custom-house, (Eng.), (Fr.) douane,
(D.) Zollambt, (Ital.) dogana, (Sp.) aduana.
Kantoor van in- en uitgaande rechten,
tolkantoor.
Custom-laws, mrv. (Eng. ; spr. — laoz).
Wetten die de in- en uitgaande rechten
betreffen, tariefwetten.
Customs, mrv. (Eng.), (Fr.) droit, (D.)
Zoll, Abgabe, (Ital.) diritto, dazio, (Sp.)
derecho. In- en uitgaande rechten, tol.
Custos, m. (Lat.). Bewaker, wachter,
opzichter (vooral in bibliotheken); koster ,
bladwijzer, eindlettergreep die naar de
volgende bladzijde verwijst ; aanwijzing
op of onder aan muziekbladen; Custos
Messium, bewaker van den oogst (sterrenbeeld) ; Custrix, yr., opzichteres in
kloosters, abdis.
Cuticula, yr. (Lat.). Bovenhuidje ; omhulsel van de buitenste cellenlaag der
planten; Cutine, yr., lichaam dat zich in
de cuticula bevindt.
Cutis, yr. (Lat.). Huid, lederhuid, schors
van dënjarige planten ; — anserina, ganzenhuid ; — callosa, huidverharding, eelt ;
verharding van het cellenweefsel—densa, ;
— densa chronica, blinkende gladde roode
spanning der huid ; Cutitis, vr., ontsteking
der huid.
Cutlass, (Eng.; spr.: kutlas). Breed
zwaard, hartsvanger.
Cutter, (Eng.). Kotter, snelzeilend
vaartuig met een mast.
Cuvette, yr. (Fr.; spr. : kuuvet). Kuipje ;
waschkom; vangbak; binnendeksel van
een horloge ; bodem van een bloempot ;
barometerbak; pedaaldekstuk van een
harp.
Cuvier (Georges). Beroemd Fransch

C. V.
natuurvorscher (1769-1832), grondlegger

der vergelijkende anatomie (z.a.) en der
paleontologie (z, a.) ; Cuvierisme, o., leer
van de zelfstandige schepping der organismen.
C. V. = Celsitudo vestra, (Lat.). Uwe
Hoogheid.
Cwt. = Hundredweight, (Eng.; spr. :
hundridweet). Engelsche centenaar.
Cy = Chemisch teeken voor Cyaan.
Cyameus, m. (Gr.). Boonensteen (zwart
edelgesteente) ; Cyamus, m. (Gr.), boon.
Cyaan, o. (Gr.). Blauwzuur, verbinding
van koolstof en stikstof ; Cyaankalium,
0., (KCN), zeer vergiftig zout ; Cyaankwikzilver = Kwikzilvercyanied , Cyaanzuur, 0., verbinding van cyaan met
waterstof en zuurstof; Cyaanzilver =
Zilvercyanied ; Cyaanwaterstofzuur, o.,
blauwzuur (CNH); Cyanaat, o., cyaanzuurzout, b.v. kaliumcyanaat = cyaanzure
kali; Cyanied, cyaanmetaal ; Cyanine,
yr., blauwe kleurstof (der bloemen) ;
Cyaniseeren, hout tegen verrotting beveiligen ; Cyaniseering, vr., door den
Engelschman Kyan uitgevonden procëdë
om hout met kwikzilversublimaat te verzadigen teneinde het voor verrotting te
bewaren ; Cyaniet, o., uit kiezelzuur en
Teem bestaande blauwe delfstof ; Cyanometer, m., toestel voor het bepalen der
sterkte van het blauw des hemels; Cyanophyceen, mrv., zeewieren ; Cyanopathie en Cyanosis, blauwzucht ; Cyanopyra, blauwe koorts ; Cyanosine, yr.,
kunstmatige organische kleurstof die de
wol blauwachtig rood kleurt; Cyanotisch,
blauwzuchtig; Cyanotypie, vr„ behandeling van photographieen met ijzerchloried en rood bloedloogzout; Cyanuur,
yr., metaal dat weinig cyaan bevat.
Cyatheaceen, mrv. Plantenfamilie uit
de groep der varens.
Cyathiform, (Gr.-Lat.). Bekervormig;
Cyathus, m. (Gr.), beker; laatkop.
Cyathodisch, (Gr.). In den vorm van
een beker.
Cyathophorisch, (Gr.). Bekertjes dragend.
Cybele, yr. Phrygische godin der vruchtbaarheid ; godin der aarde, viouw van
Saturnus, moeder van Jupiter en andere
goden.
Cybernetes, m. (Gr.). Stuurman.
Cybistiek, vr. (Gr.). Duikelen, kunstenmaken.
Cybomantie = Cubomantie.
Cycas. Plantensoort uit de familie der
Cycadeen (sagopalm).
Cyceon, m. (Gr.). Drank bestaande uit
een mengsel van gerstemeel met wijn of
honing.
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Cycladen, mrv. (Gr.). De in een kring
liggende eilanden in den Griekschen Archipel.
Cyclamen. Plantensoort uit de familie
der Primulaceen (varkensbrood, alpenviooltje) ; Cyclamine, yr., stof die in de
wortels en knollen van het alpenviooltje
voorkomt.
Cyclanthera. Plantensoort uit de familie
der Cucurbitaceen.
Cyclische dichters, mrv. Navolgers
van Homerus, wier gedichten een doorloopende reeks vormden en die hun stof
uit den sagenkring van den Trojaanschen
oorlog putten.
Cycliscus, m. (Gr.). Maanvormig schrapijzer voor schedelbreuken.
Cycloon, m. (Gr.). Kringstorm.
Cycloop, m. (Gr.), (mrv. Cyclopen).
Volgens de mythologie monsterachtige
reuzen die maar een oog midden in het
voorhoofd hadden en Vulcanus hielpen
om den bliksem voor Jupiter te smeden;
Cyclopie, vr., eenoogigheid ; Cyclopische
muren, mrv., nit rotsblokken zonder verbindingsmiddelen vervaardigde overoude
bouwwerken en muren in Griekenland.
Cyclorama, o. (Gr.). Samenstel van
afbeeldingen van landschappen.
Cyclotechnie, yr. (Gr.). Methode voor
het berekenen van den omtrek des cirkels.
Cyclus en Cyclos, m. (Gr.). Cirkel,
kring ; sagenkring; liederkring ; Maancyclus, tijdsverloop van 19 jaren ; Zonnecyclus, tijdsverloop van 28 jaren.
Cycnus, m. (Gr.). Zwaan.
Cydonia, yr. (Gr.). Kweeboom; Cydonium, o. (Gr.), kweeappel.
Cyema, o. (Gr.). Vrucht in het lichaam
der moeder = Embryo; Cyesiognomon,
kenmerk der zwangerschap; Cyeslog.
nosis, yr., kunst om de zwangerschap
tekennen; Cyesis, vr. (Gr.), zwangerschap.
Cylinder en Cylindros, m. (Gr.). Rol;
— boormachine, yr., werktuig om cylinders uit te hollen ; — mantel, m., in de
wiskunde het oppervlak van een cylinder;
bid stoommachines het wikkelen van een
cylinder in een stof die de warmte slecht
geleidt ; — horloge, o., horloge met een
aan een hollen cylinder bevestigde spiraalveer ; Cylindrisch, rolvormig ; Cylindrus horodicticus, uurzuil, rolvormige
zonnewijzer ; — pyrotechnicus, met
granaten gevulde cylinder; Cylindroconisch, in den vorm van een cylinder en
kegel, Cylindroconische kogels, puntkogels.
Cyllosis, vr. (Gr.). Onnatuurlijke kromming der ledematen.
Cyma, o. (Gr.). Golf.
Cymbaal, o. (Gr.). Klankbekken, cim-
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baal of cimbel; hakkebord (oude piano).
Cymen, Cymine of Cymool. Geurige
koolwaterstof (C,H„).
Cymogeen. Bestanddeel van petroleum.
Cynanche, yr. (Gr.). Hevige keelontsteking waarbij de zieke de tong uitsteekt
als een hijgende hond.
Cynanchum, o. (Gr.). Plantensoort uit
de familie der Asclepiadeen.
Cynanthropie, yr. (Gr.). Ziekelijke inbeelding van iemand die zich verbeeldt
een hond te zijn; Cynanthropos, m.,
hondmensch, iemand die zich verbeeldt
een hond te zijn.
Cynara. Plantensoort uit de familie
der Composita, artisjok.
Cynegetiek, vr. (Gr.). De kunst om te
jagen.
Cyniatrie, yr. (Gr.). Kunst om honden
te genezen ; Cynicus, m., hondsche wijsgeer, naam van die Grieksche wijsgeeren
die niets natuurlijks voor onwelvoegelijk
hielden (Zie Diogenes), onbeschaamde
en onverschillige kerel die er slordig
uitziet; Cynicus spasmus, m., hondskramp, krampachtige beweging der
wangen waarin de lippen zoodanig open
staan dat de tanden zichtbaar worden
als bij een kwaadaardigen hond.
Cynips. Galwesp; — gallae tinctoriae,
galappelvlieg.
Cynisch, (Gr.). Hondsch; onbeschaamd,
verregaand onverschillig; slordig, vuil;
Cynisme, o., onwelvoegelijk, onbeschaamd
gedrag, verregaande onverschilligheid;
leer der cynische wijsgeeren; Cynocephaal, m., hondskop (baviaan) ; Cynodon,
hondstand, plantensoort uit de familie
der Gramineen; Cynoglossum, hondtong,
plantensoort uit de familie der Boragineen; Cynographie, yr., beschrijving der
honden; Cynolyssa, yr., hondsdolheid;
Cynomachie, vr., hondenoorlog, hondengevecht ; Cynophiel, m., hondenvriend,
hondenliefhebber; Cynophorie, yr., hondendragerij (straf uit vroegeren tijd);
Cynorexie, yr., hondshonger, vraatzucht;
Cynosura, yr., hondestaart, de Kleine
Beer (sterrenbeeld), leidster, richtsnoer ;
Cynosurus, hondestaart, plantensoort uit
de familie der Gramineen.
Cynthia, yr. Bijnaam van Artemis
(Diana) ; Cynthius, bijnaam van Apollo,
naar den berg Cynthus op het eiland Delos.
Cyophorie, yr. (Gr.). Het dragen van
de vrucht der liefde, zwangerschap, duur
der zwangerschap; Cyotrophie, vr.,
voeding van de vrucht der liefde.
Cypellomachie, yr. (Gr.). Wedstrijd
in het drinken.
Cyper, m. Soort van pruim ; Cypera•
ceen, moerasgrassen; Cyperus esculen-

tus, aardamandel; Cyperus papyrus,
Egyptische papierplant; Cypersche kat,
vr., kat met gestreept vel; Cypersche
wijn, wijn van het eiland Cyprus.
Cyphoma, 0. (Gr.). Verkromming van
de ruggestreng, bult, bochel; Cyphosis,
yr. (Gr.), het krom worden van den rug,
de vorming van een bochel.
Cypraea, yr. Porseleinslak.
Cypres, rn. Boom uit de familie der
Coniferen (zinnebeeld van den rouw).
Cypria, vr. (Gr.). Cyprische godin, de
op Cyprus vooral aangebeden Venus.,
Cypriaan, m., bewoner van Cyprus, degene die buigt, hoveling; Cypriane, yr.,
vrouw die van Cyprus afkomstig is ;
Cypripedium, vrouwenschoen, Venusschoen, plantensoort uit de familie der
Orchideen; Cypris = Cypria.
Cyrenaicus, m. Aanhanger der wijsbegeerte van Aristippus van Cyrene, die
het genot als het hoogste goed beschouwde,.
ook Hedonist genoemd.
Cyriacum, o. (Gr.). Het heilig avondmaal; de kerk.
Cyriacus, m. (Gr.). De aan den beer
behoorende = Dominicus.
Cyrilla. Plantensoort uit de familie der

Cyrilleen.
Cyrillische letters, mrv. Het OudSlavische alphabet, zoo genoemd naar
zijn uitvinder bisschop Cyrillus in de 9de
eeuw.
Cyrillus, m. (Gr.). De heerlijke, schitterende, machtige.
Cyrinus = Cyriacus.
Cyriologie, yr. (Gr.). Gewone of alledaagsche beteekenis; Cyriologisch, in
de eigenlijke of gewone beteekenis.
Cyropaedie, yr. (Gr.). Opvoeding van
Cyrus, titel van een geschrift van den
Griek Xenophon over de opvoeding der
vorsten.
Cyrthanthus. Plantensoort uit de familie
der Amaryllidaceen.
Cyrtoma, yr. (Gr.). Gezwel, buil.
Cyrtometer, m. Werktuig tot het meten
van den omvang der borst.
Cystalgie, yr. (Gr.). Pijn of kramp in
de blaas ; Cystanastrophe, vr., het
keeren der blaas; Cystauchenotomie,
yr., het snijden in den hals der blaas ;
Cyste, yr. (Gr.), blaas, zakgezwel =
Cystis; Cysthaemorrhoiden, mrv., bloedvloeiing in de blaas; Cystectasie, yr.,
uitzetting der blaas ; Cysteine, yr. (Zie
Cystine); Cysthepatolieten, mrv., galsteenen ; Cysthypersarcosis, yr., uitwas
in de blaas; Cystica, middelen voor
ziekten der Naas; Cystidelcosis, vr.,
zweer in de blaas ; Cystidepatolithiasis,
yr., galblaassteen; Cystidotomie, yr. =
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Cystotomie; Cystine, yr., organische
stikstof en zwavel bevattende basis,
bestanddeel der nieren, dat soms in de
urine en in blaassteenen voorkomt;
Cystis, vr. (Gr.), blaas, zak ; Cystische
middelen, mrv., middelen tegen ziekten
der blaas ; Cystitis, yr., blaasontsteking;
Cystoblennorrhoee = Blennurie ; Cystocele, o., blaasbreuk ; Cystodynie, vr.,
pijn in de blaas, kramp in de blaas;
Cystogenesis, yr., vorming der blaas;
CystoYde, vr., zakgezwel met een vloeibaren of brijachtigen inhoud; Cystoliet,
m., blaassteen; Cystolithiasis, vr., blaassteenziekte ; Cystoncus, m., gezwel in
de blaas ; Cystoom = Cystolide ; Cystoparalysis, yr., blaasverlamming ; Cystophthisis en Cystophthoe, yr., blaastering; Cystoplegie, yr. Cystoparalysis ; Cystoptosis, yr., uitzakking der
blaas ; Cystorrhagie, yr., het bloeden uit
de blaas; Cystorrhexis, yr., scheuring
der blaas ; Cystorrhoe, yr., onophoudelijke loozing der urine; Cystoscopie, vr.,
onderzoek der blaas ; Cystospasmus, o.,
kramp in de blaas; Cystostenochorie,
yr., vernauwing, verdikking of verharding der blaas ; Cystotoom, o., mes voor
het snijden in de blaas ; Cystotomie,
yr., het snijden in de blaas.
Cysticercus, m. Gortigheid vooral bij
varkens.
Cytherea, vr. De op het eiland Cythera
(Gr.) vereerde godin der liefde = Venus ;
Cytherische cohorte, yr. (Gr.-Lat.),
onder Napoleon I lichtekooien die tot de
geheime politie behoorden.
Cytisine, yr. Vergiftige alcaloide die

Dacca

in bijna alle deelen van Cytisus laburnum
(goudenregen) voorkomt.
Cytisus. Plantensoort uit de familie
der Leguminosen, goudenregen; — albus,
witte brem.
Cytoblast, m. Kern in de cellen van
i
deren
en planten; Cytoblasteem, o. (Gr.),
voeistof in de cellen.
Czaar, m. Titel van den keizer van
Rusland, heer; Czarewitsch, m., zoon
van den czaar, titel van den troonopvolger
in Rusland; Czarewna, dochter van den
czaar ; Czarina of Czariza, gemalin van
den czaar.
Czaike, yr. Bewapend schip op den
Donau; Czaikisten, mrv., pontonniers in
de Oostenrijksche grenslanden.
Czakan, m. Strijdhamer of knots der
Heidukken.
Czako. Zie Chaco.
Czapka, yr. (Hongaarsch, spr.: tsjapka).
Ulanenh oofddeksel.
Czardake, yr. Wachthuis op de Oostenrijksche grens aan den kant van Turkije.
Czardas. Hongaarsche nationale dans.
Czeber, m. Voormalige Hongaarsche
vochtmaat = 84,59 liter.
Czechen, mrv. Slavische volksstam in
Bohemen; Czechi, mrv., de eersten.
Czernagora, yr. Het land der zwarte
bergen, Montenegro; Czernagorzen, mrv.,
Montenegrijnen.
Czernebog, m. De zwarte god bij de
oude Slaven.
Czetwert. Russische korenmaat.
Czingar, m. (Hongaarsch; spr.:tsfingar).
Zigeuner.

D.
D. Romeinsch cijfer = 500; als ver'toning = Decimus; in opschriften Decuria, Decurio, Dedicavit, Deus, Dictator, Digesta, enz.
D. Tweede toon der toonladder van C;
Discantus, (Lat.) of Dessus (Fr.), discant.
D. en Div = Divus en Diva, (Lat.).
god, godin; D, Dn en Dns = Dominus,
heer; D. en Dr. = Doctor, ook = Dux,
hertog, vooral op munten ; D., (Sp.) = Don,
D. als muntteeken beteekent in het
Duitsche Rijk Munchen, in Oostenrijk
Graz, in Pruisen Aurich en Dusseldorf,
in Frankrijk Lyon.
d. = denarius, m. (Lat.). Romeinsche
zilveren munt ter waarde van f 0.40; in
Engeland penny (stuiver).
d. = da, (Lat.). Geef, of = detur, er
worde gegeven (op recepten).
d. = destra, (Ital.) of drolte, (Fr.; spr.:

droat), met de rechterhand to spelen; of
Italiaansch voor da in da capo, of voor
dal in dal segno.
D. A. = Divus Augustus. Den Romeinschen keizers werd na hun dood
goddelijke eer bewezen; ze heetten dan
Divus d. i. god.
d. a. = dicti anni, (Lat.). Van het gezegde jaar.
Da. Een der namen van de tonen in
de muziek ; (Fr.), zachte slag met den
trommelstok met de linkerhancl.
Daawi, (Arab.). Alles wat op de rechtspleging betrekking heeft, b.v. — Naziri,
m., minister van justitie.
D'abord, (Fr. ; spr. : daaboor). Ten eerste,
terstond.
Da capo, (Ital.). Nog eens; als znw.,
o., herhaling.
Dacca. Oostindische mousseline.

D'accord
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D'accord, (Fr.; spr.: dakkoor), d'accordo,
(Ital.). Eenstemmig, overeenstemmend,
van hetzelfde gevoelen.
Dachi, m. Pels die uit geite- en paardevellen gemaakt is.
Dacia. Romeinsche provincie, omvattende het tegenwoordige Zevenbergen
en Roemenie, na twee zware oorlogen
-(IOI-IO2 en 105-107 n. C.) door keizer
Trajanus veroverd. Deze veldtochten
werden vereeuwi&d op de nog te Rome
aanwezig zijnde zuil van Trajanus. Hoofdstad van D. was Sarmizegethusa (bij
het tegenwoordige Varhely) ; het militaire
hoof dkwartier was te Apulum (Karlsburg).
In deze provincie waren vele mijnen, ook
goudmijnen bij Veresfiatak. Dacia werd in
271 n. C. op bevel van keizer Aurelianus
door de Romeinen ontruimd, nadat het
zwaar geleden had onder de invallen der
Germaansche volksstammen.
Dacinque, (Ital; spr.: datsjinkwe). Piemonteesche zilvermunt = 5 soldi.
Dacryadenalgie, yr. (Gr.). Pijn in de
traanklieren ; Dacryadenitis, yr., ontsteking der traanklieren; Dacryamorrhysis,
bloedvloeiing bij tranen ; Dacrydium o.,
kleine traan, korreltje gom • of hars ; Dacryelcosis, yr., verzwering der tranen,
tranenzweer; Dacryoblennorrhoe, yr.,
tranenslijmvloed ; Dacryocystalgie, vr.,
pijn in den tranenzak ; Dacryocystis, yr.,
tranenzak ; Dacryocystitis, yr., ontsteking
van den tranenzak ; Dacryodisch, tranend ;
Dacryoideus, in den vorm van droppels;
Dacryoliet, m., tranensteen; Dacryolithiasis, yr., vorming van steenachtige
uitwassen in de tranenwerktuigen; Dacryops, m., traanoog, zwelling der traanwegen; Dacryopyorrhoe, vr., tranenettervloeiing ; Dacryorrhoe of Dacryorrhysis, vr., tranenvloed; Dacryostagon,
0., het droppelen der tranen ; Dacryosyrinx, yr., tranenfistel ; Dacryrrhoe =
Dacryorrhoe.
Dactylios, m. (Gr.). Ring, zegelring ;
Dactylioglyph, Dactylioglyphos, Dactyliograaf, m., graveur op edelgesteenten ; Dactylioglyphiek, vr., kunst
van op edelgesteenten te graveeren ;
Dactyllographie, yr., beschrijving eener
verzameling van gegraveerde edelgesteenten, van gesneden steenen; Dactyliomantie, yr., waarzeggerij door middel
van ringen; Dactylion, o., vingervormer,
een door Herz in 1835 uitgevonden werktuig voor piano-onderwijs ; Dactyliotheek, vr., kast die een verzameling van
ringen en gegraveerde of gesneden
steenen bevat.
Dactylos of Dactylus, m. (Gr.). Vinger,
slag met den vinger, versvoet die uit

Dageschforte
den lange en twee korte lettergrepen
bestaat ( , _) ; Dactylisch, uit dactylen
bestaande; Dactyliet, o., dadelversteening;
Dactylitis, vr., ontsteking in een vinger,
fijt; Dactylologie, vr., vingerspraak ;
Dactyloloog, m., degene die de vingerspraak verstaat en kent ; Dactylomantie,
yr., waarzeggerij uit vingers; Dactylon,
o., lengtemaat, duim; Dactylonomie, vr.,
het rekenen op de vingers ; Dactylonoom,
m., remand die op zijn vingers rekent
Dactylosmileusis, vr., het afvijlen van
vingers of teenen; Dactylosymphysis,
yr., vergroeiing van vingers en teenen;
Dactylotheca, yr., verband om de vingers
recht te houden; Dactylotonus, m.,
krampachtige kromming der vingers.
Dada, m. (Fr.). Stokpaardje.
Dadap, m. Loofboom op de plantages op
Java, een daarnaar genoemde koffiesoort.
d. ad chart. = da of detur ad chartam.
Geef of men geve in een papier (op
recepten); d. ad scat. = ad scatulam,
in een kokertje ; d. ad vitr = ad vitrum,
in een glas.
Daduchos, (Gr.). Fakkeldrager, bijnaam
van de godin der maan (Diana); priester
bij de Eleusinische mysterien.
Dadyl, o. Een der beide bestanddeelen
van terpentijnolie.
Daedaleum, o. (Gr.). Een op den duur
van den lichtdruk gegronde toestel, waardoor verscheidene afbeeldingen, die hetzelfde voorwerp in verschillende toestanden vertoonen, zich als een zich bewegende afbeelding voordoen; Daedalisch,
kunstig, vernuftig, zinrijk (als door den
my thisch en kunstenaar Daedalusbewerkt).
Zie Dedale.
Daemon, m. (Gr.). Geest, kwelgeest;
Daemonarch, m., vorst der geesten;
Daemonenleer, yr., leer der geesten;
Daemoniacus, m., bezetene, krankzinnige;
Daemonisch, bezeten, waanzinnig; Daemonisme, 0., geloof aan geesten; Daea
monist, m., degene die aan geesten gelooft ; Daemonolater, m., vereerder van
geesten ; Daemonolatrie, vr., vereering
van geesten of duivels, duivelsdienst;
Daemonologie, yr., kennis der geesten,
leer van de geesten; Daemonomachie,
yr., strijd met booze geesten ; Daemonomagic, yr., geestentooverij ; Daemonomanic, yr., bezetenheid, zucht om overal
daemonen te zien; Daemonomantie, vr.,
waarzeggerij door middel van geesten;
Daemonomelancholie = Daemonomanic.
Daga, yr. (Ital.). Degen die den vorm
van een dolk heeft.
Dageschforte, o. (Hebr.). Punt in een
medeklinker dat verdubbeling aanduidt;

Dagget
Dageschlene, punt in een aangeblazen
medeklinker dat de harde uitspraak aanduidt.
Dagget, m. (Russisch). Teer uit berkeboomen.
Dagh, m. (Turksch). Berg; Daghestan,
het Caucasische bergland.
Dagobert, m. Hij die schittert als de dag.
Dagon, m. (Hebr.). Afgod der Philistijnen.
Daguerreotype, yr. (Fr.-Gr.). Toestel in
1838 door den Franschman Daguerre
uitgevonden om door inwerking van het
licht op chemisch toebereide metalen
platen afbeeldingen voort te brengen en
duurzaam te maken ; Daguerreotypie,
yr., het maken van dergelijke afbeeldingen, werkplaats waarin deze vervaardigd
worden ; Daguerreotypeeren, dergelijke
afbeeldingen vervaardigen. Zie Photographic.
Dahabieh, Dahbieh, yr. (Arab.). Lange
smalle boot op den Nijl.
Dahlia, yr. Plant met zeer schoone
bloemen, zoo genoemd naar den Zweedschen plantkundige Dahl, die ze in 1789
uit Mexico naar Europa overbracht.
Dahline, vr. Zetmeel in de knollen
van dahliaas.
Daily News, (Eng. ; spr. : deelie njoez).
Nieuws van den dag, een te Londen
verschijnend dagblad; Daily Telegraph,
dagelijksche telegraaf, Londensch nieuwsblad.
Daimios, mrv. Adelstand in Japan.
Daira, yr. Het volkslied in Litthauen.
Dainty, (Eng.; spr. : deentie). Lekkernij.
Daira, (Arab.). Landerijen in Egypte
die het persoonlijk eigendom van den
khedive zijn.
Dare = Tamboerijn.
Dad of Dairo, m. Japansche hoogepriester, tot 1868 titel van het geestelijk
opperhoofd van Japan, thans Mikado
(z. a.); Daihassu-Den, opperpriester van
Japan.
Dais, m. (Fr.; spr.: dee). Troon- of
draaghemel. Zie Baldakijn.
Daja, yr. Indische oude vrouw die
bajaderen (z. a.) verhuurt.
Dajaks, mrv. Inboorlingen op Borneo.
Dal. (Arab.). De letter D.; in het
Zweedsch vallei.
Dalai-Lama. Opperpriester en tevens
wereldlijk vorst in Tibet.
Dalekarle, Dalekarliers of Dalkarlar,
mrv. Zweedsche mijnwerkers zoo genoemd naar de landstreek Dalekarlii.
Daler. Voormalige Zweedsche munt =
I 2,40.
Dalk, Delk, m. Turksch reisrijtuig ;
kleed van een derwisch.
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Dallage, m. (Fr.; spr.: dallaazje). Bevloering met tegels of marmeren platen;
bestrating met vierkante platte steenen ;
Dalle, yr. (Fr.; spr. : dal), marmeren
pla at, vloertegel, zerk.
Dalles, m. (Hebr.). Armoede.
Dalmatica, yr. Witte en met purper
omzoomde tunica (z. a.); kleed dat de
diakens en onderdiakens in de Catholieke
kerk over het miskleed dragen.
Dal segno, (Ital. ; spr.: senjo). Van het
teeken of te herhalen.
Daltonisme, o. Kleurenblindheid, zoo
genoemd naar den Engelschen natuurkundige Dalton.
Damaraat, o. Oostindisch gebloemd taf.
Damascus. Stad in Syrie, waar door
keizer Diocletianus (284-305) wapenfa
brieken werden opgericht, waaruit de
beroemde klingen kwamen ; Damascener,
m., gedamasceerde degen of sabel;
Damasceeren, staal en ijzer, vooral sabelklingen, met goud en zilver versieren of
inleggen, zooals dat te Damascus gedaan
werd ; met ingewerkte bloemen voorzien.
Damasius, Damiaan, m. (Gr.). Bedwinger.
Damasquette, yr. (Fr.; spr.: damasket).
Een te Venetic vervaardigde stof ; Damasquinerie, yr., kunst van damasceeren
(z. a.); Damasse, yr. (Fr.), zijden stof die
aan den eenen kant damastachtig en aan
den anderen kant glad geweven is;
Damassin, m. (Fr.; spr. : damassein),
stof die minder sterk is dan damast;
Damasseeren, weven op de wijze waarop
damast geweven wordt; Damast, o.,
zijden en linnen stof met bloemen of opgewerkte teekeningen zoo genoemd naar
de stad Damascus, waar zij het eerst
gefabriceerd werd.
Dame, yr. (Fr.). Vrouw uit den gegoeden
stand ; vrouw in het kaartspel; koningin
in het schaakspel ; damschijf ; — d'honneur (spr.: donneur), eeredame ; — Jeanne,
yr. (Fr.; spr. : zjane), groote door een mand
of mandewerk omgeven kruik of flesch
voor het vervoeren van wijn en sterke
dranken, die 5o a 6o liters inhoud heeft,
dommezaan ; bij de Fransche marine zulk
een flesch van ongeveer 18 liter inhoud.
Damenisatie, yr. Zangoefening met de
toonladders met de door Graun gekozen
lettergrepen da, me, ni, po, tu, la, be, d. i.
c, d, e, f, g, a, h inplaats van de gewone
namen der noten.
Dames d'atour, mrv. (Fr.; spr.: damedatoer). Kamervrouwen der koninginnen
van Frankrijk; — de comfiagnie, juffrouwen
van gezelschap ; — dela halk, vischvrouwen en vrouwen die haar waar op
de markt te Parijs te koop aanbieden

Damianistin
(Zie Poissarde) ; — de portrait (spr. :
potree), hof damesin Rusland die het
portret der keizerin mogen dragen ;
(spr.: palee), hof- of paleisdames—dupalis ;
— du sacre coeur (spr. : sakkreekeur),
vrouwen van het Heilig Hart van Jezus
(nonnen).
Damianistin. Clarissenon van SintDamiaan.
Dammarhars. Het zoogenaamde kattenoogenhars van den dammara-den.
Damn, (Eng.; spr. : dem) of Cloddam.
Vloek = God verdoeme.
Damnabel, (Lat.). Verdoemenswaardig,
afschuwelijk ; Damnatio, yr., verdoeming
veroordeeling; — memoriae, vernietiging
of bespotting van het aandenken door in
het openbaar den naam, het beeld of het
geslachtswapen te vernietigen; Damnatorisch, veroordeelend ; Damnatur, (het)
wordt veroordeeld, wordt verworpen, mag
niet gedrukt worden (uitdrukking die bij
de censuur van boeken gebruikt wordt);
Damnatus, m., veroordeelde ; — repetundarum, iemand die veroordeeld is wegens
verduistering van gelden of bedrog bij
het uitoefenen van zijn ambt ; — voti,
iemand die veroordeeld is om zijn gelofte te houden.
Damnificaat, m. Benadeelde, iemand
die een verlies lijdt; Damnificant, m.
(Lat.), benadeeler, beschadiger, misdadiger ; Damnificatie, vr., beschadiging,
benadeeling; Damnificeeren, schade berokkenen; Damnificus = Damnificant;
Damni praestatio of Damni restitutio
(Zie praestatio damni); Damno, o., (Fr.)
dommage, (Eng.) damage, (D.) Schaden,
(Ital.) danno, (Sp.) daft, ,korting bij het
overmaken van geld; Damnum, o. (Lat),
schade, nadeel; aleatorium, verlies in
het spel, speelschuld; — casu fortuito
datum, toevallig of door toeval veroorzaakt
nadeel; — commune, gemeenschappelijke
schade ; — culposum, door nalatigheid
teweeggebracht nadeel; — datum, geleden
nadeel ; — dolo datum, boosaardig of arglistig toegebracht nadeel; — emergens,
op komend nadeel; illatum, toegebrachte
schade; — infecm,
nadeel dat nog niet
tu
toegebracht maar te duchten is (Zie
Cautlo damni infecti); — injuria datum,
wederrechtelijk toegebrachte schade
—inmora,
nadeel tengevolge van uitstel;
— irreparabile, schade die niet vergoed
kan worden; — necessarium, noodzakelijk,
onvermijdelijk nadeel ;—pecuniarium, verlies van het vermogen ; privativum,
het van een voordeel berooven.
Damo, m. (Ital.). Minnaar.
Damocles. Hoveling van Dionysius den
Jonge van Syracuse (367-344 v. C.); daar
BAAL; Handbosk.
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hij Dionysius zijn, geluk benijdde, bet deze
hem in zijn paleis al de pracht en beerlijkheid van een koning genieten, maar
toen Damocles aan tafel zat, een zwaard
aan een dunnen draad boven diens hoofd
ophangen; van daar de uitdrukking zwaard
van Damocles voor een gevaar dat aanhoudend dreigt te midden van het geluk.
Damolseau, m. (Fr.; spr.: damoazoo).
Jong edelman ; saletjonker.
Damon en Phintias. Namen van twee
Grieken te Syracuse onder Dionysius den
Jonge (beheerscher van Syracuse 367-344), die beroemd geworden zijn door
hun vriendschap ; Schiller geeft het verhaal
van die vriendschap in zijn gedicht „die
Burg waarschijnlijk hebben wij
hier echter te doen met een practical
joke van de hovelingen van Dionysius,
die eens wilden zien of er tusschen de
Pythagoreers (volgelingen van Pythagoras)
waartoe D. en Ph. behoorden, werkelijk
zulk een trouwe vriendschap; bestond, als
wel beweerd werd; Damon wordt in
herdersdichten ook dikwijls als naam
van een herder gebruikt.
Dan, m. (Hebr.). Rechter ; Israelitische
stam.
Danae, yr. (Gr.). Geliefde van Jupiter,
tot wie hij in den vorm van een gouden
regen afdaalde; zij was de moeder van

Perseus.
Danaers, mrv. Dichterlijke oude naam
der Grieken ; Danaersgeschenk, o., gevaarlijk geschenk, naar aanleiding van deze
woorden van Vergilius (Aeneis II, 49) :
timeo Danaos et dona ferentes, d. ik
vrees de Grieken, ook wanneer zij (ons)
geschenken aanbieden. De Trojaan Laocoon zegt dit naar aanleiding van het door
de Grieken bij hun vermeenden aftocht
achtergelaten paard.
Danalden, mrv. (Gr.). In de Grieksche
mythologie de so dochters van Danaos,
koning van Argos; op bevel van haar
vader vermoordden zij hare mannen in
den slaap en moesten tot straf in den
Tartarus een vat zonder bodem met
water vullen; van daar Danaidenwerk,
nuttelooze steeds terugkeerende arbeid.
Danais. Plantensoort uit de familie der

Rubiaceen.
Danake, yr. (Gr.). De obolus dien de
Grieken den dooden tusschen de tanden
staken als loon voor Charon (z. a.).
Danaro. Zie Denaro.
Dandam. Staf der Brahmanen.
Dandln, m. (Fr.; spr.: dandein). Onnoozele hals, sul, stumper; hoofdpersoon
in een blijspel van Moliire, bekend door
zijn uitroep : Vous Pavez voulu, Geor,ge
Dandin (spr. : voelaveevoelu), gij hebt het

Dandy
zoo gewild, d.i. gij hebt uw ongeluk aan
uzelven te danken ; Dandineeren, het
lichaam heen en weer bewegen.
Dandy, m. (Eng. ; spr. : dendie). Modegek ; Dandyisme, o., manieren en kleeding
van een modegek.
Danebrog, m. Deensche nationale vlag;
Deensche ridderorde; Danewerk, Danne.
virke, o., Deensche grensversterking in
Sleeswijk tusschen de Schlei en de Treene,
reeds in de se eeuw n. C. door de Denen
tegen de Duitschers aangelegd. In 1848
werd het D. door de Pruisen onder
Wrangel stormenderhand genomen ; bij
het begin van den Deensch-Duitschen
oorlog van 1864 werd het D. door de
Denen ontruimd, daar deze geen genoegzame strijdkrachten hadden om de geheele
uitgebreide linie te verdedigen.
Dangereus, (Fr.). Gevaarlijk.
Dangler, m. (Eng ; spr. : denglur).
Iemand die de vrouwen naloopt.
Daniel, m. (Hebr.). Rechter Gods, door
God gekozen rechter.
Danilo-orde, yr. Montenegrijnsche orde
door Danilo I in 1853 ingesteld.
Danime of Danima, m. PerzischTurksche rekenmunt van ongeveer een
halven cent.
Daniseeren. Deensch maken.
Dankmar, m. (Oudduitsch). De verstandige.
Dankwart, m. (Oudduitsch). Hij die op
verstandige wijze beschermt.
Danno, m. (Ital.). Zie Damno.
Dansant, (Fr.; spr.; dansan). Dansend;
Danse, vr., dans ; — de St.-Guy, SintVitusdans (Zie Chorea) ; — macabre,
doodendans, in de 14e en Ise eeuw een
reeks van afbeeldingen die den dood
voorstellen, welke dansende personen
van allerlei rang en stand medesleept ;
Danseur, m. (Fr.), danser ; Danseuse,
yr. (Fr.), danseres.
Dante Alighieri. Beroemd Italiaansch
dichter (I265-1321), schrijver van de

Divina Commedia.
Danzerie, vr. Bengaalsche munt.
Daphne, vr. (Gr.). Laurierboom ; volgens
de Grieksche mythologie dochter van
den riviergod Peneus, welke in een
laurierboom veranderd werd op het oogenblik, waarop Apollo die haar nazat, haar
wilde grijpen ; Daphnaeus, bijnaam van den
god Apollo; Daphnephorien, mrv., feest
ter eere van Apollo, dat in Delphi en
Boeotie gevierd werd; Daphnieten, mrv.,
versteende laurierbladeren ; Daphnine,
yr., bestanddeel der schors van Daphne
Alitina; Daphnis, m., schoone herder,
zoon van Mercurius; Daphnomantie, vr.,
waarzeggerij uit een in een vuur geworpen
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lauriertak ; Daphnophaag, m., lauriereter ;
Daphnophoor, m., een lauriertak of
-krans dragend (bijnaam van Apollo).
Dapifer, m. (Lat.). Spijzendrager, voorsnijder; Dapiferaat, o., ambt van voorsnijder.
Dar, m. (Arab.). Huis ; land ; rijk.
Dara-bakkah, Dara-bukkah, Daraboeka, yr. Turksche trom.
Darbar. Zie Durbar.
Darbisme, o. Leer en meeningen der
Darbisten, mrv., een in 183o door Darby
gestichte chiliastische sekte (Zie Chiliasme); Darbistisch, wat de leer dezer
sekte betreft.
Darcheine, yr. Schors van den stam
en de takken van den kaneelboom.
Darchimi, o. Arabisch gewicht.
Dardanariaat, o. (Lat.). Het opkoopen
van waren, vooral van graan om den prijs
op te drijven; Dardanarius, m., opkooper
van waren, vooral van graan.
Dardanellen, mrv. Door de Turken
aangelegde forten aan de zeeengte tusschen den Griekschen Archipel en de
zee van Marmara ; naam dezer zeeengte.
Zie Hellespont.
Dare, m. (Ital.). Zie Debet.
Darham, m. Turksche munt.
Darini, mrv. Romeinsche zilveren
munten.
Dariole, yr. (Fr.). Roomtaartje.
Darius. Naam van 3 koningen van
Perzie. Darius I, zoon van Hystaspes
(521-485 v. C.). Kort na het begin zijner
regeering had hij een grooten opstand te
onderdrukken van de door zijn voorgangers onderworpen volken ; waarschijnlijk
in 513 v. C. trok hij den Donau over om
de Scythen te beoorlogen, moest echter
met groote verliezen terugtrekken; in
499 v. C. stonden de Klein-Aziatische
Grieken tegen hem op; deze laatste werden in den zeeslag bij Lade (een eiland
bij Miletus) verslagen en in494 v. C.
weder onderworpen ; aangezien Athene
en Eretria de Klein-Aziatische Grieken
hulp hadden verleend, besloot D. Griekenland te onderwerpen; de eerste tocht
mislukte, daar de Perzische vloot bij het
voorgebergte Athos door storm werd
vernield (493 v. C.); de tweede tocht eindigde met de nederlaag der Perzen bij
Marathon (490 v. C.); Darius II (bijgenaamd Nothus, d. i. de onechte, (423 — 4o5
v. C.) vader van Artaxerxes II en Cyrus
den jonge (zie Anabasis); Darius III
Codomannus, laatste koning van Perzie
(336-33o v. C.), door Alexander den
Groote verslagen bij Issus (333 v. C.) en
bij Gaugamela (331 v. C.); in 33o v. C.
door Bessus, satraap van Bactrie, vermoord.

Darius
Darius of Daricus, m. (Gr.). Gouden
Perzische munt, genoemd naar koning
Darius I, die deze munt het eerst deed
slaan, vertoonende een knielenden boogschutter (waarde ongeveer f 9,00).
Dana, (Perzisch). Zee, meer ; stroom.
Darling, (Eng.; spr.: daawling). Lieveling.
Darne, (Fr. ; spr : darn). Moot visch.
Darsena, yr. (Ital.). Binnenhaven.
Darsis, vr. (Gr.). Het villen, het van
de huid ontdoen = Excoriatie; kneuzing.
Dartos, m. (Gr.), Binnenhuid van den
teelballenzak.
Dartreus, (Fr.). Dauwwormachtig.
Daruga, m. Belastingontvanger in Perzie.
Darvands.Aanbidders vanAhriman(z.a.).
Darwin (Charles-Robert). Beroemd
Engelsch natuurvorscher en physioloog
(1809-1882) ; de door hem gegrondveste
leer der teeltkeus wordt Darwinisme
genoemd (Zie Selectio); Darwinist, m.,
aanhanger dier leer.
Dasyma, o. (Gr.). Harigheid, behaardheid.
Dasymeter, m. (Gr.). Dichtheidsmeter,
werktuig tot het meten van de dichtheid
Manometer.
der lucht
Dasypus, m. (Gr.). Dier met behaarde
pooten, buidelmarter.
Dasytes = Dasyma.
Dasyurus, m. (Gr.). Dier dat een behaarden staart heeft, buideldier. Zie
Marsupium.
Dat. = Datum, (Lat.). Gegeven, uitgevaardigd.
Dativus.
Dat.
Data, mrv. (Lat.). Opgaven, gegeven
feiten ; Data et Accepta, uitgaven en
ontvangsten; Dataria, yr. (Ital.), pauselijke kamer voor prebenden en kerkelijke
vrijstellingen ; Datarius, m., beheerder
dier kamer ; Dateeren, den dag waarop
en de plaats waar men schrijft aangeven;
Datio, vr., het geven ; — curatoris, aanstelling van een curator (z.a.). — in solutum,
het in betaling geven, wanneer de schuldenaar met goedkeuring van den schuldeischer iets anders praesteert dan bij de
overeenkomst was bedongen ; — tutoris,
aanstelling van een voogd.
Dativus en Datief, m. Derde naamval
in de verbuiging der zelfst. en bijvoegelijke naamwoorden; in de middeleeuwen
de naam van den opperrechter te Rome
en in het exarchaat; per dativum, door
omkooping.
Datja, o. Maaltijd ter herinnering aan
de dooden in Servie.
Dato, (Ital.). Heden. Zie A dato.
Datoliet, m. (Gr.). Soort van kalksteen.
Datsja, yr. Landhuis in Rusland.
Datum, o. (Lat.). Het gegevene; opgave
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van den tijd waarop iets geschreven of
gebeurd is ; Datum-uurwerk, uurwerk
dat de dagen der maand aanwijst ; Datum
ut retro, dezelfde opgave van tijd en
plaats als aan de andere zijde (op wissels) ; Datum ut supra, tijd en plaats
als hierboven aangegeven.
Datura, yr. Doornappel, plantensoort
uit de familie der Solanaceen Daturine,
vr., alcalolde in het zaad dier plant.
Daumont (a la), (Fr. ; spr. : aladoomon).
Vierspan met voorrijders en zonder disselboom.
Dauphin, yr. (Fr.; spr. : doofijn). Titel
van den troonopvolger in Frankrijk van
1349 af, toen Dauphine aan het huis
Valois kwam, tot aan 183o (Zie ad usum
Delphini); Dauphine, yr. (spr. : doofiene)
gemalin van den dauphin, soort van veldsalade, half zijden en half wollen bonte stof.
Daus, o. (D.). Hoogste kaart in het
kaartspel, de een op dobbelsteenen.
David, m. (Hebr.). De geliefde.
Davids, mrv. Uitstekende ijzeren stangen, waaraan de sloepen van een zeeschip hangen.
Davier, m. (Fr.; spr. : davjee). Tang om
tanden te trekken ; klemhaak.
Davus sum, non Oedipus. Ik ben Davus
en niet Oedipus, d. ik ben geen meester
in het oplossen van raadsels.
Days of humiliation, mrv. (Eng; spr :
deez ov joemielieeezjun). Boetedagen in
Engeland, 3o Januari (dag waarop koning
Karel I in 1649 onthoofd werd) en 2 September (brand van Londen in 1666).
D. C. Zie Da Capo.
D. C. = District of Columbia, (in
Noordamerika).
D. C. L, = Doctor of Civil Law. Doctor in het burgerlijk recht.
d. d. = de dato (Lat.). Van of op.
dd. of ddt. = dedi of dedit, (Lat.). 1k
heb of hij heeft het gegeven of betaald.
D. D. = Doctor of Divinity (Eng.).
Doctor in de godgeleerdheid.
D. D. D. = Do, dico, dedico, (Lat.).
Ik geef, wijd, wijd toe ; = dat, dicat,
dedicat, hij geeft, wijdt, wijdt toe; =
dono dedit, dicavit, hij heeft het geschonken en gewijd.
Dealbatie, yr. (Lat.). Het witmaken
der metalen.
Dean, m. (Eng. ; spr. : dien). Deken,
hooge geestelijke in de Engelsche staatskerk.
De anno, (Lat.). Van het jaar.
Dear, (Eng. ; spr. : dier). Dierbaar, lief,
waard.
Dearticulatie, yr. (Lat.). Verrekking,
verstuiking; Dearticuleeren, verrekken
verstuiken.
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De auditu, (Lat.). Van hooren zeggen.
Deauratie, yr. (Lat.). Het vergulden.
m. (Fr.; spr.: deebaklaazje).
Ontruiming van een haven; Debacle, yr.,
het losgaan van een bevroren rivier,
plotselinge achteruitgang, vat, faillissement.
Manage, yr., (Fr.; spr.: deballaazje).
Het uitpakken; Deballeeren, uitpakken.
Deballotteeren, Iemand die zich heeft
laten voorhangen om lid te worden van
een societeit of een genootschap niet
aannemen, afwijzen.
Dibandade, yr. (Fr.; spr.: deebandaad).
Het in wanorde uit elkander loopen, het
overijld vluchten.
Debankeeren, (Fr.). Bij hazardspelen
de bank doen springen.
Debaptiseeren, (Fr.). Verdoopen, omdoopen.
Debarbariseeren, (Lat.). De onbeschaafdheid doen afleggen, beschaven.
Debarbeeren. De bovenste wortels
afsnijden.
Dibardage, m. 4Fr., spr. : deebardaazje).
Het lossen van
v goederen uit een schip,
b. v. van hout; Debardeur, m., sjouwerman. kaailooper, naam van een gemaskerde die als kaailooper gekleed is.
Debarkeeren, (Fr.). Ontschepen ; Debarkement, o., ontscheping.
Debarrasseeren, (Fr.). Ontlasten, opruimen, opluchting geven, bevrijden.
Debat, o. (Fr.). Mondelinge behandeIing, bespreking, redetwist; Debater, m.
(Eng.; spr.: diebeeter), iemand die zeer
handig is in het voeren van een debat ;
Debating-club, yr. (spr.: diebeeting), vereeniging wier leden zich oefenen in het
redetwisten ; Debatteeren, bespreken,
redetwis ten.
Manche, yr. (Fr.; spr.: deeboosje).
Slemppartij, uitspatting, liederlijkheid,
ontucht; Dibauche, m. (Fr.; spr.: deeboosfee), slemper, iemand die zich verliederlijkt, wellusteling; Debaucheeren,
verliederlijken, aftroonen, tot ontucht
verleiden; D‘baucheur, m., verleider,
degene die werklieden overhaalt om hun
patroon te verlaten of het werk te staken.
Debellatle, yr. (Lat.). Bedwinging, volkomen overwinning ; Debellator, m.,
bedwinger, overwinnaar; Debelleeren,
bedwingen, overwinnen.
Debent, m. (Lat.). Schuldenaar ; Debentur, yr., quitantie; Debenture, (Eng.;
spr.: debentsjoer), bewijs van betaalde inkomende rechten die teruggevorderd
worden kunnen.
Debet, (Lat.). Hij is schuldig; als znw.
datgene wat men schuldig is (Fr.) doll,
dibet, (Eng.) debit, (D.) Debet, Soil, (Ital.)

Debitum

debito, dovere, dare, (Sp.) debito, debe ;
Debiteeren, als schuld inschrijven.
Debiel, (Lat.). Zwak van gestel; Debilitant, verzwakkend; Debiliteit, vr,
lichaamszwakte, krachteloosheid ; Debill• tas anima, zwakheid van geest; habitualis of muscularis, zwakte der spieren;
— nervosa, zwakte der zenuwen; Debilitatie, vr., verzwakking ; Debiliteeren,
verzwakken, krachteloos maken.
Deblet, o. (Fr.), debit, vente, (Eng.)
sale, (D.) Debit, Verkauf, (Ital.) vendita,
(Sp.) yenta. Afzet, verkoop.
Debillardeeren, (Fr.). Schuin behouwen.
Debir. Het allerheiligste in den tempel
van Salomo.
Debita, mrv. (Lat.). Schulden ; activa,
uitstaande schulden; consensualia,
schulden die met gerechtelijke toestemming
gemaakt zijn ; — feudalia, leenplichten ;
passiva,
- hereditaria, erfschulden ;
subsidiaria, subte betalen schulden;
sidien van leenmannen aan den leenheer.
Debitant, m. Verkooper, slijter; Debiteeren, verkoopen, slijten, van de hand
doen ; onder de menschen brengen, uitkramen.
Debito, (Ital.). Zie Debet.
Debitor, m. (Lat.), (Fr.) debiteur, (Eng.)
debtor, (D.) Schuldner, (Ital.) debitore, (Sp.)
deudor. Schuldenaar; — assignatus, aangewezen schuldenaar ; cambialis, wisselschuldenaar; — chirographarius, schuldenaar die een schriftelijke schuldbekentenis
afgeeft; communis, gemeenschappelijke
schuldenaar ; — de fuga of fugae suspectus,
schuldenaar dien men verdenkt van te
will en vluchten; — fugitivus, voortvluchtige
schuldenaar; hereditarius, iemand die iets
aan de erfgenamen van een boedel
schuldig is ; — hypothecarius, schuldenaar
die een onroerend . goed tot onderpand
gegeven heeft ; — morosus, trage schuldenaar; — obaeratus, iemand die tot over
zijn ooren in schulden steekt; — pi gnoratitius, schuldenaar die een pand gegeven heeft; — voornaamste
schuldenaar; — publicus, degene die
schuld heeft bij den staat; — putativus,
vermoedelijke schuldenaar; — usurarius,
degene die interest schuldig is.
Debitrix, yr. (Lat.). Schuldenares.
Debitum, (Lat.), (Fr.) dette, (Eng.) debt,
.) Schuld, (Ital.) debito, (Sp.) deuda.
chuld; —alienum, vreemde schuld ; —
cambiale, wisselschuld ; — certum, schuld
die onbetwistbaar is; — conjugate, huwelijksplicht ; — exigibile, opvorderbare
schuld;
—Jeudale, leenplicht; — illiquidum,
onbewezen schuld; — incertum, onzekere
schuld; inexigibile, kwade, niet invorderbare schuld; — legis, wettige of wet-
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liquidum, onloochenbare
telijke schuld ;
schuld; naturae, tol der natuur, onvermijdelijkheid van te sterven ; — perpetuum,
altijddurende, onaflosbare schuld; - propublicum, openprium, eigen schuld ;
bare schuld ; — synodale (Zie CathedraMum); verum, onbetwistbare schuld.
Dablal, m. (Fr.; spr.: deeblee). Uitgraving;
uitgegraven aarde of puin, (tegenovergestelde van Remblai (z. a.); Deblayeeren, opruimen, uitgraven, schoonvegen,
vrijmaken (van een spoorweg die versperd is).
Ddblocage, m. (Fr. ; spr. : deeblokkaazje).
Het uitnemen van omgekeerde letters uit
het zetsel op een drukkerij ; Deblokkeeren, ontzetten, de blokkade opheffen,
een spoorweg vrijmaken, omgekeerde
drukletters recht zetten. Zie Blokkade.
De bon coeur, (Fr.; spr. : debonkeur).
Gewillig ; van harte.
Debonnalre, (Fr.). Goedaardig, toegeeflijk; Louis le Debonnaire, Lodewijk de
Vrome.
De bonne grace, (Fr.; spr.: debonnegraas). Goedschiks; gewillig.
Debora, yr. (Hebr.). Vrouwennaam; bij,
wesp.
Ddbordement, m. (Fr. ; deebordeman).
Het buiten haar oevers treden van een
rivier ; uitstorting ; het overloopen, b.v.
van de gal; Debordeeren, buiten de
oevers treden, overloopen; den rand of
zoom afnemen; overvleugelen.
Debotteeren, (Fr.). De laarzen uittrekken.
Debouche, m. (Fr.; spr.: deeboesjee).
Uitweg; afzetplaats voor koopwaren ; Deboucheeren, uitkomen of uitloopen ; ontkurken ; vrijmaken (van een doorgang).
Debours, m. (Fr.; spr.: deeboer), (Eng.)
disbursement, outlay, (D.) Auslage, (Ital.)
sborsi, (Sp.) desembolsos. Uitgave, voorschot ; Debourseeren, uitgeven, voorschieten. Zie Rembours.
Debris, mrv. (Fr.; spr.: deebri). Overbligselen, puinhoopen; wrak (van een
schip).
Debrouilleeren, (Fr. ; spr: deebroeljeeren). Ontwarren, uit elkander halen,
orde brengen in; Debrouillement, m.,
(Fr. ; spr.: deebroeljeman), ontwarring.
Debruteeren, (Fr.). Slijpen.
Debucheeren, (Fr.). Opjagen • uit het
bosch komen.
Debuskeeren, (Fr.). Uit het bosch verdrijven ; iemand uit zijn betrekking jagen;
Debusquement, m. (Fr.; spr.: deebuuskeman), verjaging, verdrijving.
Debu,t, m, (Fr. ; spr.: deebuu). Het voor
de eerste maal optreden in een schouwburg ; eerste stap dien men in het een

Decantatie
of ander beroep doet ; Mutant, m.,
tooneelspeler die voor de eerste maal
optreedt, beginner, nieuweling; Debutante,
vr., nieuwelinge ; Debuteeren, voor het
eerst optreden.
De but en blanc. (Fr. ; spr.: debuutanblan). Recht er op los, op den man af,
zonder omwegen.
Dec. = December.
Deca, (Gr.). Tien ; voorvoegsel in het
metrieke stelsel van maten en gewichten,
b.v. decameter = io meter, decagram =
10 gram.
Decabrachisch, (Gr.). Tienarmig.
Decabristen, mrv. (Gr.). Deelnemers
aan de samenzwering tegen keizer Nicolaas I van Rusland in December 1825.
Decacheteeren, (Fr.). Ontzegelen.
Decachord, o. Muziekinstrument met
tien snaren dat op een harp gelijkt.
Decacuminatie, yr. Wegneming der
spits • Decacumineeren, een boom tappet'.
Decade, yr. (Fr.). Week van tien dagen
in den republikemschen kalender van
1793; Décadl, m., laatste dag eener
decade.
Decadence, vr. (Fr. ; spr.: deekadans).
Verval, achteruitgang.
Decadents, mrv. (Fr.; spr. : deekadan).
Schrijvers en schilders die tot een modern
Fransche dichter- en schilderschool behooren.
Decagoon, o. (Gr.). Tienhoek ; Deca•
gonie, vr., voortplanting tot in het tiende
geslacht.
Decalceeren, (Lat.). Van kalk ontdoen.
Decaleeren. In gewicht afnemen door
indroging, lekken enz.
Decalogus en Decaloog, m. (Gr.). De
tien geboden.
Decalqueeren, (Fr.). Een tegenafdruk
maken. Zie Xylographeeren.
Decamerone, o. (Ital.). Titel van een
door Boccaccio in 1352 uitgegeven bundel
vertellingen.
Decampeeren, (Fr.). De legerplaats
opbreken ; zich uit de voeten maken.
Decanaat, o. Waardigheid en gebied
van een deken.
Decandria, mrv. (Gr.). Planten met
tien meeldraden.
Decant civitatenses, mrv. (Lat.).
Dekenen in de stad ; Decanicum, o., in
Bevan—gene
de middeleeuwen een kerkelijke
s voor geestelijken, die onder het
toezicht van een deken stand; Decano
del cherici (Ital.; spr.: kerietqie), opperhoofd der geestelijkheid te Rome • De•
cano della rota, voorzitter van het
hoogste pauselijke gerechtshof.
Decantatie, yr. Het langzaam overschenken eener vloeistof met achter-
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lating van het bezinksel of grondsop,
het klaren • Decanteeren, langzaam overschenken, klaren.
'
Decapeeren, (Fr.). Roest of kopergroen
van metalen wegnemen door uitgloeiing
of door behandelmg met zuren of loogen.
Decapitatie, yr. (Lat.). Onthoofding;
Decapiteeren, onthoofden.
Decarboniseeren. Van koolstof ontdoen ; Decarbonisatie, vr., het wegnemen
van koolstof.
Decaphyllisch, (Gr.). Met tien bladen ;
Decapode, m. (Gr.), tien voet lang, tienvoetig schaaldier (kreeft).
Decas. yr. (Gr.). Tiental.
Decastichon, o. (Gr.). Gedicht van
tien verzen.
Decastylos, m. (Gr.). Tempel met tien
zuilen aan de voorzijde.
Decatissage, m. (Fr.). Ontglanzing van
laken.
Decatoniseeren. Iemand afwennen om
al te somber en streng te zijn. Zie Cato.
Decedeeren, (Lat.). Weggaan, sterven,
overlijden.
Decem, m. (Lat.). Tiende, het tiende
gedeelte van den oogst.
Decempeda, yr. (Lat.). Lengtemaat
van tien voet ; Decempedator, m. (Lat.),
landmeter.
Decemvir, m. (Lat.). Tienman; Decemviri, mrv., tienmannen ; Decemviraal,
wat de tienmannen betreft; Decemviraat, o., waardigheid van tienman,
regeering der tienmannen.
Decendium, o. Tijdruimte van tien
dagen ; Decennaal, tienjarig, tienjaarlijksch ; Decennium, o., tijdsverloop van
tien jaren.
Decentralisatie, yr. Losmaking van
de regeerings des Rijks, het geven* van
onafhankelijkheid aan ondergeschikte
regeeringslichamen, b. v. gemeentebesturen; Decentraliseeren, de decentralisatie invoeren. Zie Centralisatie.
Deceptie, vr, (Fr.). Teleurstelling ; Deceptio, vr. (Lat.), misleiding, bedrog;
Deceptivisch, bedriegelijk ; Deceptor, m.,
bedrieger; Deceptrix, yr., bedriegster.
Decernaat, o. Ambt van een decernent;
Decerneeren, gerechtelijk erkennen, besluiten vonnis vellen; Decernent, m.
(Lat.),' degene die een vonnis maakt, verslaggever.
. Decerteeren, (Lat.). Afplukken, wegnemen ; Decerptie, vr., afbreuk, verminderin g.
Decertatie, yr. (Lat.). Beslissende strijd;
Decerteeren, strijden.
Decessie, vr. (Lat.). Het heengaan, aftreding ; Decessor, ambtsvoorganger,
iemand die aftreedt.

Decimaal

De cetero, (Lat.). Overigens, voor het
overige.
Dechaineeren, (Fr. ; spr.: deesjeeneeren).
Ontketenen; Dechainement, m. (Fr.;
spr. : deesjeenman), ontketening, losbarsting.
Dechanteeren, (Fr.; spr.: deesjanteeren).
Een toontje lager zingen.
Decharge vr. (Fr.; spr.: deesjarzje), (Eng.)

discharge, (b.) Entlastung, Rtchtigerkliirung, (Ital.) scarico, (Sp.) descarga. Ontlasting ; verklaring dat een rekening in
orde is ; ontslag van alle verdere verantwoordelijkheid ; losbranding van vuurwapens ; ontlading van electriciteit ; getuigenis ten voordeele van een beschuldigde ; Dechargeeren, (Fr.; spr.: deesjareeren), ontlasten, afvuren, lossen; Den),
argement, m. (Fr.; spr.: deesjarzjema
lossing, ontlading.
Decharneeren, (Fr.; spr. : deesjarneeren).
Ontvleezen.
Dechausseeren. Schoenen en kousen
uittrekken, ontschoeien ; het tandvleesch
neerdrukken ; Dechaussoir, m. (Fr.; spr :
deessjoosoaar), tandvleeschneerdrukker.
Dechdar, m. Tapijt op den troon van
den koning van Perzie.
Decheance, yr. (Fr.; spr.: deesjeeans).
Vervallenverklaring ; verlies van een recht.
Dechent, o., Decher, m. Tien stuks
(vooral van huiden), veertig stuks (van
Russisch bontwerk).
Dechet, m. (Fr. spr.: deesjee), (Eng.)
deficiency, (D.) Gaelic' hisabgangt (Ital.) cal°,
(Sp.) merma. Verlies aan gewicht.
Dechiffrable, (Fr.; spr.: deesjiefrable).
Wat te ontcijferen is; Dechiffreeren, ontcijferen, (Fr.) dichifierer, (Eng.) to decipher,
(D.) entziffern, (Ital.) decifrare, (Sp.) descifrar Dechiffreur, m., ontcijferaar.
Dec'hirage, m. (Fr. ; spr. : deesjiraazje).
Het stukslaan, sloopen ; bout van gesloopte schepen.
Dechristianiseeren. Van het Christendom afkeerig maken, ontkerstenen.
Decideeren, (Lat.). Beslechten, beslissen ; Decidendi rationes, mrv. (Lat.),
beslissende redenen.
Decidentie, yr. Afneming, verval ;
Deciduus, afvallend (van bladeren);
Dentes decidui, mrv., melktanden.
Decimaal. Tiendeelig; Decimable, (Fr.),
tiendplichtig; Decimae anni, (Lat.), veertigdaagsche vastentijd, omdat hij na aftrek
der zondagen een tiende deel van
het jaar uitmaakt ; — ecclesiasticae, kerkelijke tiende; Decimatie, yr. (Fr.), tiendheffing, bij de Romeinen een straf waarbij een van elke tien soldaten door het
lot aangewezen werd om gedood te
worden; Decimator, m., tiendheffer ;
Decime, yr., tiende toon van den grond-
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Decina
toon of gerekend ; Decline, m. (Fr.),
tiende deel van een frank, tien opcenten
op de belasting ; Decimeeren, tienden
heffen, een van elke tien soldaten ter
dood brengen ; Decimole, yr. (Ital.),
groep van tien tonen; Decimo-Sextoformaat, zestiende deel van een vel druks.
Decina, vr. (Ital.). Nieuw-Romeinsche
maat.
Decineresceeren, (Lat.). Tot asch
worden.
Decintreeren, (Fr.). Den Steiger onder
een gewelf wegnemen.
Decipeeren, (Lat.). Bedriegen, misleiden. Zie Mundus.
Decireeren, (Fr.). Van was ontdoen.
Decisie, yr. (Lat.). Beslissing, uitspraak ; Decisiones rotae, mrv., beslissingen van het pauselijk gerechtshof ;
Decisief, beslissend, stellig ; Decisor, m.
(Lat.), scheidsrechter ; Decisum, o., oordeel, vonnis.
Decl. en Declin. = Declinatie.
Declamando, (Ital.). Vol uitdrukking ;
Declamatie, yr. (Lat.), kunstige mondelinge voordracht, zinledige woordenpraal;
Declamator, m., degene die kunstig
voordraagt, geoefend redenaar ; Declamatoriek, yr., kunst van voordragen;
Declamatorisch, op de wijze van een
declamator ; Declamatorium, o., kunstige
voordracht ; Declameeren, voordragen,
uitvaren tegen.
Declaratie, yr. Verklaring, bekendmaking; aangifte van goederen waarvan
in- of uitgaande rechten betaald moeten
worden ; rekening over refs- en verblijfkosten en vacaties in dienst van het Rijk,
de provincie en de gemeente ; Declarant,
m., degene die aangifte doet; Declaratio
honoris, (Lat.), eervolverklanng ; — libelli,
opheldering van duistere plaatsen in een
aanklacht ; Declaration of right, (Eng.;
spr. : dikleereesiun ov reit), rechtsverklaring,
d. i. de verklaring in 1689 door het Engelsche Parlement gegeven over de grondbeginselen der staatsregeling; de rechtsverklaring werd door de koninklijke bekrachtiging rechtenwet (Bill of rights, z. a.);
Declaratio nullitatis matrimonii, (Lat.),
nietigverklaring van een huwelijk ; Declaratoria sententia, vonnis dat constateert of dat men een recht heeft (positieve s. d.) of dat een ander geen recht
heeft (negatieve s, d.) en geene veroordeeling inhoudt. Voorbeeld der positievc
s. d. : men heeft van iemand een koopsom
te vorderen, te betalen over twee Caren.
Vreest men dat de tegenpartij over twee
jaren haar verplichting zal ontkennen,
dan kan men in Duitschland zijn recht
op die koopsom gerechtelijk laten vast-
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stellen, ook al is die som nog niet opvorderbaar. Voorbeeld der negatieve s. d.:
iemand wordt in zijn krediet getroffen
door een ander, die zonder grond beweert
nog f 50000 van hem te vorderen te
hebben ; in Duitschland kan men gerechtelijk doen vaststellen, dat die schuld niet
bestaat ; Declarator, m., bekendmaker ;
Declareeren, verklaren, bekend maken,
aangeven.
Deciasseeren, (Fr.). Van een lijst schrappen; niet meer onderhouden (van vestingen) •; Declassement, m. (Fr.; spr.:
deeklasman), het schrappen uit een lijst;
het niet meer in vaste handen zijn (van
effecten).
Declin, m. (Fr. ; spr. : deeklein). Daling,
afneming ; het ten erode loopen.
Declinabel, (Fr.). Verbuigbaar; Declinabiliteit, yr., verbuigbaarheid ; Declinatie, vr., verbuiging, afwijking, boog van
een grooten cirkel tusschen een ster en
den equator, afwijking der magneetnaald
van den meridiaan, het afnemen eener
ziekte ; Declinatorisch, afwijkend ; Declinator, m. of Declinatorium, o., werktuig
dat dient om afwijkingen aan te wijzen ;
Declineeren, verbuigen, afwijken; Declinograaf, vr., toestel voor het graphisch
opteekenen van declinatieverschillen.
Declive, (Fr.). Schuin, hellend ; Decli•
viteit, yr., helling, schuinte.
Decoct en Decoctum, o. (Lat.). Het
afgekookte ; Decoctie, yr., afkoking;
Decocto-infusum, het opgieten van het
afgekookte ; Decoctor, m., verkwisar,
bankroetier.
Decollatie, yr. Onthalzing, onthoofding;
Decolleeren, onthalzen, onthoofden, den
hals van een glazen retort of distilleerkolf doen afspringen; Decolieteeren,
hals en boezem ontblooten.
Decoloratie, vr. (Lat.). Het verkleuren,
verbleeking ; Decoloreeren, doen verkleuren, doen verbleeken ; Decolorimeter,
m., toestel om door middel van een oplossing van indigo de ontkleurende kracht
van koolstof te meten.
Decombres, mrv. (Fr.). Puin, afbraak.
Decombustie, yr. Geheele verbranding.
Decommandeeren. Een bevel herroepen.
Decompleteeren. Onvoltallig maken.
Decomposable, (Fr.). Ontbindbaar ; De.
composeeren, ontbinden ; Decompositie,
vr., ontbinding ; Decompositum, o., een
in zijn bestanddeelen ontbonden lichaam.
Decompte, m. (Fr.; spr. : deekont), (Eng.)
deduction, (D.) Abzug, (Ital.) deduzione,
(Sp.) deduction. Aftrek, korting; Decomp•
teeren, aftrekken, korten.
De concert, (Fr.; spr.: konseer). In
overeenstemming met, gezamenlijk.

Deconcerteeren
Deconcerteeren. (Fr.). Verbijsteren, in
de war brengen.
Deconfiture, vr. (Fr.). Geheele nederlaag ; ondergang ; val ; faillissement.
De congruo, (Lat.). Naar billijkheid.
Decontenanceeren, (Fr.). Verlegen
maken, van zijn stuk brengen.
Decor, m. (Fr.). Versiering, tooneelversiering ; scherm; Decorateur, m.,
versierder, decoratieschilder; Decoratief,
dat tot versiering client, opluisterend ;
Decoratie, yr., opschik, sieraad, alle
tooneelschermen te zamen, eereteeken,
ridderorde ; Decoreeren, versieren, een
ridderorde verleenen.
Decorticeeren, (Lat.). Afschillen, pellen ;
Decorticatie, het afschillen, van de
schors ontdoen.
Decorum, o. (Lat.). Fatsoen, welvoegelijkheid.
Decoupeeren, (Fr.). Uitknippen, uitsnijden; voorsnijden ; Decoupeerzaag,
yr., werktuig om teekeningen uit te
zagen; Decoupure, vr. (Fr. ; spr.: deekoepuur), uitknipsel, het uitgesnedene.
Decourageant, (Fr.; spr.: deekoeraazgin). Ontmoedigend ; Decourageeren,
ontmoedigen, den moed benemen; Decouragement, m. (Fr. ; spr. : deekoeraazjeman), ontmoediging, moedeloosheid.
Decouronneeren, (Fr.). De kroon ontnemen; onttronen.
Decours, m. (Fr. ; spr.: deekoer). Af
neming, vermindering.
Decousu, (Fr. ; spr.: deekoezu). Onsamenhangend.
De coutume, (Fr. ; spr.: dekoetuum).
Naar gewoonte.
Decouverte, (Fr. ; spr.: deekoevert).
Ontdekking; Decouvreur, m. (Fr.), ontdekker.
Decr. of Dct. = Decretum.
Decrediteeren. In een kwaden reuk
brengen; krediet doen verliezen; Decreditement, m. (Fr.; spr.: deekreedietethan),
het van krediet berooven.
De credulitate, (Lat.). Volgens overtuiging.
Decreet, o. Zie Decretum.
Decrement, o. (Lat.). Afneming, vermindering, verval.
Decrepeeren. Vervallen, afgeleefd
worden; Decrepit (Lat.), afgeleefd, oud
en zwak ; Decrepitude, yr. (Fr.; spr.:
deecreepietuud), afgeleefdheid, verval van
krachten.
Decrepitatie, yr. Geluid dat men
hoort door het ontwijken van het kristalwater, wanneer men zouten met weinig
kristalwater op gloeiende kolen werpt;
Decrepiteeren, knapperen, knetteren.
Decrescendo, (Ital.; spr.: deekresjendo).
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In kracht afnemend, langzamerhand
zwakker wordend (Zie Crescendo);
Decrescent, (Lat.), verminderend, afnemend; Decrescentie, yr., afneming,
vermindering; Decresceeren, afnemen,
verminderen.
Decretalen, mrv. Pauselijke beschikkingen en de verzameling er van, kerkelijke
wetten ; Decreteeren, besluiten, vaststellen, beschikken; Decretum, o., beslissing, besluit, raadsbesluit, bevel van
overheidswege, beschikking; — absolutum,
onvoorwaardelijk raadsbesluit Gods ; —
alienandi, vonnis waarbij een verkoop
goedgekeurd wordt ; — ambitiosum, partijdig besluit ; — aulicum, kabinetsorder ;
— comminatorium, straibedr
eiging; —
commissoriale, besluit eener commissie ;
— concessivum, besluit tot inwilliging van
een verzoek; — confirmatorium, bevestigend
vonnis; — De:, raadsbesluit Gods;
-desolvn,
besluit tot uitbetaling ; —
inhibitorium of prohibitorium, besluit
waarbij iets verboden wordt • — Gratlani
Zie canoniek recht; — in senatu, in den
raad besloten; -- interimisticum, voorloopig besluit ; -- marginale, beschikking
op den rand geschreven ; — ulterius,
laatste beschikking ; Decretist, m., kenner
en leeraar van het canonieke recht.
Decri, m. (Fr.). Verbod om te verkoopen, van het in omloop brengen
eener munt; kwade reuk, slechte naam.
Decrocheeren, (Fr.). Los- en afhaken;
verkrijgen, verwerven.
Decrottee
ren, (Fr.). Schoonmaken,
poetsen (schoenen); Decrotteur, m. (Fr.),
schoenpoetser; Ddcrottoir, m. (Fr. ; spr.:
deekrottoaar), voetenkrabber, ijzeren vloermat ; Decrottoire, yr., grove schoenborstel.
Decrusteeren. Ontschorsen, afschillen.
Decubitus, (Lat.). Het doorliggen (van
zieken).
Deculpaat, (Lat.). Iemand die in een
kwaden reuk staat, die berispelijk is.
Decumatische landerijen. Zie Agri
decumates.
Decumbeeren, (Lat.). Zich nederleggen.
aan tafel gaan liggen ; Decumbent,
liggend ; Decumbentie, yr., het liggen.
Decupleeren, (Lat.). Vertienvouchgen ;
Decupium, o., tienvoud.
Decuria, yr. (Lat.). Bij de Romeinsche
ruiterij afdeeling van tien man, een
derde deel van een turma of escadron;
Decurio, m. (Lat.), aanvotrder eener
decuria; lid van den raad eener provinciestad, wiens waardigheid Decurionatus,
m. (Lat.), heette.
Decursie, vr. (Lat.). Het naar beneden
loopen (van water); het manoeuvreeren,
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wapenoefening ; Decursief, naar beneden
loopend.
Decussatie, vr. Kruisvormige doorsnede van twee lijnen ; Decussatim, in
den vorm van een X, kruisgewijze ;
Decusseeren, in den vorm van een X
of kruiselings afdeelen.
Decussorium, o. (Lat.). Werktuig voor
het nederdrukken van het vlies der
hersens bij het doorboren van den
schedel.
Dedaigneeren, (Fr. : spr. : deedeinjeeren).
Minachten, versmaden ; Dedaigneus,
minachtend, versmadend ; Dedain,m.
(Fr. ; spr.: deedein), minachting, geringschatting.
DiSdale, m. (Fr.; spr. : deedaal). Doolhof, zoo genoemd naar Daedalus, die den
doolhof op Creta bouwde, waarin de
Minotaurus opgesloten werd ; Daedalus
werd er zelf ook in opgesloten, maar hij
ontsnapte door er uit te vliegen. Zie
Icarus.
De dato, (Lat.). Van den dag der uit•
vaardiging of het schrijven af. Zie Datum.
Dedecoratie, yr. (Lat.). Schennis, onteering; Dedecoreeren, schenden, onteeren; Dedecus, o. (Lat.), schande,
oneer.
Dedeeren. Een schuld te niet doen ;
Dedit, (Lat.), hij heeft betaald ; Deditie,
yr. (Lat.), overgave, uitlevering.
Dedicatie, yr. (Lat.). Opdracht, wijding ;
Dedicato,(Ital.), opgedragen, gewijd ;
Dedicator, m., degene die een opdracht schrijft; Dedicatorisch, opdragend,
wijdend ; Dediceeren, opdragen, wijden.
Dedignatie, yr. (Lat.). Verachting,
versmading; Dedigneeren, minachten,
onwaardig achten.
Dedit, m. (Fr.; spr. : deedie). Rouwgeld,
schadeloosstelling voor het verbreken
van een contract.
Dedolatie, yr. (Lat.) = Aposceparnisme.
Dedolent. Zonder berouw.
DiSdommagement, m. (Fr. ; spr. : deedommaaNeman). Schadeloosstelling; Dedommageeren, schadeloosstellen.
Dedouaneeren, (Fr.). Inkomen de rechten
betalen.
Dedoubleeren. (Fr.). Verdubbelen ;
splitsen ; aanlengen ; D‘doublement, m.
(Fr.; spr.: deedoebleman), verdubbeling,
splitsing.
Deduceeren, (Lat.). Aftrekken ; herleiden ; bewijzen ; Deductie, vr., aftrek,
afleiding van het bijzondere uit het algemeene, uiteenzetting, bewijsvoering ; Deductief, van het algemeene tot het bijzondere besluitend (tegenovergestelde van
lnductief); Deductio ad absurdum,

Defect
bewijs uit het ongerijmde van het tegenovergestelde ; — innocentiae, bewijs der
onschuld; — rationis, bewijsvoering van
den aanklager of van den aangeklaagde ;
Deductis deducendis, na aftrek van
hetgeen _afgetrokken moet worden, na
bewijs van hetgeen bewezen moet worden;
Deducto aere alieno, na aftrek der
schulden.
Deed, (Eng. ; spr. : died). Daad ; oorkonde ; bewijs dat men jets bezit ; contract.
Deerskins, mrv. (Eng. ; spr. : dierskins).
Huiden van roodwild ; uit lompen vervaardigde wollen stoffen.
Def. = Defect, (Lat.). Gebrekkig ;
waaraan iets ontbreekt ; = Defunctus
en Defuncta, hij of zij die overleden is.
De facto, (Lat.). Daadzakelijk, eigenmachtig ; De facto et absque jure,
eigenmachtig en wederrechtelijk.
Defaecatie, vr. (Lat.). Reiniging, loutering ; Defaeceeren, reinigen, louteren,
klaren (van wijn).
Defaillance, yr. (Fr.; spr. : deeja/jans).
Bezwijming, onmacht ; het niet nakomen
van een voorwaarde in een contract;
het in gebreke blijven ; Defaillant, m.
Fr. ; spr. : deefaliant), degene die na een
oproeping of dagvaarding niet verschijnt,
dle in gebreke blijft ; Defailleeren, in
onmacht vallen, in gebreke blijven.
Defaite, yr. (Fr. ; spr. : deefeet). Nederlaag ; uitvlucht.
Defalco, m. (Ital.), (Fr.) defalcation,
(Eng.) defalcation, (D.) Abzug, (Sp.) destalc°. Aftrek van een geldsom; Defalcatie,
yr., aftrekking, wegneming; Defalceeren,
aftrekken.
Defaneeren, (Lat.). Ontheiligen, ontwijden, vooral van gebouwen = Profaneeren.
Defarineeren. Tot meel maken.
Defatigatie, yr. (Lat.). Vermoeienis,
of matting ; Defatigeeren, vermoeien,
afmatten.
Dafaut, m. (Fr. ; spr.: deefoo). Gebrek;
(Sok = Contumacia.
Defaveur, yr. (Fr.; spr. : deefaveur).
Ongunst, ongenade ; Defavorable, ongunstig ; Defavoriseeren, van de guest
berooven.
Defect, o. (Lat.). Gebrek, leemte ;
Defectarius, m., helper in een laboratorium die met het bereiden van artsenijen belast is ; Defectatorium, o.,
handelwijze om kastekorten pp te sporen;
Defectie, yr., afvalligheid ; Defectief,
gebrekkig, onvolledig ; Defectio animi,
onmacht, bezwijming ; Defectiva (substantiva en verba) mrv., zelfst. nw. en
werkwoorden, waarvan slechts enkele
vormen in gebruik zijn ; Defectiviteit,
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yr. gebrekkigheid, onvolledigheid ; DOfeZtuosite, yr. (Fr.) = Defectiviteit;
Defectus seminis, m. (Lat.), het overlijden zonder nakomelingen.
Defendeeren. Verdedigen ; Defendend,
m. (Lat.), beklaagde die verdedigd moet
worden; Defendens, verdediger eener
stelling bij universitaire promoties ; Defenders, mrv. (Eng.), leden eener tegen
het einde der i8de eeuw in Ierland opgerichte democratische vereeniging tot
wederzijdsche verdediging; Defensibel,
verdedigbaar ; Defensie, yr., verdediging;
Defensief, verdedigend; Defensieve
alliantie, vr., verbond met het doel om
te verdedigen (Zie Offensief); Defensio
illicita, ongeoorloofde verdediging ; —
licita, geoorloofde verdediging; — necessaria, noodzakelijke verdediging, noodweer ; — ulterior, verdere verdediging;
Defensor, m., verdediger; — civitatis,
stedelijk ambtenaar voor het eerst in
het jaar 364 n. C. door de keizers Valentinianus en Valens aangesteld, wiens taak
oorspronkelijk was het beschermen der
lagere volksklassen tegen de willekeur
der ambtenaren; zijne bevoegdheden
werden echter spoedig uitgebreid en
onder de regeering van Justinianus vervult de d. c. in de steden de functie van
burgemeester en kantonrechter samen;
— fidei, verdediger des geloofs, bijnaam
der koningen van Groot-Brittannie sedert
Hendrik VIII; — matrimoniorum, verdediger of procureur in zaken het huwelijk
betreffende; -- necessarius, door de rechtbank aangewezen verdediger ; — voluntarius, vrijwillig gekozen verdediger.
Deferatur, (Lat.). Het worde toegestaan;
Defereeren, verleenen, opdragen, opleggen (van een eed); Deferentie, yr.,
toegevendheid, inschikkelijkheid, ontzag,
gehoorzaamheid; Deferent, m. (Lat.),
aangever, aanbrenger, oplegger (van een
eed), op munten het teeken van de muntplaats of den muntmeester.
Defervesceeren. Afkoelen, koud worden ; Defervescentle, yr., afkoeling,
bekoeling.
Deft, m. (Fr.). Uitdaging, uittarting.
Defiance, yr. (Fr. ; spr. : deefieans).
Wantrouwen, argwaan ; Defiant, wantrouwig, achterdochtig.
Defibrineeren. Van vezels ontdoen.
Deficiendo, (Ital. • spr.: defitsjendo) =
Decrescendo; Deficient, m. (Lat.), ontbrekende, afvallige, krachtelooze, geestelijke die door ouderdom en ziekte zijn
ambt niet kan waarnemen, schuldenaar;
Deficientie, yr., tekortkoming, het niet
aanwezig zijn ; Deficit, o., het tekort,
het ontbrekende, in de staatshouding de
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som die aan de ontvangsten ontbreekt
om de uitgaven te dekken.
Defieeren. Uitdagen, uittarten.
Defiguratie, yr. (Lat.). Misvorming,
verminking ; Defigureeren, misvormen,
verminken, onkenbaar maken.
Defile, m. (Fr.). Bergengte; holle weg ;
het voorbijtrekken van troepen op de
parade; Defileeren, voorbijtrekken (van
troepen of op een audientie), beveiligen
van vestingwerken tegen het geschutvuur
des vijands; Defilement, m. (Fr.), bepaling der hoogte van vestingwerken om
te beletten dat de vijand, die op een
hoogte geplaatst is, er in kijkt, beveiliging
tegen het geschutvuur des vijands.
Definieeren. Een nauwkeurige bepaling geven, duidelijk verklaren; Definitie,
yr., nauwkeurige bepaling, begripsbepaling ; Definitief, beslissend, afdoend; —
proces, o., tweede onderzoek te Rome
over de bekrachtiging van de benoeming
van een bisschop; — vonnis, eindvonnis
= Sententia definitiva; Definitio genetica, verklaring van den oorsprong;
— nominalis, verklaring van namen ; —
realis, zaakverklaring; — verbalis, woordverklaring ; Definitivum, o., afdoende
inrichting ; Definitor, m., hooge geestelijke, medebestuurder van een klooster ;
Definitorium, o., vereeniging van geestelijken tot het examineeren en kiezen
van onderwijzers; vereeniging van leden
eener geestelijke orde, die uit het geheele
kapittel gekozen wordt om den generaal
der orde in de leiding van de aangelegenheden der orde bij te staan; Deftnitum, o., nauwkeurig benaald begrip.
Deflagratie, vr. (Lat.). Afbranding,
het uitbarsten van een brand; loutering
of zuivering door vuur ; Deflagrator, m.,
zuiveraar door vuur, galvanische toestel
voor het smelten van metalen; Deflagreeren, af- of uitbranden, zuiveren
door vuur.
Deflatie. = Denudatie.
Deflecteeren, (Lat.). Van de richting
doen afwijken ; Deflexie, yr., afwijking
der lichtstralen van de rechte richting;
Deflector, m., kap op een schoorsteen.
Deflorata, yr. (Lat.). Degene die van
den bloesem beroofd is, ontmaagde ;
Defloratie, vr., ontmaagding; Deflorator,
m., degene die ontmaagdt; Defloreeren,
ontmaagden.
Deflueeren, (Lat.). Afvloeien, afloopen.
Defluvium capillorum, o. Het uitvallen van het haar.
Defluxio. Zie Diarrhoea.
Defluxo termino edictal', (Lat.). Na
afloop van den termijn van dagvaarding.
Defodeeren, (Lat.). Uitgraven.

Defoedatie
Defoedatie, yr. (Lat.). Bezoedeling.
Defoliatie, yr. Ontbladering, afval der
bladeren.
Deform, (Lat.). Misvormd, leelijk ;
Deformatie, yr., misvorming, wanstaltigheld ; Deformeeren, misvormen, leelijk
maken; Deformiteit, yr., misvormdheid,
leelijkheid.
Defraudant, m. (Lat.). Bedrieger, smokkelaar, sluiker (Zie Contrebandier);
Defraudatie, yr., smokkelarij, sluikhandel;
Defraudator = Defraudant; Defraudeeren, misleiden, smokkelen.
Vrijhouden, de
Defrayeeren,
kosten betalen of bestrijden.
Defricheeren, (Fr.). Land ontginnen ;
Defrichement, m. (spr. : deefriesjeman),
ontginning ; Defricheur, m. (spr. : deefrisieur), ontginner.
De front, (Fr. ; spr.: deft-on). Naast
elkander.
Defrugeeren, (Lat.). Verslijten ; den
grond uitmergelen.
Defter, o. Oorkonde, register over de
staatshuishouding ; Defterhaneh, o., kanselarij ; Defterdar, m., inspecteur der
financien ; - Effendi, m., voormalige titel
van den minister van financien in Perzie.
Defuncta, yr. (Lat.). De overledene;
Defunctus, m., de overledene; Defunctie, yr., het overlijden.
Defundeeren, (Lat.). Afgieten.
Defurfuratie, yr. Afschilfering . der
huid.
Degage, (Fr.; spr. : deeghazjee). Los,
ongedwongen; Degageeren, losmaken,
vrijmaken ; zijn woord terugnemen ; uitgangen aanbrengen; in het schermen
snel van den eenen stoot tot den volgenden overgaan ; Degagement, m. (Fr.;
spr. : deeghazieman), losheid, vlugheid ;
het houden van zijn woord of belofte ;
uitgang.
Deganteeren. Handschoenen uittrekken.
Degarneeren, (Fr.). Ontblooten, ontdoen ; leegmaken ; aftakelen ; een vesting
van garnizoen en krijgsbehoeften ontblooten.
Degel, m. (Fr. spr. : deezjel). Dooi.
Degen, m. (Oudduitsch). Wapenknecht,
volgeling ; krachtige en dappere man,
krijgsheld ; Degenkind, o., knaap.
Degener, m. (Lat.). Ontaarde ; Degeneratie, yr., ontaarding ; Degeneratio
adiposa, yr. (Lat.), verandering der
weefsels van het lichaam in vet, vervetting ; — fibrosa testiculi, vezelachtige ontaarding der teelballen; Degenereeren,
ontaarden, verbasteren, achteruitgaan.
Degluteeren, (Lat.). Doorslikken; Deglutitie, yr., doorslikking; Deglutitio
difficills, vr., moeilijke doorslikking; —
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impedita, belemmerde doorslikking =
Dysphaiie ; sonora, het met gedruis
doorslikken.
Degommage, m. (Fr. ; spr.: deegommaazje). Het ontgommen ; het ontslaan
uit een betrekking ; Degommeeren, van
gom ontdoen, aan den dijk zetten, uitkoken van gom uit ruwe zijde.
Degorgeeren, (Fr.). Uitbraken; reinigen,
doorsteken; afspoelen ; visch in water
zetten; Degorgement, m. (Fr.; spr.:
deeghorzjeman), het reinigen, de afspoeling.
Degot, m. Russische teer uit berkeboomen.
Degofit, m. (Fr.; spr.: deegoe). Walging,
tegenzin; gebrek aan eetlust ; Degoiltant,
walgelijk, weerzinwekkend; Degouteeren,
een afkeer voor iets inboezemen, den
eetlust benemen.
De grace, (Fr.; spr. : degraas). Met
verlof, eilieve ! Ik smeek u!
Degradatie, yr. Verlaging in rang;
langzame vermindering van kleuren en
tonen; Degradeeren, verlagen, verminderen,
Degraissage, m. (Fr. ; spr. : deegressaazie). Het uitmaken van vetvlekken,
het uitstoomen ; Degraisseeren, van vetvlekken zuiveren, ontvetten, het vet afscheppen ; Degraisseur, m. (spr. : deegresseur), uitstoomer, vlekkenverdrijver,
ontvetter.
Degras, m. (Fr. ; spr. : deegra). Uit
huiden geperste traan, looiersvet, ledersmeer.
Degravatie, yr. (Lat.). Bezwaring ; Degraveeren, bezwaren, drukken.
De gravi causa, (Lat.). Door een gewichtige oorzaak, wegens een reden van
gewicht.
Degre, m. (Fr.). Graad.
Degres, m. (Lat.). Afneming, vermindering; Degressief, afnemend, verminderend.
Degreveeren, (Fr.). Ontlasten, verminderen (van belasting), verlichten;
Degrevement, m. (Fr.; spr.: deegreeveman),
ontlasting, vermindering.
Degriseeren, (Fr.). Ontnuchteren.
Deguiseeren, (Fr. ; spr.: deegiezeeren).
Vermommen, verkleeden, onherkenbaar
maken; verbergen, bewimpelen; Deguisement, m. (Fr. ; spr. : deegiezeman), vermomming, verkleeding, verberging, bewimpeling.
Degulator, m. (Lat.). Slemper, brasser ;
Deguleeren, door de keel jagen.
Degustatie, yr. (Lat.). Hetproeven
van spijzen en dranken; Degustator m.,
voorproever; Degusteeren, proeven,
voorproeven.

De gustibus non est disputandum 364
De gustibus non est disputandum,
(Lat.). Over den smaak valt niet te twisten.
Dehaureeren, (Lat.). Uitscheppen.
De haut en bas, (Fr. ; spr.: deootanba).
Van boven naar beneden; uit de hoogte.
Dehibeeren. Tegenhouden, verbie ten.
Dehiscent. Openspringend (van zaad•
hulsels); Dehisceeren, openspringen;
Dehiscentie, yr., het openspringen.
De hodierno die, (Lat.). Van den dag
van heden.
Dehonest, (Lat.). Onwelvoegelijk ; De•
honestatie, yr., onteering, besclumping ;
Dehonesteeren, onteeren, te schande
maken, beschimpen.
Dehors, (Fr. ; spr. : deoor). Buiten ; als
znw. buitenkant, uiterlijke schijn.
Dehortatie, yr. (Lat.). Het afraden,
ontraden ; Dehortator, m., afrader, ontrader ; Dehortatorisch, afradend, ontradend; Dehortatorium, o., brief waarin
iets ontraden wordt, waarin gewaarschuwd
wordt; Dehorteeren, afraden, ontraden.
Dehydrogeniseeren, (Lat. en Gr.). Van
waterstof bevrijden.
Deicida, m. (Lat.). Moordenaar Gods
(met betrekking op Jezus).
Deidat, m. Afrikaansche legerplaats.
Deificatie, yr. (Fr.). Vergoddelijking ;
Deificeeren, vergoddelijken.
Deigma, o. (Gr.). In Athene en Rhodus
de plaats waar de kooplieden hunne waren
ten toon stelden.
Del gratia. Van Gods genade, bij de
gratie Gods.
De industria, (Lat.). Met overleg, opzettelijk.
Deinosis, yr. (Gr.). Vergrooting, over•
drijving.
Deinotherium, o. (Gr.). Reuzendier,
monsterachtig voorwereldlijk dikhuidig
dier.
Deintegreeren. Verminderen, geringer
maken.
De integro, (Lat.). Opnieuw.
Deipara, yr. (Lat.). Moeder Gods.
Delpnomanie, yr. (Gr.). Vraatzucht;
Delpnon, 0., voornaamste maaltijd bij
de oude Grieken; avondmaal; Deipnosophist, m., tafelredenaar, iemand die
onder het eten geleerde gesprekken voert.
Deira, (Arab.). Gevolg in den oorlog.
Deironcus. Zie Deroncus.
Deisidaemonie, yr. (Gr.). Vrees voor
geesten, bijgeloof, gewetensangst, heilige
afschuw.
Deisme, o. Geloof aan God zonder er•
kenning der openbaring en der Drieenheid;
Deist, m., degene die alleen aan God
maar niet aan de openbaring gelooft;
Delstisch, deze leer betreffend; Delteit,
vr., godheid.

Delapsio
Deject, (Lat.). Verworpen, verstooten,
uitgeworpen ; Dejecta, mrv., uitwerpselen ;
Dejectie, vr., uitwerping, verstooting;
animi, neerDejectio, yr., stoelgang;
slachtigheid ; cruenta, bloeddiarrhee ;
— nigra, zwarte branderige stoelgang =
Melaena; Dejectorium, o., afvoermiddel
= Laxeermiddel; Dejectum et effusum,
het op straat geworpene en uitgegotene
(waardoor schade wordt veroorzaakt) ; Dejectus, m., uitgeworpene, verstootene;
Dejectuur, yr., stoelgang, uitwerpsel.
Dejeratie, yr. (Lat.). Het zweren, het
afleggen van een eed ; Dejereeren,
zweren, een eed afleggen.
Dejeuner, m. (Fr.; spr.: deezjeunee). Ontla fourchette,
bijt; ontbijtservies • —
pr. : foersjet), twaalfuurtjeewaarbij
arme spijzen opgediend worden; —
dinatoire (spr. : dienatoaar), ontbijt of
twaalfuurtje dat in de plaats treedt van
een middagmaal ; Dejeuneeren, ontbijten.
Dejiceeren, (Lat.). Naar beneden werpen ; uit het bezit verdrijven, uitstooten,
afzetten.
Dejugeeren, (Lat.). Verwijderen, scheiden.
De jure, (Lat.). Rechtens, van rechts•
wege.
Dejureeren = Dejereeren.
Del. = Deleatur, (Lat.). Men schrappe,
men late weg (op drukproeven).
Del. en Delin. = Delineavit, (Lat.).
Hij of zij heeft het geteekend.
Delabeeren, (Lat.). Afvallen, zinken.
Delabreeren, (Fr.). Doen vervallen,
bederven, in wanorde brengen, te gronde
richten ; Delabrement, m. (Fr.; spr.:
deelabreman), achteruitgang, verval.
Delacrimatie, yr. (Lat.). Het tranen
der oogen.
Delactatie, vr. (Lat.). Het spenen, het
van de borst afwennen.
Dela', m. (Fr.; spr.: deelee), (Eng.)
delay, (D.) Frist, (Ital.) dilazicme (Sp.)
dilaci6n. Uitstel, verlengde termijn, vertraging.
Delaisseeren, (Fr.). In den steek laten;
afstand doen; Delaissement, m. (Fr.;
spr.: deelesseman), verlating, hulpeloosheid, vrijwillige afstand.
Delambeeren, (Lat.). Aflikken.
De lava caprina, (Lat.). Om geitenwol,
d.i. om een zaak van weinig belang, om
des keizers baard.
Delantera, y r. (Sp.). Voorste rij zitplaatsen bij stierengevechten.
Delantero, m. (Sp.). Voorrijder.
Delapideeren, (Lat.). Van steenen
zuiveren.
Delapsio, vr. (Lat.). Uitzakking der
baarmoeder. Zie Prolapsus.

Delardeeren
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Delardeeren, (Fr.). Afronden, schuin
afstooten, afschaven; Delardement, m.
(spr : deelardeman), afronding, afschaving.
Delassement, m. (Fr.; spr.: deelasseman). Ontspanning, verkwikking.
Delata hereditas, (Lat.). Erfenis die
voor iemand is opgekomen, Zie Delatio
hereditatis.
De latere, (Lat.). Van ter zijde, zijdelings.
Delatlo hereditatis, (Lat.). Het geroepen worden tot eene erfenis, het feit,
dat eene erfenis voor iemand opkomt.
In het Romeinsche recht valt het geroepen worden tot en het verkrijgen van
een erfenis in de meestegevallen niet
samen. De tot de erfenisgeroepene
verwerft deze eerst door eene wilsverklaring of een daad ; — juramenti,
oplegging van een eed ; Delatlo, yr.,
aanbrenging, verklikkirig, geheime aanklacht; Delator, m., aanbrenger, verklikker ; Delatorlsch, aanbrengend, verklikkend ; Delatuur, yr., verklikkerij,
verraad; Delatus, m., aangeklaagde.
Delaveeren, (Fr.). Bleeker maken van
kleuren door bevochtiging.
Del certo, (Ital.; spr.: tsjerto). Zeker,
gewis.
Del credere, (Ital.), (Fr.) ducroire,
(Eng.) dekredere,
Dekredere, (Sp.)
dekredere. Vergoeding die aan een commissionair wordt toegekend, wanneer hij instaat voor de betaling van de door hem
verkochtegoederen. Zie art. 240 Wetboek
van Koophandel.
Del cuore,(Ital.). Van harte, hartelijk.
Delectabel, (Lat.). Liefelijk, streelend,
lekker ; Delectatie, yr., genot, lust; Delecteeren, streelen, verlustigen.
Delectie, yr. (Lat.). Keuze, verkiezing;
Delector, m., werver; Delectus, m.,
keuze, lichting, werving (van krijgsvolk).
Delegados del fomento, mrv. Burgerlijke gouverneurs in Spanje.
Delegatie, yr. Afvaardiging, afzending.
In het Romeinsche recht : aanwijzing,
d. w. z. die vorm van schuldvernieuwing,
waarbij de oorspronkelijke schuldeischer
(delegans) aan iemand (delegataris)
zijn schuldenaar (delegatus) aanwijst,
en deze laatste belooft aan den delegataHs te betalen, wat hij aan den delegans
schuldig is; pauselijke provincie; Delegatus judex, m., iedere buitengewone
door den paus met een bijzondere opdracht aangestelde rechter; Delegeeren,
afvaardigen, afzenden.
De lege ferenda. Met betrekking op
een nog uit te vaardigen wet.
Delenimenta, mrv. (Lat.). Middelen
om te verzachten, te lenigen, te stillen;

(a)

Delicta

liefkozingen, vleierijen ; Deleneeren, stillen, lenigen.
Delesseria. Zeewier; Delesserieten,
mrv., versteeningen van zeegras.
Delestage, m. (Fr. ; spr.: deelestaazje).
Lossing van ballast uit schepen ; Delesteeren, ballast lossen.
Deleterlsch, (Lat.). Doodelijk, levensgevaarlijk, vergiftig; Deleterium, o.,
vergiftig middel.
Deletie, vr. (Lat.). Verdelging, uitwissching.
Dell, m. Lijfwacht van een Turkschen
opperbevelhebber, inzonderheid van den
grootvizier.
Delia, yr. Bijnaam van de godin Diana
of Artemis, naar haar geboorteplaats het
eiland Delos, een der Cycladen (z. a.).
Delibal, m. Dolle honing, vergiftige
bedwelmende honing, dien de bijen aan
de oevers der Zwarte Zee inzamelen.
Delibatio hereditatis, yr. (Lat.). Vermindering eener erfenis; Dellbatie, vr.,
vermindering.
Deliberatie, vr. (Lat.). Beraadslaging,
overleg ; Deliberatief, beraadslagend,
overleggend; Deliberato, (Ital.), vastberaden, flank; Delibereeren, beraadslagen,
overleggen.
Dellbreeren, (Lat.). Van de schors
ontdoen.
Delicatesse, yr. (Fr.). Fijnheid, teerheid, kieschheid; verwendheid; Delicato,
delicatamente, (Ital.), met teederheid.
Delicatus, m. (Lat.). Lekkerbek, verwend persoon, weekeling.
Deuce, m. (Fr.; spr.: deelies). Genot,
wellust ; iets dat lekker smaakt ; Deliciae,
mrv. (Lat.), heerlijkheid, genot; titel voor
een bundel gedichten ; Dellclae generis
humani, lieveling van het menschdom ;
Suetonius noemt aidus keizer Titus (79-81
n. C.); Dellcieus, (Fr.), heerlijk, kostelijk,
smakelijk, bekoorlijk.
Delicta, mrv. (Lat.). Misdaden, vergrijpen ; delictorum concursus (Zie Concursus delictorum); Delictum, o. (Lat.),
misdaad, vergrijp, euveldaad ; — atrox,
grove, zware, afschuwelijke misdaad ; —
capitale, halsmisdaad, misdaad die met
den dood gestraft wordt; — carnis, viceschelijk vergrijp; — civile, gering vergrijp dat door de rechtbank voor burgerlijke zaken berecht kan worden • —
commissionis, misdaad bestaande in het
doen van iets wat verboden is (tegenover
d. omissionis); — consummatum, voltooide
misdaad ; — continuatum, voortgezette
misdaad, d% i. een delict, waarbij meerdere feiten, ofschoon elk op zichzelf misdrijf of overtreding opleverende, in zoodanig verband staan, dat zij moeten wor-

Deleeren
den beschouwd als ddne voortgezette
handeling. Zie art. 56 Wetboek van Strafrecht; voorbeeld : een bediende besteelt
eenige dagen achtereen de kas; — continuum, delict bestaande in het veroorzaken en doen voortduren van een verboden toestand voorbeeld het houden
van een huffs van hazardspel ; — contra
sextum (mandatum of praeceptum), vergrijp tegen het zesde gebod (overspel);
— criminale, zware misdaad; — cuiposum,
een uit onachtzaamheid begane misdaad;
— dolosum, opzettelijke misdaad; — ecclesiasticum, misdaad die uitsluitend door
de geestelijkheid wordt berecht ; — extraordinanum, buitengewoon vergrijp ; —
jacti permanentis, misdaad wier gevolgen
steeds merkbaar zijn ; — fact: transeuntis,
misdaad welker gevolgen van voorbijgaanden aard zijn; — innominatum, misdaad waarover de wet niet spreekt ; —
leve, licht vergrijp ; — nominatum, misdaad
die in het wetboek besproken wordt; —
notorium, algemeen bekende misdaad ; —
occuitum, verborgen misdaad ; — omissionis, misdrijf bestaande in het nalaten
van iets dat geboden is ; bestaande in
strafbaar laten ; — ordinarium, gewone
misdaad; — proprium, misdaad die alleen
door sommige personen begaan worden
kan; — publicum, misdaad tegen den
staat; — qualificatum, misdaad die door
bijzondere omstandigheden zwaarder gestraft wordt ; — reiteratum, herhaald vergrijp, recidive; — saeculare, misdaad die
door den wereldlijken rechter gestraft
wordt; — universitatis, een door een vereeniging begane misdaad ; — verum, opzettelijke misdaad.
Deleeren,(Lat.). Uitwisschen, schrappen.
Delireeren, (Lat.). Afbinden, verbinden ;
Deligatie, vr., of binding ; Deligatuur,
vr., het af- en onderbinden.
Delila, (Hebr.). De smachtende, de
teedere ; minnares van Simson.
Delimatie, yr. (Lat.). Afvijling; Delimeeren, afvijlen.
Delimitatie, yr. (Lat.). Afbakening der
grenzen; Delimiteeren, grenzen afbakenen.
Delineant, m. (Lat.). Teekenaar, schetsenmaker; Delineatie, yr., teekening,
ontwerp.
Delinquent, m. (Lat.). Misdadiger, overtreder ; Delinquentie, yr., misdaad, overtreding;Delinqueeren,een misdaad begaan.
Deliquesceeren, (Lat.). Vervloeien, versmelten ; Deliquescent, vervloeiend, versmeltend ; Deliquescentie, vr., vervloeibaarheid, versmeltbaarheid; Deliquium,
o., toestand van vervloeiing; --animi, o..
onmacht, bezwijming.
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Delphinine
Delirant, m. (Lat.). Ulende, waanzinnige ; Delireeren, ijlen, raaskallen,
razen ; Delirium, het ijlen, ijlhoofdigheid,
waanzin, geestverwarring; — activum,
woedende waanzin ; — acutum, dolheid,
razernij ; — blandum, stille waanzin ; —
chronicum, langdurige krankzinnigheid ;
— ferox of — furiosum, woedende
krankzinnigheid ; — mechanicum, uit een
andere hersenziekte ontstane krankzinnigheid; — melancholicum, tijdelijke waanzin ;

— mite = — blandum, -- mussitans,
waanzin bij prikkelbare zwakte ; — senile,
het kindsch worden bij grijsaards ; —
soporosum, bedwelming met vermeerderde
hersenwerkzaamheid; — sympathicum
(chirurgorum), de door kwetsing van het
hoofd ontstane krankzinnigheid; — symptomaticum febrile, het ijlen in de koorts ;
— temulentum, waanzin in den roes ; -- traumaticum, krankzinnigheid na uitwendige verwondingen; — tremens (potatorum), dronkemanswaanzin; — vulnerarium (chtrurgicum), krankzinnigheid tengevolge van verwonding.
Delisch probleem, o. (Gr.). Vraagstuk
om uit de zijde van een kubus of teerling
de zijde van een anderen kubus van
dubbelen inhoud door een meetkunstige
teekening te vinden.
Delisseeren, (Fr.). Sorteeren (van
lompen, etc.).
Dent, m. (Fr. ; spr. : deelie). Vergrijp,
misdrijf.
Delitesceeren. Zich verbergen ; Delitescentie, yr., snelle verdwijning van een
gezwel zonder dat het op een andere plaats
weder te voorschijn komt, uiteenvalling,
Delivrance, vr. (Fr.; spr.: deelievrans).
Verlossing, bevrijding ; ontzet ; bevalling;
levering, terhandstelling; Delivreeren,
verlossen, bevrijden, ontzetten, afleveren,
afgeven; Delivreur, m., uitdeeler, afgever.
Della Scala, (Ital.). Naam van den
grooten schouwburg te Milaan.
Dellak, m. (Arab.). Bediende in een
badhuis.
Dellal, m. (Arab.). Marktschreeuwer,
makelaar.
Delogeeren, (Fr.). Verhuizen, opbreken,
heengaan, ontruimen, verdrijven ; Delogement, m. (Fr.; spr. : deeloozjeman), verhuizing, opbreking, verdrijving.
Deoyal, (Fr.; spr. : deeloajal). Ontrouw,
oneerlijk ; Deloyaute, vr. (Fr.; spr. :
deeloajootee), ontrouw, oneerlijkheid.
Delphica (mensa). yr. (Lat.). Marmeren of bronzen tafel, lijkende op den
drievoet van het Delphisch orakel, als
schenktafel gebruikt.
Delphinine, yr. Alcaloide die in stayerzaad voorkomt.

Delphinium
Delphinium, o. (Gr.). Tempel van
Apollo te Athene, waarbij zich een rechtbank beyond.
Delphinus. Zie Dauphin.
Delphisch orakel, o. Beroemde godspraak in den tempel van Apollo te

Delphi.
Delphys, yr. (Gr.). Baarmoeder.
Delta, 0. (Gr.). Naam der Grieksche
letter D (A); het land dat bij de uitmonding tusschen de armen eener rivier
ligt, omdat dit land meestal den vorm
eener A heeft, vooral het noordelijk
deel van Egypte tusschen de armen van
den Nig ; Deltametaal, o., legeering van
koper, zink, ijzer en lood; Deltoide, yr.,
vierhoek met gelijke tegenoverstaande
zijden en diagonalen die elkander loodrecht snijden ; Deltodes en Deltoideus,
m., deltaspier, deltavormige spier in den
bovenarm ; Deltoidisch, deltavormig,
driehoekig.
Delubrum, o. (Lat.). Tempel met het
beeld van een god.
Delucidatie, vr. (Lat.). Verlichting ;
Delucidabel, gemakkelijk te misleiden.
Deludeeren, (Lat.). Bespotten, foppen,
misleiden.
Deluge, m. (Fr. ; spr.: deeluuzje). Zondvloed; afirês moi le deluge, wat er na
mijn dood gebeurt kan mij niet schelen.
Delusie, yr. (Lat.). Misleiding, bespotting; Delusief, misleidend, bedriegelijk.
Delyls, m. (Arab.). Aanvoerder der
pelgrims die naar Mekka gaan.
Demagogic, yr. (Gr.). Leiding van het
yolk, volksmennerij ; Demagogisch, het
yolk leidend ; Demagogisme, o., yolksheerschappij, beschouwingen en doel der
demagogen; Demagoog, m., volksleider,
volksmenner.
Demaigreeren, (Fr.). Vermageren,
dunner maken.
Demain, (Fr.; spr.: demein). Morgen,
— matin (spr.: matein), morgen vroeg :
dentain soir (spr.: soaar), morgen avond.
Demancheeren, (Fr.). Over de greep
reiken ; de linkerhand bij het spelen op
de viool of de gitaar uit Karen natuurlijken stand brengen.
Demandatie, yr. (Lat.). Opdracht, lastgeving ; Demandeeren, opdragen.
Demande, (Fr.), (Eng.) command, (D.)

Bestellung, (Ital.) domanda, (Sp.) demanda.
Verzoek, vraag, vordering ; Demandeur,
m., eischer, vrager.
Demanteleeren, (Fr.). Ontmantelen,
sloopen van vestingwerken.
Demarcatie, yr. Bepaling der grenzen ;
bepaling der streek, waarin zich een
vaartuig op zee bevindt ; Demarcatielijn,
yr., grenslijn.

367

Demi

Demarch, m. (Gr.). Bestuurder eener
gemeente of dfmus in Attica.
Demarche, vr. (Fr.; spr.: deemarsje).
Gang, manier van loopen ; stap, maatregel.
Demarchie, yr. (Gr.). Ambt van een
Demarch (z. a.).
Demarde, o. Gladde wollen stof.
Demarqueeren, (Fr.). Merken of teekens uitwisschen.
Demaskeeren, (Fr.). Ontmaskeren, ontsluieren ; Demasque, m. (Fr.), op een gemaskerd bal het oogenblik waarop de
maskers afgenomen worden.
Demegorie, yr. (Gr.). Redevoering voor
het yolk.
Deméle, m. (Fr.; spr.: deemellee). Twist,
geschil; Demeleeren, ontwarren, uitkammen van het haar; Deméloir, m. (Fr.;
spr.: deemelloaar), grove kam.
Demembreeren, (Fr.). In stukken scheuren, verbrokkelen ; Demembrement, m.
(Fr. ; spr. : deemanbreman), verbrokkeling.
Dómenagement, m. (Fr. ; spr.: deemeenaazjeman). Verhuizing; Demenageeren,
verhuizen.
Demence,vr. (Fr.; spr.: deemans). Waanzin, krankzinnigheid; Demens, m. (Lat.),
krankzinnige.
DOmenti, m. (Fr.; spr.: deemantie). Logenstraffing; zich zelven een dementi geven,
zich zelven tegenspreken; Dementeeren,
logenstraffen.
Dementia, yr. (Lat.). Krankzinnigheid,
waanzin.
Demephitisatie, yr. (Lat.). Zuivering
van stank, van stiklucht ; Demephitiseeren, van stiklucht zuiveren.
Demerent, m. (Lat.). Iemaud die zich
verdienstelijk maakt ; Demereeren, zich
verdienstelijk maken.
Damórite, m. (Fr.; spr.: deemeeriet).
Wangedrag, strafbare handeling ; Demeriteeren, zich misdragen, afkeuring verdienen.
Demeritum, o. (Lat.). = Dómerite.
Demersie, yr. (Lat.). Onderdompeling,
verdrinking.
Demesmeriseeren. Uit den magnetischen slaap wekken.
Demesure, (Fr.; spr. : deemeezuree).
Overmatig.
Demeter, yr. (Gr.). = Ceres, godin
van den landbouw.
Demeubleeren, (Fr.). Van meubels
ontdoen, ontruimen; Dêmeublement, m.
(spr.: deemeubleman), wegneming van
meubels.
Demeure, yr. (Fr. ; spr.: demeur).
Woning, woonhuis, oponthoud, vertraging
(Zie Mora); Demeureeren, verblijven,
vertoeven, wonen.
Demi, (Fr.). Half ; — bastion, m., half-

Demigratie
bastion; — colonne, vr., half vooruitstekende zuil; — colon, m., halfkatoen ;
deuil, m., halve rouw; — draft, m. (Fr.;
spr. : draa), halflaken ; — fortune, rijtuig
met den paard.
Demigratie, yr. (Lat.). Landverhuizing;
Demigreeren, het land verlaten.
Demi-jeu, m. (Fr.; spr.: demiezyu).
Halfluid spel of zang = Mezza voce
Demijohn, o. (Eng.; spr. : demmidzjon),
groote flesch of kruik voor de verzending
van zuren (Zie Dame-jeanne); Demilune,
yr., halve maan (vestingwerk) ; Demimesure, vr., halve maatregel, halve maat;
Demi-minute, yr., zandlooper die een
halve minuut loopt ; Demi-monde, m.,
wereld der elegante lichtekooien en pretmakers ; Demi-mondaine, yr., voorname
lichtekooi.
Deminueeren, Deminutie, enz.
Diminueeren, enz.
Demi-parallule, yr. (Fr.). Halve parallel
bij het beleg eener vesting ; Demi-relief,
m. (Fr.), halfverheven beeldwerk ; Demisavant, in, (spr.: savan), halfgeleerde.
Demissie, vr. Ontslag; Demissionair,
(Fr.), die zijn ontslag genomen of gekregen
beef t; Demissioneeren, zijn ambt nederleggen, zijn ontslag nemen. Zie
Demitó, yr. (Fr.). Gekeperde zijden stof.
Demi-teinte, yr. (Fr. ; spr. : — teint).
Halfschaduw, middelkleur; Demi-tour, m.
(Fr.), halve wending naar rechts of links.
Demitteeren, (Lat.). Afzenden, laten
vallen.
Demiurg, m. (Gr.). Werkmeester, handwerksman, kunstenaar ; schepper der
wereld (volgens de leer der gnostici).
Demi-volte, vr. (Fr.). Halve zwenking
(bij het paardrijden).
DeTobilisatie, yr. Het op den voet
van vrede terugbrengen van een Leger;
Demobiliseeren, op den voet van vrede
terugbrengen.
Demogeron, m. (Gr.). Oudste des yolks,
senator in het Griekenland der oudheid.
Democraat, m. (Gr.). Voorstander der
heerschappij van het yolk, volksvriend ;
Democratic, yr., heerschappij van het
yolk, staatkundige partij die streeft naar
den grootst mogelijken invloed van den
wil des yolks op de regeering; Democratisch, wat de heerschappij van het
yolk betreft; Democratiseeren, in een
heerschappij des yolks veranderen, demo cratisch maken ; Democratisme, o., het
streven naar de regeering des yolks.
Democritos. Grieksch wijsgeer geboren
to Abdera 46o v. C. en op hoogen
leeftijd gestorven, de veelzijdigste van
alle Grieksche wijsgeeren voor Aristoteles; het verzinsel dat hij om alles
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gelachen zou hebben, komt eerst bij
Horatius voor; Democritisch, spottend.
Demographic, yr.(Gr.). Besthrijving
van het yolk, leer van de staatkundige
en maatschappelijke eigenaardigheden
van een yolk.
Demoiselle, yr. (Fr.; spr.: demoazeel).
Juffrouw, jonkvrouw; waterjuffer (insect);
stamper der straatmakers.
Demoleeren, (Lat.). Afbreken, sloopen ;
Demolitie, yr., slooping ; Demolitiesysteem, o., stelsel volgens hetwelk vestingwerken terstond door mijnen verwoest
kunnen worden.
Demologie = Demographic.
Demonarchiseeren. Van de monarchale regeering afkeerig maken.
Demonetisatie, yr. (Lat. en Fr.). Ontmunting, het buiten omloop stellen van
munten; Demonetiseeren, (Fr.) retirer
de la circulation, (Eng.) to withdraw from

circulation, (D.) ausser Umlauf setzen,
(Ital.) metter fuori di circolazione, (Sp.)
goner fuera de la circulaciOn, ontmunten,
buiten omloop stellen.
Demonstrabel,(Lat.). Bewijsbaar ;
Demonstrabiliteit, yr., bewijsbaarheid,
Demonstrant, m., betooger ; Demonstratie, vr., bewijsvoering, betoog, betooging, bedreigende beweging, schijnaanval ; aanschouwelijke voordracht (vooral bij het onderwijs in de ontleedkunde);
Demonstratief, bewijzend, betoogend,
aantoonend; Demonstratio directa, recbtstreeksche bewijsvoering; indirecta,
niet rechtstreeksche bewijsvoering ; Demonstrativum, o., aanwijzend voornaamwoord ; Demonstrator, m., bewijsvoerder, betooger, iemand die door aanschouwing onderwijst ; Demonstreeren, bewijzen, betoogen.
Demonteeren, (Fr.). Uit den zadel
lichten, zandruiter maken; van zijn stuk
brengen, uit het veld slaan ; uit elkander
nemen; onbruikbaar maken (van geschut).
Demoralisatie, yr. Zedenbederf ; Demoraliseeren, zedeloos maken, de zeden
bederven, den moed benemen.
De mortuis nil nisi bene (loquendum). Van de dooden mag alleen iets
goeds gezegd worden, mag Been kwaad
gesproken worden.
Demos, m. (Gr.). Het yolk.
Demosthenes. De beroemdste der
Atheensche redenaars (385-322 v. C.).
Demotisch,(Gr.). NTolksgezind ; -schrift, het gewone voor het yolk verstaanbare schrift in het Egypte der oudheid, in tegenstelling met het hieratische
schrift (z. a.).
Demoveeren, (Lat.). Verwijderen, verdrijven.

Demptis demendis
Demptis demendis, (Lat.). Na aftrek
of wegneming van hetgeen weg te nemen
was.
Demulcentia, mrv. (Lat.). Verzachtende,
stillende geneesmiddelen; Demulceeren,
(Lat.), streelen, liefkozen.
Demurrage, (Eng. ; spr.: demurridzje).
Vergoeding die aan de reederij van een
koopvaardijschip wordt toegekend wegens
vertraging van het vertrek uit een haven.
Demy, (Eng.). Papier van het kleinste
formaat.
Den. en Denat. = Denatus en Denata,
(Lat.). Gestorven.
Denarius, m. (Lat.). Romeinsche zilveren munt, eerst ter waarde van io,
later van 16 as (z. a.) = f 0,40.
Denaro of Danaro, m. (Ital.). Kleine
koperen munt in Genua en Venetic; medicinaal-, zijde- of goudgewicht = i grein;
aandeel van een koopman in een schip
en de lading.
Denat. = Den.
Denationaliseeren. De nationaliteit ontnemen, de eigenaardigheid van een yolk
doen verliezen.
Denaturalisatie, vr. Ontneming van
het nederlanderschap of van een andere
nationaliteit; Denaturaliseeren, van de
nationaliteit berooven.
Denatureeren. Spijzen en dranken
onbruikbaar maken voor voeding maar
niet voor industrieele doeleinden, b.v.
zout, spiritus.
Denatus. Zie Den.
Dendrachaat, m. (Gr.). Boomagaat,
soort van melksteen ; Dendriet, m., kalksteen of mergel met afdrukken van boomen en planten; Dendriform, boomvormig; Dendritisch, met afdrukken van
boomen voorzien, boomachtig ; Dendrobatisch, in boomen klimmend; Dendrographic, yr., beschrijving der boomen;
Dendroidisch, boomvormig; Dendroliet,
m., boom- of houtversteening; Dendrologie, vr., kennis van boomen, boomteelt;
Dendrologisch, boomkundig; Dendroloog,
m., kenner van boomen ; Dendrometer,
werktuig om boomen te meten ; Dendrometrie, yr., kunst om boomen te meten;
Dendrophagisch, houtetend; Dendrophiel, m., liefhebber van boomen.
Deneb, m. (Arab.). Staart, ster in het
sterrenbeeld de Zwaan.
Denega, Denga, (Russisch). Aziatische
goudstukken met Tataarsch randschrift; onregelmatige langwerpige zilveren munten.
Denegatie, yr. (Lat.). Ontkenning,
weigering; Denegatio audientiae, vr.,
het weigeren om gehoor te verleenen;
— debiti conjugalis,
weigeren om den
huwelijksplicht tevervul
ervullen;
len; Denegator,
BA AL; Handboek.
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m., ontkenner ; Denegeeren, weigeren,
afslaan.
Denesjka. Zie Denoesjka.
Deniabel, (Fr.). Wat ontkend kan
worden.
Denier, m. (Fr.; spr. : denijee). Penning,
duit.
Denigrant, (Lat.). Zwartmakend, bekladdend ; Denigreeren, zwartmaken,
bekladden; Denigrement, m. (Fr. ; spr.:
deeniegreman), zwartmaking, bekladding;
Denigreur, m. (Fr. ; spr.: deenigreur),
bekladder.
Denison = Denizen.
Denitreeren. Zwavelzuur van stikstof
bevrijden.
De niveau, (Fr.; spr. : denivoo). Waterpas, op gelijke hoogte.
Denizen, (Eng.). Genaturaliseerde
vreemdeling ; Denization, (spr.: dennizeesjun), naturalisatie.
Denobiliteeren, (Lat.). Van den adelstand vervallen verklaren.
Denoesjka, yr. Russische koperen
pasmunt.
Denominandi jus, o. (Lat.). Recht van
voordracht bij het vervullen van een
ambt of betrekking ; Denorninatie, yr.,
benaming, benoeming; Denominatio
juratorum, benoeming van gezworenen;
— testium, aangifte der getuigen ; Denominativum, zelfst. nw. dat van een
ander zelfst. nw. afgeleid is ; Denominator, m., benoemer, noemer bij breuken ;
Denominator rationis = Quotient;
Denomineeren, een naam geven, benoemen.
Denonceeren. Zie Denunceeren.
De non praejudicando, (Lat.). Zonder inbreuk op de rechten van een ander persoon.
Denotatie, yr. (Lat.). Aanduiding, opgave; Denoteeren, aanwijzen, aangeven.
Denoueeren, (Fr.). Ontknoopen; Dénouement, m. (Fr.; spr.: deenoeman), ontknooping.
Denree, yr. (Fr.; spr.: danree). Eetwaar; Denrees coloniales, mrv., koloniale waren.
Denseeren, (Lat.). Dichten ; Densiteit,
vr., dichtheid; Densimeter, m., dichtheidsmeter voor vloeistoffen.
Densiflorisch, (Lat.). Dichtbloeiend.
Dent, yr. (Fr. ; spr.: dan). Tand ; kegelvormige bergtop in Savoye en Fransch
Zwitserland; Dentaalletter, yr., tandletter ; DentagTa, o. (Lat.-Gr.), kiespijn =
Odontagra ; Dentaria, yr., tandkruid;
Dentarpaag, m., werktuig voor het uittrekken van tanden ; Dentatie, yr., uitgetande rand van sommige spieren ;
Dentato-ciliatus, met ooghaartjes; Dentato-serratus, met tanden als aan een
24
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zaag; Dente16, (Fr.; spr.: dantlee), getand • Denteleeren, uittanden, inkerven ;
Dentelle, yr. (Fr.; spr. : dantel), kant ;
Dentelure, vr. (Fr. ; spr. : dantluur), uitgetand werk ; Dentes apri, mrv. (Lat.),
wildezwijnstanden ; — wolfstanden ;
Denticull, mrv., inkervingen, kalvertanden (versieringen aan kolommen);
Dentiform, tandvormig ; Dentifricium,
o., tandpoeder, mondWater ; Dentirostres,
mrv. vogels met getande snavels ; Dentiscihpium, o., tandenkrabber, werktuig
om tanden schoon te maken ; Dentist,
m., tandarts; Dentitio, het tandenkriken ; — dffficilis, het moeilijk doorkomen der tanden.
Dentsjik, m. (Russisch) = Adjudant.
- Denture, yr. (Fr.; spr. : dantuur). Gebit,
tandwerk.
Denudatio altarium, yr. (Lat.). Wegneming der sieraden van de altaren op
Witten Donderdag ; Denudatie, yr., ontblooting, afvoering van losse bestanddeelen der aardoppervlakte door wind
en water ; Denudeeren, ontblooten.
Denunceeren. Gerechtelijk aangeven,
opzeggen.
Denunciatie, yr. Aangeving, aanbren•
ging ; opzegging (van een verdrag of een
wapenstilstand); het aan het licht brengen;
Denunciatio anonyma, (Lat.), aangifte
door iemand die zip naam verzwijgt ;
aankondigingvan een proces, dagvaarding ; — matrimonii, afkondiging van
een huwelijk ; Denunciaat, m., aangegevene, beklaagde ; Denunciant, m.,
aangever, aankondiger aanklager ; Denunciator = Denunciant.
Denuo, (Lat.). Op nieuw.
Deo annuente, (Lat.). Met Gods wil,
met Gods zegen.
Deobstrueeren, (Lat.). Verstopping
wegnemen, open maken, afvoeren; Deobstruent, afvoerend ; Deobstruentia,
mrv., afvoerende middelen.
Deo consilium, (Lat.). Bij God is raad.
Deodaat, m. (Lat.). De door God geschonkene = Theodoor; Deodand, o.
wat aan God gegeven moet worden ;
Deodata, yr. (Lat.), de door God geschonkene = Theodora.
Deo dicata, (Lat.). De aan God gewijde,
non; Deo dicatus, de aan God gewijde,
monnik ; Deo favente, (Lat.), met Gods
od zij
hulp; Deo gratias, (Lat.),
G dank.
Deonereeren, (Lat.). Ontlasten, van een
last bevrijden.
Deontologie, yr. (Gr.). Leer der plichten.
Deoppilantia, (Lat.) = Deobstruentla.
Deopteeren, (Lat.). Kiezen, stem ult.
brengen ; Deoptie, vr., het uitbrengen
eener stem, stemming.

Depereeren
Depacleceeren, (Lat.). Een overeenkomst sluiten.
De pane lucrando, (Lat.). Om het brood
te verdienen, om aan den kost te komen.
Depaqueteeren, (Fr.). Uitpakken, ontpakken.
Deparalyseeren, (Lat.-Gr.). De verlamming opheffen.
Depareilleeren, (Fr.). Scheiden wat bij
elkander behoort, schenden.
Depart, m. (Fr. ; spr. : deepaar), (Eng.)
departure, (D.) Abreise, (Ital.) partenza,
(Sp.) partida. Vertrek, afreis.
Departement, o. Naam van een der
87 afdeelinpn waarin Frankrijk verdeeld
is ; ministene ; afdeeling eener maatschappij of van een genootschap ; Departementaal, wat een departement betreft ;
Departeeren, (Fr.), verdeelen, toebedeelen ; Departitie, yr., verdeeling.
Depas, o, (Gr.). Offerschaal, beker.
Depasceeren, (Lat.). Afweiden, afgrazen.
Depasseeren, (Fr.). Voorbijloopen, voor•
bijstreven, overtreffen.
Depatisseeren, (Fr.). Door elkander
geraakte drukletters uitzoeken.
Depauperatle, yr. Verarming ; Depaupereeren, 'verarmen, arm maken.
Depache, yr. (Fr.; spr.: deepeesje).
Ambtsbericht, aanschrijving (Zie Telegram); Depecheeren, bespoedigen, snel
verzenden, telegraphisch bericht zenden.
Depecoratie, vr. (Lat.). Achteruitgang
van den veestapel.
Depectio, vr. (Lat.). Overeenkomst.
Depeculatie, vr. (Lat.). Kasdiefstal, het
stelen van het in kas zijnde geld ; Depeculeeren, de kas bestelen.
Depelleeren, (Lat.). Verdrijven, verstooten.
Dependeeren, (Lat.). Afhangen, onder•
worpen zijn ; Dependent, afhankelijk, onderworpen ; Dependentie, yr. en Dependance, yr. (Fr.), afhankelijkheid, onderworpenheid, bijgebouw, toebehooren.
Depenneeren, (Lat.). De vederen ontnemen.
Depense,vr. (Fr. ; spr.: deefians). Uitgave, vertering ; provisiekamer op groote
schepen ; Depenseeren, uitgeven, verteren, verspillen ; Dipensier, m. (Fr. ;
spr.: deepansjee), verkwister, doorbrenger,
proviandmeester aan boord van een schip.
Deperdeeren, (Lat.). Verliezen, bederven, vernielen ; Deperditle, yr., ver•
lies, bederf ; Deperditum, o., het verlorene.
Depereeren, (Lat.). Wegkwijnen, te
gronde gaan; Deperissement, m. (Fr.;
spr.: deefteeriesman), wegkwijning, langzaam verval.

Depeupleeren
Depeupleeren, (Fr.). Ontvolken.
Dephlegmatie, yr. (Lat. en Gr.).
Geestrijke vloeistoffen door distillatie
van water bevrijden; Dephiegmeeren,
van water bevrijden.
Dephlogisticatie, yr. (Lat. en Gr.).
Van brandstof bevrijden ; Dephlogistisch,
onbrandbaar; Dephlogistiseeren, on•
brandbaar maken.
Depilatie, yr. (Lat.). Het uitvallen van
het haar, kaalhoofdigheid ; Depilatief,
dat het haar doet uitvallen; Depilatorium, o., middel om het haar te doen
uitvallen; Depileeren, het haar doen
uitvallen.
Depingeeren, (Lat.). Afschilderen.
Depisteeren, (Fr.). Op het spoor komen.
Delft, m. (Fr.; spr.: deepie). Ergernis, spiajt.
Deplaci, (Fr; spr.: deeplassee).
plaatst ; Deplaceeren, verplaatsen, verzetten ; Diplacement, m. (Fr.; spr.: deeplasman), verplaatsing, overphatsing,
waterverplaatsing bij schepen.
Deplaisance, vr. (Fr. • spr. : deepleezans).
Tegenzin, onaangenaam gevoel; Deplaisant,(spr.: deepkezan), onaangenaam,
verdrietig; Deplaisir, m. (Fr. ; spr. : deepleezier), misnoegen, Teed, verdriet.
Deplaneeren, (Lat.). Vlak maken,
effenen.
De piano, (Lat.). Kortweg, zonder omslag en uitweidingen.
Deplantatie, yr. (Lat.). Verplanting ;
Deplanteeren, vemlanten ; Deplantoir,
m. (Fr.; spr. : deegantoaar), holle schop.
Depict's, vr. (Lat.). Lediging.
Deplolement, m. (Fr. ; spr.: deeplo(man). Ontvouwing, uitbreiding, het in
slagorde komen ; Deployeeren, (Fr.),
ontvouwen, uitbreiden, in slagorde komen.
Deplombage, (Fr.; spr.: deeplombaazje).
Het afnemen der looden zegels ; het verwijderen van het plombeersel Uit tanden.
Deplorabel, (Lat.). Jammerlijk, erbarmelijk, zeer slecht; Deploratie, vr., bewe ening,
het bejammeren; Deploreeren, betreuren,
bejammeren.
Deplumatio, vr. (Lat.). Ontvedering ;
het uitvallen van de ooghaartjes.
Depolarisatie, yr. Opheffing der polariteit; Depolariseeren, de polariteit ontnemen.
Depoleeren, (Fr.). Van glans berooven,
mat maken (van glas).
Deponens (verbum), o. (Lat.). Werkwoord met actieve beteekenis en passieven
vorm.
Deponent, m. (Lat.). Bewaargever, inlegger; beeedigde getuige; Deponeeren,
in bewaring geven, inleggen • neerleggen,
neerzetten ; indienen van een klacht, een
wetsontwerp.
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Depouille
Depontanus, m. (Lat.). Degene die
wegens hoogen ouderdom niet meer aan
de openbare zaak deel neemt.
Depopularisatie, vr. (Fr.). Verlies der
volksgunst ; Depopulariseeren, de yolksgunst doen verliezen.
Depopulatie, vr. (Lat.). Ontvolking;
Depopulator, m., ontvolker ; Depopuleeren, ontvolken. Zie Depeupleeren.
Deport, m. (Fr.; spr.: deepoor), (Eng.)

backwardation, (D.) Deport, (Ital.) diporto,
(Sp.) deport. Vergoeding of interest dien
de speculant op daling, welke op den dag
der verrekening niet in het bezit is der
door hem verkochte effecters , betaalt aan
dengene die hem die effecten voor een
bepaalden tijd ter leen geeft (Zie Contango) ; Deportatie, yr. (Lat.), verbanning naar een strafkolonie ; Deporteeren,
naar een strafkolonie zenden.
Deposita, mrv. (Lat.). In bewaring gegeven gelden, toevertrouwde goederen;
Depositaire, m. (Fr.) en Depositaris,
m. (Lat.), bewaarder, degene die in bewaring neemt ; Depositie, yr., afzetting,
bewaargeving, getuigenis in rechten ; Depositio ab officio, ontzetting uit het ambt
(straf voor geestelijken); — cataractae,
verwijdering der kristallens bid het lichten
der grauwe staar ; honoris, verlies der
eer; — testium, getuigenverklaring; Depositor = Deponent; DepositOrium, o.
= Archief ; Depositum, het contract
van bewaargeving; Deposito-wissel, m.,
wissel die door een koopman gegeven
wordt aan een persoon, die aan dien koopman geld heeft verschaft om zijn zaak
te driven.
Depossedeeren, (Fr.). Het bezit ontnemen, afzetten; Depossessie, yr., het
uit het bezit stooten.
Deposteeren, (Fr.). Uit zijn stelling
verdrijven, verdringen.
Depostulator, m. (Lat.). Eischer ; Depostuleeren, eischen.
m. (Fr. ; spr. : deepoo). Bewaarplaats ; hetgeen in bewaring gegeven
wordt; goederen die men aan iemand
zendt om ze ten verkoop aan te bieden;
opslagplaats ; plaats waar de rekruten
geoefend worden; DepOt-batallon, o.,
bataljon dat de rekruten opneemt, ze
oefent en de noodige manschappen levert
om geleden verliezen aan te vullen.
Depotenceeren. Krachteloos maken,
verzwakken ; den wortel uit een getal
trekken.
Depoteeren. Uit den pot nemen, uitgieten.
Depouille, vr. (Fr.; spr.: deepoelje).
Roof, buit ; afgestroopt vel ; nalatenschap ;
Depouilleeren, berooven, plunderen, ont-
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blooten, afstroopen, stemmen opnemen.
Depravatie, yr. (Lat.). Bederf, ver•
slechtering, verdory enheid ; Depravatio
artuum, y r. (Lat.), vertrekking, mismaking
van ledematen en beenderen; Depravator, m., verslechteraar, bederver; Depraveeren, verslechteren, bederven.
Depraedatie, yr. (Lat.). Berooving,
plundering ; Depraedator, m., beroover,
plunderaar ; Depraedeeren, berooven,
plunderen, verwoesten.
Deprecatie, yr. Afbidding, verwen•
sching, vervloeking ; Deprecatuur, yr.,
brief waardoor degene die aan de kerk
een goed had geschonken, het vruchtgebruik er van terugkreeg tegen betaling
eener pachtsom, erfpacht die tot in het
derde geslacht duurt; Depreceeren, afbidden.
Depressie, yr. Indrukking, yerlaging ;
daling (van den barometer) ; gedeelte van
den dampkring met la en barometerstand ;
het lichten der staar; Depressio cataractae, vr. (Lat.), het lichten van de
grauwe staar; indrukking van
den schedel ; Depresseeren, uit de pers
nemen; Depressorium, o., neerdrukker
(heelkundig werktuig).
Depretiatie, yr. (Lat.), (Fr.) depreciation,
(Eng.) depreciation, (D.) Wertherabsetzung,
(Ital.) deprezzamento, (Sp.) depreciaciôn.
Waardevermindering; Depretieeren, (Fr.),
de'pricier, (Eng.) to depreciate. (D.) entwerten,
(Ital.) deprezzare, (Sp.) despreciar, in
waarde verminderen.
Depri, m. (Fr.). Verklaring dat men
voornemens is om goederen te vervoeren
om ze te verkoopen.
De prime abord, (Fr.; spr : deprimaboor). Terstond.
Deprimentes musculi, mrv. (Lat.).
Neertrekkende spieren ; Deprimeeren,
neerdrukken, ontspannen, verzwakken.
Deprivatie, yr. (Lat.). Berooving ; afzetting; Depriveeren, berooven.
De profundis, (Lat.). Uit de diepte
(begihwoorden van psalm 130 „uit de
diepten roep ik tot u"), gezang bij een
begrafenis.
Depromeeren, (Lat.). Te voorschijn
halen.
Depromitteeren. Een belofte herroepen.
Depuceleeren, (Fr.). Ontmaagden ; Depucellement, m. (Fr.; spr.: deepuuselman).
Ontmaagding. Zie Jus primae noctis.
Depugnatie, yr. (Lat.). Het vechten,
strijden.
Depulsie, yr. (Lat.). Verdrijving.
Depurgantia, mrv. (Lat.). Zuiveringsmiddelen ; Depurgatie, yr., zuivering ;
Depurgeeren, zuiveren, schoonmaken.
Deputati, mrv. (Lat.). Afgevaardigden,

Derma
yolksyertegenwoordigers ; Deputatie,
afvaardiging, afzending, eenige personen
die te zamen afgevaardigd worden;
Deputeeren, afvaardigen.
Dequalificatie, yr. Ontneming eener
bevoegdheid.
Deracineeren, (Fr.). Ontwortelen, uitroeien.
Deradeen, m. (Gr.). Halsklier ; Deradenitis, yr. ontsteking eener halsklier.
Deraideeren, (Fr.). Ontsporen; Deraillement, o. (Fr.), ontsporing.
Deraison, yr. (Fr. ; spr.: deereezon).
Onverstand ; Deraisonneeren, onverstandig redeneeren, onzin uitslaan ,• Deraisonnement, m. (Fr.), onverstandig gepraat.
Derangeeren, (Fr.). Storen ; in wanorde brengen, door elkander werpen ;
Derangement, o. (Fr.), storing, wanorde,
verwarring.
De rato, (Lat.). Besloten, goedgekeurd;
de rato caveeren, voor de goedkeuring
instaan.
Derbente, m. (Perzisch of Turksch).
Pas, weg, wachthuis op een weg ; Dern, mrv., wegwachters.
bentsjile
Derby-day, (Eng.; spr.: durbidee),
Woensdag na den eersten zondag na
Pinksteren, waarop elk jaar de paardenwedrennen te Epsom nabij Londen gehouden worden; Derby-race, (spr.: rees),
beroemde paardenwedrennen zoo genoemd naar graaf Derby.
Derceto, yr. (Gr.). Syrische godin,
onder de gedaante van een visch vereerd.
Dere beteekent in Turksche plaatsnamen dal.
Derelicta, mrv. (Lat.). Onbeheerde
dingen ; Derelictie, verlating, het
opgeven; Derelinqueeren, verlaten, van
het bezit eener zaak afzien.
De retour, (Fr. ; spr. : deretoer). Teruggekeerd.
Derewnia. Russisch dorp zonder kerk.
Derhem of Dirhem, m. Perzische en
Turksche munt = 4 asper (z. a.); Perzisch
en Turksch gewicht.
Derideeren, (Lat.). Uitlachen, bespotten.
De rigore juris, (Lat.). Volgens streng
recht.
Deringa. Grof Russisch zaklinnen.
Derisibel, (Lat.). Bespottelijk, belachelijk ; Derisie, yr., smadelijke bespotting ;
Derisorisch, hoonend, bespottelijk.
Derivantia, mrv. (Lat.). Afleidende
geneesmiddelen ; Derivata, mrv., afleidingen, afgeleide woorden ; Derivatie,
yr., woordafleiding ; Derivatief, afleidend ;
Derivativum of Derivatum, o., afgeleid
woord; Deriveeren, afleiden.
Derma, o. (Gr.). Huid, vel, schors;
Dermapteren, mrv., lederhuidvleugeligen;
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Dermatalgie, vr., pijn in de huid ; Dermatiatrie, Dermiatrie, Diadermiatrie
en Dermocratie, vr., genezing der huidziekten en genezing van andere ziekten
door op de huid toegepaste middelen;
Dermatitis, yr., ontsteking der huid;
Dermatochondrosis, vr., verbeening der
huid ; Dermatodynie, yr., pijn in de
huid; _Dermatographie, yr., beschrijving
der huid ; Dermatologie, yr., kennis der
huid; Dermatopathie, yr., huidziekte ;
Dermatopathologie, yr., leer der huidziekten; Dermatophyma, o., gezwel in
de huid; Dermatorrhagie, yr., verscheuring der huid; Dermatorrhoe, bloeding
der huid; Dermatosen, mrv., huidziekten;
Dermatoscierosis, yr., spanning of verharding der huid; Dermatotrauma, o.,
huidwonde ; Dermatotylus, m., knobbel
op de huid; Dermologie, yr. = Dermatologie ; Dermoptera, mrv., huidvinnen ;
Dermotomie, yr., ontleding der huid,
het snijden in de huid.
Derobeeren, (Fr.). Ontstelen, ontvreemden, ontfutselen.
Derogatie, vr. (Lat.). Afwijking, inbreuk;
gedeeltelijke opheffing van wetten en verordeningen ; Derogatief, inbreuk makend,
afschaffend ; Derogeeren, afwijken, inbreuk maken, den adeldom verbeuren ;
afschaffen, buiten werking stellen.
Deroncus, m. (Gr.). Gezwel aan den
hals; Deroncus strumosus, (Lat.), kropgezwel.
Derospasmus, m. (Gr.). Kramp in den
hals.
Derougeeren, (Fr.). De roode kleur
wegnemen.
Deroute, yr. (Fr.; spr. : deeroet). Wanordelijke vlucht; verstrooiing; verval ;
Derouteeren, op een dwaalspoor brengen,
in de war brengen.
Derplah, m. Hof, poort; in Hindostan
grafstede van Mohamedaansche heiligen.
Derrie, yr. Harde turf afkomstig van
onderzeesche veenlagen.
.
Derriere, (Fr. ; spr. : deerjeer). Achter ;
als znw. achterzijae, achterste.
Derueeren, (Lat.). Naar beneden storten,
instorten.
Dervis of Derwisch, m. Mohamedaansche bedelmonnik.
Des. Verlaagde D in de muziek.
Des. en Design = Designatus, (Lat.).
Benoemd tot een betrekking of ambt.
Des. Fransch voorvoegsel, dat met
het Nederlandsche ont overeenkomt en
een ontkenning of opheffing aanduidt
van het begrip van het woord, waarvoor
het staat.
Desabonneeren, (Fr.). Een abonnement
opzeggen.

Descensus

Desabuseeren, (Fr.). Uit de dwaling
helpen, ontgoochelen.
Desaccord, m. (Fr.; spr.: deesakkoor).
Oneenigheid; Desaccordeeren, oneenig
maken, ontstemmen.
Desaccoutumance, yr. (Fr.; spr. : deezakkoetumans). Afwenning; Desaccoutumeeren, ontwennen, afwennen.
Desaffectie, yr. (Fr.). Afkeer, ongenegenheid.
Desagreable, (Fr.). Onaangenaam; Desagreeeren, mishagen; Desagrement,
m. (Fr.; spr. : deezagreeman), onaangenaamheid.
Desappointeeren, (Fr.): Teleurstellen;
Desappointement, m. (Fr.; spr.:deezappoainteman), teleurstelling.
Desapprobeeren. Afkeuren; Desapprobatie, yr., afkeuring.
Desargenteeren, (Fr.). De verzilvering
wegnemen.
Desarmeeren, (Fr.). Ontwapenen.
Desassorteeren. Scheiden wat bijeen
behoort.
Desastre, m. (Fr.). Onheil, ramp; Desastreux, rampspoedig.
Desavantage, m. (Fr.; spr.: deezavantaazje). Nadeel, verlies ; Desavantageeren, benadeelen, te kort doen ; Desavantageux, nadeelig.
Desaveu, m. (Fr.). Ontkenning, loochening, wraking, ontkentenis van gerechtelijke verrichtingen (Zie art. 263 .272 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering);
Desavoueeren, ontkennen, loochenen,
wraken.
Descamisados, mrv. (Sp.). Hemdeloozen, democratische partij in 182o.
Descartes (Rene). Beroemd Fransch
wijsgeer, natuur- en wiskundige, schrijver
van le Discours sur la Mithode; hij stierf
te Stockholm waarheen hij zich op verzoek van koningin Christina begeven had
(1596-165o). Zie Cartesius.
Descemetisch Ales, o. Binnenbedekking van het hoornvlies, zoo genoemd
naar den ontdekker Descemet; Descemetitis, m., ontsteking van die bedekking.
Descendendo, (Ital.) = Decrescendo.
Descendeeren, (Lat.). Nederdalen, naar
beneden komen, afdalen; laten zakken ;
afstammen; Descendent, m., afstammeling ; Descendentie, vr., afstamming, afkomst ; Descentie, vr., dating in de sterrenkunde.
Descensus ad inferos, m. (Lat.). Nederdaling ter helle ; — uteri, het uitzakken
der baarmoeder ; Descente, yr. (Fr.; spr.:
dessant), afdaling, landing ; — de lit (spr.:
lie), beddekleedje; — judiciaire, gerechtelijk onderzoek op de plaats, waar een
misdrijf is gepleegd.

Descisceeren
Descisceeren, (Lat.). Ontaarden, ver•
vallen.
D es-dur. Duurtoon met den grondtoon

des.

Desenchanteeren, (Fr.; spr. : deezansjanteeren). Ontgoochelen, ontnuchteren.
Desennuyeeren, (Fr. ; spr.: deezannuwiejeeren). Den tijd korten, de verveling verdrijven.
Desereeren, (Lat.). Verlaten ; Desert,
woest, verlaten.
Deserteur, m. (Fr.). Militair die van
zijn korps wegloopt, overlooper; Desertie,
yr., het wegloopen ult de gelederen ;
Desertio, yr. (Lat.), verzuim, nalatigheid ;
apPellationis, het verzuimen van in
hoover beroep te gaan ;
conjugalis of
conjugis, verlating in het huwelijk •
documentorum, het teloorgaan van bewijsstukken ; juramenti, het verzuimen van
den eed ;
malitiosa, kwaadwillige verlating ; probationis, verzuim in de
bewijsvoering; remedii, het laten voorbijgaan van den termijn tot het indienen
van een rechtsmiddel; testium, verlies
der getuigenverklaring ; Deserteeren,
wegloopen, overloopen ; Desertoria sententia, yr., in het oude recht een vonnis,
waarbij een ingediend bewijsmiddel niet
in aanmerking genomen werd wegens
het laten verstrijken van den voor de
indiening vastgestelden termijn ; Desertor
malitiosus, m., kwaadwillige verlater.
Desesperance, vr. (Fr ; spr.: deezespeerans). Vlaag van wanhoop; Desespereeren, wanhopen; Desespoir, m. (Fr. ;
spr. : dezespoaar), wanhoop.
Dishabille, m. (Fr. ; spr. : deezabieljee).
Morgenkleed, huiskleeding ; Deshabilleeren, ontkleeden.
Desherence, yr. (Fr.; spr. : deezeerans).
Het ontbreken van erfgenamen, waar•
door de nalatenschv aan den staat vervalt.
Deshonnete, (Fr.; spr.: deezonnet).
Onbetamelijk ; Deshonneur, m. (Fr. ; spr.:
deezonneur), oneer, schande; Deshonorable, waarbij men geen eer inlegt;
Deshonoreeren, onteeren, schande aandoen.
Desiccant's, mrv. (Lat.). Uitdrogende
middelen ; Desiccatie, yr., uitdroging.
Desideratum, o. (mrv. Desiderata). Iets
waarvan het gemis gevoeld wordt;
Desideratie, vr., het verlangen ; Desideratief, verlangend, wenschend; Desiderativum, o., werkwoord dat een verlangen te kennen geeft; Desidereeren,
(Lat.), verlangen, het gemis gevoelen ;
Desideria, yr. (Lat.), de smachtende;
Desideria, mrv., verlangens, wenschen ;
Desideria pia, mrv., vrome (niet vervulde) wenschen; Desiderium, m., wensch;
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Desiderium plum, vrome wensch ; Desiderius m. (Lat), de verlangende ; Desirebel, begeerenswaardig.
'
Designatie, y r. (Lat.). Omschrijving,
aanduiding, benoemmg tot een ambt;
Designatief, kenmerkend, aanwijzend;
Designator, m., aanwijzer, regelaar ;
Designatus, de tot een ambt benoemde,
die dit nog niet aanvaard heeft; Designeeren, aanduiden,omschrijven,benoemen.
Desineeren, (Lat.). Naar beneden
springen.
Desinentie, yr. Slot, einde ; uitgang
(van een woord).
Desinfecteeren, (Fr.-Lat.). Ontsmetten,
kwalijk ruikende lucht verdrijven ; Desinfectie, yr., ontsmetting ; Desinfector,
m., ontsmetter.
Desineeren, (Lat.). Ophouden.
Desintegrator, m. (Fr.-Lat.). Toestel
voor het verbrokkelen van verschillende
niet vezelachtige stollen.
Desinteresseeren, (Fr.). Schadeloos
stellen.
Desinvolture, yr. (Fr.). Zie Disinvoltura.
Desipere in loco, (Lat.). Te rechter
tijd en op de rechte plaats vroolijk zijn.
Desipientie, vr. (Lat.). Onnoozelheid,
stumperigheid; Desipeeren, onnoozel zijn.
Desk, m. (Fr. ; spr. : deezier). Verlangen, begeerte.
Desisteeren, (Lat.). Afstand doen,
afzien van; Desistement, m. (Fr.; spr. :
deeziesteman). Het afstand doen.
Desjiatine. Zie Dessaetine.
Desma, o. (Gr.). Hoofdband; Desmitis,
vr., ontsteking der pezen; Desmochaus
nosis, yr., zwelling of verslapping der
pezen; Desmodynle, vr., pijn m de gewrichtsbanden • Desmographie, yr., beschrijving der pezen; Desmologie, yr.,
leer der banden (zenuwen en pezen) ;
Desmopathle, yr., ziekte der pezen ; Desmopathologie, yr., leer van de ziekten
der pezen ; Desmophlogosis, vr., ontsteking der gewrichtsbanden ; Desmorrhexls,
yr., verscheuring der pezen; Desmotomie,
yr., ontleding der pezen Desmurgie, vr.,
genezing door binden of inwikkelen; Desmypsopodisch, met teenen die door een
vlies verbonden zijn.
Des-mol. Moltoon met den grondtoon Des.
Desobedlieren, (Fr.). Ongehoorzaam
zijn; Desobeissance, yr. (Fr. • spr. : deezoobeeiessans), ongehoorzaamhe' id ; Desobeissant(spr. : deezobeeiesan), ongehoorzaam.
Desobligeance, vr. (Fr.; spr.: deezoblizjans). Onheuschheid, onvriendelijkheid ;
Desobligeant, onheusch, onvriendelijk ;

Desobstructiva
Desobligeeren, onheusch behandelen,
voor het hood stooten.
Desobstructiva, mrv. (Fr.-Lat.). Middelen tegen verstopping; Desobstrueeren, de verstopping wegnemen.
Desodorisatie, vr. (Fr.). Reukeloosmaking ; Desodoriseeren, reukeloos
maken.
Dásceuvrement, m. (Fr. ; spr.: deezeuvreman). Ledigheid, werkeloosheid.
Desolaat, (Lat.). Verlaten, verwoest;
troosteloos; Desolatit, (Fr.), bedroevend;
Desolatie, yr., diepe droefheid, troosteloosheid, verwoesting; Desoleeren, verwoesten, in diepe droefheid storten.
Desolveeren, (Lat.). Afbetalen.
Desopilatle, yr. (Fr.). Wegneming der
verstopping.
Desorbeeren, (Lat.). Verslinden, vex.teren.
Desordonneeren, (Fr.). In wanorde
brengen ; Ddsordrez m. (Fr.), wanorde,
verwarring, uitspattmg, zedeloosheid.
Desorganisatie, vr. (Fr.). Ontbinding,
ontaprding; omverwerping der maatschalopelijke orde; Desorganiseeren,
ontbmden, uit zijn verband rukken.
Desorienteeren, (Fr.). In de war
brengen, doen verdwalen, van den goeden
weg of brengen.
Desosseeren, (Fr.). Van beenderen of
graten ontdoen; Ddsossement, m. (Fr.;
spr.: deezosseman), wegneming van beenderen of graten.
Desoxydatie, yr. (Fr.-Gr.). Berooving
of bevrijding van zuurstof ; Desoxydeeren, van zuurstof bevrijden; Desoxygenatle = Desoxydatle.
Despect, m. (Lat.). Beschimping, verachting, onteering; Despecteeren, verachten, minachten; Despectie, vr., verachting, minachting; Despectueus, oneerbiedig.
Desperaat, (Lat.). Wanhopig, roekeloos ;
Desperado, m. (Sp.), dolleman, waaghals; Desperatie, yr., wanhoop; Despereeren, wanhopen.
Despicabel, (Lat.). Verachtelijk ; gemeen, laag ; Despicatie, yr., verachting ;
Desplceeren, verachten.
Despoina, vr. (Gr.). Heerscheres; bijnaam. van verscheidene Grieksche godinnen.
Despoliatle, vr. (Lat.). Berooving;
Despoliator, m., beroover ; Despolieeren,
berooven, plunderen.
Despondeeren, (Lat.). Verloven ; Desponsata, vr., verloofde, bruid; Desponsatio, yr., verloving; Desponsatus, m.,
verloofde, bruidegom.
Despo4t
, m. (Gr.). Onbeperkt heerscher,
willekeurig heerscher, dwingeland, tiran ;
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vroeger een titel der Grieksche keizers,
thans de titel der Grieksche bisschoppen
in Turkije ; Despotie, vr., onbeperkte
heerschappij, dvvingelandij; Despotisch,
alleen heerschend, willekeurig, eigenmachtig ; Despotiseeren, onbeperkt
heerschen, eigenmachtig te werk gaan,
den baas spelen; Despotisme, o., alleenheerschappij,willekeur, dwingelandij.
Despueeren, (Lat.). Uitspuwen; afkeuren, verafschuwen.
Despumatie, yr. (Lat.). Afschuiming;
Despumeeren afschuimen.
Desquamatie, yr. (Lat.). Afschilfering
der huid na huiciziekten; Desquameeren,
afschilferen.
Dessaeterik, m. Russisch gewicht =
pud.
Dessaetine, Desaettine of Desjiatine,
vr. Russische vlaktemaat.
Dessein, m. (Fr.). Voornemen, plan.
Zie A dessein.
Dessendlaan, m. Drukletter van I°
punten tusschen mediaan en garmond.
Dessert, o. (Fr.). Nagerecht.
.Desservent, m. (Fr.; desservant, spr.:
deeservan). Dienstdoende geestelijke ; Desserveeren, de tafel afnemen, ondienst
doen, in den dienst voorzien.
Dessin, m. (Fr.; spr.: dessein). Teekening, teekenkunst, het teekenen ; Dessinateur, m., teekenaar; Dessin estomp6,
gedoezelde teekening; Dessin hachd,
gearceerde teekening ; Dessineeren, teekenen.
Dessous, (Fr.; spr.: desoe). Beneden,
onder.
Dessus, (Fr.; spr.: desu). Boven; discant.
Destillateur. Zie Distillateur.
Destin, m. (Fr. ; spr.: destein). Noodlot;
Destinatie, yr., bestemming; Destinde,
vr., levenslot; Destineeren, bestemmen.
Destituable, (Fr.). Afzetbaar; Destitueeren, afzetten; Destitutle, vr., afzetting.
Destra (mano), (Ital.). Met de rechterterhand (te spelen).
Destringeeren, (Lat.). Afstroopen.
Destructibel, (Lat.). Vernielbaar; De.
structibiliteit, yr., vernielbaarheid; Destructie, vr., verwoesting, vernieling,
afbreking; Destructief, verwoestend,
vernielend, afbrekend ; Destructivitelt,
vr., vernielzucht; Destructor, m., vernieler, verwoester, afbreker ; Destrueeren, vernielen, verwoesten, afbreken,
sloopen.
Destur Mobed, m. Kenner der wetten
in Perzie, wijze uit het Oosten.
Desudatie, vr. (Lat.). Het zweeten ;
Desudeeren, uitzweeten.

Desuesceeren
Desuesceeren, (Lat.). Ontwennen ; zich
ontwennen, verleeren.
Desugeeren, (Lat.). Opzuigen.
Desultor, m. (Lat.). Kunstrijder ; Desultorisch, afspringend ; van het eene op
het andere overspringend ; Desultuur,
yr., het afspringen, naar beneden springen.
Desumeeren, (Lat.). Ontleenen, gevolgtrekkingen maken.
Desunleeren, (Fr.). Scheiden, verdeelen,
oneenig maken, tweedracht stichten ; Desunion, yr. (Fr.; spr.: deezuunjon), scheiding, oneenigheid, tweedracht.
Desunt multa, (Lat.). Er ontbreekt
veel aan.
Desurgeeren, (Lat.). Opstaan van een
zit- of ligplaats ; Desurrectie, yr., het
opstaan.
Detache, (Fr. ; spr. : deetasjee) = Staccato; Detacheeren, losmaken, losrukken,
afbreken ; knippen (van coupons); uitzenden; Detachement, o., afdeeling die
door een korps afgezonden wordt.
Detail, m. (Fr. • spr. : deetaai:), (Eng.)
retail, (D.) Einzelverkauf, (Ital.) minuta
vendita, (Sp.) yenta al menudo. Verkoop
in het klein ; Detaillant, m. (Fr. ; spr. :
deetalian), kleinhandelaar; Detailleeren,
in stukken hakken, in het klein verkoopen,
omstandig beschrijven, tot in bijzonderheden nagaan ; Details, mrv., bijzonderheden, klemigheden.
Detalage m. (Fr. ; spr.: deetalaazje).
'
Het weder inpakken
van het uitgestalde;
Detaleeren, weder inpakken, het hazepad kiezen.
Detaxeeren, yr. (Lat.). Lager schatten.
Detective, m. (Eng.). Geheime politiedienaar, rechercheur ; Detectie, yr. (Lat.),
ontdekking; Detegeeren, ontdekken, onthullen.
De tempore, (Lat.). Te rechter tijd,
op zijn tijd.
Detenebreeren, (Lat.). De duisternis
doen verdwijnen, ophelderen.
Detergeeren. Afvegen, zuiveren; Detergentia, mrv. (Lat.), zuiveringsmiddelen, middelen om wonden te reinigen.
Deterioratie, yr. (Lat.). Verslechtering,
vermindering, bederving; Deterioreeren,
verslechteren, verminderen, bederven ;
Deterioris conditionis, in slechteren
toestand.
Determinabel, (Lat.). Bepaalbaar, omschrijfbaar ; Determinante, vr., grootheid
in de differentiaalrekening; Determinatie, y r., bepaling, vaststelling, determineering van planten, besluit; Determinatief, bepalend ; Determinativa, mrv.,
bepalende voornaamwoorden ; Determinato, (Ital.), vastberaden, moedig ; Determinator, in., bepaler, scheidsrechter;
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Determineeren, bepalen, omschrijven,
vaststellen, een besluit doen nemen ;
Determinisme, o., leer volgens welke
de handelingen van den mensch afhangen
van uitwendige oorzaken, waarop de
mensch geen invloed heeft ; Determinist,
m., aanhanger dier leer.
Deterreeren, (Fr.). Opgraven, opsporen,
aan het Licht brengen.
Deterreeren, (Lat.). Afschrikken ;
Deterritie, vr., afschrikking door bedreiging met straf. Zie Territle.
Detersie, yr. (Lat.). Reiniging ; Detersief, o., middel om te zuiveren..
Detestatiel,(Fr.). Verfoeilijk ; Detesteeren, verfoeien.
Dethronisatie,vr. (Lat.-Gr.). Onttroning;
Dethroniseeren, onttronen.
Detineeren, (Fr.). Vasthouden, gevangen houden; Detentie, yr., het vasthouden, de gevangenschap, het in handen
hebben ; Detentor, m., houder, (Fr.) ditenteur, (Eng.) holder, (D.) Inhaber, (Ital.)

portatore, (Sp.) tenedor.
Detonatie, vr. (Lat.). Knal; ' het valsch
zingen, uit den toon vallen ; Detoneeren,
knallen, valsch zingen, uit den toon
vallen.
Detondeeren, (Lat.). Afscheren.
Detonsie, vr. (Lat.). Afschering van
het haar op de kruin van het hoofd ;
Detonseeren, het haar op die plek afscheren.
Detorqueeren, (Lat.). Verwringen, verdraaien.
Detorreeren, (Lat.). Verzengen.
Detorsie, vr. Verdraaiing.
Detour, m. (Fr.; spr. : deetoer). Omweg,
uitvlucht, voorwendsel; list, streek ; bocht,
kromming; Detourneeren, afwenden,
afleiden ; verdraaien ; ontvreemden, verduisteren ; van den goeden weg of brengen,
verleiden.
Detracteur, m. (Fr.). Kwaadspreker ;
Detractie, yr., lastering; Detractionis
census, geld dat afgetroKken wordt ; —
jus, het recht van aftrekken; Detractis
detrahendis, na aftrek van hetgeen afgetrokken moet worden; — expensis, na
aftrek der kosten ; Detractus realis,
gedeelte eener erfenis dat aan den staat
vervalt, successierecht ; Detraheeren, aftrekken, afnemen, belasteren ; Detractor,
m. = Detracteur.
Detrectatie, yr. (Lat.). Weigering ;
Detrecteeren, weigeren.
Detrempe, yr. (Fr.; spr. : deetramp).
Waterverf.
Detresse, yr. (Fr.). Nood, angst.
Detriment, o. (Lat.). Schade, nadeel,
verlies door vermindering of verslijting ;
Detrimentum = Detriment.

Detripleeren
Detripleeren. Het derde gelid weder
in de twee voorste gelederen opnemen.
De tripode dictum, (Lat.). Van den
drievoet af, in orakeltaal (gezegd).
Detritie, vr. (Lat.). Kneuzing; afslijting
door wrijving ; Detritoir, m. (Fr.; spr.:
deetrietoaar), olijfpers ; Detritus, m. (Lat.),
overblijfsels van verweerde lichamen,
afval.
Detroit, m. (Fr. ; spr.:deetroa).Zeeengte.
Detrompeeren. Uit de dwaling helpen,
de oogen doen opengaan.
Detrudeeren, (Lat.). Naar beneden
stooten; verdringen.
Detruncatie, yr. (Lat.). Het van den
romp afscheiden ; het afhouwen; Detrunceeren, afhouwen, afkappen.
Detrusorium, o. (Lat.). Werktuig om
ingeslikte dingen in den slokdarm naar
beneden te stooten, neerdrukker.
Dette, vr. (Fr.; spr.: del), (Eng.) debt,
(D.) Schuld, (Ital.) debito, (Sp.) deuda.
Schuld; — active, uitstaande schuldflottante, vlottende schuld;
vordering ;
hypothicaire, schujd met een onroerend
inte'grale, werkegoed tot onderpand ;
lijke schuld;
publique, staatsschuld.
Detto, (Ital.) = Dito.
Detumesceeren, (Lat.). Ophouden met
opzwellen, slinken ; Detumescentie, yr.,
slinking van een gezwel.
Detur, (Lat.). Er worde gegeven.
Deturbatie, yr. (Lat.). Verlaging, achterstelling; Deturbeeren, afdrijven, uit het
bezit verdrijven.
Detur copia (protocolli). Er worde
een afschrift der verhandelingen bijgevoegd ; Detur cum fictili, het worde
gegeven in een aarden pot.
Deucalion, (Gr.). Koning eener landstreek in Thessalia, zoon van Prometheus en echtgenoot van Pyrrha; hij is
de Noach der Grieksche mythologie ;
toen de aarde overstroomd was, namen
Deucalion en Pyrrha de wick in een
vaartuig, dat op den Parnassus aan den
grond raakte; alleen nit den zondvloed
gered, bevolkten zij de aarde weder
door steenen achter zich te werpen ;
iedere steen door D. geworpen werd
een man en uit iederen door P. geworpen
steen ontstond een vrouw.
Deuce, (Eng.; spr. : djoes). De twee op
dobbeisteenen en kaarten.
Deuil, m. (Fr.; spr.: dui:). Rouw ; rouwtijd ; rouwkleeding ; grand —, zware rouw;
— de la cour, hofrouw.
Deus, m. (Lat.). God; Deusdedit, degene dien God geschonken heeft, Latijnsche vertaling van het Hebreeuwsche
Jonathan en Jehojanan (Johannes); Deus
ex machina, geheel onverwacht per-
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soon, onverwachte ontknooping in een
tooneelstuk of roman door het tusschenbeide komen van een persoon of
van een toevallige omstandigheid; Deus
meliora det, God betere het ; Deus omen
avertat, God wende het slechte voor•
teeken af, God verhoede het!
Deut., Deuter., Deuteron. = Deuteronomium.
Deuteragonist, m. (Gr.). Tooneelspeler
die de tweede rol speelt in het Grieksche
drama ; Deuterie, yr., het blijven zitten
der nageboorte ; Deuterocanoniek, later
in den Bijbel opgenomen; Deuterogamie,
yr., tweede huwelijk ; Deuterologie, yr.,
rol van den tweeden tooneelspeler ; Deuteronomie, yr., iedere tweede wetgeving
met betrekking op een voorafgaande;
Deuteronomium, o., tweede wetgeving,
herhaling der wet, titel van het vijfde
boek van Mozes; Deuteropathie, yr.,
naziekte, ziekte die uit een andere voortkomt ; Deuteropathisch, wat een naziekte
betreft ; Deuteroma, o., herhaling; Deuterosen, mrv., Joodsche overleveringen,
uitleggingen en aanvullingen der wet;
Deuteroscopie, yr., het vooruitzien van
toekomstige dingen, tweede gezicht. Zie
Second sight.
Deutzia. Plantensoort uit de familie
der Saxifragaceen.
Deux a deux, (Fr.; spr.: deuzadeu).
Twee aan twee.
Deux-Ponts, (Fr.; spr.: deupon) = Zweibrficken, (Tweebruggen), stadje in RijnBeieren. Zie Bipontinae editiones.
Devaliseeren, (Fr.). Uitschudden, uitplunderen.
Devalvatie, yr. (Lat.). Vermindering
in waarde of intrekking eener munt ;
Devalveeren, munten in waarde verminderen, intrekken, buiten omloop stellen.
Zie Valvatie.
Devancier, m. (Fr.; spr.: devansiee).
Voorganger ; Devanceeren, vooruitloopen,
voorbijstreven.
Devantiere, vr. (Fr.; spr.: devantjeer).
Vrouwenrijkleed.
Devanture, yr. (Fr.). Winkelraam, uitstalkast.
Devaporatie, yr. (Lat.). Verandering
van dampen in water.
Devarajis, mrv. Als goden vereerde
wijzen of heiligen in Indic.
Devastatie, vr. (Lat.). Verwoesting;
Devastator, m., verwoester ; Devastee•
ren, verwoesten.
Developpable, (Fr.). Dat ontvouwd,
ontwikkeld kan worden; vlak, o., gebogen vlak dat door ontvouwing plat wordt,
b.v. een in den vorm van een cylinder
opgerold papier dat weder ontrold kan

De verbo ad verbum
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worden ; Developpeeren, ontvouwen, ontwikkelen; Ddveloppement, m. (Fr. spr.:
deevelopman), ontvouwing, ontwikkeling.
De verbo ad verbum, (Lat.). Van
woord tot woord, woordelijk.
Devergeeren, (Lat.). Naar beneden
hellen; Devergentie, yr., het afhellen.
Ddvergondage, m. (Fr.; spr.: deevergondaazje). Schaamteloosheid, losbandigheid.
Deverra. Oud-Italiaansche godin die
kraamvrouwen en kinderen tegen de
nachtelijke besluiping van den boschgod
$ilvanus beschermde.
Deverseeren. Van de richting afwijken,
scheef staan; uitstorten.
Deversorium, o. (Lat.). Herberg.
Devesteeren, (Lat.). Ontkleeden ; Devestituur,
ontzetting uit een leen.
Devex, (Lat.). Naar beneden gekromd,
ingebogen; Devexiteit, yr., ingebogenheld.
Deviatie, yr. Afwijking van den
rechten weg; schijnbare beweging der
vaste sterren die door de slingeng
n van
de as der aarde ontstaat; Deviatief,
afwijkend ; Devieeren, afwijken.
Devirginatie, yr. (Lat.). Ontmaagding;
Devirgineeren, ontmaagden.
Devise, yr. (Fr.; spr.: deviez). Zinspreuk, devies; versje om een ulevel.
De visu, (Lat.). Door aanschouwing,
met eigen oogen.
Devitatie, yr. (Lat.). Vermijding; Deviteeren, vermijden.
Devollferen, (Fr.). Ontsluieren, onthullen.
Devoir, m. (Fr.; spr.: devoaar). Plicht;
Devoirs, mrv., huiswerk van scholieren.
Devoleeren. Wegvliegen ; in het omberspel de vole verliezen.
Devolutie, vr. Overgang van een goed
of recht door erfenis; Devolutierecht,
recht op levenslang vruchtgebruik, volgens
hetwelk bij den dood van een der echtgenooten hetgeheele vermogen aan de
kinderen komt en de overgebleven echtenoot alleen het vruchtgebruik behoudt;
D evolutieoorlog, m., de onder voorwendsel van dit recht door Lodewijk XIV
van Frankrijk in 1667 tegen Span
je gevoerde oorlog ; Devolutief-middel, o.,
rechtsmiddel waardoor men een proces
van een lagere naar een hoogere rechtbank tracht over te brengen ; Devolveeren, afwentelen, vererven, in hoogere
instantie brengen.
Devomeeren, (Lat.). Uitspuwen, weder
uitbraken.
Devonisch. Bovenste grauwak, die uit
lei- en zandsteen met andere delfstoffen
vermengd be;taat.

Diababoel-hout
Devoot, (Lat.). Godvruchtig, vroom ;
schijnvroom, kwezelig ; Devote, yr.,
schijnvrome, kwezel; ,Devotle, vr., godsvrucht , vroomheid, schijnvroomheid,
huichelarij; Devotio domestics, vr.,
godsdienstoefening in huis ; simplex,
vroomheid zonder openbaar vertoon ;
qualificata, vroomheid met openbaar
vertoon.
Devoratie, y r. (Lat.). Verslinding; Devoreeren, verslinden.
Davouement, m. (Fr.; *spr.: deevoeman).
Toewijding.
Devoveeren, (Lat.). (Aan een godheid)
als offer beloven, toewijden ; prijsgeven,
opofferen.
Dewa, m. (Sanskriet). God, vooral de
drie groote goden: Brahma, Visjnoe en
Sjiwa ; Dewadasi, vr., Indische
ares
dien
in een tempel ; Dewanagiri, het heilig
schrift ; Dewatas, mrv., alle goede geesten;
Dews, mrv., booze geesten, dienaren van
Ahriman (z.a.).
Dewletsjah. Perzische geleerde.
Dexiocardie, yr. Ligging van het hart
aan den rechterkant der borst.
Dexiographie, vr. (Gr.). Het schrijven
van links naar rechts; Dexiographisch,
van links naar rechts geschreven.
Dexteritelt, yr.(Lat.). Handigheid,
behendigheid.
Dextraal, (Lat.). Naar rechts, aan de
rechterzijde ; Dextraliteit, vr., ligging
aan den rechterkant; Dextratie, yr., omdraaiing van rechts naar links ; Dextri,
met kruizen afgepaalde ruimte rondom
kerken en kloosters, waarin het asylrecht
van kracht was.
Dey, m. (Turksch). Opperrechter, bestuurder, opperhoofd in den voormaligen
Afrikaanschen roofstaat Alers.
D. G. Afkorting van Deli
ratis
g
(Lat.).
Van Gods genade.
d. h. = de hodierno, (Lat.). Van den
huidigen dag.
Dharma. Het aanhoudend zitten der
Oostindische bedelaars voor een deur totdat
zij het gevraagde kitgen.
Dhaturias, mrv. Dweepzieke sekte in
Oostindie.
Dhuseckar, m. (Arab.). Zwaard van
Mohammed.
di. Grieksch voorvoegsel dat twee beteekent of gelijk staat met Dia.
D. I. A. = Deus inopum auxillum,
(Lat.). God is de toevlucht der behoeftigen.
Dia. Grieksch voorvoegsel dat door
of doorheen beteekent.
Dia. Naam waaronder de godin Hebe
te Phlius en Sicyon vereerd werd.
DIababoel-hout, o. Indisch zeer zwaar
roodachtig bruin hout.

Diabase
Diabase, vr. (Gr.-Fr.). Groensteen (veldspaat en hoornblende).
Diabasis, vr. (Gr.). Door- en overgang.
Diabetes, m.(Gr.). Tantalusbeker, plaagbeker, beker voorzien van een hevel,
waaruit het vocht geheel wegloopt, wanneer men hem tot aan den rand vult ;
suikerziekte ; Diabetes chylosus of lacteus,
het urineeren van melksap (Zie Chylurie);
- insipidus, urine die geen suiker bevat;
- mammarumi melkvloeiing ; — m ellitus,
honigachtige unnevloed ; spurius, snelle
loozing van urine ; — symptomaticus, ziekelijke loozing van bleeke urine ; Diabetisch,
wat de suikerziekte betreft; Diabetometer, m., polarisatiewerktuig tot bepaling der hoeveelheid suiker in de urine.
Diabolos, m. (Gr.). Lasteraar ; duivel;
(Fr.) Diable; Diablerie, yr., duivelskunst,
hekserij, tooverij, middeleeuwsche tooneelvoorstelling waarin duivels optreden;
Diablesse, vr., duivelin ; Diabole, yr.
(Gr.), belastering ; Diabolisch, duivelachtig, helsch; Diaboliseeren, razen, tieren ;
Diabolisme, o., duivelswerk, bezetenheid
Diabologie, vr., duivelsleef.
Diabotanum, o. (Gr.). Pleister van
kruiden.
DiabrOsis, yr. (Gr.). Het doorbijten,
doorvreten (door bijtend vocht); yentrim& , het ontstaan van scheuren in de
maag; Diabrotisch, doorbijtend, doorvretend.
Diacanthisch. (Gr.). Met twee doornen.
Diacarcinos, m. (Gr.). Tegengif voor
den beet van een dollen hond.
Diacatholicon, o. Geneesmiddel voor
alle ziekten.
Diacausis, yr. (Gr.). Het doorbranden;
Diacaustiek, vr., leer der brandlijnen ;
Diacaustike, vr., brandlijn.
Diachalasis, yr. (Gr.). Het uit elkander
gaan, splijting.
Diachorests, yr.(Gr.). Lediging van
den aars; Diachoretisch, wat deze lediging bevordert.
Diachylon, o. (Gr.). Weekmakende
pleister uit plantensappen bereid.
Diacinema, o. (Gr.). Het van elkander
gaan der beenderen.
Macias's, yr. (Gr.). Verbreking ; breking der lichtstralen; Diaciastisch, door
breking ontstaan.
Diacierosis, vr. (Gr.). Keuze door het lot.
Diaclysis, vr. (Gr.). Uitspoeling van
den mond; Diaclysma, o. / mondspoeling,
water om te gorgelen. Zie Gargarisma.
Diacodion, o. (Gr.). Papaversap ; —
siroop, siroop van papavers.
Diaconus, m. (Gr.). Eig. dienaar hulpprediker; armenverzorger in de Protestantsche kerk, diaken ; Diaconaat, o.,
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ambt van hulpprediker of armenverzorger;
de zesde der zeven priesterwijdingen in
de Catholieke kerk ; Diaconie, vr., collegie van diakenen, armenzorg ; Diaconicon, o., in oude kerken een plaats naast
het altaar waar reliquieen, enz. bewaard
werden, bidkamer in werk- en ziekenhuizen, kort gebed dat de diaconus in de
Grieksche kerk zingt, dat gebed zelf ;
Diacones, vr., ziekenverpleegster.
Diacope, yr.(Gr.). Het stuksnijden ;
schuine door een houw ontstane wond,
vooral aan den schedel.
Diacrise en Diacrisis, yr. (Gr.). Het
onderscheiden vooral van ziektetoestanden ; Diacritisch, dat dient om te beoordeelen en te onderscheiden ; Diacritische
teekens, mrv., onderscheidingsteekens
voor de juiste uitspraak en het rechte
begrip der woorden (accenten, cedille, enz.)
Diacoustiek, vr. (Gr.). Leer der voortplanting van het geluid.
Diacydonion, o. (Gr.). Kweesap en
daaruit bereid middel tot versterking der
maag.
Diadeem, o. (Gr.). Een door het haar
geslingerde band, blauw-witte band, die
de koning van Perzie om den tulband
droeg, vandaar het teeken der koninklijke
waardigheid ; haarversiering van edelgesteenten.
Diadelphia, mrv. (Gr.). Tweebroederige planten, planten wier meeldraden
tot twee duidelijk te onderscheiden bundels vereenigd zijn.
Diadermiatrie, vr. (Gr.). Geneeswijze
door de huid.
Diadem's en Diadoche, yr. (Gr.). Opvolging, overerving ;overgang of verandenng eener ziekte in een andere ;
dochos, m. (Gr.), opvolger, in het, hedendaagsche Griekenland de kroonprins ;
v AlexanDiadochen, mrv. , opvolgersvan
der den Groote.
Diadosis, vr. (Gr.). Verdeeling der
voedingstoffen.
Diadumenos m. Overwinnaar in een
kamp, die zich den
band der overwinning
'
om het hoofd bindt (beroemd beeld van
Polycletus, beroemd beeldhouwer in de
sde eeuw v. C.).
Diaeresis, yr. (Gr.). Deeling, ontbinding, beslissing ; het afzonderlijk uitspreken van twee klinkers, die gewoonlijk een tweeklank vormen ; teeken dat
aanduidt, dat twee klinkers afzonderlijk
moeten worden uitgesproken.
Diaglauclum, (Gr.). Oogzalf.
Diagiyphisch, (Gr.). Ingebeiteld, ingesneden • Diaglypten, mrv., ingesneden
figuren.
Diagnose en Diagnosis, vr. (Gr.). Het
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onderkennen eener ziekte ; Diagnoseeren,
de kenmerken in het kort beschrijven ;
Diagnostiek, vr., leer van de kenmerken
der ziekten en ook der deugden en ondeugden; Diagnostisch, kenm erk end,
aanduidend; Diagnosticeeren, een ziekte
aan de kenmerken herkennen, de diagnose opmaken.
Diagogion, o. (Gr.). Belasting op den
aoorvoer.
Diagonaal, (Gr.). Van hoek tot hoek,
dwars, schuin ; Diagonaal, yr., schuine
rechte lijn die twee hoekpunten eener
rechtlijnige figuur (parallelogram) met
elkander verbindt en geen zijde dezer
figuur is ; Diagonaal-machine, vr., toestel voor de verklaring van het parallelogram der krachten.
Diagram en Diagramma, o. (Gr.).
Teekening, figuur; voorstelling van een
geheel en zijn deelen door lijnen en
cijfers ; toonladder ; partituur.
Diagraaf, m. (Gr.). Werktuig waardoor
de voorstelling der voorwerpen op het
papier overgebracht wordt.
Diah, (Arab.). Bloedwraak.
Dialeipsis en Dialipsis, yr. (Gr.).
Tusschentijd, tijd waarin men vrij van
koorts is ; Dialeipyra, intermitteerende
koorts.
Dial, (Eng. ; spr. : deiel). Zonnewijzer.
Dialect, o. (Gr.). Tongval, gewestelijke
taal; Dialecticus, m., spitsvondige redenaar, wetenschappelijke en geleerde kamp vechter ; Dialectiek, yr., kunst om met
redeneeringente strijden, toegepaste
logica (z.a.), spitsvondigheid, handigheid
in het strijden met woorden en in het
misleiden door valsche redeneeringen;
Dialectisch, wat de dialectiek betreft,
wat tot een tongval behoort; Dialectoloog, m., onderzoeker en kenner van
tongvallen ; Dialectologie, yr., kennis
van tongvallen, verzameling van opmerkingen over de tongvallen.
Dialemma, o. (Gr.). Weglating, afbreking ; koortsvrije toestand bij intermitteerende koortsen.
Dialit, o. (Gr.). Stof die uit schellak
en kiezelzuur bestaat.
Diallage, vr. (Gr.). Verzoening, verbond.
Diallelos, m. (Gr.). Bewijs waarbij men
zich in een cirkel of kring beweegt. Zie
Circulus in demonstrando.
Dialoog, m. (Gr.). Samenspraak ; Dialogeeren, personen sprekend invoeren ;
Dialogiach, in den vorm eener samenspraak; Dialogiseeren, in den vorm van
samenspraken voorstellen ; Dialogisme,
o., uiteenzetting in den vorm eener
samenspraak; Dialogist, m., schrijver
van samenspraken.

Diantre
Dialuurzuur, o. Zuur dat bij de behandeling van alloxantine (z.a.). met
zwavelwaterstof ontstaat.
Dialysator, m. Toestel die bestaat uit
perkamentpapier dat op een hoepel gespannen is in den vorm eener zeef.
Dialysis, vr. (Gr.). Scheiding, ontbinding;
verzoening, betaling (eener schuld); Dialytisch, oplossend, verwoestend; Dialytische verrekijker, m., achromatische
(z.a.) verrekijker met gescheiden objectiefglazen.
Diamagneticum. leder lichaam waarop
een magneet op andere wijze werkt dan
op ijzer.
Diamagnetisme, o. Magnetische kracht
die van magnetische lichamen op nietmagnetische overgebracht kan worden.
Diamant, m. Kostbaarst, hardst, alleen
uit koolstof bestaand edelgesteente ;
kleinste boekformaat; Diamantine, yr.,
slijppoeder dat uit gegloeide leem of
fijngestampt glashard staal bestaat. Zie
Adamant.
Diamargariton, (Gr.). Parelwater, geneesmiddel dat uit parelpoeder bereid is.
Diamastigosis, yr. (Gr.). Geeseling,
afrossing der jonge Spartanen om ze
aan standvastigheid te gewerinen.
Diameron = Diamoron.
Diameter, m. (Gr.). Middellijn ; Diametraal, wat de middellijn betreft.
Diamnes, o. Urinevloed gedurende den
slaap, het wateren in het bed = Enuresis.
Diamorphosis, yr. (Gr.). Geheele worming, voltooiing.
Diamoron, o. (Gr.). Dik sap van moerbezien.
Diana, yr. (Lat.). Godin der jacht en
der maan ; in de alchimie beteekent het
zilver. Zie Artemis.
Dianaboom, m. Zilverboom, een praecipitaat van zilver in den vorm eener
plant, dat door oplossing in kwik ontstaat.
Dianassologie, yr. (Gr.). Kunst om
dieren op te zetten.
Diandria, mrv. (Gr.). Tweemannige
planten die bloemen met twee meeldraden
hebben ; Diandrisch, tweemannig, met
twee meeldraden.
Diane, vr. (Fr.). Reveille, signaal op
de trom of trompet voor het opstaan.
Dianoea, yr. (Gr.). Denkvermogen, verstand; Dianoeogonie, vr., leer van den
oorsprong der kennis ; Dianoeogonisch,
wat het verstand betreft; Dianoeologie,
yr., denkleer, aanschouwingsleer; Dianatisch, wat het denkvermogen betreft.
Dianthus. Plantensoort uit de familie
der Caryophyllaceern. Zie Caryophyllata.
Diantre, (Fr.). Drommels 1
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Dianucum, o. (Gr.-Lat.). Notensap, sap
van groene ingemaakte noten.
Diapalme, m. (Gr.-Fr.). Diapalm, pleister
uit palmolie en zinksulfaat.
Diapartheneusis, yr. (Gr.). Ontmaagding ; Diaparthenia, mrv., morgengave,
geschenk van den man op den morgen
na het huwelijk.
Diapasma, o. (Gr.). Weiriekend strooipoeder.
Diapason, o. (Gr.). In de muziek : letterlijk door alle acht snaren, octaaf, stemvork.
Diapedesis, yr. (Gr.). Bloedzweeting,
het te voorschijn komen van het bloed
door de openingen der huid.
Diapente, yr. (Gr.). Zie Quint.
Diaper, (Eng.; spr. : dijeepur). Gebloemd
linnen voor tafelkleeden en handdoeken.
Diaper, vr., (Sp.) Diaprea. Soort van
Spaansche pruim.
Diaphaan, (Gr.). Doorzichtig, doorschijnend ; Diaphaneiteit, yr., doorzichtigheid;
Diaphaan vaatwerk, o., glazen met bladgoud belegd of beschilderd en daarover
verglaasd vaatwerk ; Diaphanocyanometer, m., werktuig om de doorzichtigheid der lucht te bepalen ; Diaphanometer, m., doorzichtigheidsmeter ; Diaphanorama, o., doorschijnende schilderij ;
Diaphanoscoop, toestel die dient om door
den wand der blaas been te zien.
Diaphonesis, yr. (Gr.). Wanklank ;
Diaphonie, yr. (Gr.) = Diaphonesis, oneenigheid, ontstemming; Diaphonisch,
wanklinkend.
Diaphora, yr. (Gr.). Onderscheid, verscheidenheid ; twist; herhaling van hetzelfde woord in verschillende beteekenis
in denzelfden volzin.
Diaphoresis, yr. Het uitwasemen, zweeten, verdeeling door uitdamping ; Diaphoretica, mrv., zweetmiddelen ; Diaphoreticum, o., zweetmiddel ; Diaphoretisch,
het zweeten bevorderend.
Diaphragms, o. (Gr.). Middelrif, middelscbot ; Diaphragmalgie, yr., pijn in het
middelrif ; Diaphragmapostema, o.,
zweer in het middelrif ; Diaphragmatitis,
yr., ontsteking van het middelrif ; Diaphragmatocele, o., middelrifbreuk ; Diaphragmitis, vr., = Diaphragmatitis.
Diaphthora, yr. (Gr.). Bederf der spijzen in de maag; verrotting; afsterving ;
miskraam ; Diaphthorascopium, o., toestel voor het onderzoeken van bedorven
lucht.
Diaphyse en Diaphysis, vr. (Gr.). Gewrichtsverbinding.
Diapisseleon, (Gr.). Zalf uit pik en olie.
Diaplasis, yr. (Gr.). Het zetten van een
verstuikt . lid.

Diastase

Diapnoe, yr. (Gr.). Onmerkbare verdamping ; licht zweet; Diapnoica, mrv.,
middelen om het zweeten te bevorderen.
Diaporesis, y r. (Gr.). Verlegenheid,
besluiteloosheid ; uitdrukking van wanhoop in een redevoering, b. v.: Waar
zal ik woorden vinden.
Diapsalma, y r. (Gr.). Tusschenzang.
Diapsephisis, yr. (Gr.). Het stemmen.
Diaptose, vr. (Gr.). Het vallen, dalen.
Diapyema, (Gr.). Geheele verettering
van de longen, zweer in de borst ; Diapyesis, yr., het doorbreken van den etter;
Diapyetisch, veretterend.
Diarch, m. (Gr.). Tweevorst ; Diarchie,
yr., dubbele heerschappij.
Diaria, vr. (Lat.). Eendaagsche koorts.
Diarium, o. (Lat.). Dagboek.
Diaromaticum, o. Geneesmiddel dat
uit twee welriekende bestanddeelen bestaat.
Diarrhage, yr. (Gr.). Het doorbreken;
breuk.
Diarrhodon, o. (Gr.). Rozenkoekje.
Diarrhoea, yr., (Gr.-Lat.). Diarrhee,
buikloop ; DiarrhoTschesis, yr., het stuiten
van diarrhee.
Diarthrosis, yr. (Gr.). Gewricht dat de
beenderen in staat stelt zich in alle rich.
tingen te bewegen.
Dias. Zie Dyas.
Diaschidisch, (Gr.). Gescheiden; Diaschis, Diaschisis, yr. (Gr.), scheiding,
deeling ; Diaschisma, o. (Gr.), het afgesnedene ; interval (in de muziek).
Diasenna, o. (Gr.-Arb.). Afvoeringsmiddel waarin senebladeren voorkomen.
Diasien, mrv. Feest ter eere van Zeus
( Jupiter) te Athene.
Diaskeuast, m. (Gr.). Oordeelkundige
regelaar, omwerker ; Diaskeue, yr., regeling, rangschikking, omwerking.
Diasostiek, yr. (Gr.). Kunst om de
gezondheid te behouden, zorg voor de
gezondheid ; Diasostica, mrv., middelen
om iets te bewaren ; Diasostisch, bewarend, behoudend. Zie Preservatief.
Diaspasis, yr. (Gr.). Het verscheuren,
uit elkaar scheuren ; Diaspasma, o. (Gr.),
opening.
Diasper en Diaspora, yr. (Gr.). Verstrooiing ; in het Nieuwe Testament de
buiten Judea verstrooide Joden en Christenen van Joodsche afkomst ; verspreid
wonende leden der broedergemeente.
Diastaltisch, (Gr.). Verdeelend, onderscheidend.
Diastase, yr. (Gr.). Witte stikstofhoudende stof die bij het kiemen van
granen en aardappels zich ontwikkelt en
het zetmeel in gom en suiker omzet ;
Diastasis, vr., (Gr.), het van elkander

Diastema
afwijken van beenderen; — cartilaginis
ensiformis, inbuiging of nederdrukking
van het zwaardvormig kraakbeen ; —
fibulae superioris, afwijking tusschen
het bovenkuitbeen en het scheenbeen ; —
maxillae inferioris, afwijking vande
r
onderkaak bij kinderen ; — ossis hyoidei,
ver ekking of verschuiving van het tongbeen • — ossium pelvis, verschuiving van de
beenderen van het bekken ; radii et
ulnae, afwijking van het boveneinde des
voorarms van de elleboogspijp ; Diastatisch, afwijkend.
Diastema, o. (Gr.). Tusschenruimte,
afstand; het van elkander afstaan of
gapen van gescheiden deelen ; interval
in de muziek ; Diastematie, yr., scheiding
in twee helften ; Diastematisch, lang
aanhoudend, met tusschenpoozen.
Diastimeter, m. (Gr.). Werktuig om
afstanden to meten.
Diastole, vr. (Gr.). Uitzetting der hartkamers en polsaderen bij den polsslag ;
scheiteeken in de Grieksche spraakleer ;
Diastolisch, zich uitzettend.
Diastremma, o. (Gr.). Verrekking,
verstuiking.
Diastrophe, yr. (Gr.). Verrekking; het
scheel zien.
Diastylos, bnw.(Gr.). Met ver uit
elkander staande zuilen (van gebouwen
wier zuilen driemaal verder van elkaar
staan dan de dikte van iedere zuil
bedraagt).
Diasyrmus, m. (Gr.). Bespotting, hoon,
hoonend gelach; iets als klein voor•
stellen (in de redekunst).
Diatessaron, o. (Gr.) Kwart; titel
van een werk van Tatianus (Evangelienharmonic).
Diatheke, vr. (Gr.). Rangschikking;
t.
bond ; het oude of het nieuwe Testamen
Diathermaan. Dat de warmte doorlaat ; Diathermansie, yr., eigenschap
van die lichamen, welke warmtestralen
uit sommige warmtebronnen afkomstig
doorlaten, andere daarentegen tegenhouden.
Diathese of Diathesis, vr. (Gr.). Wilsbeschikking, testament ; gesteldheid ;
lichaamsgesteldheid; aanleg voor ziekte.
Zie Constitutie.
Diatoom, (Gr.). Gedeeld.
Diatonisch, (Gr.). Volgens de toonladder ; Diatonische toonladder, yr.,
opvolging van 8 tonen in een octaaf.
Diatresis, vr. (Gr.). Doorboring,
opening.
Diatretus, bnw. (Gr.). Met opgewerkte
of gedreven figuren; Diatreta, mrv.,
bekers met opgewerkte figuren.
Diatribe, yr. (Gr.). Verhandeling, op-
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stel dat op de school gemaakt wordt;
scherpe beoordeeling, hevige aanval.
Diatrimma, o. (Gr.). Ontvelling bij het
gaan of rijden ; wolf. Zie Lupus.
Diatritatiers, m. Doctoren die de
koorts door middel van een driedaagsch
dieet genazen en alleen om den derden
dag het gebruik der verboden spijzen
toestonden.
Diatyposis, yr. (Gr.). Het aanschouwelijk maken door beelden.
Diaulion, o. (Gr.). Fluitsolo tusschen
de koren in.
Diaulos, m. (Gr.). Dubbele renbaan der
ouden ; Diaulodroom, m., hij die, aan
den wedren in die renbaan deelneemt.
Diavolini of Diavoletti, mrv. (Ital.).
Duiveltjes ; stukjes kruiderij die de geslachtsdrift prikkelen, gesuikerde aniiskorrels • Diavolo, m. (ital.), duivel. Zie Fra.
Diazeuxis, vr. (Gr.). Scheiding.
Diazoma, o. (Gr.). Horizontale doorgang tusschen de rijen zitplaatsen in den
Oudgriekschen schouwburg.
Diazoster, m. (Gr.). De twaalfde
ruggewervel:
Dibbel-machine, yr. Soort van zaai•
machine.
Dibbern, (Joodsch). Spreken, praten;
Dibbre, gesprek.
Dibrachys, m. (Gr.). Versvoet die uit
twee korte lettergrepen bestaat.
Dicaciteit, vr. (Lat.). Bijtende scherts,
steek ander water.
Dicanikion, o. (Gr.). Herdersstaf der
Grieksche patriarchen.
Dicasterium of Dicasterion, o. (Gr.).
Gerechtshof.
Dicatie, yr. (Lat.). Opneming als burger
in een anderen staat.
Dic cur hic, (Lat.). Zeg waarom gij
bier zit; denk aan uwe bestemming.
Dice, yr. (Gr.). Godin der gerechtigheid ;
recht.
Dicentarius, m. (Lat.). Wauwelaar ; Dicentien, mrv., gewauwel.
a. Plantensoort uit de familie
Dicentr
der Fumariaceirn.
Dicephalisch, (Gr.). Tweehoofdig ;
Dicephalium, o., misgeboorte met twee
hoof den.
Dicerium, o. (Gr.). Luchter met twee
lichten die een Grieksche bisschop bij de
godsdienstoefening in zijn linkerhand
draagt, terwij1 het Tricerium, luchter
met drie lichten, in de rechterhand gedragen wordt.
Dichalcon, o. (Gr.). Kleine koperen
Oudgrieksche munt, vierde deel van een
obolus = I 0.02.
Dichekerasi. Geschenken van voor•
name Turken t aan hunne gasten.
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Dichophyie, vr. (Gr.). Het dubbel
worden ; het splijten van haar.
Dichordon, o. (Gr.). Muziekinstrument
met twee snaren.
Dichoreus, m. Dubbele choreus (z. a.)
of trocheus
Dichotomfe, vr. (Gr.). Verdeeling in
tweeen, halveering ; halve zichtbaarheid
der maan; Dichotomisch, tweedeelig, in
den vorm eener vork, half zichtbaar.
Dichrolsme, o. (Gr.). Tweekleurigheid,
dubbele kleurenwisseling.
Dichromatisch, (Gr.). Tweekleurig.
Dichroscopische loep, yr. Toestel
voor het waarnemen van het dubbel
kleurenspel der kristallen.
Dicis causa of Dicis gratia, (Lat.).
Voor den vorm, voor den schijn.
Dicksonia. Varensoort uit de familie
der Cyatheacen.
Dicoccisch, (Gr.). Met twee pitten.
Dicotyledonen, mrv. (Gr.). Planten met
twee zaadlobben.
Dicranacein. Familie der bladmossen.
Dicrotisch, '(Gr.). Met dubbelen slag.
biblica,
Dicta, mrv. (Lat.). Spreuken;
bOelspreuken;
classwa, gezegden uit
classieke schrijvers ; probantia, bewijslaatsen ;
septem sapientium, spreuken
d er zeven wijzen van Griekenland;
testium, verklaringen van getuigen; dicti
anni, van het gezegde jaar; dicto die; op
den genoemden dag.
Dictaat, o. (Lat.). Datgene wat men
iemand voorzegt om het hem te laten
opschrijven ; Dictatie, yr., het ve•Orzeggen, bet in de pen geven; Dictator, m.,
onbeperkt gezaghebber te Rome in tijden
van gevaar; Dictatoriaaj, met onbeperkt
gezag bekleed, gebiedend; Dictatuur, yr.,
waardigheid van dictator, onbeperkte
heerschappij ; Dictatus Hildebrand', m.,
stellingen over de pauselijke macht
die aan Paus Gregorius VII toegeschreven
worden; Dicteeren,
v6Orzeggen, in de
pen geven.
Dictando, (Lat.). Door \T6& te zeggen,
in de pen te geven.
Dicteria, mrv. (Lat.). Bijtende scherts,
saroasmen.
Dictie, yr. (Lat.). Wijze van uitdrukking, voordracht; Dictionnaire, m. (Fr.),
woordenboek.
Dictum, o. (Lat.). Spreuk ; zinsnede ;
biblicum, bijbelspreuk ; — classicum, gezegde uit een classiek schrijver ; -- ex tripode,
orakelspreuk ; factutn, zoogezegd zoo
gedaan •; probans, bewijsplaats ; Dictus,
m., de voornoemde ; Dictus dies, de voor•
noemde dag.
Dictyitis, vr. (Gr.). Ontsteking van het
netvlies in het oog.

Diebitsch•Sabalkanski

Dictynna, vr. = Britomartis.
Dicypellium. Plantensoort uit de familie der Lauraceern.
Didacticus, m. (Gr.). Iemand die de
kunst van onderwijzen verstaat ; Mactiek, yr., kunst van onderwijzen; Didactisch, leerend, onderwijzend; Didactische
poezie, yr., het leerdicht; Didactron of
Didactrum, leergeld, lesgeld; Didascalia,
yr., onderwijs; Didascalien, mrv., bij de
Grieken berichten en oordeelvellingen
over tooneelvoorstellingen; het instudeeren en opvoeren van een tooneelstuk ; bij
de Romeinen een aanteekening boven aan
het tooneelstuk geplaatst ; uiteenzettingen,
inlichtingen • Didascalisch, onderwijzend,
niet te wederleggen = Apodictisch; Didascalos, m., leeraar, ondergeschikt geestelijke in de Grieksche Kerk.
Didecaedrisch, (Gr.). Dubbel tienvlakkig.
Didelphys, yr. (Gr.). Eigenlijk dubbele
baarmoeder ; buideldier.
Didodecaedrisch, (Gr.). Dubbel twaalfvlakkig.
Didrachmon, o. (Gr.). Dubbele drachme.
Grieksche zilveren munt ter waarde van
I o.88. Zie Drachme.
Didus. Soort van casuaris (z.a.) die op
Ile de France en Ile Bourbon gevonden
is en die nu uitgestorven schijnt te zijn.
Diduceeren, (Lat.). Uit elkander trekken;
Diductio epiphysium, (Lat.-Gr.), afwijking van de uitsteeksels der beenderen;
Diductie, yr., scheiding der deelen van
een geheel.
Didymalgie, vr. (Gr.). Pijn in de teelballen.
Didymisch, (Gr.). Dubbel, gepaard ;
Didymi, mrv., teelballen; Didymos of
Didymus, m., tweeling, tweelingbroeder.
Didynamia, mrv. (Gr.). Planten van
wier vier meeldraden er twee langer
zijn dan de beide andere.
Diebitsch-Sabalkanski • (Graaf van).
Veldmaarschalk in Russischen dienst
(1785-1831). Streed tegen de Franschen
in de veldtochten van 1805 (Austerlitz),
18o7 (Eylau, Friedland) en 1812 (Rusland)
gedurende welken laatsten hij tot generaalmajoor opklom en met den Pruisischen
generaal von York de capitulatie van
Tauroggen sloot (3o December 1812).
Den naam Sabalkanski d.i. Balkanovertrekker, had hij te danken aan zijn marsch
op Adrianopel, waardoor hij den sultan
dwong vrede te sluiten (14 September
1829). Minder gelukkig was hij in den
Poolschen opstand. Wel is waar behaalde
hij een overwinning bij Grochow (bij
Warschau, 25 Februari 1831), doch ging
niet dadelijk tot de bestorming van Praga
(voorstad van Warschau) over, een fout

Meet
die zich geweldig wreekte, Den alien
Mei 1831 versloeg hij de Polen nogmaals
bij Ostrolenka en stierf kort daarop (9
Juni 1831) aan de cholera.
Dieet, o. (Gr.) Diaeta, yr. Leefregel,
zorg voor de gezondheid, vooral wat
eten, drinken, slapen betreft ; ziekenkost ;
geneeskundig voorgeschreven voeding ;
Meet houden, matig leven.
Diegesis, yr. (Gr.). Omstandig en uitvoerigverhaal eener zaak ; samenhangende
uiteenzetting; Diegetisch, verhalend, uiteenzettend.
Die hodierno, (Lat.). Op den huidigen
dag ; Diem perdidi, (Lat.), ik heb een
dag verloren (gezegde van den Romeinschen keizer Titus, toen hij eens op
een avond bedacht dat hij dien dag aan
niemand een gunst bewezen had) (Zie
Deliciae generis humani); Dies, m., de
dag, termijn; — absolutionis, Goede Vrijdag;
ad quem, opheffende, ontbindende termijn; — aegyptiacus of ater, ongeluksdag;
- alliensis (z.a.); — a quo, opschortende,
canini of caniculares,
aanvangstermijn ;
hondsdagen ; cedens nl. legati, de dag,
waarop de legataris het recht op het
legaat verkrijgt ; dit is gewoonlijk de
sterfdag van den erflater, tegenover den
- veniens nl. legati, de dag, waarop de
legataris het legaat zelf verwerft ; dit is
ewoonlijk de dag waarop de erfenis
aanvaard wordt ; consequent zou de
legataris eerst aanspraak op het legaat
kunnen maken bij de aanvaarding der
erfenis door de erfgenamen, doch dan
zouden deze het in hunne macht hebben,
door met die aanvaarding tot den dood
van den legataris te wachten, het legaat
te doen vervallen ; daarom onderscheidden
de Romeinsche juristen bovengenoemde
twee tijdstippen sterft de legataris na
den sterfdag des erflaters doch vtiOr de
aanvaarding, dan gaat het recht op het
legaat op zijn erfgenamen over ; — certus,
termijn die zeker zal verschijnen, tegenover — incertus, termijn, waarvan het
niet zeker is dat hij zal verschijnen ;
cilicii of cinerum, Aschwoensdag ; —
comperendinus, de dag van overmorgen, in
het Romeinsche proces de dag waarop
partijen voor den rechter kwamen ; competentium,Witte Donderdag; Palmzondag; —
consecrati, gewijde dagen (kerstdagen); —
criticus, beslissende dag, crisisdag in ziekten ; — depositionis, sterf- of begrafenisdag;
--diem docet, de eene dag onderwijst den
anderen
emortualis, sterfdag; — exemptus, vrije dag;
fastus, gerechtsdag ;
faustus, gelukkige dag; — feriati, mrv.,
feestdagen ;
fixarum, sterrendag; —
florum, Palmzondag; — focorum (zie In-
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vocavit); — incarnation's, Maria boodschap (25 Maart) ; —incertus (Zie certus)
indulgentiae, Witte Donderdag; intercalaris, schrikkeldag; — intercisus, halve
vrije dag; —irae—illa, „dag des toorns,
die dag", begin van een Latijnsch kerkgezang, waarin het laatste oordeel afgeschilderd wordt; — Jovis, donderdag.
Diesis, yr. (Gr.), Diëse, m. (Fr.). Het
kruis dat de noten een halven toon verhoogt ; kwarttoon (onderscheid tusschen
den grooten en kleinen halven toon).
Dies legalis, m. (Lat.). Burgerlijke dag
van 24 uren ; — lucis, dag des lichts,
Paschen ;
lunae, maandag ; — martis,
dinsdag;
mercurii, woensdag ; — natalis, geboortedag, verjaardag; naturals,
zonnedag ;
nefastus, dag waarop het
om godsdienstige redenen verboden was
recht te spreken ; obitus, sterfdag; —
profestus, werkdag; religiosus, dag van
een slecht voorteeken, rouwdag ; resurrectionis, dag der opstanding ; salutaris,
sancti,
dag des heils (Goede Vrijdag);
mrv., heilige dagen (de gansche vasten);
- saturni, zaterdag ;
saxonicus, Saksische dag (tijdruimte van 45 dagen) ;
- solis, zondag;
solutionis, betaaldag ;
- spiritus, dag van den Heiligen Geest
(Pinksteren);
suprema, jongste dag,
laatste oordeel ;
stationarii, mrv.,
woensdag en vrijdag als vastendagen ;
veniens (Zie —
- veneris, vrijdag;
viridium (fialmarum), Witte
cedens);
Donderdag.
Dietarisch. Wat bij den dag betaald
wordt ; Dietarius of Dietist, m., iemand
die bij den dag betaald wordt.
Dieteris, yr. (Gr.). Tijd van twee jaren;
tweejarigh eid ; Dieterisch, tweejarig.
Diether en Diederik, m. Volksvorst,
heerscher over een yolk.
Dieu, m. (Fr. ; spr.: djeu). God; Dieu
et mon droit (spr. : droa), God en mijn
recht (zinspreuk in het wapen van Engeland).
Diexodos, yr. (Gr.). Uitweiding, wijdloopige uiteenzetting.
Diezeugmenon, o. (Gr.). Zinsverband
waarin ieder onderwerp een verschillend
werkwoord heeft.
Difalco, m. (Ital.), (Fr.) deduction, defalcation, (Eng.) deduction, (D.) Absug, (Sp.)
desfalc o. Aftrek van de hoofdsom.
Di fatto, (Ital.). Terstond ; inderdaad.
Diffamaat, m. (Lat.). Belasterde ; Diffamant = Diffamator = Diffamateur,
m. (Fr.); Diffamatie, vr., eerroof, lastering; Diffamator, eerroover, lasteraar ;
Diffamatorisch, eerroovend, lasterend;
Diffameeren, belasteren, in opspraak
brengen.
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Diffarreatio, vr. (Lat.). Ontbinding van
een door Confarreatio (z. a.) gesloten
huwelijk.
Differend, m. (Fr.; spr.: diefeeran).
Geschil, twist; Different, (Lat.), ver•
schillend ; Differentiaal, o., oneindig
kleine aangroeiing eener veranderlijke
grootheid; Differentiaal-thermometer,
m., werktuig dat de geringste temperatuurverschillen aangeeft; Differentie, yr.,
(Lat.), verschil, koersverschil ; Differeeren, verschillen, uiteenloopen ; Differentieelerechten, inkomende rechten die
verschillend zijn naarmate van de landen
waaruit de goederen afkomstig zijn.
Diffessio jurata, (Lat.). Het loochenen
onder eede; Diffessie, yr., loochening ;
Diffessorium (juramentum), o., loocheningseed.
Difficile est satiram non scribere,
(Lat.). Het valt moeilijk zich het hekelen
van in het oog springende dwaasheden
to ontzeggen ; Difficile, (Fr.), moeilijk,
eigenzinmg, stug.
Difficultas intestinorum, yr. (Lat.).
Diarrhee ; — urinae, moeilijke urineloozing
= Dysurie; Difficulteit, vr., moeilijkheid, zwarigheid ; Difficulteeren, bezwaar
maken.
Diffidatie, yr. Beoorloging.
Diffideeren, (Lat.). Wantrouwen; Diffidenter, kleinmoedig, zonder zelfvertrouwen ; Diffidentie, yr., het wantrouwen,
gebrek aan zelfvertrouwen.
Diffindeeren, (Lat.). Splijten ; de begonnen rechtszaak tot een naderen dag verschuiven of uitstellen; Diffissie, vr., splitsing ; verschuiving der rechtszaak tot een
anderen dag.
Diffingeeren, (Lat.). Vervormen.
Diffitieeren, (Lat.). Loochenen.
Difflatie, vr.(Lat.). Het verwaaien,
uiteen waaien, uiteen blazen.
Difflueeren,(Lat.). Vervloeien ; Diffluent, vervloeiend ; Diffluentie, yr., vervloeiing.
Difform, (Lat.). Misvormd, wanstaltig;
Difformeeren, misvormen; Difformis,
van afwijkenden vorm ; Difformiteit, yr.,
wanstaltigheid.
Diffractie, yr. (Lat.). Verstrooiing ;
breking van lichtstralen; Diffringent,
uiteen brekend.
Diffugeeren, (Lat.). Uiteenstuiven; Diffugium, o., vlucht naar alle kanten.
Diffundeeren, (Lat.). Verspreiden, uitgieten ; Diffusie, vr., verspreiding, wijdloopigheid ; Diffusie der gassen, eigenschap waardoor de gassen, in strijd
met de wetten der zwaartekracht, in
andere gassen, vloeistoffen en vaste lichamen kunnen binnendringen en zich
Ram, Handbook.
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verdeelen ; Diffusief, zich verspreidend;
Diffusus, verspreid, uitgegoten, wijdloopig,
breedsprakig.
Digamie, yr. (Gr.). Tweede huwelijk.
Digamma, o. (Gr.). Dubbele gamma (F)
d. i. in de oude Grieksche taal een letter
die met onze W overeenkomt.
Digastrisch, (Gr.). Tweebuikig (van
spieren).
Digenie vr. (Gr.). Voortbrenging door
paring; Digenisch, tweeslachtig.
Digereeren, (Lat.). Verteren (voedsel),
verduwen, oplossen, verdunnen, verkroppen ; Digereer-oven, m., oven waarm
door matige warmte een chemische stof,
nadat zij met een vloeistof begoten is,
week gemaakt wordt ; Digerentia, mrv.,
(Lat.), middelen tot bevordering der spijsvertering, verdeelende middelen • Digesta, mrv., uiteenzettingen (Zie Corpus
'
furls en Pandecten) ; Digestibel, verteerbaar ; Digestie, yr., vertering, verduwing ;
Digestief en Digestivum, o., middel ter
bevordering der spijsvertering; Digestiefzout = Sal digestivum ; Digestor, m.,
= Papiniaansche pot.
Digger, m. (Eng.). Goudgraver ; Diggings, mrv., goudvelden.
Digitaal, (Lat.). Wat de vingers betreft ;
Digitaline, vr., alcaloide uit het zaad en
de bladeren van vingerhoedskruid
talis purpurea), zwaar vergif ; Digitigrada,
teenlooper; Digitium, o., zweer aan een
vinger ; Digitus eclipticus, m., twaalfde
deel van de zon en de maan.
Digladiatie, yr. (Lat.). Zwaardgevecht;
twist; Digladieeren, op leven en dood
vechten, hevig twisten.
Diglyph, m. (Gr.). Dubbele spleet, versiering aan de Dorische fries.
Digneeren, (Lat.). Op prijs stellen;
Dignificeeren, waardig maken ; Dignitaris, m., waardigheidsbekleeder ; Dignitas ecClesiastica, vr., prebende waar•
mede het bestuur van kerkelijke zaken
en jurisdictie verbonden is; Digniteit,
yr., waardigheid.
Dignotie, yr. (Lat.). Onderscheidingsteeken, kenmerk.
Digonisch, (Gr.). Tweehoekig.
Digonos, m. De tweemaal geborene,
bijnaam van Bacchus:
Di grado ascendents of descendente,
(Ital.). Trapsgewijze, klimmend of dalend.
Digramma, o., Digraaf, m. (Gr.). Verbinding van twee letters tot den klank.
Digredeeren, (Lat.). Uitweiden, afdwalen ; Digressie, vr,, uitweiding, afdwaling.
Digurie, vr. (Gr.). Beurtzang van twee
koren in de kerk.
Digynie, vr. (Gr.). Tweewijverij ; Digynisch, met twee vrouwen.
25
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Dihexaedrisch, (Gr.). Dubbel zesvlakkig.
Dii mrv. (Lat.) Goden — majorum
gentium, mrv., hoogere goden ; — minorum gen tium, lagere goden; Dis manibus
sacrum, gewijd aan de nagedachtenis
van den vereeuwigde (op grafsteenen).
Diipolia, mrv. Te Athene een feest ter
eere van Jupiter Polieus, d. stadsbeschermer.
Dijambus, m. (Gr.). Dubbele jambus,
vierlettergrepige versvoet
—
Dijudicatie, vr. (Lat.). Uitwijzing, beslissing ; Dijudicator, m., beslisser, uitwijzer ; Dijudicatuur, yr., beslissing; Dijudiceeren, uitwijzen, beslissen.
Dilabeeren, (Lat.). Vervallen, vergaan.
Dilaceratie, yr. (Lat.). Verscheuring ;
Dilacereeren, verscheuren.
Dilaleus, m. (Gr.): Buikspreker ; Dilalie,
yr., het buikspreken.
Dilapidatie, yr. (Lat.). Verspilling, verkwisting ; Dilapidator, m., verspiller,
verkwister ; Dilapideeren, verspillen, verkwisten.
• Dilapsie en Dilapsio, yr. (Lat.). Verval, verweering.
Dilatabel. Urtzetbaar • Dilatabiles (litterae), mrv., in het Hebreeuwsch letters
die tot aanvulling eener leemte uitgezet
worden kunnen; Dilatabiliteit, yr., uitzetbaarheid ; Dilatatie, yr., uitzetting, verwijding; Dilatator, m. en Dilatatorium,
0., uitzettingswerktuig, heelkundig instrument tot verwijding eener opening in het
lichaam.
Dilatie en Dilatio, vr. (Lat.). Uitstel,
vertraging; — ad excipiendum, tijd voor
tegenspraak ; citatoria, tijd van dagvaarding ; — conventionalis, uitstel volgens
overeenkomst ; — definitoria, tijd om te
beslissen ; dijudicatoria, tijd van tenuitvoerlegging van een vonnis ; — dilatoria,
noodeloos uitstel; — judicialis, door den
rechter bepaalde tijd ; — legalist door de
wet toegestane tijd; peremptoria, uiterste termijn; — praeparatoria, tijd van
voorbereiding eener verdediging; — probatoria, tijd om het bewijs te leveren ;
Dilateeren, verwijden, verschuiven, uitstellen ; Dilatometer, m., toestel tot bepaling van het alcoholgehalte eener vloeistof en tot het ineten van de uitzetting
van vloeistoffen; Dilator, m., uitsteller,
vertrager; uitstellend, vertragend ; Dilatorische Exceptie (Zie
Exceptio); Dilatorium, o., bevel tot uitstel.
Dilectie, yr. (Lat.). Lief de ; Dilector,
m., beminnaar, liefhebber.
Dilemma, o. (Gr.). Tweeledige sluitrede;
keuze tusschen twee dingen, b.v. in het
Evangelie
Johannesvan;
XVIII, 23 klem;

Dimicatie
moeilijke keuze tusschen twee onaangename dingen; bedenkelijke keuze.
Dilettant, m. (Ital.). Kunstliefhebber
die de kunst niet tot een beroep maakt ,
Dilettanten-concert, o., concert dal
alleen door liefhebbers en niet door muzikanten van beroep gegeven wordt ;
tanteeren, liefhebberen, de kunst uil
liefhebberij beoefenen ; Dilettantisme
0., kunstliefhebberij; Diletteeren, ver.
lustigen, aangenaam bezig houden.
Diligence, yr. (Fr.; spr.: dieliezjans)
Openbaar rijtuig voor het vervoer var
reizigers en goederen, dat op vaste urer
vertrekt.
Diligenter, (Lat.). Naarstig, zorgvuldig
Diligentia en , Diligentie, vr. naaistig.
heid, zorgvuldigheid ; Diligendam quani
quis in suss (adhibet), zooveel zorg
men aan zijn eigen vermogen besteedt
Diligenteeren, verhaasten, bespoedigen
Diligeeren, (Lat.). Liefhebben, waar.
deeren.
Dilogie, yr. (Gr.). Herhaling ; Dilogisch
dubbelzinnig.
Dilucida intervalla. Zie Lucida inter.
valla Dilucidatie, yr., opheldering; Di.
lucideeren, ophelderen.
Diluculum; o. (Lat.). Morgenschemering, dageraad.
Diludium, o. (Lat.). Tusschenspel;
pauze tusschen de bedrijven van een
tooneelstuk.
Dilueeren, (Lat.). Verdunnen; Diluen.
do, (Ital.), wegstervend, allengs zwakker
wordend in klank; Diluentia, mrv.,
middelen ter verdunning; Dilutie, vr.,
verdunning.
Diluviaal. Gevormd door aanslibbing
in den voorhistorischen tijd ; Diluvium,
o., zondvloed, overstrooming, het in den
voorhistorischen tijd aangeslibde land,
Zie Deluge en Antediluviaansch.
Dilychnis, yr. (Gr.). Lamp met twee
vlammen.
Dim. Afkorting van Diminuendo.
Dimachaeren, mrv. (Gr.). Zwaardvechters die met twee zwaarden tegelijk
streden.
Dimachen, mrv. (Gr.). Bij de Macedoniers een korps dat zoowel den dienst
der cavalerie als der infanterie verrichtte.
Dimanche, m. (Fr. ; spr.: diemansje).
Zondag.
Dime, yr. (Fr.; spr.: diem). Tiende.
Dimensie, vr. (Lat.). Afmeting (lengte,
breedte en hoogte).
Dimeter, m. (Gr.). Vers dat uit twee
versvoeten of dubbele maten bestaat.
Dimetiens, m. (Lat.). Middellijn. Zie
Diameter.
Dimicatie, vr. (Lat.). Strijd, twist.

pimidia investitura
Dimidia investitura, vr. (Lat.). Halve
beleening; — pars de helft; Dimidiatie,
yr., halveering; Dimidieeren, halveeren;
Dimidium = Dimidia pars.
Diminueeren, (Lat.). Verminderen,
verkleinen; Diminuendo, (Ital.), verminderend, afnemend in toonsterkte; Diminutie en Diminutio, yr., vermindering,
verkleining, afneming ; capitis (Zie
Capitis deminutio); Diminutief en Diminutivum, o., verkleinwoord; Diminutor = Subtrahendus.
Dimisik; Arabische naam voor Damascus.
•
Dimissie, yr. (Lat.). Ontslag, afdanking,
ontheffing van een ambt; Dimissionair,
m., remand die zijn ontslag neemt; Dimis. soriae (litterae), brieven van ontslag voor
geestelijken die elders aangesteld zijn;
Dimittent, m. = Abiturient (z.a.); Dimitteeren, ontslaan, afdanken.
Dimity, m. (Eng.). Sterk gekeperd
katoen, diemit.
Dimoerie, yr. (Gr.). Dubbele portie.
Di molto, (Ital.). Zeer, veel.
Dimorph, (Gr.). Wat twee vormen
heeft; Dimorphie, yr. of Dimorphisme,
o., eigenschap van sommige lichamen om
twee verschillende kristalvormen te vertoonen.
Dimotie, yr. (Lat.). Het wegbrengen,
verwijderen ; Dimoveeren, wegbrengen,
verwijderen.
Dimyaria mrv. Moss els met twee spieren
op elke schelp.
Dina, yr. (Hebr.). De onschuldige.
Dinanderie, yr. Geelkoperen vaatwerk,
zoo genoemdnaar de Belgische stad Dinant.
Dinar, m. (van het Latijn Denarius).
Perzische
gouden munt munt
; Servi
sche
= I frank.
Dindaruolo, m. (Lat.). Kleine spaarpot.
Dinde, yr. spr.: deind). Kalkoensche hen; Din4on, m. (Fr. ; spr. : deindon),
kalkoensche haan (Zie Calicoetsc he
haan); Dindonniêre, vr. (Fr.; spr.: deindonjeer), kalkoenenhoedster.
Dindymene, yr. (Gr.). Bijnaam der godin Cybele naar den berg Dindymos in
Phrygie (Klein-Azie).
Diner, m. (Fr. ; spr. : dienee). Middagmaal; Dineeren, het middagmaal gebruiken.
Dinero, m. Spaansche pasmunt.
Dinette, yr. (Fr.; spr.: dienet). Poppenmaaltijd.
Dinica. Zie Antidinica.
Dining-room. (Eng.; spr.: deiningroem).
Eetkamer.
Dinner, (Eng.). = Diner.
Dinos, m. (Gr.). Duizeling.
Dinotherium, o. (Gr.). Reusachtig voor-
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wereldlijk dikhuidig dier dat 6 meter
lane is en twee zeer groote naar beneden
gerichte slagtanden heeft, reuzentapir.
Dinumeratie, (Lat.). Optelling, natelling ; Dinumereeren, natellen.
Dio, (Ital.). God ! (uitroep).
Diobolos, m. (Gr.). Atheensche zilveren
munt = 2 obolen. (/ 0.15).
Dioecesis, vr. (Gr.). Diocees, ambtsgebied van een aartsbisschop of bisschop ;
Diocesaan, m., geestelijke die tot een
diocees behoort of onder een bisschop
staat; Diocesaancatalogus. m., lijst der
geestelijken die tot een diocees behooren.
Dioecia, mrv. (Gr.). Planten die op
verschillende stengels mannelijke en vrouwelijke bloemen dragen; Dioecisch, wat
zulke planten betreft.
Dioctaadrisch, (Gr.). Zestienvlakkig.
Diogenes, (Gr.). Grieksch wijsgeer
behoorende tot de school der Cynici (z.a.),
geboren te Sinope (413-323 v. C.) ; volgens
hem bestaat de hoogste wijsheid in vrijwillige ontbering ; hij liep barrevoets in
alle jaargetijden en woonde in een ton;
toen Alexander de Groote hem vroeg
wat hij verlangde, antwoordde de wijsgeer : „Ga mij niet in het Licht staan" ;
toen hij een kind uit de holle hand zag
drinken, wierp D. zijn nap weg, waaruit
hij gewoon was te drinken ; hij le de
zulk een diepe minachting voor het
menschdom aan den dag, dat hij eens
op klaarlichten dag door de straten van
Athene liep met een brandende lantaren
in de hand; toen hem naar de reden
van deze zonderlinge handelwijze gevraagd
werd, antwoordde hij : „Ik zoek een
mensch." ; Diogeneskreeft, yr., kreeft
met een naakten staart dien zij in ledige
slakkenhuisjes steekt.
Diomedes. Fabelachtige koning van
Thracie die om zijn wreedheid berucht
was; hij voedde zijn paarden met menschenvleesch ; Hercules liet hem door zijn
eigen paarden verslinden.
Diomedes. Koning van Argos en een
der helden in den Trojaanschen oorlog.
Diomedea. Albatros (z.a.).
Dionaea, yr. (Gr.). Bijnaam der godin
Venus, naar haar moeder Dione; plantensoort uit de familie der Droseracein.
Dioncosis, yr. (Gr.). Opzwelling. Zie
intumescentia.
Dionysian, mrv. (Gr.). Feesten ter eere
van Bacchus, drinkgelagen.
Dionysische Aera, vr. Tijdrekening
na de geboorte van Christus door den
abt Dionysius Extguus in de 6e eeuw
na C. ingevoerd en die het jaar 754 der
Aera van Varro als het geboortejaar
van Christus aannam.
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Dionysius, m. De dwepende, vroolijke ;
Dionysius de Oude, tyran van Syracuse
(406 tot 367 v. C.), verdreef de Carthagers uit een groot gedeelte van Sicilie;
deze uiterst achterdochtige vorst bracht
zijn geheele leVen in aanhoudende ongerustheid door; hij droeg steeds een harnas
onder zijn kleederen,liet al de personen die
bij hem werden toegelaten onderzoeken,
durfde zijn hoofd niet aan een barbier toevertrouwen, en, als hij het yolk wilde toespreken, ging hij boven in een toren staan;
hij sleep nooit twee achtereenvolgende
nachten in dezelfde kamer; in de steengroeven van Syracuse had hij een gevangenis laten bouwen, die zoo ingericht was
dat de geringste geluiden gehoord konden
worden op den plaats, waar de tyran
ging staan om te hooren wat zijn slachtoffers zeiden ; Dionysius de Jonge, zoon
en opvolger van den vorige, werd in
356 v. C. uit Syracuse verbannen, kwam
er na een tienjarige afwezigheid in terug,
maar werd voor de tweede maal verjaagd (344 v. C.) en begaf zich naarCorinthe,
waar hij, volgens een niet geloofwaardig
verhaal, schoolmeester werd. Zie Damocles en Damon en Phintias.
Dioptas. Delfstof die tot de kiezelverbindingen behoort.
Diopter, m. (Gr.). Spleet waar men
doorheen zien kan; — liniaal, geelkoperen
liniaal met twee loodrechte van kijkspleten voorziene metalen plaatjes ; Dloptriek, yr., doorzichtkunde, leer der straalbreking; Dioptrisch, wat die leer betreft;
Dioptrische kleuren, mrv., kleuren die
door de breking van het licht ontstaan.
Diorama, o. (Gr.). Beschilderd doek
waarop lichteffecten voortgebracht worden, kijkspel.
Diorchiet, m. (Gr.). Versteening die
den vorm van het mannelijk lid met twee
teelballen heeft.
Diorisme, o. (Gr.). Verklaring, begripsbepaling ; Dioristisch, verklarend, bepalend.
Diorthosis, yr. (Gr.). Het zetten van
verrekte of verstuikte ledematen ; het uitrekken van ziekelijke verkrommingen;
verbetering van den tekst van een schrijver uit de oudheid volgens oude handschriften ; Diorthota, m., werktuig dat
dient om uit te rekken, rekbed; Diorthotisch, wat de uitrekking betreft.
Dioscorea. Plantensoort uit de familie
der Dioscoreacein.
Dioscuren, mrv. (Gr.). Zonen van Jupiter, tweelingen (Zie Castor en Pollux).
Diosemeia, mrv. (Gr.). Teekens van
Jupiter, donder en bliksem.
Diosma. Plantensoort uit de familie
der Rutaceas.

Diploscoop
Diosmose, yr. Vermenging van twee
vloeistoffen door een poreuzen wand heen.
Diostosis, yr. (Gr.). Het verschuiven
van beenderen.
Dipetalisch, (Gr.). Tweebladerig.
Diphilus, m. (Gr.). Vriend van Jupiter,
Godlief.
Diphonium, o. (Gr.). Muziekstuk voor
twee stemmen.
Diphthera, yr. (Gr.). Afgetrokken vel,
leder; perkament ; boek, oorkonde ; Diphtheritic, yr., ontsteking van de slijmvliezen, van de luchtpijp en het strottenhoofd.
Diphthong of Diphthongus, yr. (Gr.).
Tweeklank.
Diphyllisch = Dipetalisch.
Diplacusis, yr. (Gr.). Het dubbelhooren.
Diplasiasme, o. (Gr.). Verdubbeling ;
verdubbeling van een medeklinker.
Diplasion, yr. (Gr.). Dubbele vleugelpiano.
Diple, yr. (Gr.). Dubbele , haak, teeken
door Aristarchus (z. a.) gebruikt om een
bewijsplaats of een vers, dat uit een
bewijsplaats opgehelderd werd, aan te
duiden; teeken voor de tooneelspelers
om hen voor misgrepen te waarschuwen.
Diplegie, yr. (Gr.). Verlamming aan
beide kanten van het lichaam.
Dipleidoscoop, o. (Gr.). Sterrenkundig
werktuig, dat dient om telescopen geschikt
te maken voor het waarnemen van culminaties en om twee afbeeldingen van
de zon te verkrijgen ten einde den tijd
te bepalen.
Diplekoe, yr. (Gr.). Het dubbel hooren,
het opvangen van dubbele tonen.
Dipleurobranchisch. Aan beide zijden
van kieuwen voorzien.
Diploe, yr. (Gr.). De beide vlakke
zijden der schedelbeenderen; het beenachtig cellenweefsel daartusschen ; de
onder de opperhuid liggende inwendige cellenmassa der bladeren en vruchtenhulsels.
Diploma, o. (Gr.). Dubbel gevouwen
brief ; akte van bekwaamheid; aanstelling;
oorkonde; Diplomaat, m., kenner der
internationale betrekkingen, ambtenaar
die een land in het buitenland vertegenwoordigt, staatkundig onderhandelaar,
handig en voorzichtig man; Diplomatarium, o., verzameling van oorkonden;
Diplomatie, yr. (Fr.), gezantschapswezen,
kunst van onderhandelen, het gezantschapspersoneel; Diplomaticus, m., kenner van oorkonden ; Diplomatiek, yr.,
kennis van oorkonden; Diplomatisch,
wat oorkonden betreft, wat een gezantschap aangaat, voorzichtig, handig.
Diplopie, yr. (Gr.). Het dubbel zien.
Diploscoop, (Gr.). Toestel voor het
onderscheiden van kleuren.
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Diplosis, yr. (Gr.). Verdubbeling van
koortsaanvallen en ziekteverschijnselen.
Diplosomie, yr. (Gr.). Misgeboorte van
tweelingen.
Dipnomanie. Zie Deipnomanie ; Dipnosophist. Zie Deipnosophist.
Dipodidae. Familie der knaagdieren.
Dipodie, vr. (Gr.). Verbinding van
twee versvoeten ; Dipodisch, tweevoetig.
Dipsacus, m. (Gr.). Dorstziekte =
Diabetes; Dipsobiostatiek, yr., leer der
verkorting van het leven door misbruik van
sterke dranken; Dipsodisch, dorstverwekkend; Dipsomanie, yr., drankzucht, dronkemanswaanzin. Zie Delirium tremens.
Diptera, mrv. (Gr.). Tweevleugelige
insecten, b. v. vliegen en muggen ; Dipterologie, yr., beschrijving der tweevleugelige insecten.
Dipteros, m. (Gr.). Tempel die omringd
is door een dubbele rij zuilen.
Dipterygisch. Tweevleugelig.
Dipteryx. Plantensoort uit de familie
der Leguminosen.
Diptoton, o. (Gr.). Zelfstandig na amwoord dat slechts twee naamvallen heeft.
Diptycha, (Gr.). Meervoud van Diptychon, o., dubbele schrijfplankjes der
ouden die dicht geslagen konden worden
en gewoonlijk uit met was bestreken
ivoor bestonden ; Diptycha ecclesiastica,
mrv., registers in kloosters en kerken
waarin de namen der bisschoppen en
weldoeners, welke bij de mis en in de
gebeden herdacht moesten worden, opgeteekend werden ; altaarstukken die
dicht geslagen kunnen worden.
Dipyrenisch, (Gr.). Met twee pitten.
Dipyrrhichius, m. (Gr.). Versvoet die
uit vier korte lettergrepen hestaat.
Diradiatie, yr. (Lat.). Het uiteenstralen,
het stralen in verschillende richting.
Dirae, mrv. (Lat.) = Furien.
Dirca. Plantensoort uit de familie der

Thymelaeace&n.
Direct, (Lat.). Rechtstreeksch, zonder
omwegen ; Directe rede, yr., wijze van
spreken, waardoor iemands woorden juist
zoo wedergegeven worden als zij uitgesproken zijn ; Directe handel, m., het
betrekken der goederen uit de eerste
hand ; Directie, yr. (Lat.), richting, leiding,
aanvoering, bestuur ; Directoire, o., (Fr.;
spr. : dierektoaar), Fransche regeering van
27 October 1795 tot 9 November 1799;
Director, m.(Fr. directeur), bestuurder,
leider ; Directoraat, o., ambt van bestuurder ; Directoriaal, wat het bestuur
betreft ; Directorium, o., vereeniging van
bestuurders, gezamenlijke bestuurders,
voorschrift voor de godsdienstoefeningen ;
Directrice, vr., bestuurster.

Disceptatie
Diremtie, yr. (Lat.). Afzondering, scheiding.
Direptie, yr. (Lat.). Berooving, plundering ; Direptor, m., plunderaar.
Dirge, (Eng.; spr. : durdzje). Grafgezang, weeklacht.
Dirhem. Zie Derhem.
Dirigeeren, (Lat.). Besturen, leiden,
aanvoeren, richten, overbrengen, zenden;
Dirigent, m. (Zie Director), leider van
een muziekkorps, van een orkest.
Dirimatie, yr. (Lat.). Afzondering, scheiding, verdeeling ; Dirimeeren, scheiden,
verdeelen, afzonderen ; Dirimentien,
mrv., redenen voor echtscheiding.
Diritta, yr. (Ital.). Toonladder ; Dirittura, yr., rechtstreeksche zending.
Dirk, (Eng. ; spr. : durk). Dolk der Bergschotten of Hooglanders.
Dirueeren, (Ital.). Vernielen ; Dirutie,
yr., vernieling.
Dirumpeeren, (Lat.). Verscheuren, in
tweeen breken ; Diruptie, yr., verscheuring, breking.
Dis, m. (Lat.) = Pluto.
Dis. Verhoogde halve toon tusschen d
en e in de toonladder.
Dis. Grieksch voorvoegsel dat dubbel
beteekent.
Dis. Fransch en Latijnsch voorvoegsel
dat scheiding door gebrek aan overeenstemming beteekent.
Disaccordeeren. Niet overeenstemmen,
niet inwilligen.
Disadventuur, yr. Tegenspoed.
Disaffectie, yr. Afkeer, tegenzin.
Disaffirmeeren. Ontkennen, loochenen.
Disanimatie, yr. Ontzieling ; ontmoediging ; Disanimeeren, ontzielen, ontmoedigen.
Disapprobatie, vr. Afkeuring, berisping;
Disapprobeeren, afkeuren, berispen.
Disborso, o. (Ital.), (Fr.), diboursi, debours, (Eng.) disbursement, outlay, (D.)
Auslage, Vorschuss, (Sp.) desembolso. Uitgave, voorschot.
Discalceaat, m. (Lat.). Ongeschoeide,
barrevoeter.
Discaleeren, (Fr.). Aan gewicht verliezen, lichter worden; Discale, yr. (Fr.), (Eng.)
deficiency, (D.) Gewichtsabgang, (Ital.) calo,
(Sp.) merma, verlies aan gewicht.
Discant, m. Bovenstem, hoogste der
vier hoofdstemmen; Discanteeren, den
discant zingen; Discantsleutel, m., sleutel,
waarbij de c op de eerste lijn staat.
Discedeeren, (Lat.). Afwijken, van
elkander of gaan.
Disceptatie, yr. (Lat.). Onderzoek, beslissing ; twist; Disceptator, m., scheidsrechter ; Discepteeren, uiteenzetten, beslissen, twisten.

Discernement

390Disdis = Disis

Discernement, m. (Fr.; spr.: diesserneman). Onderscheid, vermogen om te
onderscheiden of te oordeelen; Discerneeren, onderscheiden ; Discernable, onderscheidbaar, waarneembaar.
Discerpeeren, (Lat.). Uiteenplukken,
verscheuren.
Discessie, yr. (Lat.). Afzondering, aftocht, het heengaan ; het overgaan tot een
andere partij ; stemming door uit elkander
te gaan.
Discidium, o. (Lat.). Scheiding; echtscheiding ; Discindeeren, verscheuren.
Disciet, m. Gladde versteende mosselschelp.
Discipel, m. (Lat.). Leerling, scholier ;
volgeling, aanhanger ; apostel ; Disciplina
arcana of arcani, y r., leer der geheimenissen; Disciplinabel, voor tucht vatbaar ;
Disciplina ecciesiastica, yr., kerkelijke
tucht; — kloostertucht, geeseling ;
Disciplinaire macht, bevoegdheid om
zijn ondergeschikten door straffen tot
plichtsvervulling te dwingen; Disciplinaire
straf, straf die in strenge tucht bestaat;
Disciplinaria, mrv., besluiten van kerkvergaderingen omtrent de zeden en de
kerkelijke tucht; Discipline, yr. (Fr.),
school-, krijgs- en kerkelijke tucht, geeseling (bij monniken), geeselkoord; yak
van onderwijs en wetenschap ; Disciplineeren, aan tucht gewennen.
Disciamatie, yr. Verloochening ; nieterkenning ; Disclameeren, verloochenen,
verwerpen.
Discludeeren,(Lat.).
Weg
, wegsluitisluiten
• Disclusie, yr.ng.
Discobolie, vr. (Gr.). Het werpen met
schijven ; Discobolos, m., schijvenwerper ;
Discoldisch, in den vorm van een
schaal, een bord of een schijf ; Discoliet,
m., lenssteen ; Discos. = Discus.
Discolor, (Lat.). Van verschillende kleuren ; Discoloratie, yr., verkleuring, het
verschieten ; Discoloreeren, ontkleuren,
verschieten.
Discomfortabel. Mismoedig, troosteloos, kommervol ; Discomfort, (Eng.),
mismoedigheid, onbehaaglijkheid, kommer.
Discontabel. Wat gedisconteerd kan
worden; Disconteeren, (Fr.) escompter,
(Eng.) to discount, (D.) diskontieren, (Ital.)
scontare, (Sp.) descontar, een wissel v66r
den vervaldag, na of trek eener vergoeding, uitbetalen; Disconto, o., vergoeding die in rekening gebracht wordt
wanneer een wissel ve•ór den vervaldag
uitbetaald wordt.
Discontinueeren. Ophouden, staken,
afbreken; Discontinulteit, yr., afbreking,
staking, gebrek aan samenhang.
Disconvenance, yr. (Fr.). Ongepast-

heid ; gebrek aan overeenstemming ;
Disconvenieeren, niet overeenstemmen,
van een andere meening zijn, loochenen.
Discordance, yr. (Fr.). Wanklank, ontstemdheid ; Discordia, yr. (Lat.), tweedracht (Zie Doncordia) ; Discordeeren,
niet overeenstemmen.
Discoureeren, (Fr.). Een gesprek voeren;
Discours, o., voorlezing, redevoering,
gesprek.
Discrediet, o. Gebrek aan krediet,
wantrouwen, slechte naam; Discrediteeren, van krediet en vertrouwen berooven, in minachting brengen.
Discreet, (Lat.). Bescheiden, omzichtig,
behoedzaam; Discrete vloeistoffen,
veerkrachtige vloeistoffen ; Discrete
grootheden, onstandvastige grootheden,
die niet samenhangen maar uit afzonderlijke deelen bestaan en in gedachte vereenigd moeten worden ; Discretie, yr.,
bescheidenheid, bedachtzaamheid, behoedzaamheid, willekeur (Zie a discretion);
Discretionair, aan het goeddunken overgelaten ; Discretionaire macht, macht
die met kalm overleg en billijkheid uitgeoefend moet worden • Discretiejaren =
(Zie Con
Anni discretion's; Discreto,
'
discrezione) ; Discretorium, o., collegie
dat in vele kloosters het opperhoofd ter
zijde staat.
Discrepant, (Lat.). Afwijkend, verschillend;Discrepantie, vr., verschil,
oneenigheid; Discrepeeren, verschillen,
afwijken.
Discriminatie, yr. Het onderscheiden;
onderscheidingsteeken,Discrimen,o.(Lat.),
onderscheid, gevaar; Discriminatim,
behoorlijk gescheiden ; Discrimineeren,
onderscheiden.
Discrucieeren,(Lat.). Folteren, martelen.
Disculpatie, yr. (Lat.). Verontschuldiging, rechtvaardiging ; Disculpeeren, verontschuldigen, rechtvaardigen.
Discursus praeliminaris, m. Voorbericht, voorrede.
Discus, m. (Lat.). Schiff, werpschijf ;
zonne- of maanschijf ; schotel = Patena.
Discussie, yr. (Lat.). Bespreking, beraadslaging, overweging, wisseling van
edachten ; Discussor, m., onderzoeker,
ophelderaar; Discutable, (Fr.), betwistbaar ; Discuteeren, bespreken, beraadslagen, overwegen.
Discutientia, mrv. (Lat.). Verdeelende
middelen.
Disdiaclasis, vr. (Gr.). Dubbele straalbreking; Disdiaclastisch, dubbel gebroken.
Disdiapason, yr. (Gr.). Interval van
twee octaven.
Disdis = Disis. De door een dubbel
kruis verhoogde D.

Disemma.
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Disemma. Dubbele kroon, Australische
slingerplant.
Disert, (Lat.). Duidelijk; welbespraakt.
Disette, vr. (Fr.). Schaarschte.
Disfiguratie, yr. (Lat.). Misvorming.
Disgiri, mrv. (Ital.). Afval van zijden
draden.
Disgrace, vr. (Fr.; spr.: diesgraas).
Ongenade; Disgracieeren, in ongenade
doen vallen ; Disgracieux, onbevallig.
Disgregatie, yr. (Lat.). Verstrooiing;
Disgregeeren, verstrooien.
Disgusteeren, (Ital.). Een afkeer doen
krijgen, doen walgen.
Dish, (Eng. ; spr. : dies,). Schotel, gerecht.
Dishabiliteeren. Onbekwaam maken.
Disharmonie, vr., (Lat.-Gr.). Gebrek
aan overeenstemming ; wanklank ; oneenigheid; Disharmonieeren, oneenig
zijn; DisharmoniSch, wanklinkend, oneenig.
Dishonest. Oneerlijk.
Disinfectie, yr. Ontsmetting.
Disinclinatie, yr. Afkeer.
Disinvolto, (Ital.). Los, ongedwongen ;
Disinvoltura, yr., losheid, ongedwongenheid.
Disject, (Lat.). Verstrooid, uit elkander
geworpen ; Disjiceeren, nit elkander
werpen, verstrooien.
Disjunctie, yr. (Lat.). Afzondering,
scheiding ; Disjunctief, scheidend, uitsluitend ; Disjungeeren, gcheiden, afzonderen, uitsluiten.
Dislocatie, vr. Verdeeling van het
leger over verschillende garnizoenen in
vredestijd; Dislocatio cataractae, yr.
(Lat.), verschuiving van de staar; —
cordis, verplaatsing van het hart Cardiocele ;
musculorum, verschuiving
der spieren; ossium,- afwijking der
beenderen; Disloceeren, verplaatsen,
verleggen, verschuiven.
Dismembratie, vr. Zie Demembrement; Dismembreeren. Zie Demembreeren.
Dis-mol. Melodie met 6 kruisen.
Dispaccio, m. (Ital. ; spr.: dispatslo),
(Fr.) dispache, riglement d'avaries, (Eng.)
appraisement 'of the average, (Ital.) stima

de

avaria, (Sp.) repartimiento de averias.

Berekening van averikgrosse, verdeeling
der averij tusschen het schip en de
lading ; Dispacheeren, (Fr.) faire la dispache, (Eng.) to appraise the average, (D.)
Dispache aufmachen, dispachieren, (Ital.)

stimare Pavaria, (Sp.) repartir la averfa,
de averij berekenen ; Dispacheur, m.
(Fr.; spr. : diespasjeur), (Eng.) arbitrator
of averages, (D.) Dispacheur, (Ital.) giudice

delf avaria, (Sp.) repartidor de averias,
berekenaar en verdeeler der averij-grosse.

Dispandeeren, (Lat.). Uitstrekken, ult.
breiden; Dispansie, yr., uitstrekking.
Dispar, (Lat.). Niet bij elkander passend,
ongelijksoortig ; Dispariteit, vr., ongelijksoortigheid.
Disparagium, o. Huwelijk beneden zijn
of haar stand. Zie Mesalliance.
Dispartibel, (Lat.). Deelbaar.
Dispathie, yr. (Lat. en Gr.). Ongelijkheid van gezindheid, van denk- en handelwijze.
Dispelleeren, (Lat.). Uiteendrijven.
Dispendieus, (Lat.). W at veel geld kost.
Dispensary, (Eng.; spr.: dispenseeri).
Armenapotheek.
Dispensatie, yr. (Fr. dispense). Vrijstelling, ontheffing ; het in een bijzonder geval bepaald aangewezen personen ontheffen van de verplichting, welke de wet
hun oplegt ; art. 69 Grondwet zegt: Dispensatie van wetsbepalingen kan door den
Koning slechts worden verleend met
machtiging van de wet. De wet, welke
deze machtiging verleent, noemt de bepalingen, waarover de bevoegdheid tot dispensatie zich uitstrekt.
Dispensator, m. (Lat.). Uitdeeler, proviandmeester, bestuurder der huishouding
in kloosters ; Dispensatorium, o., handboek voor het bereiden van geneesmiddelen; Dispenseeren, vrijstellen, ontheffen.
Disperdeeren, (Lat.). Te gronde richten.
Dispergeeren, (Lat.). Uiteenjagen, verstrooien; Dispersie, yr., uiteenjaging,
verstroming.
Dispermatisch, (Gr.). Met twee zaden.
Dispertieeren, (Lat.). Uitdeelen, verdeelen.
Displantatie, vr. Verplanting, verplaatsing ; uitroeiing; Displanteeren, verplanten, verplaatsen.
Displicentiae pactum, o. (Lat.). Overeenkomst omtrent rouwkoop ; Displicentie, yr., het mishagen; Displiceeren,
mishagen.
Displodeeren, (Lat.). Uiteenbarsten.
Dispondeus, m. Dubbele spondeus,
versvoet van vier lange lettergrepen.
Disponeeren, (Fr.) disposer, (Eng.) to
dispose, (D.) disponieren, verAgen, (Ital.)
disporre, (Sp.) disponer. Beschikken ; inrichten ; &ereedmaken ; Disponenda, mrv.
(Lat.), dmgen waarover beschikt kan
wordeii, in den boekhandel boeken die
in commissie gegeven maar niet verkocht
zijn (Fr.) invendus, (Eng.) books on hand,
(D.) Disponenden; (Ital.) invenduti, (Sp.)
existencias; Disponent, m. (D.), beschikker,
bestuurder van een vennootschap, (Fr.)
girant, (Eng.) manager, (Ital.) gerente, (Sp.)
gerente; Disponibel, beschikbaar ; Disponibiliteit, yr., beschikbaarheid, het op
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wachtgeld stellen van ambtenaren en
officieren.
Dispositie, yr. (Lat.). Beschikking;
regeling; gemoedsstemming ; ontwerp
voor troepenbewegingen, voor een gevecht, voor een redevoering ; aanleg voor
ziekten ; Dispositief, o., dat gedeelte van
een rechterlijk vonnis, dat de beslissing
inhoudt n.l. de veroordeeling van den
gedaagde of de afwijzing des eischers.
Dispossesseeren. Zie Depossedeeren.
Disproportie, vr. Onevenredigheid,
wanverhouding.
Dispunctie, yr. (Lat.). Nauwkeurig onderzoek eener rekening; Dispungeeren,
nauwkeurig nagaan.
Disputabel, (Lat.). Betwistbaar ; Disputant, m., geleerd strijder ; Disputatief,
strijdzuchtig ; Disputatie, yr., woordenstrijd over een geleerd onderwerp, strijdschrift, oefening in het strijden met woorden; Disputatiuncula, yr., kleine geleerde
verhandeling ; Disputator, m. = Disputant; Disputatorium, o., oefening in het
strijden met woorden ; Disputax (Zie
Animal); Disputeeren, redetwisten, betwisten; Dispuut, o., woordenwisseling,
strijd, twist.
Disqualificatie, yr. Ongeschiktverklaring ; uitsluiting van een wedstrijd ; Disqualificeeren, ongeschikt verklaren, van
een wedstrijd uitsluiten.
Disquireeren, (Lat.). Uitvorschen, doorgronden ; Disquisitie, yr., uitvorsching,
doorgronding.
Disrespect o. Oneerbiedigheid.
Diss. of Dissert. = Dissertatio, (Lat.).
Verhandeling.
Dissatisfactie, yr. Ontevredenheid,
misnoegen.
Dissecatie, yr. (Lat.). Het stuksnijden;
de ontleding ; lijkopening ; Disseceeren,
stuksnijden, ontleden ; Dissectie = Dissecatie; Dissector, m., ontleder ; Dissequeeren, (Fr.) = Disseceeren.
Disseminatie, yr. (Lat.). Uitzaaiing ;
uitstrooiing ; Dissemineeren, uitzaaien,
uitstrooien.
Dissentie, yr. en Dissensus, m. (Lat.).
Verschil van meening; Dissentaan, van
een andere meening; Dissenter, m. (Eng.),
andersdenkende, degene die niet tot de
Engelsche staatskerk behoort (Zie Anglicaansch) ; Dissenti geren, van een andere
meening zijn, anders denken ; Dissentiment, m. (Fr.; spr.: diessantiman), verschil van gevoelen.
Dissereeren, (Lat.). Geleerd over iets
redeneeren ; Dissertateur, m. (Fr.), geleerde verhandelaar, schrijver eener geleerde verhandeling ; Dissertatie, yr.,
geleerde verhandeling, academisch proef-

Distendeeren
schrift ter verkrijging van den graad van
doctor in een der vijf faculteiten ; Dissertator, m. = Dissertateur; Disserteeren = Dissereeren.
Dissidenten, mrv. (Lat.). Afgescheidenen, andersdenkenden ; Dissidentie,
yr., afscheiding in kerkelijke zaken ; Dissideeren, van een andere meening zijn;
Dissidium, o., oneenigheid, verschil van
gevoelen.
Dissimilair. Ongelijksoortig; Dissimilariteit, vr., ongelijksoortigheid; Dissimilathe, yr., verschijnsel in de taal waardoor
wee
tweegelijke op elkander volgende
gewij wordt (tegenklanken de eenezigd
stelling van Assimilatie).
Dissimulatie, yr. (Lat.). Geveinsdheid,
veinzerij; Dissimulator, m., veinzer ;
Dissimuleeren, veinzen.
Dissipable, (Fr.). Verstrooibaar; Dissipatie, yr. (Lat.), verstrooiing, verkwisting,
verstrooidheid ; Dissipator, m., verkwister ; Dissipeeren, verstrooien, verkwisten.
Dissociabel, (Lat.). Ongezellig, onvereenigbaar ; Dissociabiliteit, vr., geschiktheid om uiteen to gaan ; Dissociatie, yr.,
scheiding, ontbinding eener vennootschap, het uiteenvallen eener chemische
verbinding ; Dissocieeren, ontbinden,
scheiden.
Dissoglottie, yr. (Gr.). Het spreken van
twee talen.
Dissolubel, (Lat.). Oplosbaar ; Dissolubiliteit, yr., oplosbaarheid ; Dissolutie,
vr., oplossing, ontbinding ; Dissolutiecontract, 0., overeenkomst tot ontbinding
eener vennootschap ; Dissolutio putrida,
verrotting ; Dissolutief, oplossend ; Dissolve of Dissolvatur, los op, er worde
opgelost (op recepten); Dissolveeren,
oplossen, ontbinden; Dissolventia, mrv.,
oplossende, ontbindende middelen ; Dissolving views, (spr.: vieoez), beelden,
die langzaam verdwijnen en in andere
overgaan.
Dissonant, m. (Lat.). Wanklank ; Dissoneeren, niet overeenstemmen, valsch
klinken.
Dissotto, (Ital.). Van beneden.
Dissuadeeren, (Lat.). Afraden, ontraden; uit het hoofd praten; Dissuasie,
yr., het ontraden.
Dissyllabum, o. (mrv. Dissyllaba) (Gr.).
Tweelettergrepig woord.
Distantie, vr. (Fr. distance). Afstand.
Distegia, yr. (Gr.). Huis met twee verdiepingen.
Distendeeren, (Lat.). Met geweld uitrekken, spannen; Distensie, yr., uitrekking; Distensiones nervorum, mrv.,
krampachtige uitrekkingen der zenuwen.
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Distichiasis, yr. (Gr.). Ziekelijke vorming van twee rijen ooghaartj es; Distichie,
vr., dubbele rid; Distichisch, tweeregelig,
op twee rijen.
Distichon, o. (mrv. Disticha) (Gr.).
Dubbel vers, tweeregelig vers, vooral de
elegische versmaat die uit een hexameter en een pentameter bestaat.,
Distichophyllisch. (Gr.). Met twee rijen
bladeren voorzien.
Distillateur, m. (Fr.). Overhaler, likeurstoker, brander; Distillatie, vr., overhaling, likeurstoking ; Distilleeren, overhalen, stoken, branden.
Distinguendum est — inter et inter.
Men moet onderscheid maken — tusschen
en tusschen; Distinct, (Lat.), duidelijk,
klaar, helder ; Distinctie, yr., onderscheiding, verschil, voornaamheid, voornaam voorkomen ; Distinctief, o., kenmerk, teeken dat een rang of graad
aanduidt; Distingueeren, onderscheiden,
onderkennen, met achting behandelen.
Distinguished Service Order, (Eng. ;
spr. : distingwisjd survis). Engelsche militaire ridderorde door koningin Victoria
den 6 Sept. 1886 ingesteld.
Distinto, (Ital.). Duidelijk.
Distocie, yr. (Gr.). Geboorte van
tweelingen.
Distoechie. = Distichie.
Distoma, o. (Gr.). Dubbele mond, soort
van lintworm.
Distoneeren, (Ital.). Valsch klinken.
Distorqueeren, (Lat.). Verwringen,
verdraaien ; Distorsie, vr., verwringing,
verdraaiing ; Distorsio artuum, yr., verwringing van ledematen ; Distort, verwrongen, verdraaid.
Distractie, vr. (Lat.). Verstrooidheid,
onoplettendheid ; vervreemding, verkoop ;
Distractio animi, yr., verstrooidheid
van geest ; — pignoris, yr., vervreemding
van een onderpand ; Distractor, m.,
verkooper, vervreemder ; — auri, geldwisselaar ; Distraheeren, verstrooien, de
aandacht afleiden, vervreemden, verkoopen; Distrait, (Fr. ; spr. : diestree),
verstrooid, onoplettend.
Distribueeren, (Lat.). Uitdeelen, uitreiken, bestellen, bezorgen; Distribuent,
m., uitdeeler, uitreiker, bezorger ; Distributeur, m. (Fr.), ontvanger en bezorger
van brieven op plaatsen waar geen
postkantoor is ; Distributie, yr. (Lat.),
uitdeeling, verdeeling, bezorging, redefiguur waardoor van verscheidene personen aan elken persoon zekere vers.
plichtingen opgelegd worden ; Distributieformule, vr., formule die bij het
uitreiken van brood en win bij het
Avondmaal gebruikt wordt ; Distributief,

Div. = Divus
uitdeelend ; Distributrice, yr., uitdeelster.
District, o. (Lat.). Landstreek, gouw,
gebied.
Distringas, o. (Lat.). Eig. doming, dreig ;
dagvaarding ; volmacht tot het in beslag
nemen van goederen.
Distrophisch, (Gr.). Uit twee coupletten bestaande ; Distrophon, o. (Gr.),
gedicht dat uit twee coupletten bestaat.
Disturbatie, yr. (Lat.). Verontrusting ;
verstoring ; Disturbeeren, verontrusten,
verstoren.
Disvesteeren. Ontkleeden ; afzetten
(van geestelijken).
Dit, m. (Fr. ; spr. : die). Spreuk ; vertelling ; in de Fransche letterkunde der
13e en 14e eeuw een soort van hekeldicht.
Ditatie, yr. (Lat.). Verrijking.
Ditetraeder, o. (Gr.). Dubbel viervlak ;
Ditetraedrisch, dubbel viervlakkig.
Ditheisme, o. (Gr.). Het geloof aan twee
goden; Ditheist, m., belijder van dit
geloof.
Dithionige zuren. Onderzwavelige
zuren.
Dithyrambe, en Dithyrambus, m.
(Gr.). Gezang ter eere van Bacchus; lied
vol geestdrift ; Dithyrambisch, vol geestdrift, in den hoogsten graad der dichterlijke bezieling.
Ditio, yr. (Lat.). Macht, heerschappij.
Ditmar, m. (Oudduitsch). De bij het
yolk beroemde.
Dito. Zie Detto.
Ditomie, yr. (Gr.). Verdeeling in tweeen,
halveering.
Ditonus, m. (Gr.). Een uit twee geheele
groote tonen bestaand interval, groote terts.
Ditrocheus, m. (Gr.). Dubbele trocheus,
vierlettergrepige versvoet
Ditta, (Ital.). = Firma.
Dittopie en Dittopsie. Zie Diplopie.
D. J. U. = Doctor juris utriusque,
(Lat.). Doctor in de beide rechten d. i.
in het Romeinsche en het hedendaagsche
recht. Zie ook Canoniek recht.
Diuresis, yr. (Gr.). Afscheiding en
loozing der urine; Diuretica, mrv., middelen die de loozing der urine bevorderen ;
Diuretisch, het urineeren bevorderend.
Diurna (acta), mrv. (Lat.). Zie Acta
diurna.
Diurnal, Diurnale, o. (Lat.). Gebedenboek . voor dagelijksch gebruik voor
Catholieke geestelijken, verkort brevier
(Zie Breviarium); Diurnalist en Diurnist,
m., schrijver die per dag betaald wordt.
Diuturniteit, vr. (Lat.). Langdurigheid.
Div. = Divus of Diva, (Lat.). Zalige,
heilige; ook afkorting van Dividatur,
(z. a.); Divae memoriae, zaliger gedachtenis.
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Diva, (Fr.). Beroemde zangeres.
Divagatie, yr.(Lat.). Afdwaling, het
raaskallen; Divageeren, afdwalen, raaskallen.
Divalien, mrv. (Lat.). Feest van Angerona, de godin van het geheimzinnige
stilzwijgen, welke door de Romeinen
vereerd werd.
Divan, m. Soort van canapé; Turksche
raad van state; audientie; verzameling
van lyrische gedichten.
Divaricatio maxillae inferioris, vr.
(Lat.). Opensperring van de onderkaak.
Divelleeren, (Lat.). Uiteenscheuren,
losrukken.
Divergeeren (het). Het van elkaar
afwijken (van twee lijnen); Divergeeren,
afwijken, uit elkaar gaan, van een andere
meening zijn; Divergeerend , = Divergent; Divergent, zich uit een gemeenschappelijk middelpunt verspreidend, uit
elkaar loopend, afwijkend; Divergentie,
yr., afwijking, het van elkaar af staan;
Divergentiflorisch, met bloemen die
zich van elkaar verwijderen.
Divers, (Lat.) Diversus. Verschillend,
allerlei, allerhande ; Diversen, verschillende (goederen of waren); Diversicolor,
verschillend van kleur; Diversificatie,
vr., verandering, afwisseling, verscheidenheld; Diversifolisch, met verschillende
bladeren; Diversiform, ongelijkvormig,
verschillend van vorm ; Diversiteit, yr.
(Lat.), verschil, onderscheid, verschil van
meening.
Diversie, vr. (Fr.). Afleiding, onverwachtsche flankaanval om den vijand af
te leiden ; aanval van een ziekte op een
andere plek.
Diversorium, o. (Lat.) = Deversorium.
Diverteeren, (Lat.). Uit elkaar gaan,
zich verwijderen, van elkaar afwijken.
Diverticulum viscerum, o. (Lat.). Aanhangsel der ingewanden.
Divertimento, o. (Ital.). Vermakelijk
teoneelstuk, onregelmatig ineengezet muziekstuk.
Divertir, (Fr.). Afleiding verschaffen,
vermaken; Divertissant, vermakelijk ;
Divertissement, m., het zich vermaken,
tusschenspel en dans in opera's, ook =
Divertimento.
Dividatur, (Lat.). Het worde gedeeld;
Divide et impera, verdeel en heersch,
d. w. z. zaai tweedracht onder uwe
tegenstanders om aldus de overhand over
hen te verkrijgen; Divideeren, verdeelen,
scheiden, splitsen; Dividend, o., het aandeel in de winst dat de houder van een
aandeel in een naamlooze vennootschap
krijgt ; Dividuitelt, vr. (Lat.), deelbaarheid;
Dividuus, gedeeld, gescheiden

Divus
Divinatie, yr. (Lat.). Gave om te voorspellen, hoogere ingeving; Divinator, m.,
waarzegger, voorspeller; Divinatorisch,
waarzeggend ; Divinatrix, waarzegster;
Divineeren, goddelijke ingevingen hebben, voorspellen, voorzien, gissen.
Diviniseeren. Vergoden; Divinitas,
vr. (Lat.) = Divinite, yr. (Fr.), goddelijkheid, goddelijke natuur, godhead; Divinus,
(Lat.) = Divin, (Fr.), goddelijk; Divina
Commedia, beroemd gedicht van Dante
Alighieri (z. a.)
Divino, m. Rekenmunt in Abessynie
= (0.021/2
Div. in p. aeq. = Divide in partes
aequales, verdeel in gelijke deelen.
Divis, m. (Fr.). Deelteeken.
Divisi, (Ital.). Eig. gedeeld; aanduiding
in een partituur voor hen die dezelfde
partij (bij de strijkinstrumenten) spelen,
dat bij bepaalde dubbele grepen, de een
de hooge, de andere de lage greep
speelt.
Divisibel. Deelbaar; Divisibiliteit, yr.,
deelbaarheid; Divisie, (Fr.) Division,
legerafdeeling, bestaande uit 2 of 3 Brigaden (z. a.), het divisieverband komt
voor bij de infanterie en de cavalerie ;
de divisie wordt gewoonlijk gecommandeerd door een General de Division (in
Frankrijk), een Luitenant-Oeneraal (in
Pruisen) of een Luitenant-Veldmaarschalk (Feldmarschalleutnant in Oostenrijk); Divisio, vr. (Lat.), deeling, uitdeeling,
verdeeling; Divisionnaire, m. (Fr.) =
General de Division; Divisor, m. (Lat.),
deeler (ook in de rekenkunde), uitdeeler,
verdeeler : Divisorium, o., horlogemakersschijf om de tanden van een rad te verdeelen, de vork der letterzetters die
dient om het handschrift vast te houden
en de regels te onderscheiden; Divisura,
yr., verdeeling, splitsing.
Divorce, m. (Fr.). Echtscheiding =
Divortium.
Divorceeren, (Fr.). Scheiden, uiteengaan (van echtgenooten); Gedivorceerd,
gescheiden.
Divortium, o. (Lat.). Echtscheiding.
Divotamente, (Ital.). Plechtig voorgedragen.
Divoto, o. (Ital.). Gewijde muziek.
Divulgatio, yr. (Lat.). Het bekend
maken, uitstrooien (van een gerucht);
Divulgator, m., hij die (een gerucht) bekend maakt, uitstrooit; Divulgatus, algemeen bekend; Divulgata, mrv., algemeen
bekende dingen ; Divulgeeren, algemeen
bekend maken, uitstrooien, verbreiden.
Divulsie, yr. (Lat.). Scheuring, scheiding.
Divus, (Lat.). Goddelijk, als znw. God;

Diwan = Divan
bijnaam der Romeinsche Keizers, wien
na hun dood goddelijke eer werd bewezen.
Zie D. A. = Divus Augustus.
Diwan = Divan.
Dixi. (Lat.). Ik heb (het) gezegd; Dixi
et salvavi animam (meam), ik heb (het)
gezegd en (mijne) ziel gered.
Djaus, Oud-Indische god des hemels.
D. L. = Dicto loco, (Lat.). Op de genoemde plaats.
D. L S. = Dis Laribus sacrum (Lat.).
Aan de huisgoden gewijd.
D. M. = Doctor Medicinae, (Lat.).
Doctor in de geneeskunde.
d. m. = destra mano, (Ital.). Met de
rechterhand (te spelen).
D. M. S. = Dis Manibus sacrum, (Lat.).
Aan de (als goden vereerde) zielen der
afgestorvenen gewijd.
D. N. = Dominus Noster, (Lat.). Onze
gebieder, beer.
Dn. = Dominus, (Lat.). Gebieder, heer;
titel die de Romeinsche keizers te beginnen met Septimius Severus (193-211
n. C.) geregeld voeren ; Dn. = Domina,
gebiedster; Dns. = Dominus.
do = ditto, (Ital.). Evenzoo ; in de toonkunst = C.
do. (Lat.). Ik geef.
Doblas. Oude gouden munt in Portugal = f 8,—.
Doblero, m. (Sp.). Rekenmunt op Majorca = f o,01 /Q.
Dobrdo, m. (Port. ; spr.: dobraong).
Gouden munt in Portugal.
Doceeren, (Lat.). Onderwijzen ; docendo
discimus of discitur, door te onderwijzen leert men ; Docent, m., leeraar,
onderwijzer.
Doces. Ingemaakte Braziliaansche
vruchten.
Doceten. Naam in den loop der 2e
eeuw n. C. gegeven aan al die Christelijke
sekten, die aannamen, dat Christus slechts
schijnbaar een lichaam had gehad ; Docetisch, schijnbaar.
Dochmius, m. (Gr.). Versvoet van vijf
lettergrepen ), die echter,
daar de lange lettergrepen in twee korte
kunnen worden opelost,
vele variaties
g
vertoont.
Dociel (Lat.). Leerzaam, bevattelijk,
duidelijk ; Dociliteit, vr. (Lat.), leerzaamheid, gedweeheid.
Docimasie, yr. (Gr.). Onderzoek, speciaal het onderzoek, dat alle ambtenaren
in Athene nadat zij gekozen waren, doch
alvorens zij hun ambt hadden aanvaard,
moesten ondergaan, om te zien of zij wel
het volledige Atheensche burgerrecht bezaten; monstering, keuring.
Docte, bw. (Lat.). Geleerd; Doctus,
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bvnw. (Lat.), geleerd ; Docti male pingunt, geleerden schrijven slecht.
Doctor, m. (Lat.). Leeraar, leermeester;
geneesheer, hoogste academische graad ;
Doctoraat, o., de waardigheid van doctor;
Doctorandus, m., hij die zijn laatste
academisch examen heeft afgelegd en
tot de promotie is toegelaten ; Doctoreeren, de waardigheid van doctor verkrijgen.
Doctor medicinae, philosophiae, theologiae. Doctor in de medicijnen, de wijsbegeerte, de godgeleerdheid.
Doctor utriusque juris. Zie Canoniek
recht en D. J. U.
Doctrina, yr. (Lat.). Onderwijs wetenschappelijke vorming, geleerdheid; leerstelling, leer; Doctrinair, wetenschappelijk ; meestal in ongunstigen zin gebruikt
van iemand, die aan bepaalde leerstellingen vasthoudt zonder op de werkelijk heid of praktijk des levens te letten ;
Doctrinaires, mrv. staatkundige partij in
Frankrijk onder Louis Philippe(183o-1848)
die den staat volgens bepaalde theorieen
wilde regeeren en koningschap en democratie met elkaar in overeenstemming
trachtte te brengen ; Doctrinal, (Fr.),
geleerd; Doctrinarisme, m. (Fr.), het
stelsel der Doctrinaires.
Document, m. (Fr.), Documentum, o.
(Lat.), mrv. Documenta. Bewijsstuk,
stuk, document ; Documentair, wat het
karakter van een bewijsstuk heeft; Documenteeren, met bewijsstukken staven;
Ciedocumenteerd, met bewijsstukken
gestaafd.
Dodeca, (Gr.). Twaalf.
Dodecadactylos, m. (Gr.). Twaalfvingerige darm ; Dodecadactylitis, yr.
(Gr.), ontsteking van den twaalfvingerigen
darm ; Dodecadisch systeem, o., het rekenen met het getal twaalf als grondslag
(systeem van Leibniz, Anton en Werneburg); Dodecaeder, m., twaalfvlak (d. i.
een lichaam met twaalf gelijke vijfhoeken); Dodecafidisch, (Gr.-Lat.), in
twaalf deelen verdeeld, twaalfspouwig ;
Dodecagoon, o. (Gr.), twaalfhoek ; Dodecagonaal, twaalfhoekig ; Dodecagynisch,
twaalfstijlig (van planten) ; Dodecandrisch,
met twaalf stampertjes (van planten) ;
Dodecaphylon, o. (Gr.), de twaalf stammen (van het Joodsche yolk); Dodecapolls, vr. (Gr.), bondsstaat uit 12 steden
bestaande ; Dodecarch, m. (Gr.), twaalfvorst (in Egypte in het begin der 7e
eeuw v. C.); Dodecarchie, yr. (Gr.),
heerschappij van twaalf vorsten; Dodecas, vr. (Gr.), twaalftal ; Dodecastylos,
m. (Gr.), tempel met twaalf zuilen aan
de voorzijde ; Dodecatemorion, o., (Gr.).
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het twaalfde deel; Dodecatheon, o.
(Gr.), plant uit de familie der Primu-

laceen.
Dodola, yr., mrv. Dodolen. Servische
meisjes, die, het naakte lichaam met loof
en bloemen versierd, zingend en dansend
van huis tot huis gaan.
Dodona, yr. (Gr.). Stad in Epirus,
beroemd wegens het orakel van Jupiter,
waar de priesters de toekomst voorspelden uit het ruischen der heilige eiken.
Dodrans, m. (Lat.). Drie vierden ;
Romeinsche munt = 8/ van een as (z.a.).
Doear, m. Arabisch tentendorp.
Doema, yr. (Russisch). Stadhuis, raadhuis; vergadering van volksvertegenwoordigers.
Dogaat, m. (Ital.). Ambt of waardigheid
van Doge ; Dogata, yr., het paleis van
den doge te Venetic; Doge, m., hertog,
vroeger het hoofd der republieken
Venetic en Genua; Dogessa, vr., gemalin
van den doge.
Dogana, yr. (Ital.) = Douane.
Dogcart, (Eng.; spr.: dogg-kaart). Open
rijtuig met twee of vier paarden bespannen voor sportliefhebbers.
Dogma, 0. (Gr.). Leerstuk, leerstelling
(in de theologie); Dogmaticismus en Dogmatismus, m., vasthouding aan het streng
leerstellige; Dogmatiek, yr., wijsgeerig
of godsdienstig leerstelsel ; Dogmaticus,
m., de verkondiger van een wijsgeerig
of godsdienstig leerstelsel; doctor die
alleen met de theorie te rade gaat tegenover den Empiricus (z.a.) ; Dogmatisch,
leerstellig, de leerstellingen (vooral van
den Christelijken godsdienst) betreffend ;
Dogmatische ' methode = Dogmaticismus ; Dogmatiseeren, leerstellingen verkondigen, op een meesterachtigen toon
spreken ; Dogmatist, m., leerstellig wijsgeer, aanhanger van bepaalde leerstellingen; Dogmatolatrie, vr., blinde aanhankelijkheid aan de leerstellingen van
een godsdienstige of wijsgeerige partij ;
Dogmatologie, yr., het voordragen van
een leerstelsel; Dogmatopoeia, yr., het
opstellen van een leerstelsel.
Doigter, m. (Fr.). Vingerzetting; Doigter,
(Fr.), de vingers zetten, de vingers bewegen; de vingerzetting aanwijzen op.
Dolt et avoir, (Fr.). Debet en credit,
(Eng.) debit and credit, (D.) Soll and
Haben, (Ital.) dare ed avere, (Sp.) debe

y haber.
Dolabella, vr. (Lat.). (Verkleinwoord
van Dolabra). Klein houweel.
Dolabra, yr. (Lat.). Hak, houweel,
breekijzer, puntaks, een bij verstuikingen
gebruikelijk verband van schavelingen.
Dolce, (Ital.; spr.: doltsje.). Zoet, lieflijk;

— far niente, het zalig nietsdoen;
Dolcemente = Dolce; Dolcezza, yr.,
lief elijkheid, aanvalligheid ; Dolciato, (spr.:
dolsjato) = Dolce; Dolcissimo, zeer zacht.
Doleance, vr. (Fr. ; spr. : dooleeans).
Klacht, bezwaar.
Doleantie, vr. Gezindheid dergenen die
zich in het laatst der igde eeuw van de
Ned. Hervormde kerk afgescheiden hebben.
Doleeren. Zich van de Ned. Hervormde
kerk afscheiden.
Dolente en Dolentemente. Zie Dolorosamente.
Doleriet, o. (Gr.). Groensteen.
Dolicho, (Gr.). Voorvoegsel dat lang
beteekent.
Dolichocephalie, vr. (Gr.). Langhoofdigheid.
Dolichocerlsch, (Gr.). Van lange voelhorens voorzien ; Dolichodeirisch, (Gr.),
met een langen hals.
Dolichos, m. (Gr.). Lange renbaan, die
20 stadien, d. i. 4o minuten gaans lang
was, en welke men zeven maal moest
doorloopen, n.l. driemaal keen en terug
en dan weer naar het eindpunt, een
of stand dus van 140 stadien of 4 uur 40
minuten gaans.
Doliman. Zie Dolman.
Doliolum, o. (Lat.). Vaatje, tonnetje,
verkleinwoord van Dolium, o. (Lat.), vat.
Dollar, m. (Eng.). Geldstuk in NoordAmerika ter waarde van f 2,50.
Dollond. Zie Achromatismus.
Dolly, (Eng.). = Dorothea.
Dolma, (Turksch). Rijst met fijngehakt
vleesch in koolbladeren gewikkeld (geliefkoosde spijs der Turken).
Dolman, m. (Turksch en Hongaarsch).
Nauwsluitend met tressen versierd huzarenbuis.
Dolmen, m. (Keltisch). Groote platte
steen die op twee andere op hun kant
geplaatste steenen steunt, hunnebed.
Dolmetschen, (D.). Vertolken, vertalen
(vooral mondeling); Dolmetscher of
Dolmetsch, (Russisch), tolk. Zie Drogman.
Dolny beteekent beneden in Slavische
plaatsnamen.
Dolo malo,(Lat.). Arglistig, met voorbedachten rade.
Dolomiet, o. Bitterkalk, koolzure kalk,
zoo genoemd naar den Franschen geognost Dolomieu.
Dolor, m. (Lat.). Smart, pijn ; — ani,
pijn in den aars; — colicus, pijn in de
darmen of den bulk; Dolores, mrv.,
pijnen, weeen; — partus, barensweeen;
— post partum, naweeen; dolor iliacus =
dolor colicus; dolor muscularis, spierpijn;
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Dolorosa (Zie Mater) ; Dolorosamente
en doloroso, (Ital.), pijnlijk, jammerend.
Dolose, (Lat.). Bedriegelijk, opzettelijk
benadeelend; Dolus, m., list, bedrog,
boos opzet ; Dolus bonus, onschuldige
welgemeende list met een geoorloofd
doel ; -- ex proposito, opzettelijk bedrog;
— malus, opzettelijk bedrog, voorbedachte
raad (Zie Dolo malo); — manifestus, kennelijk bedrog ; — praesumtus, vermoedelijk
bedrog.
D. 0. M. Afkorting van Deo Optimo
Maximo, (Lat.). Aan den besten en grootsten god gewijd.
Dom, m. Bisschoppelijke kerk met koepel of helmdak ; koepel, hoog rond dak.
Dom, m. (Port.). Heer = Don.
Domabel, (Lat.). Tembaar.
Domein, o. (Lat. domanium, Fr. domaine). Goed dat aan den staat of aan
de kroon behoort.
Domen, mrv. Oud-Friesche rechtsregels. Zie Doom.
Domestica Jura, mrv. Inheemsche
rechten, gewoonten van een land;
huisgenoot.
-persona,
Domestiek, m. (Fr. domestique). Dienstbode ; Domesticatie, yr., temming van
een dier of verandering van een wild
dier in een huisdier ; Domesticeeren,
een wild dier tam . maken; Domesticiteit,
vr., dienstbaarheid, de gezamenlijke dienstboden, tamme staat.
Domicilie, o. en Domicilium, o. (Lat.).
Woonplaats; men onderscheidt : P. de
vrijwillige woonplaats, zie art. 74 Burg.
Wetb., lid I: „Een ieder wordtgeacht
zijne woonplaats to hebben alwaar hij
zijn hoofdverblijf heeft gevestigd" ; 2°
de noodzakelfike woonplaats of domicilium
necessarium, di. de woonplaats door de
wet aangeduid ; zoo volgt de getrouwde
vrouw, welke niet van tafel, bed, bijwoning of goederen is gescheiden, de
woonplaats van haren man, de minderjarige de woonplaats zijner ouders of
van zijn voogd, de onder curateele gestelde de woonplaats van zijn curator
(art. 78 Burg. Wetb.); meerderjarige
dienstboden of werklieden volgen de
woonplaats van dengeen bij wien zij
dienen of werken, indien zij bij denzelve
inwonen (art. 79 Burg. Wetb.) ; 3°. de
gekozen woonplaats, zie art. 8i Burg.
Wetb. lid i : „Het staat aan partijen, of
aan eene van haar, vrij bij eene akte en
tot eene bepaalde zaak, eene andere
woonplaats dan hare werkelijketekiezen".
Voorbeeld: in een proces moet de eischer
altijd woonplaats kiezen in de gemeente
waar de rechter zitting houdt ; Domicilieeren (van wissels), (Fr. domicilier une

Domina

lettre de change, (Eng.) to domiciliate a
bill, (D.) einen Wechsel domizilieren, (Ital.)
domiciliare una cambiale, (Sp.) domiciliar
una letra de cambio, een wissel op een
bepaalde plaats b.v. een bankiershuis
betaalbaar stellen ; Oedomicilieerde
wissel, wissel, die betaalbaar is gesteld
bij een ander als de betrokkene (Zie
Wetb. van Kooph. art. an); Domiziliant,
m. (D.), degene die een wissel betaalbaar
stelt ; Domiziliaat, m. (D.), degene bij
wien een wissel betaalbaar gesteld wordt.
Domeeren, (Lat.). Temmen, tam maken.
Domina, yr. (Lat.). Vrouw, heerscheres,
gebiedster ; titel van vele Romeinsche
godinnen, speciaal van Cybele (z.a.);
abdis ; Dominant, overheerschend; Dominante, yr., de boventoon, vijfde tom'
van den grondtoon of naar boven en
naar beneden, de quint ; in de schilderkunst de overheerschende kleur eener
schilderij ; Dominatie , vr., heerschappij,
gezag; Dominator, m., overheerscher;
Dominatrix, yr., heerscheres ; Domine,
o., heer, vocatief van Dominus; Dominee,
m., predikant ; Dominica, yr., dag des
Heeren, zondag, woning van een bisschop,
heerscheres; — ascensionis, zondag na
Hemelvaartsdag ; — aurea, benedicta of
duplex, Drieeenheidszondag (zie Trinitatis) ; — capitilavii (zie — olivarum;
— de came, eerste zondag na het begin
der Vasten (zie Invocavit); — in albis
(slat's), Witte zondag, eerste zondag na
Paschen (zie Quasimodogeniti); — mediae (Zie Judica); — mortis (Zie Laetare); — nativitatis, zondag na Kerstmis ,• — neonalorum of neophytorum,
zondag der wedergeborenen, d. i. der
pas gedoopten = — in albis; — olivarum,
Palmzondag ; — passionis (Zie Judica);
— sancta, Paaschzondag; Dominicum, o.,
het vermogen eener kerk, kerkelijke
schat ; Dominicus, m. (Lat.), heer, machthebber ; Domineeren, overheerschen, gebieden, ultsteken boven, de overhand
hebben; Dominium, o., heerschappij,
eigendom, riddergoed ; — civile, burgerlijk
eigendom ; — directum, grondeigendom ;
— divinum, goddelijk eigendom; — eminens,
eigendom van den staat; — fictum, voorgewende, als voorhanden zijnde veronderstelde eigendom ; — humanum, menschelijk
eigendom ; — irrevocabile, onherroepelijke
eigendom ; — liberum, vrije, onbeperkte
eigendom; — limitatum, beperkte eigendom, tegenovergestelde van — illimitatum,
onbeperkte eigendom; — minus plenum,
onvolkomen eigendom; — mundi, het
wereldlijk gezag der keizers; —perpetuum,
levenslange eigendom ; — plenum, volkomen eigendom ; — publicum, staats-
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eigendom; — restrictum, beperkte eigendom;
— revocabile, herroepbaar eigendom.
Dominicaal, (Lat.). Van den Heer;
van den zondag ; Dominicale, o. (Lat.),
Avondmaalsdoek in Catholieke kerken.
Dominicaner, m. Monnik der orde
van St.-Dominicus, predikheer.
Domino, m. (Ital.). Heer, geestelijke ;
wijde mantel met kap om op een gemaskerd bal te dragen; dominospel.
Dominoterie, yr. (Fr.). Handel in alle
soorten van bedrukt en gekleurd papier
dat bij sommige spelen gebruikt wordt;
Dominotier, m., handelaar in zulk papier.
Dominus, m. (Lat.). Heer, titel van vele
Romeinsche goden o.a. van Apollo (z.a);
titel der Romeinsche keizers sedert
Septimius Severus (193-211 n. C.) regelmatig in gebruik ; Dominus ac redemtor noster, onze Heer en Verlosser,
woorden waarmede de verordening van
paus Clemens XIV van 21 Juni 1773
begint en die betrekking heeft op de
opheffing van de orde der Jezuieten ;
— feudi, leenheer ; — hereditarius erfheer ; -- morborum, de jicht; — prov Y:debit,
de Heer zal er in voorzien ; — secundarius,
achterleenheer ; — usufructuarius of utilis,
vruchtgebruiker ; — vobiscum, de Heer
zij met u.
Domitianus. Romeinsch keizer (8196 n. C.), zoon van Vespasianus, broeder
van Titus, geb. 51 n. C., vermoord 18
September 96.
Domizilwechsel, m. (D.). Gedomicilieerde wissel, wissel die de betrokkene
op een plaats buiten zijn woonplaats betaalbaar stelt, (Fr.) effet domicilie, (Eng.)
domiciliated bill, (Ital.) cambiale domici-

liata, (Sp.) letra de cambio domiciliada.
Domkapittel, o. Vergadering van domheeren of kanunniken.
Domnus, m. (Lat.) = Dominus. Dit
woord wordt in de Catholieke liturgie
alleen voor menschen gebruikt, terwijl
Dominus alleen van God en Christus
gezegd wordt.
Domus, vr. (Lat.). Huis ; Domus domini, hum des Heeren, de gezamenlijke
leudes of domestici die de Frankische
koningen in den oorlog moesten bijstaan.
Don, m. (Sp.). Heer ; eeretitel die voor
den voornaam der voorname Spanjaarden
geplaatst wordt; in Italic titel van vorsten
en hooge geestelijken ; Dona, yr. (spr. :
donna), vrouw, gebiedster (wordt alleen
v6Or een naam gebruikt).
Donaedar, m. Moerbezieboom, wiens
bladeren het geschiktst zijn voor de zijdewormenteelt.
Donamna, Turksch feest bij de geboorte
van prinsen, enz.
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Donandi animus, m. (Lat.). De bedoeling om een schenking te doen; Donans,
m. (Lat.), schenker, gever; Donaria, mrv.,
wijgeschenken.
Donar, m. De dondergod der Germanen,
naar wien de donderdag genoemd is. Zie
Thor.

Donata, yr. Leekezuster ; Donataris,
m., degene die een geschenk ontvangt;
Donatio, yr. (Lat.), schenking, stichting ;
- absoluta, onvoorwaardelijke schenking;
— ad pias causas, schenking met een
vrome bedoeling; — ante nuptias, tegengeschenk van den bruidegom aan de
bruid; — conditionala, voorwaardelijke
schenking ; — Constantin: Magni, schenking van Constantinus den Groote (naar
men beweert, zou Constantinus de stad
Rome en verscheidene provincien in Italic
aan den Heiligen Stoel geschonken hebben);
— honoris causa, geschenk om iemand
te eeren; — illicita, ongeoorloofde schenking;— impropria, schenking die niet
uit mildheid alleen voortkomt; — inofficiosa, tegen den plicht indruisende schenking; — inter virum et uxorem, schenking
tusschen man en vrouw; — inter vivos,
schenking tusschen de levenden; — mortis
causa, schenking bij overlijden; — onerosa, schenking die niet zonder kosten
verkregen is ; — pura, onvoorwaardelijke
schenking; — reciproca, wederzijdsche
schenking ; — relata, een op een verplichting berustende schenking ; — sub
modo, schenking met het oog op een
bepaald doel ; Donate, yr. (Lat.), de
geschonkene ; Donatisten, mrv., Christelijke sekte in Afrika ; zij ontstond toen
in 312 n. C. een priester Caecilianus
genaamd, wiens gedrag gedurende de
Christenvervolging van Diocletianus(303
— 305 n. C. aan toot had gegeven, zich
tot bisschop van Carthago wist te doen
kiezen ; een groot gedeelte der Afrikaansche Christenen weigerde Caecilianus als
bisschop van Carthago en hoofd der
kerk in Afrika te erkennen; deze kozen
in 313 n. C. den tegenstander van Caecilianus Donatus tot bisschop van Carthago, naar wien zij Donatisten werden
genoemd. Hoewel deDonatisten door
Constantinus I en zijn opvolgers als
ketters gebrandmerkt en wreed vervole
werden, kon de sekte toch niet uitgeroeid
worden; toen in 429 n. C. de Vandalen,
die Arianen (zie Ariaan), dus ook ketters
waren, in Afrika landden, sloten de Donatisten zich dadelijk bij hen aan. Ook na
de herovering van Afrika door Belisarius
(z.a.) gelukte het denByzantijnschen
keizers niet de sekte uit te roeien : zij
ging eerst te gronde toen de Islam in
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het begin der 8e eeuw n. C. in Afrika
zijn intrede deed; Donativum, o., geschenk in geld, gratificatie; Donator, m.,
schenker, gever ; Donatrix, yr., schenkster,
geefster.
Donatus, m. (Lat.). De geschonkene ;
naam van een beroemden Latijnschen
spraakkunstenaar in de 4e eeuw n. C. ;
tot in de 15e eeuw de naam van alle
Latijnsche spraakkunsten voor beginners.
Donax, m. (Gr.). Driehoekige mossel.
Dondo = Albino en Blafard.
Don gratuit, m. (Fr. ; spr.: gratwie),
Donum gratuitum, o. (Lat.). Vrijwillig
geschenk ; belasting welke de koning van
Frankrijk aan de geestelijkheid en aan
de staten van sommige provincien vroeg.
Donha, vr. (Port.; spr.: donja) = Don a.
Donjon, m. (Fr.; spr. : donzjon). Slottoren.
Don Juan, (Sp. ; spr.: don choean of
don zjuan). Gewetenlooze verleider van
vrouwen ; hoofdpersoon in le Festin de
Pierre van Moliere ; titel eener opera van
Mozart.
Donna, vr, (Ital.). Vrouw, gebiedster
Domina Donna a mobile, (Ital.), de
vrouw is veranderlijk,spreekwoordelijk
geworden aanhaling uit de opera Rigoletto van Verdi.
Don Quixote, Quijote (spr. : kichote),
Quichotte, (Fr.; spr. : kiesjot). Naam van
den held in den roman van Cervantes
(z. a.); dolende ridder ; Don-Quichotterie,
vr., dwaas avontuur; Don-Quichottisme,
o., dwaze zucht om met alle geweld de
deugd en de gerechtigheid te steunen en
te verdedigen.
Dontpremie, vr. (Fr.-Lat.). Rouwgeld,
dat de kooper betalen moet, wanneer hij
van den koop afziet.
Don Ranudo. Anagram van ,, 0 du
Narr" (o gij dwaas); held van een blijspel van Holberg, armoedige trotschaard.
Donum, o. (Lat.), mrv. Dona. Gave,
begaafdbeid ; — continentiae, gave der
ingetogenheid; docendi, gave van te
onderwijzen; —gratuitum (Zie Don gratuft); superadditum, zedelijke volmaaktheid die de eerste mensch zou
bezet en hebben.
Doom, (Enge spr.: doem). Vonnis, noodlot; Doomsdaybook, (spr.: doemsdeeboek)
ofDomesdaybOok, een op bevel van
Willem den Veroveraar vervaardigd overzicht van alle landerijen in Engeland.
D. Ph. of D. Phil. = Doctor Philosophise. Doctor in de wijsbegeerte.
Doppio (Ital.). Dubbel; — uso, dubbele
vervaltijd; — movimento, dubbele beweging.
Dora, vr. Dorothea of Theodora.

Dos Wine
Dorade, yr. (Fr.). Goudvisch.
Dorage, m. (Fr. ; spr.: dooraave). Het
vergulden; Doreeren, vergulden.
Dorema. Plantensoort uit de familie
der Umbelliferen.
Doris, yr. (Gr.). Schenkster, geefster;
landstreek in Griekenland.
Dorisch. Wat den Oudgriekschen yolksstam der Doriers betreft; Dorische zuil,
oudste Grieksche zuil zonder voetstuk
en met een eenvoudig kapiteel; Dorismus,
m., Dorisch dialect in het Grieksch.
Dorkas, vr. (Gr.). Ree, gazelle.
Dorloteeren, (Fr.). Vertroetelen.
Dormant, (Fr.; spr.: dorman). Slapend,
rustend; tafelstuk bij gastmalen; slapend
deer in de wapenkunde; Dormant partner, (Eng. ; spr.: dorment paatnur), stile
vennoot of geldschieter.
Dormeuse, yr. (Fr.). Slaapster, slaapstoel; Dormitief, o., slaapmiddel; Dormitorium, o., slaapzaal, begraafplaats.
Dorobanzen. Infanterie der Rumeensche landweer.
Doronicum. Plantensoort uit de familie
der Composita.
Doros. Stamvader der Doriers.
Dorothea en Dorotheus. Gave Gods.
Dorotupare, m. Tempelbewaker, beeld
met een lotosbloem in de hand en de
heilige slang op het hoofd.
Dorsaal. Zie Dorsuaal.
Dorsalia, mrv. (Lat.). Voorhangsels
van altaren.
Dorsetteen, (Eng.; spr.: dorsettien). Wollen stof met zijden inslag.
Dorstenia. Plantensoort uit de familie
der Urticaceen.
Dorsuaal, (Lat.). Wat den rug betreft;
Dorsuaal-Discipline, yr., geeseling op
den rug tusschen de schouders; Dorsuaalwervel, m., ruggewervel; Dorsum, o.,
rug, bergrug, achterkant. Zie in dorso.
Dorure, yr. (Fr.). Verguldsel.
Dory, o. (Gr.). Lans; Dorydrepanon,
o., sikkel om het touwwerk van vijandelijke schepen stuk te snijden, enterdreg;
Doryphoor, m., lansdrager, mrv. Doryphori, lijfwacht ; Doryphorema, o. (Gr.),
lijfwacht; op het tooneel figurant.
Dos, yr. (Lat.). Bruidschat.
Dos a Dos (Fr. ; spr.: doozadoo). Rug
tegen rug.
Dos adventicia, yr. (Lat.). Bruidschat
die niet van den vader of den grootvader
van vaderskant van de bruid afkomstig
is (tegenover dos profecticia, z. a.) ;
— aestimata, huwelijksgift waarvan de
waarde bepaald is; — constituta, toegekende maar nog niet betaalde huwelijksgift.
Dos d'aine en Dodane, m. (Fr.). Ezelsrug ;

Dosch-feest
muur of brug waarvan het bovenstuk
naar twee kanten steil afhelt ; spits. toeloopende Gothische gewelfboog.
Dosch-feest, o. Geboortefeest van
Mohammed.
Dos ecclesiae, yr. (Lat.). Geldmiddelen
eener kerk ; — inaestimata, huwelijksgift waarvan de waarde niet bepaald is;
— inofficiosa, bruidschat die zoo groot is,
dat het wettelijk erfdeel er door bekort
wordt, en die dus ingekort moet worden.
Dosia. Fijn wit poeder waarmede de
Chineezen en Japanners de lijken bestrooien.
Dosiologie, vr. (Gr.). Leer der bepaling
van de verhoudin der bestanddeelen
van een geneesmiddel; Doseeren, de
dosis bepalen; Dosis, vr., hoeveelheid
van een geneesmiddel of een samengestelde stof.
Dos necessaria, yr. (Lat.). Plichtmatige
of wettelijke huwelijksgift ; — praelegata,
vooruit vermaakte bruidschat; — profecticia, bruidschat die van den vader of
den grootvader van vaderskant van de
bruid afkomstig is ; promissa, beloofde
putativa, vermoedelijke
huwelijksgift;
recepticia, bruidschat die
bruidschat ;
bij de ontbinding van het huwelijk teruggegeven moet worden;
voluntaria,
vrijwillig beloofde bruidschat.
Dossier, m. (Fr.; spr. : doosieee). Rugleuning; bundel stukken die op een proces
betrekkmg hebben ; strafregister van een
veroordeelde • Dossibre, yr.(Fr.; spr. :
doosieer), disselboomriem.
Dotaal, Dotalis, (Lat.). Wat tot den
bruidschat behoort; Dotaal-systeem, o.,
het Romeinsche huwelijkstelsel, volgens
hetwelk de goederen der echtgenooten
gescheiden blijven, het huwelijk buiten
gemeenschap van goederen ; Dotalia
(pacta), mrv., huwelijkscontracten; Dotalitium en botallum o., weduwegeld;
Dotarium, (Zie Douttire); Dotatie, yr.
(Lat.), schenking van goederen of van
een jaargeld aan kerken, prinsen en
personen die zich verdienstelijk gemaakt
hebben.
Doteeren, (Lat.). Uithuwelijken, een
e
bruidschat geven; begiftigen, jaarlilksch
inkomstengeven aan kerken, enz.
Dothien, m. (Gr.). Bloedzweer ; Dothienteritis, yr., bloedzweerachtige uitslag aan de binnenzijde van het darmkanaal.
Dotisactio, yr. (Lat.). Vordering die
een bruidschat betreft;
augmentatio,
vermeerdering der huwelijksgift; datio,
het overhandigen der huwelijksgift; —
pronissio, het beloven van een bruidschat.
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Dottore, m. (Ital.). Doctor ; schoolvos
in het Italiaansche blijspel; Dottorello,
m. (Ital.), slechte doctor, schijngeleerde.
Douaire, m. (Fr. • spr.: doeeer). Lijftocht, weduwegeld ;' Doualriere, vr. (Fr.;
spr.: doeeerjeer), weduwe uit den voornamen stand die een weduwegeld trekt.
Douane, yr. (Fr.; spr.: doeaan), (Eng.
custom-house), (D.) Zollamt, (Ital.) dogana,
(Sp.) aduana. Kantoor der in- en uitgaande rechten, grenskantoor; Douanier,
m. (Fr. ; spr.: doeaaniee), ambtenaar der
in- en uitgaande rechten, grenskommies.
Doublage, m. (Fr. • spr. : doeblaazje).
Verdubbeling; buitenhuid
van een schip ;
'
het dubbeizetten op de drukkerij ; het
twijnen van draad.
Double, m. (Fr. ; spr.: doeble). Dubbel;
Double, m., terugstoot op het biljart;
Doubleeren, verdubbelen, tweemaal drukken, voeren, omzeilen, op het biljart den
bal van de tegenpartij door een terugstoot
van den band maken ; Doublet, m. (Fr. ;
spr.: doeblee), valsch edelgesteente ; worp
waarin twee dobbelsteenen hetzelfde
aantal punten geven; woord dat dezelfde
afleiding heeft als een ander woord,
waarvan het evenwel in spelling en beteekenis verschilt ; Doublette, yr. (Fr.;
spr.: doeblet), octaaf-register van den
prestant ; Doublings, mrv. (Eng.; spr.:
dubblingz), dwarse sprongen van een
vervolgden haas, uitvluchten ; Doublure,
vr. (Fr.; spr. : doebluur), voering, tooneelspeler die een hoofdrol instudeert om in
geval van nood den met die rol belasten
tooneelspeler to vervangen.
Doucement, (Fr. ; spr.: doesman). Zacht,
zoet, lieflijk ; Douceur, vr., zachtheid,
zoetheid, liefelijkheid; Douceurs, mrv.,
suikergoed.
Douche, yr. (Fr.; spr.: doesj). Stortbad;
Doucheeren, een stortbad geven.
Doucin, m. (Fr.; spr.: doesein). Wilde
appelboom.
Douillet, (Fr.; spr.: doelfee). Zacht,
teer ; kleinzeerig; Douillette, yr. (Fr.;
spr.: doeljet), gewatteerde mantel of Jas,
korte vrouwenmantel.
Do ut des, (Lat.). Ik geef opdat gij
gevet ; Do-ut-des-politick, staatkunde
die op wederzijdsch dienstbetoon berust
(uitdrukking door Bismarck gebruikt).
Douteur, m. (Fr. ; spr.: doeteur). Twijfelaar ; Douteux (spr.: doeteu), twijfelachtig.
Do ut facias (Lat.). Ik geef opdat gij
(het) doet.
Dowager, yr. (Eng.; spr.: douidzjur)
= Douairibre.
Dowlas, (Eng.; spr.: doulas). Zaklinnen.
Doxale, o. Het hek dat het koor van
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het schip scheidt in Catholieke kerken.
Doxologie, vr. (Gr.). Verheerlijking
Gods, einde van hetgebed des Heeren;
Doxologisch, prijzend, lovend ; Doxomanic, vr., zucht naar !tem.
Doyen, m. (Fr.; spr.: doajen). Deken;
oudste in het corps diplomatique; — d' age,
oudste in jaren.
Dr. = Doctor; dr. = Drachma.
Dracaena. Plantensoort uit de familie
der Liliace(n (drakenbloedboom).
Drachma of Drachme, yr. (Gr.). Eig.
wat men tusschen de vingers vatten kan;
Grieksche munt = f o.44, zoowel in het
oude als het hedendaagsche Griekenland.
Draco, m. (Lat.). Draak ; in de alchimie
= kwikzilver.
Draco. Atheensche wetgever (archon
z.a. in 62i v. C.), wiens wetten zoo streng
waren dat men zeide dat zij met bloed
geschreven waren; Draconisch, uitermate streng.
Dracocephalon, o. (Gr.). Plantensoort
uit de familie der Labiaten.
Draco mitigatus, (Lat.). Kwikchloruur.
Draconarius, m. (Lat.). Standaarddrager.
Draconiet, o. Drakensteen; versteend
poliepenskelet.
Dracontische maand. Maanmaand van
27 dagen, 5 uren en 7 minuten.
Dracontium. Plantensoort uit de familie
der Araceen.
Dracunculus, m. (Lat.). Haarworm,
huidworm = Vena medinensis.
Draft, (Eng.), (Fr.) traite, (D.) Tratte,
(Ital.) tratta, (Sp.) libranza, wissel, traite.
Dragee, yr. (Fr.; spr.: drawee). Suikererwt, bruidsuiker; fijne jachthagel;• Drageoir, m. (Fr.; spr.: drazjoaar), doos
voor suikergoed.
Dragoman. Zie Drogman en Doimetscher.
Dragonder, m. Cavalerist die zoowel
te voet als te paard streed.
Dragoniet, o. Bergkristal.
Dragonnades, yr. mrv. (Fr.). Wreede
vervolging der Protestanten in Frankrijk
na de herroeping van het Edict van Nantes
(1685), waarbij vooral dragonders gebruikt
werden. Zie Camisards.
Dragonne, yr. (Fr.). Degen- of sabelkwast (bij officieren).
Dragueeren, (Fr.). Uitbaggeren.
Drainage, vr. (Fr. ; spr.: dreenaazje).
Drooglegging van landerijen door middel
van ondergrondsche afvoerbuizen; Draineeren, droogleggen ; Drains, mrv. (Eng.;
spr.: dreens), afvoerbuizen voor het
droogleggen van landerijen.
Draisine, yr. (Fr.). Oudste soort rijwiel,
zoo genoemd naar den uitvinder Drais.
BAAL; Handboek.

Dressoir
Drama, o. (Gr.). Handeling; tooneelspel ; tooneelstuk; Dramatiek, vr., kunst
van tooneelspelen; Dramatisch, wat het
to peel betreft; Dramatische kunst, vr.
= Dramatiek; Dramatiseeren, voor het
tooneel bewerken, geschikt maken om
ten tooneele gevoerd te worden; Dramatopoela, yr., vervaardiging en opvoering
van tooneelspelen ; Dramaturg, m.,
schrijver van tooneelstukken, kenner van
het tooneel; Dramaturgie, vr., kennis
van het tooneel; Dramaturgisch, wat
de kunst van tooneelspelen betreft.
Drambottle, (Eng. ; spr.: drembottul).
Eig. borrelflesch ; veldflesch in een leeren
foedraal met een bekertje.
Dramm, o. Turksch gewicht.
Drap, m. (Fr. ; spr.: dray. Laken ; —
croisi (spr.: kroazee), gekeperd laken; -d'argent (spr.: arzjan), zilverlaken; —
de soie (spr.: soa), zware zijden stof ; —
d'or, goudlaken.
Drapeau, m. (Fr. ; spr.: drapoo). Vaandel.
Draperie, yr. (Fr.). Bekleeding met
een stof met wijde plooien • kunstige
versiering; lakenhandel, laken'fabricatie ;
Drapier, m. (Fr.; spr.: draapjee), lakenkooper, lakenfabrikant ; Draplêre, yr.
(Fr. ; spr. : draapieer), korte speld, paknaald;
Drapeeren, bekleeden, m smaakvolle
plooien schikke
n, van draperien voorzien.
Drastica, mrv. (Gr.). Hevig werkende
geneesmiddelen, vooral afvoerende middelen ; Drastisch, hevig werkend, aangrijpend, afvoerend.
Dravidische of Dekanische talen.
Talen die in Voorindie worden gesproken..
Drawback, (Eng.; spr.: draobek), (Fr.)

restitution de droits (D.) Rfickzoll, (Ital.)
restituzione dei diritti, (Sp.) devoluciôn de los
derechos. Teruggave van betaalde inkomende rechten bij den uitvoer; uitvoerpremie.
Drawee, (Eng. ; spr. : draowie), {Fr.)
tire, (D.) Bezogene, Trassat, (Ital.) trattario,
(Sp.) librado. Betrokkene (van wissels).
Drawing-room, (Eng.; spr. : draowingroem). Salon, receptiezaal.
Drepanocarpus. Plantensoort uit de
familie der Leguminosen.
Drepanon, o. (Gr.). Sikkel, krom wijngaardeniersmes.
Dresseeren, (Fr.). Africhten, oefenen ;
Dresseur, m., africhter; Dressuur, yr.,
africhting ; Dresseerbok, m., een in het
midden met stroo omwikkelde stok om
aan honden apporteeren te leeren =
Apporteerbok.
Dressing-room, (Eng. ; spr.: roem).
Kleedkamer, toiletkamer; Dressing-table
(spr.: teebul), toilettafel.
Dressoir, m. (Fr. ; spr.: dressoaar). Aanrechttafel.
26
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Drill, (Eng.) Een soort linnen.
Drimyphagle, yr. (Gr.). Het eten van
scherpe spijzen.
Drittura, vr. (Ital.). Zie Dirittura.
Dr. med. = Doctor medicinae. Doctor
in de geneeskunde.
Drogman of Dragoman. Tolk bij de
Turken.
Droguet, m. (Fr; spr.: droghee). Half
wollen half linnen stof.
Droit, (Fr. ; spr. : droa). Recht, rechtuit;
eerlijk, oprecht; als znw. recht, belasting;
d'aubaine (spr.: obeen) (Zie Albinagium);
droite, yr. (spr. : droat), rechterzijde;
rechterhand; droit d'epave, strandrecht;
Droits reunis, mrv., directe en indirecte
belastingen ; Droitier, m., lid der rechterzijde in de Kamer van Afgevaardigden;
Droiture, yr., rechtschapenheid.
DrOle, m. (Fr.). Guit, grappenmaker;
doortrapte schelm ; DrOlerie, vr., guitenstreek, grap; Drillesse, yr., vrouw van
verdachte zeden.
Dromaeus. Emu (z.a.).
Dromedaris, m. Kameel met den bult.
Dromos, m. (Gr.). Wedloop.
Dropacisme, o. (Gr.). Het uittrekken
van het haar door middel van een pikpleister ; Dropax, m., pikpleister.
Drops, mrv. (Eng.). Eig. druppels ;
lekkernijen met zuurachtige vruchtensappen gevuld.
Droschke, vr. (Russisch). Licht open
rijtuig; in Duitschland een stationeerend
rijtuig.
Drosometer, m. (Gr.). Dauwmeter;
Drosometrie, vr., bepaling der hoeveelheid gevallen dauw.
Dr. phil. = Doctor philosophiae, m.
Doctor in de wijsbegeerte.
Dr. theol. = Doctor theologiae. Doctor in de godgeleerdheid.
Druktelegraaf, yr. Toestel voor het
verzenden van telegrammen in drukietters.
Drud, m. (Oudduitsch). Heksenmeester,
toovenaar; Drude, yr., heks, toovenares;
Drudenfuss, m. = Pentagram, figuur
van twee in elkander verwikkelde gelijkzijdige driehoeken om de heksen to
verjagen; Drudennacht = Walpurgisnacht.
Drulde, In. Priester bij de Gainers.
Druse, yr. (D.). Verweerd erts, afval
van uitgerste druiven.
Dry, (Eng.; spr.: dret).Drook
Dryas, vr.(Gr.), Dryade (F r.). Boomnimf; Dryiet, o., versteend stuk eikenhout.
D. Sc. = Doctor of Science. (Eng.
spr.: sijens). Doctor in de natuurwetenschap.
Dsjahelijah, o. (Arab.). Onwetendheid ;

Duchoborzen
bij de Arabieren de tijd v6Or Mohammed.
Dsjamie, vr. (Arab.). Groote moskee.
Dsjebel, m. (Arab.). Berg, spits.
Dsjema, yr. (Arab.). Dorp.
Dsjerid of Dsjirid, m. (Arab.). Soort
van werpspies.
Dsjiggetai, m. of o. Langoor, dier in
Mongolic half paard, half ezel.
Dsjinn, m. (Arab.). Demon, geest.
d. s. nom. = detur suo nomine. (Lat.).
Men geve het met zijn benaming.
dt. = dedit. (Lat.). Hij heeft gegeven.
d. t. d. = da tales doses. (Lat.). Geef
zulke dosissen.
D. T. 0. M. = Deo ter optimo maxim°.
(Lat.). Aan den of met den driemaal
besten en hoogsten God.
l in verDualis, m. (Lat.). Tweevoud
scheidene talen b.v. Grieksch; Dualisme,
o., leer van het tweegodendom, leer van
het goede en het kwade, leer die berust
op twee geheel van elkander onafhankelijke beginselen, splitsing in twee tegenovergestelde krachten of partijen; Dualist,
m., aanhanger dezer leer; Dualistisch,
wat deze leer aangaat of daarop berust;
Dualiteit, yr. = Dualisme.
Duarius, m. Halve kreuzer in Hongarije.
Dubassen. Platboomde vaartuigen zonder mast op de Weichsel.
Dubia, mrv. (Lat.). Twijfelingen ; Dubia
causa, twijfelachtige zaak; Dubieus
twijfelachtig; Dubitatie, yr., betwijfeling;
Dubieeren, twijfelen, bedenkingen hebben; Dubium, o., twijfel, bedenking. Zie
In Dubio.
Dubloen, m. Spaansche en Italiaansche
gouden munt.
Duc, m. (Fr.; spr.: duuk). Hertog.
Ducado de cambio. Voormalige Spaansche rekenmunt voor buitenlandsche
wissels ; Ducato, m., Italiaansche en
Spaansche zilveren munt; Ducaton, voormalige Hollandsche zilveren munt = f 3,15.
Ducasse, vr. (Fr.). Kermisin het
Fransch sprekend deel van Belgic.
Duce et auspice, (Lat.). Onder leiding
en bijstand (devies van de voormalige
Fransche ridderorde van den Heiligen
Geest).
Duel* m. (Fr.; spr.: duusjee). Hertogdom; Duchesse, vr. (Fr.; spr.: duusjes),
hertogin.
Duchenen Uoodsch). Den priesterzegen
uitspreken.
Duchoborzen, mrv. Grieksch-Russische
sekte die aan de uiterlijke kerkelijke
plechtigheden weinig waarde hecht, de
Drieeenheid en de godheid van Christus
verwerpt, en het afleggen van eeden en
het verrichten van krijgsdienst voor ongeoorloofd houdt.
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Ducroire. Zie Del credere.
Ductiel, (Lat.). Rekbaar; Ductiliteit,
vr., rekbaarheid; Ductie, vr., het rekken,
wegvoeren.
Ductus, m. (Lat.). Gang, weg.
Dudaim, mrv. (Hebr.). Alrum, gewas
dat de vruchtbaarheid bevordert. Zie
Mandragora.
Due, (Ital.). Twee.
Duel, o. Tweegevecht; Duelleeren,
,een tweegevecht aangaan; Duellist, m.,
liefhebber van tweegevechten.
Dueda, vr. (Sp.; spr.: doeenja). Vrouw
die het toezicht houdt op een jonge
dame, gouvernante.
Duedo, m. (Sp.; spr.: doeenjo). Heer,
eigenaar.
Duet, o. Tweestemmig gezang.
Due volte, (Ital.). Tweemaal.
Dukaat, m. (Lat.). Hertogelijke munt,
wier naam afkomt van Ducatus, hertogdom, ter waarde van f 5,25 tot f 5,75;
Dukatengoud, o., zeer fijn goud.
Dukdalf, m. Paalwerk in den vorm
eener pyramide dat dient om er schepen
aan vast te leggen, zoo genoemd naar
den beruchten hertog van Alva, die het
uitgevonden heeft.
Dulce est desipere in loco. (Lat.).
Het is aangenaam bij gelegenheid uitgelaten vroolijk te zijn (Horatius Oden IV,
12, 28) ; Dulce et decorum est pro patria mori, (Lat.), het is zoet en eervol
voor het vaderland te sterven (Horatius
.0den III, 2, 13).
Dulcia, yr. De aanminnige.
Dulciaan. Register in oude orgels;
houten blaasinstrument dat met de fagot
overeenkomt.
Dulcificatie, yr. (Lat.). Verzoeting,
verzachting; Dulcificeeren, verzoeten,
verzachten.
Dulcinea, yr. (Sp.). Naam der door
Don Quichotte gekozen geliefde, die een
boerinnetje was; schertsenderwijze voor
geliefde gebruikt.
Dulie, vr. (Gr.). Slavernij, vereering,
aanbidding ; Dulocratie, yr., heerschappij
van het gepeupel. Zie Ochlocratie.
Dum, m. (Arab.). Soort van palmboom.
Dumb show, (Eng.; spr.: dutnsjoo). =
Pantomime.
Dum-dum-kogel, m. Ontplofbare kogel
die een ontzettende uitwerking heeft en
die daarom in den oorlog niet gebruikt
mag worden.
Dumetum, o. (Lat.). Dicht struikgewas ;
Dumeteus,dicht met struikgewas begroeid.
Dum vitant stulti vitia in contraria
currant. (Lat.). Als de dwazen misslagen
vermijden willen, vervallen zij in het tegenovergestelde uiterste.

Dfippel
Dunalma of Donamma, o. Zevendaagsch Turksch volksfeest ter viering
eener heueijke gebeurtenis.
Dunce, (Eng.). Stumper, domkop; Dun•
ciade, hekeldicht van den Engelschen
dichter Pope op de slechte schrijvers in
zijn tij d.
Duo, (Lat.). Twee ; Duo, o. = Duet
Duobus litigantibus tertius gaudet,
(Lat.), als twee personen twisten, verheugt zich de derde ; als twee honden
vechten om een been loopt de derde er
mee been.
Duodecagoon, o. (Gr.). Twaalfhoek.
Duodecimaal, (Lat.). Twaalftallig;
odecime, vr., de twaalfde toon van den
grondtoon of gerekend; Duodecimo, formaat waardoor een vel druks in twaalf
gelijke deelen verdeeld wordt.
Duodenaai, (Lat.). Wat den twaalfvingerigen darm betreft ; Duodenaar, twaalf
bevattend; Duodenitis, yr., ontsteking
van den twaalf vingerigen darm ; Duodenum, 0., twaalfvingerige darm = Dode.
cadactylos.
Duodi, m. (Fr.). Tweede dag eener
decade in den republikeinschen kalender.
Duo si faciunt idem, non est idem.
(Lat.). Als twee personen hetzelfde doen,
is het toch niet hetzelfde.
Duosternale, o. Tweede deel van het
borstbeen.
Dupe, yr. (Fr.). Bedrogene, gefopte;
Dupeeren, bedriegen, foppen, teleurstellen ; Duperie, yr., bedriegerij, fopperij.
Duplex, (Lat.). Dubbel; — cognatto,
yr., dubbele verwantschap,
Duplicaat en Duplicatum, o. (Lat.).
Afschrift ; dubbel exemplaar; Duplicaatzout, o. = Sal polychresticum ; Duplicatie, yr. (Lat.), verdubbeling ; Duplicatie
van den kubus (Zie Delisch problem);
Duplicator, m., verdubbelaar of versterker eener kracht; Dupliceeren, verdubbelen, een verweerschrift of verantwoording indienen; Duplicia, mrv., dubbele
feesten in de Catholieke kerk; Dupliciteit, yr., dubbelhartigheid; Dupliek, vr.,
beantwoording en wederlegging der
Repliek (z. a.); Duplicidentisch, met
dubbele tanden ; Dupli poena, verdubbelde straf; Dupleeren (Zie Dupliceeren); Duploconisch, uit twee kegels bestaande; Duplum, o., het dubbele, het
afschrift.
Dupondius, (Lat.). Oud•Romeinsche
2 as (z. a.).
munt
Dfippel. Dorp op het schiereiland Sundewitt in Noord-Sleeswijk; de naar dit
dorp genoemde Dfippeler schansen werden 18 April 1864 door de Pruisen stormenderhand genomen, waarop de Denen
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gedwongen werden naar het eiland Alsen
terug te trekkers, welk eiland echter met
al den zich daarop bevindenden krijgsvoorraad den 29 Juni 1864 na een moedig
volbrachte landing eveneens in handen
der Pruisen viel.
Durabel, (Fr.). Duurzaam ; Durabiliteit, yr. duurzaamheid.
Duracine, yr. (Fr.). Hartperzik.
Dura lex sed lex, (Lat.). De wet is
hard maar het is de wet.
Dura mater, (Lat.). Het harde hersenvlies.
Duramen, o. (Lat.). Verharding, hard
hout.
Durante, (Lat.). Gedurende ; Durante
causa durat effectus, zoo fang als de
oorzaak duurt ook de werking (Zie Cessante) ; — processu, terwijl het proces
hangende is; — matrimonio, gedurende
het huwelijk.
Duratie, yr. (Lat.). Harding, verharding ;
Duresceeren, hard worden ; Duriteit,
vr. (Lat.), hardheid.
Durbar of Darbar, o. Opwachting in
den voormiddag bij een vorst; raad van
state.
Duriter, (Lat.). Hard, streng.
Durito, m. (Sp.). Halve dubloen.
Durro. Soort van gierst in Arabia en
Noord-Afrika.
Durus, (Lat.). Hard.
Dust, (Eng.). Stof, vuilnis.
Du sublime au ridicule it n'y a qu'un
pas, (Fr.). Tusschen het verhevene en
het bespottelijke ligt maar gene schrede
(gezegde dat aan Napoleon I toegeschreven
wordt).
Dutch, (Eng.). Hollandsch ; Dutchman,
m., Hollander ; scheldnaam der Duitschers
in Noord-Amerika.
Duumvir, m. (Lat.). Tweeman; Duumviraat, o., tweemanschap ; Duumviri,
mrv., tweemannen.
Duvet, m. (Fr.; spr. : duuvee). Dons ;
vlashaar; donzen bed.
Dux, m. (Lat.). Aanvoerder, hertog.
d. v. = dicti valoris, (Lat.). Van de
genoemde waarde.
Dwernik, m. (Russisch). Concierge.
Dyadiek, yr. Zie Binaire rekenkunde.
Dyarch, m. (Gr.). Tweevorst; Dyarchie,
vr., heerschappij van twee.
Dyas, yr. (Gr.). Tweetal,paar.
Dycinesie = Dyscinesia.
Dynactinometer, m. (Gr.). Toestel voor
het bepalen der chemische kracht van
lichtstraleri.
Dynameter, m. (Gr.). Werktuig tot
het bepalen van de vergrootingskracht
van glazen van verrekijkers; Dynamicus,
aanhanger der leer die de stof als

Dyselcie

oorspronkelijke beweegkracht beschouwt
in tegenstellmg met Atomist; Dynamiek,
vr. (Gr.), leer der krachten ; Dynamiet,
o., ontplofbare stof die gebruikt wordt
om rotsen, schepen, enz. te doen springen ; Dynamis, vr. (Gr.), kracht; Dynamisch, wat de kracht betreft ; Dynamo,
yr., werktuig dat kracht voortbrengt ;
Dynamologie, yr., leer der krachten,
leer der kracht van geneesmiddelen;
Dynamometer, m., krachtmeter.
Dynast, m. (Gr.). Machthebber, vorst
over een klein land ; Dynastic, vr.„
vorstengeslacht, stamhuis ; Dynastischr
wat een stamhuis betreft.
Dyophysieten, mrv. Christelijke sekte
die geloofde dat in Christus twee naturen
vereenigd waren.
Dys. Grieksch voorvoegsel dat mis
beteekent en iets slechts of verkeerds
aanduidt.
Dysaemie, vr. (Gr.). Ziekelijke toestand
van het bloed.
Dysaemorrhoea, vr. Beteugeling der
aambeien; Dysaemorrhoides, yr. (Gr.),
hevige bloedvloeiing, aambeienkoliek.
Dysaesthesia, yr. (Gr.). Ongevoeligheid,
stompheid der zintuigen.
Dysanagogie, yr. (Gr.). Het moeilijk
braken.
Dysblennie, vr. (Gr.). Ziekelijke slijmvorming.
Dyscatabrosis, yr. (Gr.). Het moeilijk
slikken = Dysphagie.
Dyscataposis, yr. (Gr.). Het moeilijk
drink en.
Dyschezie, yr. (Gr.). Moeilijke of pijnlijke stoelgang.
Dyscholie, yr. (Gr.). Slechte gesteldheid der gal en van haar afscheiding.
Dyschroia, vr. (Gr.). Ziekelijke kleur
der huid.
Dyschromasie, vr. (Gr.). Kleurenblindheid = Daltonisme.
Dyschylie, yr. (Gr.). Ziekelijke toestand
van het melk- of voedingsap.
Dyschymie, vr. (Gr.). Slechte toestand
van de spijsbrij en der lichaamssappen,
Dyscinesia, (Gr.). Stijf heid der ledematen, moeilijkheid van beweging ; Dyscinetisch, moeilijk te bewegen, stijf.
Dyscoelie, yr. (Gr.). Buiklijden door
verslijming of verstopping.
Dyscoprie, yr. (Gr.). Moeilijke stoelgang.
Dyscrasie, vr. (Gr.). Slechte menging
der sappen, dikbloedigheid.
Dysdacrie en Dysdacryosis, vr. (Gr.).
Gebrekkige tranenafscheiding.
Dysdynamie, yr. (Gr.). Stoornis der
levensverrichtingen.
Dysecola, yr. (Gr.). Hardhoorigheid.
Dyselcie, yr. (Gr.). Het moeilijk genezen

Dyson
van zweren, kwaadaardigheid van zweren.
Dyson, mrv. Zie Walkuren en Nornen.
Dysenteric, vr. (Gr.). Roode loop • Dysenterisch, aan rooden loop lijdend.
Dysepulosis, yr. (Gr.). Moeilijke vor•
ming van een litteeken; Dysepulotica,
mrv., boosaardige zweren, wonden die
niet dichtgaan of heelen ; Dysepulotisch,
moeilijk heelend.
Dyserethisie, yr. (Gr.). Gebrek aan
prikkelbaarheid.
Dysgalactie, vr. (Gr.). Moeilijke melkafscheiding.
Dysgenesie, yr. (Gr.). Gebrekkige teelkracbt.
Dysgeusie, vr. (Gr.). Ziekelijke smaak;
gemis van smaak.
Dyshaphie, yr. (Gr.). Gebrekkig gevoel.
Dyshidrie, vr. (Gr.). Het ziekelijk zweeten ; Dyshidrosis, yr. (Gr.), ziekelijke
vorming van blaasjes op het vel der
handen en van het gelaat.
Dysis, yr. (Gr.). Het duiken, ondergaan.
Dyslalie, yr. (Gr.). Belemmerde spraak.
Dyslexie, yr. (Gr.). Moeilijkheid bij
het lezen.
Dyslochie, yr. (Gr.). Moeilijke kraambedzuivering.
Dysmasesis, yr. (Gr.) = Bradymasesis.
Dysmenie of Dysmenorrhoee, yr.
(Gr.). Gebrekkige maandelijksche zuivering (menstruatie).
Dysmnesie, vr. (Gr.). Zwakte van het
geheugen.
Dysmorphie, yr. (Gr.). Misvorming.
Dysmorphosteopalinclastes,(Gr.). Toestel om slecht gezette beenderen weder
te breken.
Dysodie en Dysosmie, yr. (Gr.). Vuile
reuk, stank, vooral van den adem en de
uitwaseming der huid.
Dysodil. Duivelsdrek.
Dysodontiasis, yr. (Gr.). Moeilijkheid
bij het krijgen van de tanden.
Dysopia tenebrarum, (Gr.-Lat.). Nachtblindheid ; Dysopie, yr. (Gr.), het moeilijk
zien.
Dysorasia, y r. (Gr.). Belemmeringen
in het zien.
Dysorexie, vr. (Gr.). Gebrek aan eetlust.
Dysosmie = Dysodie.
Dysosphrasie, vr. (Gr.). Ziekelijke aandoening van de reukorganen.
Dysostosis, yr. (Gr.). Moeilijke vorming
der beenderen.
Dyspathie, vr. (Gr.). Hevig lijden
kwade luim der zieken ; weinig aanleg
voor ziekten.
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Dyspepsie, vr. (Gr.). Slechte spijsvertering, zwakte der maag; Dyspepsiodynie, vr., maagpijn bij slechte spijsvertering ; Dyspepticus, m., iemand die aan
slechte spijsvertering iemand die
een slechte maag heeft; Dyspeptisch,
zwaar te verteren.
Dysphagie, yr. (Gr.). Het moeilijk
slikken.
Dysphonie, yr. (Gr.) = Dyslalie.
Dysphoria anxia. (Gr.-Lat.). Benauwdheid ; Dysphorie, yr. (Gr.), onrust, het
zich niet lekker gevoelen; het slecht
bekomen (van een kuur of geneesmiddel).
Dysphrasie, yr. (Gr.). Belemmering in
het spreken tengevolge van een hersenaandoening.
Dyspnoea, yr. (Gr.). Kortademigheid.
Dyspotisme, o. (Gr.). Belemmering in
het drinken.
Dyssialie, vr. (Gr.). Ziekelijke speekselvorming.
Dysspermasie, yr. (Gr.). Moeilijke
zaadschieting.
Dyssymetrie, yr. (Gr.). Gebrek aan
evenredigheid.
Dyssynusie, yr. (Gr.). Moeilijkheid in
den omgang.
Dysteleologie, yr. (Gr.). Leer der
aanwezigheid van doellooze organismen.
Dysthanasie, yr. (Gr.). Moeilijke dood
in tegenstelling met Euthanasie.
Dysthelasie, yr. (Gr.). Belemmering in
het zoogen.
Dystherapeusie, vr. (Gr.). Moeilijke
genezing; Dystherapeuta, mrv., moeilijk
te genezen ziekten; Dystherapeutisch,
moeilijk te genezen ; Dystherapie = Dystherapeusie.
Dysthesie, yr. (Gr.). Onrust der zieken.
Dysthymie, yr. (Gr.). Zwaarmoedigheid,
somberheid.
Dystocie, yr. (Gr.). Het moeilijke baren ;
Dystocologie, vr., leer der moeilijke
geboorten.
Dystrichiosis, yr. Het steken der
ooghaartj es.
Dystrophie, yr. (Gr.). Gebrekkige voeding.
Dystros, m. (Gr.). De maand Maart (bij
de Macedoniërs).
Dystychie, yr. (Gr.). Ongeluk, tegenspoed.
Dysuresie, yr. (Gr.). Moeilijke loozing
der urine, = Difficultas urinae.
Dyticus. Waterkever.

E
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Ecbasis captivi

E.
E. Muntteeken, dat op de munten van
het Duitsche Rijk Dresden, op die van
Oostenrijk Karlsburg, op die van Pruisen
Konigsberg, op die van Frankrilk Tours
beteekent ; op het kompas Est (Fr.)
of East (Eng. ; spr.: lest) = Oost; in
de natuurkunde electriciteit; als Romeinsche getalletter 250; in het toonstelsel de
derde toon der toonladder van den grondtoon c of gerekend.
E. en Eg. = Ergo. Dus, derhalve.
E. afkorting van Erexit, (Lat.). Hij
heeft opgericht ; van Ejus, zijns, diens;
van Eminence, (Fr.), eminentie ; e, voor
klinkers ex (Lat.), uit.
Eagle, (Eng. spr.: iegul). Arend, adelaar,
Noord-Amerikaansche gouden munt van
Da dollars.
Earl, m. (Eng.; spr. : url). Graaf.
Early English, (Eng.; spr. : urlie iengEes1). Eerste tijdvak van den Gothischen
bouwstijl in En eland.
East, (Eng. ; spr. : iest). Oost, het oosten.
Eau, yr. (Fr. ; spr.: oo). Water ; — admirable, bewonderenswaardig water, vergif
der markiezin de Brinvilliers; — ad
e,
inienn
Atheensch water tot reimging van het
hoof d; — cosmitique, schoonheidswater ;
— creole, likeur uit Martinique ; — d'ange,
engelwater; — d'arquebusade (z. a.) ;
—decanl,
kaneelwater ; — de carmes,
carmelieterwater ; — de Cologne, Keulsch
water ; — de fleurs d'willet, anjelierbloesemwater ; — de fleurs d'orange, oranjebloesemwater ; -- de goudron, teerwater ;
— de Javelle, chloorwater, bleekwater
voor het reinigen van linnengoed ; — de

Labarraque = — de Javelle; — de lavande,
lavendelwater; — de Luce, loogzoutwater ;
— de mille fleurs, duizendbloemenwater ;
— de Perse, Perzisch water ; — de senteur,
welriekend water; — de vie (Zie Aqua
vitae) ; — forte, sterk water (Zie Aqua
fortis) ; eaux et foréts (Fr.; spr. : oozeefooree), wateren en bosschen, houtvesterij,
jacht en visscherij.
Ebarbeeren, (Fr.). Oneffenheden wegnemen ; papier afsnijden.
Ebauchage, m. (Fr. ; spr. : eeboosjaazje).
Ruwe bewerking; schetsing ; Ebauche,
vr. (Fr. ; spr. : eeboosj), ruwe schets, ontwerp ; Ebaucheeren, schetsen, ontwerpen.
Ebedmelech, m. (Hebr.). Knecht, dienaar des konings.
Eben-haezer, o. (Hebr.). Steen der
hulp. Zie I Samuel VII, 12; „tot dusver
heeft de Heer ons geholpen."
Ebenus, vr. (Lat.). Ebbenhout, zwart
hout; Ebeneeren, met ebbenhout inleg-

gen; Ebenist, m., schrijnwerker ; Ebdnisterie, yr. (Fr.), het schrijnwerken.
Eberhard, Everard, Evert, m., Eberhardine en Everdine, yr. Zoo sterk als.
een wild zwijn.
Ebibeeren, (Lat.). Uitdrinken.
Ebionieten, mrv. (Van Ebionim de
armen). Joodsch-Christelijke sekte in de
2de eeuw in Palestina, die vasthield aan
de wetten van Mozes en aan de godhead
van Christus twijfelde.
Ebloueeren, (Fr.). Verblinden; Eblouls.,
sant, verblindend.
Ebn, m. (Arab.). Zoon, nakomeling
(woord dat in veel Arabische namen gebruikt wordt).
Eboulement, m. (Fr.; spr.: eeboelman).
Aardstorting, grondverschuiving.
Ebourgeonneeren, (Fr.; spr. : eeboerzjoneeren). Van overtollige oogen en knoppen ontdoen.
Ebranchement, m. (Fr. ; spr. : eebransjeman). Uitdunning (van boomen); Ebrancheeren, uitdunn en.
Ebranlement, m. (Fr. ; spr.: eebranleman). Schudding ; Ebranleeren, doen
schudden, doen waggelen, in beweging
brengen.
Ebrieteit, yr. (Lat.). Beschonkenheid;
Ebriositeit, yr., drankzucht, verslaafdheid
aan den drank.
Ebullieeren, (Lat.). Opkoken, verkoken ;
Ebullitie, yr., opkoking, verkoking ; Ebullitio stomachi of ventriculi, maagzuur.
Ebullioscoop, o. Werktuig tot het bepalen van het alcoholgehalte van sommige
vloeistoffen.
Ebur, o. (Lat.). Elpenbeen, ivoor ;
gebrand ivoor; — ustum album,
—ustm,
wit gebrand ivoor ; — ustum nigrum, beenzwart.
E. C. = Ex Cancellaria. Uit de
kanselarij.
e. c. = exempli causa, (Lat.). Bij voorbeeld.
e. c. = ex commissione, (Lat.). Krachtens
een opdracht.
Ecaille, yr. (Fr.; spr.: eekaaiz). Schelp ;
schub ; schilfer ; schaal van een schildpad.
Ecarlate, yr. (Fr.). Scharlakenrood.
Ecart, m. (Fr. ; spr. : eekaar). In het
kaartspel de ter zijde gelegde kaarten;
Ecartá, o., kaartspel voor twee personen
met 32 kaarten; Ecarteeren, (kaarten) ter
zijde leggen om daarvoor andere to nemen.
Ecaudatus. Zonder staart.
Ecballium. Plantensoort uit de familie
der Cucurbitaceen.
Ecbasis captivi. (Gr.-Lat.). Vlucht
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van den gevangene (het oudste middeleeuwsche dierenepos).
Ecbole, yr. (Gr.). Miskraam ; geheele
verstuiking; Ecbolica, mrv. (Gr.), middelen
voor het afdrijven der vrucht = Abortiva.
Ecbrasma, o. (Gr.). Plotseling zich openbarende huiduitslag, vooral aan den
mond.
Eccanthis, vr. (Gr.). Vleeschuitwas in
den hoek van het oog.
Eccatharsis, vr. (Gr.). Zuivering, afvoering.
Eccathartica, mrv. Zuiverings- of afvoeringsmiddelen.
Ecce' homo ! (Lat.). Zie den mensch!
(Zie Johannes XIX, 5) ; Jezus met de
doornenkroon ; bleek en mager aangezicht.
Eccenosis, yr. (Gr.). Lediging.
Ecchyloma, o. (Gr.). Uitgeperst plantensap.
Ecchymoma, o. (Gr.). Bloedgezwel ;
blauwe plek ; — capitis, bloedgezwel aan
het hoofd ; — neonatorum of recens, bloedgezwel aan het hoofd van pasgeboren
kinderen ; Ecchymosis, yr., bloeduitstorting in het cellenweefsel, onderhuidsche
bloeduitstorting.
Ecchysis, yr. (Gr.). Uitstorting van
sappen.
Ecclesia, yr. (Gr.-Lat.). Kerk ; — baptismalis, doopkerk ; cathedralis (Zie
Cathedraal) ; — filialis, dochterkerk ;
mater, moederkerk ; — metropolitan,
hoofdkerk ; — militans, strijdende kerk ;
pressa, verdrukte, lijdende kerk ; Ecclesiarch, m. (Gr.), kerkvorst, kerkbestuurder;
Ecclesiarchie, yr., kerkelijke macht, heerschappij over de kerk; ecclesia regnans,
heerschende kerk ; Ecclesiastes, m., Prediker (boek van Salomo) ; Ecclesiastica,
mrv., kerkelijke zaken; Ecclesiasticus,
m., geestelijke, in de Vulgata titel van
het boek Jezus Sirach; Ecclesiastiek,
yr., kerkleer ; Ecclesiastisch, kerkelijk,
geestelijk ; ecclesia trzumphans, zegepralende kerk ; — vagans, rondzwervende gemeente; — viduata, verweesde kerk.
Ecclisis, vr. (Gr.). Verstuiking, verrekking.
Eccope, yr. (Gr.). Kwetsing der beenderen door een loodrechten ondiepen
houw.
Eccoprosis, yr. (Gr.). Ontlasting ; Eccoproticon, 0., zacht purgeermiddel;
Eccoprotisch, purgeerend.
Eccremocarpus. Plantensoort uit de
familie der Bignoniaceen.
Eccrinologie, vr. (Gr.). Leer van de
natuurlijke uitwerpsels van het menschelijk
Eccrise, Eccrisis, vr. (Gr.). Het uitwerpen, de uitdrijving; afscheiding van

Echaudi

de ziektestof vooral door de urine en
het zweeten; Eccritisch, wat die afscheiding betreft.
Eccyclema, o. (Gr.). In de Oudgrieksche
schouwburgen een werktuig op wielen
dat tot de veranderingen van tooneel gebruikt werd, vooral om het inwendige
van een huis te vertoonen.
Ecdarsis, yr. (Gr.). Het kneuzen ; het
schaven der huid.
Ecdemiomanie, yr. (Gr.). Zucht om
naar het buitenland te gaan ; Ecdemlonosos, yr., ziekelijk verlangen naar het
buitenland in tegenoverstelling met Nostalgie.
Ecdosis, yr. (Gr.). Bodemerij (z.a.).
Ecechirie, vr. (Gr.). Wapenstilstand in
het oude Griekenland gedurende de
nationale spelen.
Echafaud, m. (Fr.; spr. : eesjafoo).
Schavot ; Echafaudage, m. (Fr.; spr.:
eesjafoodaazje), steiger bij het bouwen.
Echalas, m. (Fr. ; spr. : eesjala). Boonenstaak, wijngaardstaak, hopstaak; Echa..
lasseeren, met zulke staken voorzien.
Echalote, yr. (Fr.; spr.: eesjalot). Sjalot,
soort van look.
Echampeeren, (Fr.) Door licht en schaduw op den voorgrond doen treden (bij
het teekenen en schilderen).
Echancreeren. Aan de randen rond
insnijden ; Echancrure, vr. (Fr.; spr. :
eesiankruur), ronde insnijding van den
rand.
Echange, m. (Fr.; spr. : eesjanzje), (Eng.)
exchange, barter, (D.) Tausch, (Ital.)

scambio, baratto, (Sp.) cambio, trueque.
Ruil, uitwisseling ; Echangeable, (spr.:
eesjanzjable), ruilbaar,. uitwisselbaar ;
Echangeeren, verruilen, uitwisselen.
Echanson, m. (Fr. ; spr. : eesjanson).
Schenker.
Echantillon, m. (Fr. ; spr. : eesjantiion),
(Eng.) sample, pattern, (D.) Muster, Probe,
(Ital.) campione, mostra, (Sp.) muestra.
Monster, staal.
Echappade, yr. (Fr. ; spr. : eesjafipaad).
Missnede bij het graveeren ,0 Echappatoire, yr. (Fr. ; spr. : eesjappatoaar), uitvlucht; Echappeeren, ontsnappen, ontkomen, ontvallen; Echappement, m. (Fr.;
spr. : eesjappeman), ontsnapping, schakelrad in een horloge.
Echarde, yr. (Fr. ; spr. : eesjard). Splinter die in het vel dringt.
Echarpe, yr. (Fr.; spr.: eesjarp). Sjerp ;
omslagdoekje ; draagband; Echarpeeren,
een dwarsen houw toebrengen, onhandig
voorsnijden, van ter zijde beschieten. Zie
En echarpe.
Echaude, m. (Fr. ; spr. : eesjoodee). Soes,
(gebakje).
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Echauffeeren, (Fr.). Verhitten, warm
loopen.
Echiance yr. (Fr.; spr.: eesjeeans),
(Eng.) maturity, (D.) Verfalltag, (Ital.)
scadenza, (Sp.) vencimiento. Vervaldag
van een
Echec, m. (Fr.; spr.: eesjek). Schaak ;
nadeel; mislukking; Echecs, mrv. de figuren op het schaakbord.
En4chec.
Echelle, vr. (Fr.; spr.: tested). Ladder;
toonladder; schaal op landkaarten,enz.;
peilschaal; Echelles, mrv., havens in het
westen van Klein-Zzie (Levant); Echelspeculant in effecten.
Her,
Echemythie, vr. (Gr.). Kunst van te
luisteren en te zwijgen, stilzwijgendheid.
Echeveau, m. (Fr.; spr.: eesjevoo).
Streng garen.
Echevin, m. (Fr.; spr.: eesjevijn). Schepen, wethouder.
Echidna, yr. (Gr.). Waterslang, adder.
Echimyidae. Familie der knaagdieren.
Echin, m. (Turksch). Lijfarts.
Echinantiet, m. (Gr.). Versteende egel;
Echiniet, m., zeeegelster ; Echinodermen mrv., stekelhuidige straaldieren;
Echinolde, m., zeeegel; Echinophthalmie, yr., egeloogigheid, soort van oogontsteking.
Echiquier, m. (Fr. spr.: eesjikiee). Schaakbord.
Echites. Plantensoort uit de familie
der Apocynaceeen.
Echo, yr. (Gr.). Weergalm, weerklank,
herhaaldelijk weerkaatst geluid; Echolane, yr., herhaling der woorden welke
een ander persoon uitgesproken heeft;
Echonisch, weergalmend.
Echoscopie, yr. (Gr.). = Auscultatie;
Echoscopium, o. = Stethoscoop.
Eckart of Eckhart, m. (Oudduitsch).
Die sterk is met het zwaard.
Eclair, m. (Fr. ; spr.: eekleer). Bliksemstraal; Eciairage, m. (Fr.; spr.: eekleeraazje), verlichting; Eciairceeren, ophelderen, duidelijk maken; Eciaircissement,
m. (Fr.; spr.: eekleersiesman), opheldering,
verduidelijking; Eciaireeren, verlichten;
Eciaireur, m., veldontdekker, soldaat die
op verkenning uit is.
Eciampsia of Eclampsis parturientium, (Gr.-Lat.). Krampen bij barende of
zwangere vrouwen ; syncoptica, kraamvrouwenkramp vergezeld van flauwten;
toxica, kramp tengevolge van vergiftiging.
•
Eclat, m. (Fr.; spr.: eecla). Splinter,
scherf ; knal, losbarsting ; opzien, ruchtbaarheid; glans, schittering ; Eclatant,
schitterend; Eciats de rare, schaterlach ;
Eclateeren, losbarsten, ruchtbaar worden.
Eclecticisme, o. (Gr.). Het streven om

Ecoute

uit verscheidene dingen het beste te
kiezen, vooral uit wijsgeerige begrippen ;
Eciecticus, m., wijsgeer die geen eigen
wijsgeerig stelsel op bouwt, maar die uit de
n
reeds bestaande wijsgeerige
stelsels die
stukken kiest die hem het best toelijken;
Eclectisch, uitkiezend.
Eclips, yr. (Gr.). Verduistering van een
hemellichaam ; Eclipserion, o., werktuig
om zons- en maansverduisteringen aanschouwelijk te maken; Eclipseeren, verduisteren, wegsluipen; Eclipsis, yr. =
Eclips; Ecliptica, yr., cirkel waarin de
eclipsen plaats hebben, zonsweg.
Eclisse, yr. (Fr.; spy.: eeklies). Spalk ;
railstootplaat.
Ecloge, vr. (Gr.). Keuze; herderslied,
landelijk gedicht.
Eclysis, yr. (Gr.). Bevrijding; bezwijming.
Ecole, yr. (Fr.). School; — ur application,
leer- of oefenschool; — de droll, faculteit der
rechtsgeleerdheid ; — de midecine, faculteit
der geneeskunde ; — des beaux-arts, academie voor schoone kunsten; — des mines,
school voor het mijnwezen; — laique,
neutrale school, openbare lagere school;
— militaire, opleidingsschool voor officieren;
mutuelle, school waar de leerlingen
elkander onderwijzen volgens het stelsel
van Bell en Lancaster; — normale, school
waar leeraren voor het middelbaar en
hooger onderwijs opgeleid worden • —
normale primaire, kweekschool voor onder'
wijzers—polytechnique,
;
technische hoogeschool; primaire, lagere school; —
secondaire, middelbare school, hoogere
burgerschool;
viterinaire, veeartsenijschool.
e continents, (Lat.). Dadelijk, terstond.
e contrario, (Lat.) = au contraire (z.a.).
Ecoperche, yr. (Fr.; spr. ; eekoopersf).
Kraanbalk.
Ecorche, m. (Fr.; spr.: eekorsjee). Afbeelding van een mensch zonder hued
waarop de spieren zichtbaar zijn; Ecorcheeren, villen, de hued afstroopen, het
vel over de ooren halen, radbraken (een
taal) ; Ecorcheur, m. (Fr. ; spr.: eekorsjeur), vilder, afzetter; Ecorcheurs, mrv.,
roovers die in de I4de eeuw een gedeelte
van Frankrijk onveilig maakten.
Ecorneeren, (Fr.). De horens afstooten;
verminderen; aanspreken (een kapitaal).
Ecornifleur, m. (Fr.). Tafelschuimer.
Ecorticatus, (Lat.). Zonder schors.
Ecossaise, yr. (Fr.: spr.: eekosseez).
Schotsche vrouw, Schotsche dans.
Ecostatus, (Lat.). Zonder ribben.
Ecoute, yr. (Fr. ; spr.: eekoet). Luisterplaats, ltustergang; schoot aan een zeil;
Ecoutez I Luister eens!
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Ecoutille, vr. (Fr. ; spr. : eekoeti:). Luik
in het dek van een sclup.
Ecouvillon, m. (Fr. ; spr.: eekoeviion).
Kanonwisscher, ovendwel
Ecphonese, Ecphonesis, yr. (Gr.). Uitroep.
Ecphora, yr. (Gr.). Het uitdragen van
het lijk om het te begraven; lossing.
Ecphractica, mrv. (Gr.). Middelen voor
het oplossen of wegnemen van ver.stoppingen ; Ecphractisch, openend, oplossend • Ecphraxis, yr.. doorbreking,
iediging, verdunning.
Ecphronia maniaca, (Gr.-Lat.). Krankzinnige razernij = Delirium maniacum;
—melancholica, krankzinnige zwaarmoedigheid. Zie Monomanie.
Ecphrosyne = Ecphronia.
Ecphyma, o. en Ecphysis, yr. (Gr.).
Uitwas, \bochel.
Ecpiesis, yr. (Gr.). Uitpersing van plantensappen ; schedelbreuk ; Ecpiesma, o.,
uitgeperst plantensap, schedelbreuk ; Expiesme, o., het uitpuilen der oogen.
Ecplexis, yr. (Gr.). Bedwelming.
Ecpneusis, yr. (Gr.). Uitademmg. Zie
Exspiratie.
Ecptoma, o. (Gr.). Verrekt lid; Ecptosis,
yr. (Gr.), verwijdering, het verrekken
van een lid, verbanriins.
Ecpyema, o. (Gr.). Etterende wond.
Ecpyrose; Ecpyrosis, vr. (Gr.). Verbranding, het vernielen door vuur.
Ecran, m. (Fr.). Vuurscherm ; lichtscherm.
Ecraseeren, (Fr.). Verpletteren ; plat
trappen; overrijden; Ecrasez l'infame,
trap de eerlooze (het bijgeloof) dood (gezegde van Voltaire).
Ecreteeren, (Fr.). Den kam wegnemen;
platschieten.
Ecrhythmus = Arrhythmus.
Ecrire, (Fr.). Schrijven ; Ecritoire, yr.
(Fr.; spr. : eekrietoaar), inktstel; Ecriture,
yr., schrift; Ecrivailleur, m., veelschrijver, knoeier; Ecrivain, m., schrijver van
letterkundige werken.
Ecru, (Fr.). Ruw (van zijde of garen).
Ecsarcoma, o. (Gr.). Vleezige uitwas,
wild vleesch ; — ulceris (Zie Caro luxurians); Ecsarcosis, yr., vorming van wild
vleesch.
Ecstase en Ecstasis, yr. (Gr.). Verrukking, hoogste graad van geestdrift ;
Exstasis iridis, uitwas van het regenboogvlies in het oog ; — voluptuosa, wellustige verrukking; Ecstaseeren, verrukken ; Ecstatisch, verrukt, dwepend.
Ectasi(m)ometrum, o. Toestel voor
het meten van rekbaarheid; Ectasis, yr.
(Gr.), uitrekking, verlenging van een
klinker.

Eddy-water
Ectenie, vr. (Gr.). Het algemeene kerkelijke gebed der Grieksche Catholieken.
Ecthesis. vr. (Gr.). Uiteenzetting, uitlegging.
Ecthetobrephotropheum en Ecthetotropheum, o. (Gr.). Vondelingshuis, gesticht tot verpleging van verlaten kinderen.
Ecthlimma, o. (Gr.). Beschadiging der
huid door drukking of wrijving ; wolf
(ziekte).
Ecthlipse, o., Ecthlipsis, yr. (Gr). Het
uitstooten van een of meer letters =
Elisio; het wonden door drukking en
wrijving.
Ecthyma = Exantheem.
Ecthymosis, yr. (Gr.). Verhitting van
het bloed.
Ectillotica, mrv. (Gr.). Middelen om
haren uit te trekken.
Ectomias en Ectomos, m. (Gr.) =
Castraat en Eunuch.
Ectopie, yr., Ectopisis, yr. en Ectopisme, o., (Gr.). Verstuiking; ziekelijke
verandering der ligging van een lichaamsdeel.
Ectrimma, o. (Gr.). Het wonden door
wrijving ; plek waar de huid door wrijving gekwetst is.
Ectropium, (Gr.). Het omkeeren der
oogleden.
Ectrosis, yr. en Ectrosmus, o. (Gr.),
= Abortus , Ectrotica = Aboriiva ; Ectrotisch, een miskraam veroorzakend.
Ectylotica, mrv. (Gr.). Middelen tegen
eeltknobbels en eksteroogen.
Ectypa (n.l. gemma of scalptura) vr.
(Lat.). Gesneden steen met opgewerkt
beeld (zooals b.v. de camee).
Ectypographie, yr. (Gr.). Hoogetsing ;
hoogdruk voor blinden = Reliefdruk ;
Ectypum, o. (Lat.), afdruk.
Ecu, m. (Fr.). Geldstuk van 3 of van
5 francs; wapenschild.
Ecueii, m. (Fr.; spr. :. eekuii). Klip.
Ecumeur, m. (Fr.). Eig. afschmmer ;
zeeschuimer; tafelschuimer ; letterdief.
Ecusson, m. (Fr.). Wapenschild ; Ecuyer,
m. (Fr. ; spr.: eekwiejee), schildknaap, stalmeester, kunstrijder; — tranchant, voorsnijder aan een vorstelijke tafel.
Eczema en Eczesma, o. (Gr.). Eig. het
opbruisen, opborrelen; huiduitslag.
Ed = Editio, (Lat.). Uitgave, oplage.
Ed = Edidit, (Lat.). Hij heeft uitgegeven ; Edd. = Ediderunt, zij hebben
uitgegeven.
Edaciteit, yr. (Lat.). Vraatzucht; Edax,
m., ureter.
Edda, yr. Twee verzamelingen van de
goden- en heldensagen der oude Scandinaviers.
Eddy-water. (Eng.) Kielwater.

Ede, bibe, hide
Ede, bibe, lude, (Lat.). Eet, drink, speel.
Eden, 0, (Hebr.) Aardsch paradijs.
Edgar, (Eng.). Beschermer van het bezit.
Edhemiet, m. Mohamedaansche monnik.
0 diametro, (Lat.). Volgens de middellijn, lijnrecht tegenovergesteld.
Edict en Edictum, (Lat.). Bevelschrift,
verordening, besluit ; Edict van Nantes,
besluit ten gunste der Protestanten door
koning Hendrik IV in 1598 gegeven en
door Lodewijk XIV in 1685 herroepen ;
Edictales (litterae), dagvaarding voor
het gerecht die van de overheid uitgaat;
Edictum aedilitium, verordening der
aedilen, (zie Aedilis); — demolitorium,
bevel tot slooping; — peremptorium, bevel waaraan terstond gevolg gegeven
moet worden ; — perpetuum, een altijd
geldig gebod of wet; — provinciale, provinciale verordening ; — restitutorium,
bevel tot herstelling of teruggave ; —
successorium, wet op de erfopvolging ; —
temporale, verordening die slechts voor
een bepaalden tijd geldig is ; — Theodorici,
wetboek door Theodorik, koning der
Oost-Gothen (493-526), in 50o in Italic
ingevoerd; het bleef slechts korten tijd
van kracht, daar het in 554 n. C., na de
verovering van Italic door Narses, op
bevel van Justinianus door het Corpus
Juris (z.a.) ward vervangen ; — urbanum,
te Rome bekendgemaakte verordening.
Edeeren, (Lat.). Uitgeven, bekend maken, laten drukken ; uitleveren ; Editie,
yr., uitgave of oplage van een boek ;
Editio princeps, eerste uitgave van een
schrijver der oudheid na de uitvinding
der boekdrukkunst ; beste, voortreffelijkste
uitgave; Editor, m., uitgever; Editorieel,
van den uitgever uitgaand of hem betreffend.
Edifiant, (Fr.; spr.: eediefzean). Stichtelij k.
Edmund, (Eng.). Beschermer van het
vermogen.
Edoctie, yr. (Lat.). Onderricht.
Edosseeren, (Fr.). De bovenlaag wegnemen; perkament glad schaven.
Edredon, m. (Fr.). Eiderdons; dekbed.
Eduard, (Eng. Edward) = Edmund.
Educatie, yr. (Fr.). Opvoeding ; Educator, m. (Lat.), opvoeder.
Eductum, m. (Lat.). Uittreksel.
Edulcoratie, yr. Verzoeting, ontzuring ;
Edulcoreeren, verzoeten, ontzuren.
Edulia, mrv. (Lat.). Eetwaren.
e duobus malls minimum eligendum
est, (Lat.). Van twee kwaden moet men
het minste kiezen.
E duur. Toonaard waarin e de grondtoon is met vier kruisen, namelijk voor
de tonen f, g, c en d.
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Edwin, (Eng.). Vriend van het bezit,
vriendelijke gastheer.
Efendi, m. (Turksch.). Heer, titel van
ambtenaren, geleerden, uitleggers der
wetten.
E E, (Eng.) = Errors excepted. Vergissingen voorbehouden.
Effaceeren, (Fr.). Uitwisschen, uitvegen.
Effect, o. (Lat.). Uitwerking, gevolg;
kracht, indruk ; handelspapier, verhandelbaar aandeel, obligatie; Effecten, mrv.
(Fr.) fonds publics, titres, valeurs, (Eng.)

stocks, funds, (D.) Effekten, Wertpapiere,
(Ital.) effetti, fondi, (Sp.) efectos; Effectief, werkelijk, wezenlijk; Effectief, o.,
aantal militairen die werkelijk dienst doen,
sterkte van een leger; Effectueeren,
(Fr.) effectuer, (Eng.) to execute, (D.) ausfuhren, (Ital.) eseguire, (Sp.) ejecutar, uitvoeren, ten uitvoer brengen.
Effeminatie, yr. (Lat.). Verweekelijking,
verwijfdheid ; Effemineeren, verweekelijken, verwijfd maken.
Effendi. Zie Efendi.
Effervescentia, mrv. (Lat.). Opbruisende
middelen ; Effervescentie, yr., opbruising,
gisting ; Effervesceeren, opbruisen.
Effestucatie, yr. Zinnebeeldige overgave van een onroerend goed.
Effet, m. (Fr. ; spr.: effee). Uitwerking;
op het biljart een zijdelingsche stoot.
Efficaciteit, Yr. (Lat.). Doeltreffendheid,
goede uitwerking.
Efficiens. Zie Causa; Efficient, werkdadig ; Efficientie, yr., werkdadigheid ;
Efficeeren, bewerken.
Effigies, yr. (Lat.). Beeltenis, beeldenaar.
Zie In effigie.
Effila. Zomersproeten.
Effileeren, (Fr.). Uitrafelen; Effilure,
yr., het uitgerafelde.
Efflatie, yr. Oprisping.
Effleureeren, (Fr.). Even aanraken
ter loops bespreken.
Effloresceeren, (Lat.). Uitbotten ; uitslaan (op de huid) ; Efflorescentia scorbutica, netelroos ; Efflorescentie, yr.,
uitbotting, bloei, bloeitijd, huiduitslag, het
verweeren, het verschijnen van zoutkristallen aan de oppervlakte van vaste
lichamen, b.v. van salpeter op muren;
eigenschap van sommige lichamen om
bij het kristalliseeren in de hoogte te
gaan langs de wanden van het vat.
Effluentie, yr. (Lat.) Uitstrooming van
een onzichtbare vloeistof ; Efflueeren,
uitstroomen, vervloeien.
Effluvia, mrv. (Lat.). Uitstroomingen,
uitwasemingen.
Effoceeren, (Lat.). Verstikken, worgen.
Effodeeren, (Lat.). Uitgraven; Effossie,
vr., uitgraving.
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Effort, m. (Fr.; spr.: effoor). Krachtsinspanning, poging.
Effractie, vr. (Lat.). Inbraak ; geweld•
dadige beleediging van den schedel ;
Effractio carceris, het uitbreken uit de
gevangenis ; Effractor, m., inbreker.
Effrayant, (Fr. ; spr.: elfreejan). Verschrikkelijk, ijselijk ; Effrayeeren, schrik
aanjagen, bang maken.
Effrenatie, yr. (Lat.). Teugelloosheid.
Effringeeren, (Lat.). Openbreken ; inbreken.
Effronte, (Fr.). Onbeschaamd; Effronterie, yr., onbeschaamdheid.
Effroyable en Effroyablement, (Fr. ;
spr.: efroajableman). Verschrikkelijk, ontzettend.
Effugeeren, (Lat.). Ontvluchten.
Effulguratie, yr. (Lat.). Het oplichten
(helder worden), bliksemen.
Effundeeren, (Lat.). Uitgieten, uitstorten ; Effusie, yr., uitgieting, uitstorting,
innigheid ; Effusus, uitgespreid (plantkunde).
Ef-opening, yr. De beide insnijdingen
aan den bovenkant eener viool, die op
een f gelijken.
e. g. = exempli grata, (Lat.). Bij
voorbeeld.
Egaal, (Fr.). Gelijk, even groot ; gelijkmatig ; onverschillig ; Egaleeren, evenaren;
Egalisatie, yr., gelijkmaking ; Egaliseeren, gelijk maken; Egalite, yr., gelijkheid;
Philippe Egan* republikeinsche naam
van den hertog van Orleans, die de vader
is van Lodewijk Philips, koning van
Frankrijk; Egalitaire, voorstander van
volkomen maatschappelijke en staatkundige gelijkheid.
Egard, m. (Fr.; spr.: eegaar). Achting,
inschikkelijkheid.
Egarement, m. (Fr. ; spr.: eegaarman).
Afdwaling ; verstandsverbijstering ; Egareeren, doen afdwalen, verleggen, zoekmaken.
Egayeeren, (Fr.). Opvroolijken.
Egbert, m. Degene die door zijn zwaard
beroemd is.
Egereeren, (Lat.). Afvoeren; Egest,
m., uitvloeiing, het afgevoerde ; Egestie,
vr., lediging, stoelgang.
Egeria, (Lat.). Naam eener nimf wier
raad, volgens de overlevering, de Romeinsche koning Numa Pompilius bid zijn
wetgeving op het gebied van den godsdienst inwon ; wijze raadgeefster van een
vorst.
Egestas, yr. (Lat.). Behoeftigheid, diepe
armoede.
Egg flip, (Eng.). Eierpunch.
Egide, Aegide, Aegis, yr. (Gr.). Bij
Homerus het schild van Jupiter met

Elabeeren
den Medusakop en andere versierselen.
Lateren leidden Aegis of van Aex, vr.
(Gr.), d. i. geit en verhaalden dat Jupiter
in den strijd tegen de Titanen zich van
het ondoordringbare vel der geit Amalthea (z. a.) als schild zou hebben bediend.
Volgens anderen was het een monster
evenals de Chimera (z. a.), dat door
Minerva werd gedood, die sedert het vel
als harnas droeg ; bescherming.
Eginhard, (Oudduitsch). Man van beproefde trouw.
Eglandeeren. Klieren wegsnijden.
Fglantine, yr. (Fr.). Wilde roos.
Eglise, vr, (Fr.). Kerk.
Ego, (Lat.). Ik ; Egoisme, o., zelfzucht,
baatzucht ; Egoist, m., zelfzuchtige, baatzuchtige ; Egolstisch, zelfzuchtig; Egotisme, o., gewoonte om steeds over zich
zelven te spreken en zich alleen met zich
zelven bezig te houden.
Egon, m. (Oudduitsch). De trouwe.
Egorgeeren, (Fr.). De keel afsnijden,
vermoorden, ombrengen; Egorgeur, m.,
moordenaar.
Egotheisme, o. Zelfvergoding.
Egout, m. (Fr. ; spr.: eegoe). Riool;
Egoutier, m. (Fr. ; spr.: eegoetjee), rioolruimer.
Egregius, (Lat.). Uitmuntend, heerlijk.
Egreneeren, (Fr.). Uitkorrelen; afristen;
katoen van vuilnis ontdoen.
Egressus, m. (Lat.). Uittreding; landing.
Egyptien, m. (Fr. ; spr.: eezjiepsiain).
Egyptenaar ; Egyptiens, mrv., zigeuners.
Eh bien ! (Fr. ; spr : eebiain). Welnu!
Ehni, (Zwitsersch). •Grootvader.
Ehretia. Indische struik uit de familie
der Aspenfoliaceen.
Eidograaf, m. (Gr.). Werktuig om prenten aftedrukken.
Eidolon. Zie Idool.
Einheriers, mrv. De gesneuvelden, de
in Walhalla vertoevende helden.
Eirene. Zie Irene.
Eisagoge. Zie Isagoge.
ej. = ejusdem.
Ejaculatie, yr. (Lat.). Uitspuiting; schietgebed ; Ejaculeeren, uitspuiten.
I3jalet, o. (Turksch). Regeeringsgebied
van een beglerbeg (z. a.) met twee of
drie paardestaarten.
Ejiceeren, (Lat.). Uitwerpen, uitstooten ;
Ejectie, yr., uitwerping, uitstooting.
Ejulantes, mrv. (Lat.). Huilers (scheldnaam der Wederdoopers).
Ejureeren, (Lat.). Afzweren.
Ejusdem (anni of mensis). (Lat.). Van
hetzelfde jaar of dezelfde maand.
El = Elector, m. (Lat.). Keurvorst.
Elabeeren, (Lat.). Ontsnappen, ontkomen ; vervloeien, verloopen.
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Elaboraat, o. (Lat.). Het verwerkte, het
werk dat gereed is ; Elaboratie. yr., bewerking ; Elaboreeren, verwerken, zorgvuldig bewerken, uitwerken.
ElaeTs. Plantensoort uit de famine der
palmen.
Elaeodorisch, (Gr.). Oliebesparend, voor
olie in de plaats tredend ; Elaeographisch,
met olie geschreven of geschilderd ; Elae•
oliet, m.,oliesteen ; Elaeosaccharum,
o., suikerolie; Elaeothesion, o., bij de
Grieken en Romeinen de kamer in groote
badinrichtingen waar de olien en reukwerken werden bewaard en de bezoekers
zich lieten zalven.
Elaldine, yr. Vetachtige stof die verkregen wordt als men olien met salpeterzuur kwikoxyde behandelt ; Elaine, yr.,
hoofdbestanddeel van olie.
Elan, m. (Fr.). Aanloop, sprong ; vuur,
ijver; opwelling.
Elanguesceeren, (Lat.). Verslappen.
Elaphebolion, m. (Gr.). Negende maand
van het Attische jaar, (de tweede helft
van Maart en de eerste helft van April)
waarin de Elaphebolien, eig. de hertenjacht, het hertenschieten (feesten ter eere
van Artemis) (z. a.) gevierd werden.
Elapso termino, (Lat.). Na afloop van
den termijn ; Elapsus uteri, m., uitzakking der baarmoeder.
Elargeeren, (Fr.). Wijder maken, uitbreiden.
Elasmobranchii, mrv. Haaien. Zie
Selachil.
Elasmognathus. Met den tapir verwant
dier.
Elasmotherium. Neushoorn uit het
diluviale tijdperk.
Elasticiteit, yr. (Gr.). Veerkracht, spankracht; Elasticiteitsaanwilzer, m., barometer aan de luchtpomp om de spankracht
der lucht die zich onder die pomp bevindt
te bepalen; Elastiek, veerkrachtig. Zie
Gummi elasticum.
Elateer, m. (Gr.). Springdraad; Elateriet, o., veerkrachtig aardpek.
Elaterium, o. (Gr.). Wilde komkommer,
sterk werkend purgeermiddel.
Elaterometer, m. (Gr.). Veerkrachtmeter, werktuig om de spankracht der
dampen te bepalen.
Elatie, yr. (Lat.). Verheffing, hoogmoed,
opgeblazenheid.
Elatiet, m. (Gr.). Versteend dennenhout.
Elbeuf, m. (Fr.). Stad in het departement
der Beneden-Seine, waar fijn laken gefabriceerd wordt, dat denzelfden naam
draagt.
Elci, m. (Turksch). Gezant.
Eldorado, o. (Sp.). Eig. El Dorado, het
goudland, luilekkerland.

Electricitelt

Eleatische school, vr. Wijsgeerie
school zoo *enoemd naar de stad Elea m
Lucanie (Zind-Italie); de voornaamste vertegenwoordigers dezer school 4n x° Xsnophanes van Colophon, (op de kust van
Klein-Azie) geb. t 570 v. C., die bilna
Ioojaar leefde. Toen na de vernietigm g
van het Lydische rijk in 549 v. C., (Zi e
Cresus) de Klein-Aziatische Grieken
onder Perzische heerschappij kwamen,
verliet X. zijn vaderstad en vestigde zich
na lang omzwerven te Elea; 2° Parmenides, van Elea, geb. f 52o v. C.; 3°
Zeno van Elea, een Ieerling van den vorige
en ongeveer 25 jaar jonger; 4° Melissus
van Samos, die als admiraal der Samiers
in 441 v. C. tegen de Atheners onder
Pericles streed.
De Eleaten verkondigen het monisme of
de eenheidsleer; volgens hen is het heelal
een volstrekte eenheid, (dus geen samengestelde eenheid). Daar deze leer geheel
in strijd is met hetgeen de mensch waarneemt, leert Parmenides dat de kennis
die wij door de zintuigen verkrijgen niets
dan schijn is, terwijl de ware kennis door
de rede wordt verkregen.
Eleazar, m. (Heb.). Hulp Gods.
Elect. = Electuarium.
Electeur, m. (Fr.). Kiezer ; keurvorst;
Electie, yr., verkiezing, keuze ; Electief,
door verkiezing benoemd; Elector
Electeur; Electorale wol, vr., wol uit de
keurvorstelijke schaapskooien ; Electoraat, o., keurvorstendom.
Electriciteit, yr. De door wrijving, verwarming of chemische aantrekking der lichamen ontstaande kracht welke het eerst
op gewreven barnsteen (Electron, o. Gr.)
waargenomen is; Electriciteitsaanwilzer,
m., toestel om de electriciteit in den dampkring aan te wijzen ; Electricien, m. (Fr.),
degene die zich met de praktische toepassing
der electriciteit bezig houdt; Electriseeren,
electriciteit opwekken, in geestdrift brengen, bezielen ; Electriseermachine, vr.,
werktuig tot het opwekken van wrijvingselectriciteit; Electrochemisme, o., leer
van den samenhang der electrische en
chemische verschijnselen ; Electrocultuur, vr., toepassing der electriciteit op
den landbouw ; Electrode, yr., de in een
vloeistof gedompelde pool eener galvanische kolom ; Electrodiagnostiek, vr.,
gebruik der electriciteit tot diagnostische
(z. a.) doeleinden ; Electrodynamiek, vr.,
leer van de inwerking der electrische
stroomen op elkander en op het magnetisme (Zie Ampere); Electrogeen, o.,
oorzaak der electrische werking; Electrolyse, vr., ontleding van chemische
verbindingen in hare bestanddeelen door
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middel der electriciteit; Electromagnetische telegraaf, vr., telegraaf die door
electriciteit en magnetisme in beweging
gebracht wordt; Electromagnetisme, o.,
samenhang der electrische en magnetische
verschijnselen; • Electrometallurgie, yr.,
toepassing der electriciteit bij het winnen van metalen; Electrometeoor, o.,
electrisch verschijnsel in den dampkring ;
Electrometer, m., electriciteitsmeter ;
Electromotor, m. ; opwekker van electriciteit; Electron, o. (Gr.), barnsteen; bij
de ouden een metaalmengsel van ongeveer 4 deelen goud en een deel zilver ;
Electronegatief heet bij een ontleding
door middel van electriciteit dat bestanddeel dat zich naar de positieve pool van
den draad begeeft, terwijl het andere
bestanddeel, dat naar de negatieve pool
gaat, electropositief heet ; Electrophoor,
m., electriciteitsdrager, harskoek die dient
om electriciteit te verzamelen en over te
brengen ; Electroplastiek, yr. = Galvanoplastiek ; Electropunctuur, yr., het
prikken met geelectriseerde naalden (Zie
Acupunctuur) ; Electroscoop, o., werktuig om de aanwezigheid van electriciteit
aan te toonen; Electrostatiek, yr., leer
van de wetten der electriciteit in den
toestand van rust; Electrotechniek, yr.,
kunstmatige opwekking en toepassing der
electrische kracht; Electrotherapie, yr.,
geneeswijze door middel van electriciteit;
Electrovegetometer, m., werktuig om
den invloed der electriciteit op den groei
der planten aan te toonen.
Electuarium, o. Likkepot ; — tenue,
half vloeibare likkepot.
Electus, m. (Lat., mrv. Electi). Gekozene.
Eleemosynarius, m. (Gr.). Aalmoezenier ; Eleemosyne, yr. (Gr.). Aalmoes.
Elefant. Zie Olifant.
Elegant, (Lat.). Sierlijk, net, keurig,
welgemanierd; Elegante, elegantamente, (Ital.), met sierlijkheid, keurigheid ;
Elegantle, yr., sierlijkheid, netheid, keurigheid.
Elegie, vr. (Gr.). Treurzang, klaaglied ;
Elegisch, weemoedig, treurend, klagend.
Eleeson, Eleeson, (Gr.). Ontferm u over.
Zie Kyrie.
Element, o. (Lat.). Grondstof ; levensvoorwaarde (b.v. reizen is zijn element,
d.i. voor hem bestaat het genot des levens
in het reizen); Elementair, wat tot de
beginselen behoort; Elementaire Analyse, yr., ontleding van een lichaam in
zijn oorspronkelijken toestand; Elementair boek, o., boek voor beginners; Elementairegeesten, mrv., geesten die
volgens middeleeuwsche begrippen in de

Elêve

vier elementen aanwezig waren; Elementaire kracht, vr., natuurkracht ; Elementair onderwijs, o. aanvangsonderwijs,
lageronderwijs; Elementen, mrv., vroeger onderscheidde men er vier : aarde,
water, lucht en vuur; in de chemie verstaat men thans onder element elke stof
die voorloopig als onontbindbaar beschouwd wordt.
Elemi, o., Elemigom, vr. Men onderscheidt twee soorten : elemi occidentale,
Westindische (onechte) en elemi orientate,
Oostersche (echte).
Elen. Dier dat tot de familie der herten
behoort.
Elenchus, m. (Gr.). Tegenbewijs, wederlegging, wraking; inhoudsopgave, register ; — nominalis, berisping door een
prediker aan onder zijn gehoor aanwezige
personen toegediend ; Elenctiek, yr., kunst
van overreding en wederlegging.
Eleonore, yr. De medelijdende.
Eleoprosphora, yr. (Gr.). Gift uit medelijden.
Eleos, m. (Gr.). Medelijden.
Elephantiasis, yr. (Gr.), Elephanticus
en Elephantinus (morbus). Boosaardigste en walgelijkste soort van melaatschheid, waarbij de huid met knobbels overdekt wordt die haar het voorkomen geven
van het vel van een olifant ; zij komt
vooral in Westindie voor. Zie Lepra.
Elephantomachos, m. (Gr.). Bevechter
van olifanten ; Elephantophaag, eter van
olifantsvleesch ; Elephas, m. (Gr.), olifant.
Elettaria. Plantensoort uit de familie
der Zingiberaceen.
Eleusine. Plantensoort uit de familie
der Gramineen.
Eleusis, (Gr.). Stad in Attica ten noordwesten van Athene ; Eleusinien of Eleusinische Mysterien, mrv., geheime godsdienstige plechtigheden ter eere der godin
Demeter (Ceres) te Eleusis.
Eleutheria, yr. (Gr.). Vrijheid, vrijd
regeering van een onafhankelijken staat;
Eleutheriologie, yr., leer van de vrijheid
van den wit; Eleutheriomanie, vr., vrijheidsroes, vrijheidswoede ; Eleutherionomie, yr., wetgeving van den vrijen
wit, zedelijke wetgeving.
Elevateur, m. (Fr.), Elevator, m. (Lat.).
Hijschmachine; Elevatie, yr., verheffing;
opheffing van den kelk en de hostie in
de mis ; hoogte eener ster; machtsverheffing ; hoek dien een stuk geschut maakt
met het horizontale vlak ; Elevatorium,
o. (Lat.), werktuig om voorwerpen op te
lichten, in de hoogte te brengen; heftang.
Eleve, m. (Fr. ; spr.: eeleev). Leerling,
kweekeling; Eleveeren, (Fr.), verheffen,
ophijschen, doen opstijgen; bevorderen ;
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hooger maken, optrekken; opwerpen ;
ooeden, aankweeken, aanfokken.
Elf, m. en Elfe, vr. In de Scandinavische mythologie een geest dien men in
de lucht of in de aarde aanwezig dchtte.
Eiger (Aalgeer), m. Harpoen die op een
hark gelijkt.
Elgin Marbles, mrv. (Eng. ; spr. : eldzjin maabuls). Kostbare verzameling van
kunstwerken, die lord Elgin, Engelsch
diplomaat en oudheidkenner (1769 — 1842),
in Griekenland verzameld en naar Londen
gezonden heeft. Deze kunstwerken zijn
voor een groot deel afkomstig van de
gebouwen op de Acropolis (z.a.) van
Athene ; er bevinden zich o. a. de beelden
uit de gevelvelden van het Parthenon
onder, die bij het afnemen zwaar beschadigd werden.
Elias, m. (Hebr.). Vereerder Gods.
Eliceeren, (Lat.). Uitlokken.
Elideeren, (Lat.). Uitstooten, weglaten;
Elisio, yr., (Lat.), uitstooting weglating.
Eligendi jus, (Lat.). Zie Jus ; Eligible,
(Fr.; spr: eeliezjieble), verkiesbaar ; Eligibiliteit, vr., verkiesbaarheid ; Eligeeren,
verkiezen.
Eliminatie, yr. (Fr.). Verwijdering, uitdrijving ; wegschrapping; terzijdestelling ;
in de algebra verwijdering van een onbekende uit twee of meer vergelijkingen ;
Elimineeren, verwijderen, uitdrijven,
wegschrappen, ter zijde stellen.
Eliquatie, yr. (Lat.). Smelting; loutering;
Eliqueeren, smelten, louteren.
Elisa of Elise, yr. (Hebr.). De aan God
gewijde.
Elische school, vr. De door Phaedon
uit Elis, een leerling van Socrates, gestichte
wijsgeerige school.
Elite, vr. (Fr.). Keur; keurbende.
Elix. = Elixir.
Elixatie, yr. (Lat.). Het zacht of week
maken door koken, langzame uitkoking.
Elixir, o. (Arab.). Algemeene naam voor
dranken waarin alcohol voorkomt,geneeskrachtige drank.
Elixivatie, vr. Uitlooging.
Ellen, (Hongaarsch). Hij leve!
Elkysmometer = Helkysmometer.
Elli. In de Scandinavische mythologie
de min van den reus Skrymir, verpersoonlijking van den ouderdom.
Ellips of Ellipsis, vr. (Gr.). Weglating
van letters en woorden; langwerpige kegelsnede, die ontstaat door de snijding
van een rechten kegel door een schuin
vlak ; Ellipsograaf, m., werktuig dat client
cm ellipsen te beschrijven ; Ellipsoid.,
yr., hchaam dat door het draaien eener
ellips om haar as ontstaat; Ellipticitelt,
vr., verhouding van de groote en de

kleine as eener elllips ; afplatting der
aarde ; Elliptisch, langwemig rond.
Ellychnium, o. (Gr.). Pit of kous in
lampen.
Elmire, yr. (Sp.). De verhevene.
Elmsvuur en Sint-Elmsvuur, o. Lichtkogel, die soms aan de toppen van hooge
voorwerpen, zooals torens en masten,
verschijnt, en zich ook op de oppervlakte
der zee vertoont.
Eloah, m. (Hebr.; mrv. Elohim). God,
de vereerenswaardige.
Elocatio, yr. (Lat.). Verhuring ; Eloceeren, verhuren, een uitzet geven.
Elocutie, vr. (Lat.). Uitdrukking, voordracht, wijze van spreken.
Eloge, m. (Fr ; spr.: eelozje). Loftuiting,
lofrede; Elogiast, m., lofredenaar; Elogium, o. (Lat.), opschrift op grafzerken,
loftuiting.
Elongatie, yr. (Lat.). Verlenging, uitrekking; in de sterrenkunde hoek dien
een planeet met de zon maakt; Elongeeren, verlengen, uitrekken.
Eloquent, (Lat.). Welsprekend; Eloquentie, vr., welsprekendheid.
Elucidatie, yr. (Lat.). Opheldering, verklaring ; Elucideeren, ophelderen, verklaren.
Elucubratie, yr. (Lat.). Geleerde arbeid
en studie bij lamplicht gedurende den
nacht ; Elucubreeren, bij lamplicht gedurende den nacht studeeren en bewerken.
Eludeeren, (Lat.). Ontwijken, ontduiken,
verijdelen, bespotten; Elusie, yr. ontwijking, ontduiking, uitvlucht ; Elusief,
ontwijkend, verijdelend.
Elul, m. (Hebr.). Zesde maand van het
Joodsche jaar (September).
Elutle, yr. (Lat.). Het afwasschen, uitwasschen, afspoelen.
Elutriatie, vr. In de ighemie het uitwasschen van deeltjes aarde, klaring.
Eluxatie, yr. Verstuiking, ontwrichting.
Ely, m. (Noorweegsch). Rivier.
Elvira = Elmire.
Elwine = Aiwina.
Elydorisch, (Gr.). Met olie en water.
Elymus. Plantensoort uit de famine der

GramineEn.
Elysisch of Elyzeesch, (Gr.). Bevallig,
verrukkelijk; Elyzeesche velden, volgens
de Grieksche mythologie het verblijf der
zaligen in de onderwereld; Elysee, m.
(Fr.), paleis te Parijs op den hoek der
straat du Faubcurg Saint-Honore en van
de avenue Marigny, thans de woning van
den president der Republiek; Elysia of
Enelysia, mrv., in het Griekenland der
oudheid plaatsen waar de bliksem in eslagen was en die voor heilig gehouden
werden; Elysium, 09 verrukkelijke land-
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streek, genotvolle verblijfplaats. Zie
Champs-Elysees.
Elytrasesie, Elytralgie, yr. (Gr.). Pijn
in de scheede ; vergroeiing der scheede;
Elytritis, vr., ontsteking der scheede;
Elytroblennorrhoee, yr., witte vloed;
Elytrocele, yr., scheedebreuk ; — feminarum, breuk van het scheedevlies ; —
scrotak of virorum, breuk van den teelballenzak ; Elytron, o., omhulsel, scheede;
Elytroncus, m., gezwel in de scheede;
Elytrophyma, o., buil in de scheede ;
Elytroptosis vr, uitzakking der scheede;
Elytrorrhagie, yr., bloedvloeiing uit de
scheede.
Elzevier. Naam eener beroemde boekdrukkersfamilie in de the en 17e eeuw
te Amsterdam en Leiden ; Elzeviers of
.Elzeviriana, beroemde uitgaven van classieke schrijvers van 1592 tot 168o door
de vijf Elzeviers gedrukt.
Emaceratie, yr. (Lat.). Uitmergeling;
Emacereeren, uitmergelen.
Email, m. (Fr.; spr. : eemaaii). Brandverf, glazuur ,• geemailleerd porcelein of
metaal; Emailleeren, met email overdekken, veelkleurig maken ; Emaillerie,
yr., emailleerkunst ; Emailleur, m., die
m email werkt; Emaillure, yr., emailwerk.
Emanatie, yr. (Lat.). Uitvloeiing, uitstrooming ; uitwaseming ; Emanatisme, o.,
leer volgens welke alle dingen door een
Opperwezen voortgebracht zijn; leer van
de uitstrooming van het licht ; Emaneeren,
uitstroomen, uitvloeien, afkomstig zijn.
Emancipatie, yr. (Lat.). Vrijlating van
slaven en lijfelgenen ; meerderjarigverklaring ; het toekennen van rechtsgelijkheid ; gelijkstelling ; het afleggen van vooroordeelen ; Emancipatio canonicorum,
ontslag van een tot een geestelijke waardigheid verhevgji kloosterbroeder uit de
gehoorzaamheid aan zijn oversten; —
saxonica, bevrijding der kinderen uit de
vaderlijke macht ; Emancipationist, m.,
tegenstander der slavernij, voorstander
van de vrijmaking der slaven ; Emanzipator, m., bevrijder, afschaffer der
onderdanigheid ; Emancipeeren, vrijmaken, meerderjarig verklaren, gelilkst
ellen ;
Zich emancipeeren, zich vrijmaken van
de vaderlijke of van een andere macht,
te veel vrijmoedigheid aan den dag leggen.
Emansor, m. (Lat.) Degene die niet verschijnt, die van verlof wegblijft.
Emarginatuur, vr. Spitse getande insnij ding.
Embak-Bergisi. Grondbelasting in Turkije.
Emballage, m. (Fr. ; spr.: anballaazje).
Inpa.kking, verpakking; paklinnen ; pakpapier ; Emballeeren, inpakken, verpak-

Emboiteeren
ken; Emballeur, m., inpakker, pakker.
Embamma, o. (Gr.). Saus, vleeschnat.
Embarcadere, m. (Fr.; spr. : anbarkadeer). Aanlegplaats voor schepen, steiger;
perron van waar spoortreinen vertrekken.
Embardar-Basji. Koninklijke opzichter
over de voorraadschuren in Perzie.
Embargo, o. (Sp.). Besluit eener regeering, waarbij aan vreemde schepen verboden wordt de havens te verlaten ; tijdelijke inbeslagneming van schepen.
Embarillage, m. (Fr.; spr.: anbarieaasje).
Verpakking in vaten, b. v. kruit.
Embarquement, m. (Fr.; spr.: anbarkman). Inscheping, inlading; Embarqueeren en Embarkeeren, inschepen, inladen.
Embarras, m. (Fr., spr. : anbara). Verlegenheid, hindernis ; — du choix (spr.:
sjoa), verlegen zijn met de keuze, niet
weten wat men kiezen moet ; Embarrassant, bezwaarlijk, hinderlijk, lastig ;
Embarrasseeren, in verlegenheid brengen.
Embarren, mrv. (Nieuwgr. en Turksch).
Pakhuizen voor hennep; groote winkels of
magazijnen.
Embaterien, mrv. (Gr.). Krijgsdansen;
marschen ; krijgsliederen der Spartanen.
Embaucheur, m. (Fr. anboosieur). Degene die werklieden voor zijn baas of
patroon in dienst neemt ; listige werver,
zielverkooper ; Embaucheeren, in dienst
nemen, aanwerven.
Embeguineeren, (Fr.). Het hoofd op
hol brengen.
Embelia. Plantensoort uit de familie
der Myrsinaceen.
Embellissement, m. (Fr.; spr. : anbelliesman). Verfraaiing.
Embergoose, (Eng. ; spr. : emburgoez).
Aschkleurige gans in de poolstreken en
op de eilanden bij Schotland, ook groote
Noordsche duiker genoemd.
Emberiza. Groenvink; Emberizinae,
soort van vinken waartoe o. a. de ortolaan behoort.
Emblee, vr. (Fr. ; spr.: anblee). Eerste
aanloop.
Embleem en Emblema, o. (Gr.; mrv.
Emblemata). Mozaiekwerk ; haut-relief;
figuur, die men kan afnemenvan het
voorwerp, waaraan zip bevestigd is ; zinnebeeld, kenteeken; Emblematisch, zinnebeeldig ; Emblemata Triboniani, tus
schenvoegingen in het Corpus Juris (z. a.)
afkomstig van Tribonianus ; Emblematiseeren, zinnebeeldig voorstellen.
Emblica. Plantensoort uit de familie
der Euphorbiacein.
Emboiteeren, (Fr.). In elkander voegen,
aaneenpassen; opsluiten bij het marscheeren; Emboitement, m. (Fr.; spr.: tugboat•
man), aaneenpassing, lasch.
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Embolle, yr. (Gr.). Verstopping eener
ader door het indringen van geronnen
blued.
Embolisis, yr. (Gr.). Het inbrengen,
inschuiving; het zetten van een lavement.
Embolismus, m. (Gr.). Schrikkeldag.
Embolus, m. (Gr.). Pin, tap, deuvik ;
zijgang in de Grieksche kerken ; zevende
bede in het gebed des Heeren.
Embonpoint, m. (Fr.; spr.: anbonftoain).
Welgedaanheid, gezetheid.
Emboucheeren, (Fr.). Een muziekinstrument aan den mond brengen ; Embouchure, yr. (Fr.; spr.: anboesjuur), mondstuk van een blaasinstrument, wijze van
blazen daarop, mond eener rivier.
Embourseeren, (Fr.). In den zak steken.
Embouteeren, (Fr.). Rondslaan van
metalen, b.v. blik ; buikig maken.
Embrancheeren, Vertakken ; verbinden, aaneenvoegen ; Embranchement,
m. (Fr. ; spr. : anbransjeman), vertakking.
Embraseeren, (Fr.). In brand steken,
in vuur en vlam zetten ; Embrasure, yr.
(Fr. ; spr. : anbrazuur), schietgat voor
geschut.
Embrassade, yr. (Fr.; spr. : anbrassaad)
en Embrassement, m. (Fr.; spr. : anbrasman). Omarming, omhelzing ; Embrasseeren, omarmen, omhelzen.
Embregma, o. (Gr.). Natte omslag.
Embrocatie, yr. Het langzaam laten
druppelen eener vloeistof op een ziek
lichaamsdeel; Embrocation, (Eng.; spr. :
embrokeesjun), het bevochtigen en wrijven
van een ziek lichaamsdeel met een in een
vloeistof gedrenkten doek of spons ; die
vloeistof zelve.
Embrocheeren. Aan het spit steken ;
aan den degen rijgen.
Embrouilleeren, (Fr.). In verwarring
brengen.
Embryon, o. (Gr.), Embryo. Kiem van
menschen, dieren en planten ; onvoldragen
kind; Embryoctonie, yr., het dooden
der vrucht ; Embryographie, yr., beschrijving van de gesteldheid van ongeboren
vruchten ; Embryologie, yr., leer van het
embryo en zijn ontwikkeling; Embryoloog,
m., kenner van de gesteldheid van het
embryo ; Embryonaal, wat in een embryo
aanwezig is ; Embryonisch, wat als kiem
aanwezig is, onvoltooid, onvoldragen;
Embryosphactes, m., werktuig om het
embryo te verbrijzelen ; Embryothlast,
m., instrument om het hoofd eener doode
vrucht weg te drukken; Embryotomie,
yr., het verbrijzelen der vrucht in het
hchaam der moeder ; Embryothrope, vr.,
stof waaruit het embryo ontstaat; Embryulcie, yr., het uithalen van de doode
vrucht.

Emgalo

Embuscade, yr. (Fr. ; spr. : anbuuskaad).
Hinderlaag; Embusqueeren, in hinderlaag
leggen.
Emends, yr. Vergelding ; schadeloosstelling, weergeld; — saxonica, Saksische
boete, die betaald werd om een zwaardere
straf te ontgaan ; Emendanda, mrv., wat
in een geschrift te verbeteren valt, drukfouten die verbeterd moeten worden
Emendatum, o., het verbeterde; Emendatie, yr., verbetering van een geschrift
op geschiedkundige en taalkundige gronden ; Emendatio libelli, yr., verbetering
van een schriftelijke aanklacht; Emendator, m., verbeteraar ; Emendeeren,
verbeteren.
Emerald. Smaragd.
Emerentia, yr. en Emerentius, m.
De verdienstelijke.
Emergens, o. (Lat.). Iets dat opduikt,
dat ontstaat; gebeurtenis ; —novum, nieuwe
gewichtige veranderde omstandigheid ;
Emergentie, yr., het opduiken, naar boven
komen, beroemd worden; Emergeeren,
opduiken, naar boven komen. Zie Luctor
et emergo.
Emereeren, (Lat.). Zip tijd uitdienen ;
Emeriteeren, uit den dienst ontslaan, op
pensioen stellen;Emerieten-huizen, mrv.,
inrichtingen voor door ouderdom en ziekte
ongeschikt geworden Catholieke geestelijken ; Emeritus, m., de uit den dienst
ontslagene, de gepensionneerde. Zie Pro
Emerito.
Emersie, yr. (Lat). Opduiking, het
opkomen en zichtbaar worden eener ster.
Emerveille, (Fr.; spr. : eemerveiljee). Opgetogen.
Emesie, yr. (Gr.). Neiging tot braken;
Emesiomanie, yr., al te groote voorliefde van een geneesheer voor braakmiddelen; Emesiophobie, vr., te groote
afkeer van een geneesheer voor braakmiddelen; Emesis,vr., het braken; Emesma
o., het uitgebraakte ; Emetatrophie, yr.
uittering door veelvuldig braken ; Emetica
mrv., braakmiddelen; Emeticum, o., braakmiddel ; Emetinum, o., braakstof ; Emetisch, het braken bevorderend; Emetocatharsis, yr., braking en stoelgang; Emetocathartisch, wat braking en stoelgang
veroorzaakt; Emetologie, vr., leer der
braakmiddelen; Emetomanie, yr., te groote
voorliefde voor het genezen door middel
van braakmiddelen ; Emetophobie, yr.,
te groote afkeer van het genezen door
middel van braakmiddelen.
Emeu = Emu.
Emeute, vr. (Fr.). OTroer, opstand,
muiterij • Emeutier, m. (Fr. •; spr. : eemeuNee), opruier, oproerkraaier, muiter.
Emgalo, o. Ethiopisch varken.

Emicatie
Emicatie, yr. (Lat.). Het te voorschijn
springen; het uitwerpen van vonken.
Emigrant, m. (Lat.). Landverhuizer ;
Emigratio coacta, yr., gedwongen landverhuizing ; — voluntaria, vrijwillige landverhuizing ; Emigre, m., uitgewekene,
vooral degene die tengevolge der Fransche
omwenteling van 1789 Frankrijk verlaten
heeft ; Emigreeren, naar het buitenland
uitwijken.
Emile, m. (Fr.). De vleiende, gedienstige; beroemd werk van Jean Jacques
Rousseau over de opvoeding.
Emilia, yr. (Ital). Hedendaagsche naam
der voormalige hertogdommen Parma en
Modena en van de Romagna, afgeleid
van via Aemilia, weg van Aemilius, die
van Ariminum (Rimini) naar Placentia
(Piacenza) liep.
Emiliaan, o. Steengoed uit Elgersburg
in Thuringen.
Emilie, yr. (Fr.). De vleiende, gedien
stige.
Emin, m. (Arab.). Opziener.
Emince, m. (Fr. ; spr. : eemeinsee). Dun
sneedje lamsvleesch.
Emineeren, (Lat.). Uitmunten; Eminent, uitmuntend, uitstekend, voortreffelijk ; Eminentia, yr., het uitsteken boven
iets anders, uitwas, uitgroeisel; Eminen=
tie, vr., voortreffelijkheid, verheyenheicl,
titel der kardinalen, der geestelijke keurvorsten en van den grootmeester der
orde van St. Jan.
Emir, m. (Arab.). Bevelhebber. stadhouder ; — -Achor, opperstalmeester ; —
-Alem, m., drager van de Rijksbanier ; —
-al-Mumenin, heerscher over de geloovigen, titel der kaliefen sedert Omar; —
-al-Muslemin, heerscher over de geloovigen, titel der Almoraviden; -- -al-Omra,
titel van den eersten minister der kaliefen; -- -Bazar, opzichter over de markten ;
—Hadsji, leider van een pelgrimstocht
naar Mekka.
Emissa manu, (Lat.). Met tot gestoken
hand, bij handslag.
Emissaire, m. (Fr. ; spr. : eemiesseer).
Afgezant, afgezondene ; kondschapper ;
heimelijke opruier ; Emissaria Santorini,
mrv., kleine door de schedelbeenderen
gaande aderen ; Emissarium, o. (Lat.),
afwatering, kanaal ; Emissarius, m. (Lat.)
= Emissaire ; Emissie, yr., uitgifte
eener leening, uitzending, uitstrooming ;
Emissievermogen, o., vermogen van een
lichaam om warmte uit te stralen ; Emitteeren, aan de markt brengen, uitstralen,
uitzenden ; Emittent, m., uitzender, degene die een leening aan de markt brengt.
Emlak-Bergisi. Grondbelasting in Turkije.
BAALE, Handboek.
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Emma, Emmeline, vr. (Oudduitsch).
De naarstige, vlijtige.
Emmagasinage, m. (Fr. ; spr. : anmaghazinaazj). Het opslaan van goederen
in een pakhuis ; pakhuishuur ; opeenhooping, verzameling ; Emmagasineeren,
opslaan, opeenhoopen, verzamelen.
Emmanchement, m. (Fr.; spr. : anmansjeman). Het verbinden met den steel ; in
de schilderkunst verbinding der ledematen met den romp.
Emmeleia, Emmelie, yr. (Gr.). Eenstemmig gezang ; dans met ernstige gebaren in het Grieksche treurspel.
Emmeniagoga, mrv. (Gr.). Middelen
ter bevordering der maandelijksche zuivering (Zie Menstrua) ; Emmenialogie,
vr., leer der maandelijksche zuivering ;
EmmeniEn, mrv., maandelijksche zuivering der vrouwen.
Emmensiet, o. Door Emmens uitgevonden ontplofbare stof.
Emmerich, m. (Oudduitsch). Vlijtige,
werkzame.
Emmotum, (Gr.). Zalf waarop pluksel
is gelegd.
E-Mol. Toon met een kruis vOOr aan
den balk.
Emolleeren, (Lat.). Week of zacht
maken ; Emolliens, o., iets dat week
ma akt; Emollientia, mrv., weekmakende
middelen; Emollities, yr., weekmaking.
Emolument, o. (Lat.). Voordeel, nut;
bijkomende verdienste, verval.
Emotie, yr. (Lat.). Gemoedsbeweging,
ontroering; Emotieneurose, vr., zenuwaandoening tengevolge van gemoedsbewegingen.
Emouchette, vr. (Fr.; spr. : eemoesjet).
Vliegennet voor paarden ; Emouchoir, m.
(Fr., spr. : eemoesjoaar), vliegenverdrijver.
Emoveeren, (Lat.). Wegdoen, op zijde
zetten ; ontroeren.
Empailleeren, (Fr.). Dieren opzetten ;
stoelen matten ; in stroo inpakken.
Empaisma, o. (Gr.) Figuren of versierselen in metaal gedreven ; Empaistiek,
yr., kunst om gedreven werk te maken.
Empaleeren, (Fr.). Spietsen, aan een
paal rijgen.
Empan, m. (Fr. ; spr. : an pan). Lengtemaat van den top van den duim tot het
uiteinde der pink waarbij de hand zoo
ver mogelijk uitgestrekt is.
Empaqueteeren, (Fr.). Inpakken.
Empatement, o. (Fr.; spr.: anpanteman).
Het dik opleggen der verwen of kleuren,
het klodderen ; het vermengen van punten
en strepen bij het graveeren in koper.
Zie lmpastatie.
Empathic, yr. (Gr.). Hevige gemoedsbeweging, hartstocht.
27
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Empéchement, m. (Fr.; spr.: anfieesle-

man). Verhindering, beletsel ; Empécheeren, verhinderen, beletten ; Erni*
cheur, m., degene die verhindert of belet;
Empecheur de danser en road, m.,
tegenstander van gepaste vroolijkheid.
Empedocles van Acragas of Agrigentum (zuidkust van Sicilie) ongeveer
494-434 v. C., beroemd als wijsgeer,
geneesheer, toovenaar en redenaar. Hij
leerde, dat er vier elementen waren
(vuur, lucht, water en aarde), die onveranderlijk zijn en uit welker verbinding en
scheiding alle dingen ontstaan. E. gaf
zich voor een bovennatuurlijk wezen uit,
zoodat zijn bewonderaars na zijn dood
vertelden, dat hij ten hemel gevaren was.
Zijn tegenstanders beweerden daarentegen
dat hij in de Etna gesprongen was en
dat zijn sandalen, die hij aan den rand van
den krater had laten staan, hem verraden
hadden. Waarschijnlijk is hij wegens
politieke twisten uit zijn vaderstad verbannen en in de Peloponnesus gestorven.
Empereur, m. (Fr. ; spr. : anpreur).
Keizer.
EmpetraceEn. Plantenfamilie uit de
orde der Sapindalen.
Emphase, Emphasis, vr. (Gr.). Nadruk,
klem ; gezwollenheid, hoogdravendheid ;
Emphatisch, nadrukkelijk, krachtig, gezwollen, hoogdravend. Zie Bombastisch.
Emphracticum, o. (Gr.). Middel om te
sluiten of te stoppen ; Emphractisch,
verstoppend; Emphraxis. yr., verstopping.
Emphysema, o. (Gr.). Windgezwel ;
Emphysematica variolae, (Gr.-Lat.),
mrv., windpokken ; Emphysematisch,
opgeblazen, trotsch.
Emphyteuse, Emphyteusis, yr. (Gr.).
Erfpacht; Emphyteut, Emphyteuta, m.,
erfpachter.
Emphyths, (Gr.). Ingeplant, aangeboren.
Empire, m. (Fr.; spr.: anpier). Keizerrijk.
Empireem, o. (Gr.). Stelling die op de
ondervinding berust; Empiricus, m., arts
die alleen de ondervinding raadpleegt, in
tegenstelling met een wetenschappelijk
geneesheer of Dogmaticus (z.a.); Empiric,
yr. (Gr.), ondervinding, op ervaring berustende kennis, onwetenschappelijke behandeling ; Empirisch, wat alleen op de
ondervinding en niet op de wetenschap
berust ; Empirisme, o., op ervaring gegronde kennis, niet wetenschappelijke
behandeling, kwakzalverij ; Empirist. m.,
wijsgeer die alle kennis uit de ervaring
afleidt.
Empis, yr. (Gr.). Mug.
Emplacement, m. (Fr.; spr. : anplasman). Plaats, ligging.
Emplasmogonie, yr. (Gr.). Opkwee-

Empresseeren
king van reeds bestaande organismen.
Emplasticum, o. (Gr.). Middel om de
huid dicht te smeren ; Emplastisch, bedekkend, verstoppend.
Emplastratie, yr. (Lat.). Het enten van
boomen; Emplastreeren = Oculeeren.
Emplastrum, o. (Gr.). Pleister ; — adhaesivum, hechtpleister.
Emplattomata, o. (Gr.). Middelen die
de uitwaseming der huid beletten.
Emplecton, o. (Gr.). Muur die slechts
aan de buitenzijden van gelijke steenen
is opgetrokken, doch in het midden met
puin is opgevuld.
Emplette, yr. (Fr.). Inkoop van dingen
voor dagelijksch gebruik.
Empli, m. (Fr.), Plaats waar de ledige
vormen staan, vulkamer (in suikerraffinaderijen).
Emploi, m. (Fr. ; spr. : anploa). Gebruik ; ambt, post, taak, bezigheid ; aanstelling, benoeming ; rol ; Employe, m.
(Fr.; spr.: anploajee). Bediende; Employeeren, gebruiken. aanwenden, besteden.
Emplumeeren, (Fr.; spr. : anpluumeeren). Bevederen ; (een piano) bepennen.
Empneumatosis, yr. (Gr.). = Emphysema ; ook het opblazen, het vullen
met wind.
Empocheeren, (Fr. ; spr. : anposjeeren).
In den zak steken ; zakken, opsteken.
Empois, m. (Fr.). Gekookte stijfsel (om
te stijven).
Empoisonneeren, (Fr.; spr.:,
spr.: anpoazoneeren). Vergif ingeven (aan
vergiftigen (jets), door vergif doen sterven, vergiftigen, verpesten; vernielen,
verwoesten; een boosaardige uitlegging
geven aan, verdraaien; Empoisonnement,
m. (Fr.), vergiftiging ; Empoisonneur, m.
(Fr.), giftmenger, vergif tiger ; Empoisonneuse, vr. (Fr.), giftmengster, vergiftigster.
Empolocratie, yr. (Gr.). Het beheerschen van den handel, vooral van den
inkoop.
Emporium, o. (Gr.). Stapelplaats, markt,
marktplaats.
Emporteeren, (Fr.). Medenemen, medevoeren, wegvoeren, weghalen ; Emporte,
(Fr.), driftig, opstuivend, opvliegend, oploo end ; Emportement, m. (Fr.), vervoering, drift, toorn.
Empoteeren, (Fr.). In potten zetten,
potten; inmaken, inleggen.
Empotos, (Gr.) of Empotisch. Drinkbaar.
Empreinte, vr. (Fr.). Afdruksel, Stempel, kenmerk.
Empresma, o. (Gr.). Inwendige ontsteking.
Empresseeren, (zich) (Fr.). Zich haasten,
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haast of spoed maken ; zich beijveren ;
Empresse, (Fr.), haastig, driftig, voorkomend ; Empressement, m. (Fr.), haast,
ijver, drift ; voorkomendheid.
Emprisonneeren, (Fr.). Gevangen zetten ; Emprisonnement, m. (Fr.), gevangenzetting, gevangenisstraf, gevangen houding, gevangenschap, gevangenis.
Emprosthocyrtoma, o. (Gr.) en Emprosthocyrtosis, yr. (Gr.). Verkromming
van de ruggegraat; Emprosthotonie, yr.
(Gr.), krampachtige vertrekking (naar
voren); Emphrosthotonisch, (Gr.), krampachtig naar voren vertrokken (vooral van
den nek).
Emprunt, m. (Fr.). Leening, geldleening ;
— force, gedwongen leening ; Emprunteeren, leenen, ontleenen; Emprunteur,
leener.
Empsychosis, yr. (Gr.). Bezieling; vereeniging van ziel en lichaam.
Empsyxis, yr. (Gr.). Afkoeling.
Emptio (Emtio), yr. (Lat.) of Emptio
venditio. Koop, koopcontract; in het Romeinsche recht een consensueel contract
(zie Consensus en Contract) ; — commentitia, schijnkoop ; — per aversionem
(zie Aversie) ; rei speratae, koop van
een zaak die nog ontstaan moet, b.v.
vruchten die nog groeien moeten. Deze
koop is eerst van kracht en de koopprijs
hoeft eerst te worden betaald, als de
zaak werkelijk ontstaat ; spei, koop
van een zaak op welker ontstaan alleen
kans bestaat. Voorbeeld : men gaat met
een visscher een overeenkomst aan om
voor een zekere som al de visch te koopen, die hij dien dag zal ophalen. Deze
koop is dadelijk van kracht en de koopprijs moet betaald worden, ook al haalt
de visscher dien dag niets op ; Emptor,
m., kooper ; Emptrix, yr., koopster.
Empusa, yr. (Gr.). Spook, vooral om
kinderen bang te maken.
Empye, yr. (Gr.), Empyema, o. (Gr.)
Empyesls, yr. (Gr.). Ettergezwel, vooral
aan de longen ; Empyema dlaphragmatis, ettergezwel aan het middelrif
— sternale, — aan het borstbeen; Empyesis ocull of oculorum, etterend oog,
etterende oogen; Empyetisch, inwendige
verzwering veroorzakend ; Empyisch,
een inwendige verzwering hebbend ;
Empyocele, y r., verzwering in de teelballen ; Empyomphalos, m., etterende navel.
Empyra, mrv. (Gr.). Brandoffers ; Empyria, yr. (Gr.), het waarzeggen uit
brandoffers.
Empyreuma, o. (Gr.). Branderigheid ;
Empyreumatisch, branderig.
Empyrosis, yr. (Gr.). Brand, verbranding.

En bas
Emu. De in Nieuw•Holland (Australia)
voorkomende casuaris.
E muet, (Fr.; spr.: muuee). De stomme E.
Emulatie, yr. (Lat.). Naijver, wedijver,
afgunst, jaloerschheid; Emuleeren, wedijveren, benijden, met schele oogen aanzien.
Emulgeeren, (Lat.). Uitmelken.
Emulgentia vasa, mrv. (Lat.). Bloedvaten in de nieren.
Emulsine = Amygdaline.
Emunctio, yr. (Lat.). Het snuiten van den
neus ; Emunctae naris homo, iemand
met een fijnen neus, een schrander man;
Emungeeren, snuiten, uitsnuiten.
Emundantia, mrv. (Lat.). Middelen om
te reinigen, te zuiveren ; Emundatle, yr.
reiniging, zuivering ; Emundeeren, reinigen, zuiveren.
Emunitas, yr., (Lat.). Het vrijzijn van
iets, vrijstelling = Immunitas Emunitas
regia, vrijbrief van den koning afkomstig.
Emuscatie, yr. (Lat.). Het zuiveren van
mos (van boomen) ; Emusceeren, van
mos zuiveren.
Emydosaurus, m. (Gr.). Krokodil ; Emys
yr. (Gr.), zoetwaterschildpad.
En abondance, (Fr.). In overvloed.
Enagisma, o. (Gr.). Lijkoffer.
Enakskinderen. Ten tijde van Mozes
een reuzenvolk in Kanaan, in 't algemeen
reuzen.
Enaliosaurus, m. (Gr.). Zeedraak ; soort
voorwereldlijk kruipend dier.
Enallage, vr. (Gr.). Verwisseling, vooral
van woordvormen en rededeelen.
Enamorado, m. (Sp.). Hij die verliefd is.
Enanthema, o. (Gr.). Vliesuitslag op
de inwendige deelen van het lichaam,
vooral op het slijmvlies van het darmkanaal.
Enantiologie, yr. (Gr.). Tegenspraak ;
Enantios, tegenovergesteld ; Enantiosis,
yr. __= Enantiologie.
Enargia, yr. (Gr.). Duidelijkheid, levendige voorstelling; Enargisch, aanschouwelijk, duidelijk.
Enarratio, y r. (Lat.). Verklaring (van
een schrijver) ; Enarrator, degene die
een schrijver mondeling verklaart ; Enarreeren, verklaren, omstandig verhalen,
beschrijven.
En arriere, (Fr.; spr. : anarrjeer). Achterwaarts.
En attendant, (Fr.). Ondertusschen,
middelerwijI ; En avant, voorwaarts.
Enavigeeren, (Lat.). Uitvaren, uitzeilen.
En badinant, (Fr.). Schertsend, spelenderwijze.
En bagatelle, (Fr.). Minachtend, geringschattend.
En bas, (Fr.). Naar beneden.
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En blanc, (Fr.). In blanco ; men kan
een quitantie, een volmacht enz. in blanco
teekenen en hetgeen boven de handteekening moet staan, door een ander
laten invullen; Endossement en blanc,
blanco-endossement. Zie art. 136 Wetb.
van Kooph. : „Het endossement (nl. van
een wissel) kan ook in blanco geschieden
door de bloote naamteekening van den
endossant, op den wisselbrief gesteld,
enz." Iemand, die een wissel wil endosseeren, doch niet weet aan wien, kan
dien wissel op deze manier geteekend
aan een bankier zenden, die hem verder
verhandelt en dan het endossement invult.
En bloc, (Fr.). Voetstoots; Enblockist,
m., volksvertegenwoordiger, die een ontworpen grondwet in haar geheel aanneemt.
Encablure, yr. (Fr.). Kabelslengte (van
120 vademen).
Encadreeren, (Fr.). In de (of : in een)
lijst zetten; omlijsten ; invoegen ; Encadrement, m., omlijsting.
Encaenia, mrv. (Gr.), of Encaenismus,
o. (Gr.). Vernieuwingsfeest, Joodsch feest
ter herinnering aan de herstelling van
den tempel onder de Maccabeen.
Encageeren, (Fr.). In de (of : in een)
kooi zetten.
Encanailleeren (zich, (Fr.). Zich met
gemeen yolk of met lieden van lageren
stand inlaten.
Encanthis, yr. (Gr.). Vleezig uitwas
in den binnenhoek van het oog, traankliergezwel.
Encarpa, mrv. (Gr.). Bloemenkransen,
festoenen, guirlandes.
En carriére, (Fr.). In vollen ren, met
lossen teugel.
Encathisma, o. (Gr.). Zitdampbad,
verwarmingsmiddel.
Encauma, o. (Gr.). Het ingebrande,
brandmerk ; een door middel van inbranden vervaardigde schilderij in wasverf ; Encausis, yr. (Gr.), bet inbranden ;
Encausteeren, inbranden ; Encaustes,
m. (Gr.), hij die Encaumata (mrv. van
Encauma, schilderij) vervaardigt ; Encaustica, yr. (Gr.), en Encaustiek, yr., de
kunst om door middel van inbranden
schilderijen te vervaardigen.
Encauston, o. (Gr.). De purperen inkt
waarmede de Byzantijnsche keizers hun
naam teekenden.
Encaveeren, (Fr.). In den kelder
brengen, in den kelder opslaan, kelderen ;
Encavement, m. (Fr.), keldering, (het)
kelderen, bergen in den kelder ; Encaveur, m. (Fr.), wijndrager, bierdrager.
Encavure, (Fr.). Zweertje op het oogvlies.
Enceinte, yr. (Fr.). Omtrek, binnenste

Enchymoma
gedeelte ; omheining, gordel ; insluiting
(d. i. het merken met groene takken om
de plaats te vinden waar het wild zich
ophoudt).
Enceladus, m. (Gr.). Een gigant, door
Jupiter onder de Etna bedolven ; de
tweede maan van Saturnus.
Encens, m. (Fr. ; spr.: ansan). Wierook,
lof ; Encenseeren, (Fr.), bewierooken,
lof toezwaaien ; Encensement, m. (Fr.),
bewierooking; Encenseur, m. (Fr.), pluimstrijker; Encensoir, m. (Fr.), wierookvat.
Encephalalgie, yr. (Gr.). Pijn in de
hersens ; Encephalisme, o., kennis der
hersens ; Encephalodialysis, yr., hersenverwe eking ; Encephalognomiek, yr.,
schedelleer van dr. Gall; Encephalopathie, yr., hersenziekte ; Encephalos, m,,,
hersens; Encephaloscopie, yr. = Cranioscopie , Encephalosisme, o., hersenschudding ; Encephalothlipsis, vr., beleediging der hersens ; Encephalotomie,
yr., ontleding der hersens; Encephalotrausis, yr., verwonding der hersens.
Enchaineeren, (Fr.). Ketenen, aaneenschakelen ; Enchalnement, m. (Fr.; spr.:
ansjeenman), aaneenschakeling.
Enchantó, (Fr.; spr.: ansjantee). Zeer
verheugd, verrukt, betooverd; Enchanteeren, betooveren; Enchanteur, m.
(spr.: ansjanteur), toovenaar.
Encharaxis, yr. (Gr.). Het openrijten
der huid, het aderlaten.
Enchasseeren, (Fr.). Zetten (van edelgesteenten); zetten (in een reliquieenkastje).
En chef, (Fr. ; spr.: ansje/). Als hoofd.
Encheirese en Encheiresis, vr. (Gr.).
Onderneming, aanvaarding ; behandeling;
Encheiridion (Zie Enchiridion).
Enchelys, yr. (Gr.). Aal.
Enchére, vr. (Fr.; spr.: ansjeer). Hooger
bod; EnchOrissement, m. (Fr.; spr.:
ansieeriesman), prijsverhooging, het
stijgen der prijzen ; Encherisseur, m.
(Fr.), (Eng.) bidder, (D.) Bieter, (Ital.)
offerente, (Sp.) postor, pujador, bieder.
Enchevalement, m. (Fr.; spr.: ansjevaalman). Het schoren.
En chiffres, (Fr.; spr.: ansjiefre). In
cijfers (geheimschrift).
Enchiridion, o. (Gr.). Handboek.
Enchorionusos, yr. (Gr.). Ziekte die
in een landstreek inheemsch is = Endemie.
Enchorisch = Demotisch.
Enchrisis, yr. (Gr.). Inwrijving ; Enchrisma of Enchristum, o., zalf = Linimentum.
Enchymoma, o. en Enchymosis, yr.
(Gr.). Verdeeling der sappen door hel
geheele lichaam; uitstorting van bloed
onder de huid ; blauwe plek.
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Encierro, in. (Sp.). Intocht der stieren
bij een stierengevecht.
Enclave, yr. (Fr.). Door vreemd gebied
ingesloten stuk land ; Enclaveeren, een
stuk land door vreemd gebied omringen.
Encliquetage, m. (Fr.). Het zoodanig
stellen van een rad in een uurwerk dat
het niet teruggedraaid kan worden.
Enclisis, yr. (Gr.). In de Grieksche
spraakleer het in toon en uitspraak
samensmelten van sommige een- of tweelettergrepige woordjes met het voorafgaande woord ; deze woordjes heeten
Encliticae ; gewoonlijk gaat hun accent op
het voorafgaande woord over.
Enclos, m. (Fr.; spr.: anklo). Ingesloten
ruimte, erf.
Enclouure, yr. (Fr.; spr.: ankloeuur).
Wond tengevolge van het verkeerd beslaan van een paard; vernageling van een
kanon.
Enclume, yr. (Fr. ; spr. : ankluum).
Aanbeeld.
Encoelialgia, yr. (Gr.-Lat.). Buikpijn ;
Encoellitis, yr., buikontsteking.
Encolpion, o. (Gr.). Kruis dat de bisschoppen op de borst dragen; kokertje
met reliquieen dat orn den hats gedragen
wordt.
Encolpisme, o. Het inbrengen van geneesmiddelen in de scheede ; Encolpitis,
yr., ontsteking van het slijmvlies der
scheede.
Encombrement, . m. (Fr. ; spr. : ankonbreman). Belemmering, versperring.
Encomboma, o. (Gr.). Wit bovenkleed
der slaven (soort van voorschoot).
Encomiast, m. (Gr.). Lofredenaar ; Encomiastiek, yr., kunst van lofreden te
maken; Encomiasticon, = Encomion,
o., Encomiastisch, wat de lofrede betreft ;
Encomion of Encomium, o., lofrede.
Encommenderos, mrv. De door de
Spanjaarden in Amerika onderworpen
Indianen.
En comparaison, (Fr.; spr. : ankonpareezon). In vergelijking.
En consideration, .(Fr. ; spr. : ankonsideerassion). In aanmerking genomen.
Encope, yr. (Gr.). Insnijding, houw ;
verwonding door snijden of houwen.
Encore, (Fr.). Zie Ancora.
En corps, (Fr. ; spr. : ankoor). Zie In
corpore.
Encourageant, (Fr.; spr. : ankoerazjan).
Aanmoedigend; Encourageeren, aanmoedigen ; Encouragement, m., aanmoediging.
Encrage, m. (Fr.; spr. : ankraazj. Het
opbrengen van drukinkt.
Encrasicholos, m. (Gr.). Schardijn
(visch).

Endocardion
Encratie, yr. (Gr.). Onthouding; zelfbeheersching ; Encratiet, m., onthouder
(gnostische sekte die zich van het huwelijk en van het nuttigen van vleesch onthield). Zie Abstemius en Abstinenten.
Encrier, m. (Fr. ; spr. : ankriejee). Inktkoker ; inkttafel der boekdrukkers.
Encriniet, m. Versteende zeester.
Enculasseeren, (Fr.). Het sluitstuk aan
een geweer zetten.
Encyclica en Encycliek, vr. (Lat.).
Aan de aartsbisschoppen gerichte circulaire van den pans : Encyclisch, een
kring, d. i. een afgesloten geheel, vormend;
Encyclopedic, vr. (Gr.), alle voorbereidende kundigheden, die men zich eigen
moet maken alvorens tot een bepaald
leervak over te gaan ; woordenboek dat
verhandelingen over alle wetenschappen
en kunsten bevat ; Encyclopedisch, algemeen wetenschappelijk ; Encyclopedisme,
o., stellingen en meeningen der Encyclopedisten, d. i. der uitgevers van en medewerkers aan de eerste groote Encyclopedie in Frankrijk, vooral Diderot en
d'Alembert; Encycloposie, yr. (Gr.), het
ronddrinken.
Encymoplasma, o. (Gr.). Graphische
voorstelling der zwangere baarmoeder en
van den bloedsomloop in den foetus.
Encyprotypisch, (Gr.-Lat.). Op koper
gegraveerd.
Endaortitis, yr. (Gr.). Ontsteking van
het binnenvlies der aorta (z.a.).
Endarterie, yr. Eindvertakking van een
slagader.
Endecagoon = Hendecagoon.
Endecha, yr. (Sp.). Lijklied dat uit
vierregelige coupletten bestaat.
.
Endeixis, yr. (Gr.). Het aanwijzen ;
bewijs ; aanklacht.
Endemie, vr. (Gr.). Inheemsche, plaatselijke ziekte ; Endemisch, inheemsch,
plaatselijk.
Endenteeren, (Fr.). Van tanden voorzien.
En depot, (Fr. ; spr. : andeepie). Ten
spijt ; En depot (spr. : deepoo), inbewaring.
Endermatisch, (Gr.). In de huid liggend;
op de van de opperhuid ontbloote huid
toegepast; Endermatisme, o., toepassing
van geneesmiddelen op de van de bovenhuid ontdane huid ; Endermisme, o. en
Endermosis, yr., = Endermatisme.
En deshabille, (Fr.; spr.: andeezabieljee).
In morgengewaad ; En detail, (Fr. ; spr. :
deetaai), verkoop in het klein, kleinhandel,
omstandig, uitvoerig.
Endetteeren, (Fr.). In schulden steken.
Endiadys. Zie Hendiadys.
Endocardium = Endocardion.
Endocardion, o. (Gr.). Vlies waarmede
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de binnenhartwand bekleed is ; Endocarditis, yr., ontsteking van dat vlies.
Endocarpion, o. (Gr.). Binnenvlies van
het vruchtomhulsel.
Endoctrineeren, (Fr.). Bepraten, overhalen ; voorkauwen.
Endometritis, yr. Catarrhus der baarmoeder.
Endommageeren, (Fr.). Beschadigen.
Endopericarditis, vr. (Gr.). Ontsteking
van den buiten- en binnenwand van
het hart.
Endopleura, yr. Inwendig zaadvlies
bij planten.
Endorrhizon, o. (Gr.). Plant wier
wortels uit de kiem ontstaan.
Endosis, yr. (Gr.). Het afnemen eener
ziekte.
Endosmose, yr. (Gr.). Inzuiging ; vermenging van twee vloeistoffen of gassen
van ongelijke dichtheid die door een poreuzen wand gescheiden zijn ; Endosmometer, m., toestel voor het meten dezer inzuiging; Endosmotische werking, wisselwerking van die beide vloeistoffen ofgassen.
Endosperma, o. (Gr.). Kiem der vrucht.
Endossement, m. (Fr. ; spr. : andosman), (Eng.) indorsement, (D.) Indossament, Giro, Indosso, (Ital.) girata, (Sp.)
endoso. Overdracht van een wissel aan
een ander persoon, waarvan aanteekening geschiedt op de achterzijde van
dien wissel ; Endossant en Endosseur
(Fr.), (Eng.) indorser, (D.) Indossant, (Ital.)
girante, (Sp.) endosante, degene die een
wissel overdraagt ; Endosseeren, (Fr.)
endosser, (Eng.) to indorse, (Ital.) girare,
(Sp.) endosar, een wissel door endossement overdragen.
Endostitis, yr. (Gr.). Inwendige ontsteking der beenderen.
Endplexus. Fijne zenuwknoop in de
slijmvliezen.
Endroit, m. (Fr.; spr. : androa). Plaats.
Endymion, vr. (Gr.). Herder die door
Jupiter op den Olympus toegelaten, er
van verjaagd en tot een eeuwigen slaap
veroordeeld werd, omdat hij getracht
had aan Juno liefde in to boezemen,
En echarpe, (Fr. ; spr. : aneesjarp).
Van ter zijde, in een schuine richting
(beschieten); En echec (spr. : eesjek), in
bedwang.
Enechem, o. (Gr.). Het suizen in de
ooren ; Enechesis, vr., het ontstaan van
het suizen in de ooren.
En echiquier, (Fr.; spr. : aneesjiekieee).
In den vorm van een schaakbord.
En effet,(Fr.; spr.: anee fee). Inderdaad, werkelijk.
Enema, o. (Gr.). Het inspuiten, lavement.

En gala
Enepiscemma, o. (Gr.). Het beslag
leggen op verschuldigd goed.
Energie, yr. (Gr.). Geestkracht, volheid
van kracht, nadruk ; Energisch, vol
geestkracht, doortastend, nadrukkelijk.
Energumeen en Energumenus, m.
(Gr.). 3ezetene, dolleman.
Enervatie, yr. (Lat.). Ontzenuwing, verzwakking ; inerveeren, ontzenuwen, verzwakken.
En escarpins, (Fr.; spr. : aneskarpein).
Met dansschoenen ; en especes, (Fr.; spr :
anespees), in klinkende munt, in specie
(Zie Comptant); en face, (spr. : fas),
van voren, aan de overzijde ; en famille,
(Fr. ; spr. : famielje), in den huiselijken
kring.
Enfance, vr. (Fr. ; spr.: anfans). Kindsheid ; Enfant, m. (Fr.; spr. : anfan), kind;
— gate, bedorven kind; enfants perdus,
verloren kinderen, degenen die bij een
bestorming in de voorste gelederen staan;
enfant terrible, kind dat door het vertellen
van familieomstandigheden zijn familieleden in verlegenheid brengt; iemand die
zijn eigen partij of zaak benadeelt ; En=
fantement, m. (Fr. ; spr. : anfantman), het
baren, de bevalling; Enfantillage, m.
(Fr ; spr. : anfantiejaazie), kinderachtigheid.
En faveur, (Fr.). Ten gunste, in gunst.
Enfilade, vr. (Fr.; spr. : an/ielaad). Reeks
(van kamers) ; Enfilement, m. (Fr.), het
insteken van een draad in het oog van
een naald, het van ter zijde in de lengte
beschieten ; Enfileeren, insteken, in de
lengte beschieten.
Enfin, (Fr.; spr.: anlein). Eindelijk ; nu ja.
Enflammeeren. Doen ontvlammen; ontsteking veroorzaken.
Enfleurage, m. (Fr. ; spr. : anfleuraazje).
Het geven van een bloemengeur ; het
versieren met bloemen.
Enfonceeren, (Fr.). Inslaan, inheien ;
openstooten, openloopen ; — une Porte
ouverte, een open deur openloopen, d. i.
onnoodig werk doen, denkbeeldige moeilijkheden overwinnen , Enfoncement, m.
(Fr.; spr. : anfonsman), diepte, holte,
achtergrond.
En foule, (Fr.; spr. : anfoel). In menigte,
in massa.
Enfumeeren, (Fr.). Door rook verdrijven, berooken; door rook zwart maken.
ingageant, (Fr. ; spr. : anghazlan). Verbindend, innemend ; Engageeren verbinden, verplichten, aanwerven, huren,
'
in dienst nemen, betrekken in, aanraden;
Engagement, m. (Fr.), verloving, verpanding, verplichting, verbintems, vrijwillige dienstneming.
En gala, (Fr.). In staatsiekleeding, in
vol ornaat.
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Engallage, m. (Fr.). Toebereiding met
galappels.
En garcon, (Fr. ; spr. : angharson). Als
vrijgezel, ongehuwd.
Engareb, o. (Arab.). Rustbed, dat uit
strepen ossevel vervaardigd is, die op
een raam gespannen en met een tapijt
bedekt zijn.
Engastrimyth, m. (Gr.). Buikspreker,
waarzegger door buikspraak.
Engeance, vr. (Fr.; spr. : anzjans). Gebroed.
Engelure, yr. (Fr.; spr.: anzjeluur).
Gezwel en kloof die door de winterkoude aan handen en voeten ontstaan.
En general, (Fr. ; spr.: anzjeeneeral). In
het algemeen.
Enghil, (Turksch). In den koran het
Nieuwe Testament in tegenstelling met
Taurat, het Oude Testament.
Engin, m. (Fr. ; spr. : anzjijn). Werktuig ; val of strik voor het vangen van
schadelijke dieren of van vogels.
Engine, (Eng. ; spr. : endzjin). Machine,
werktuig; Engineer, m. (Eng.; spr. : (endzjinier), ingenieur; Engineering, (Eng.),
arbeid van een ingenieur, het vak van
ingenieur.
Engisoma, s. (Gr.) = Epicoom.
English spoken, (Eng. ; spr. : iengliesj).
Hier wordt Engelsch gesproken.
Engorgement, m. (Fr. ; spr. : anghorzjeman). Verstopping, vervulling.
Engraisseeren, (Fr.). Vetmesten ;
Engraisseur, m. (spr. : angreesseur), vetweider.
En grande tenue, (Fr.; spr. : angrandetenu). In parade-uniform.
Engraulis, yr. (Gr.). Ansjovis (z. a.)
Engymeter, m. (Gr.). Werktuig voor
het meten van kleine afstanden ; Engyscoop, o., vergrootglas.
Enhaemon, o. (Gr.). Bloedstelpend
middel.
En hale, (Fr.; spr.: an ee). Op twee
gelederen met de aangezichten naar elkander toegekeerd en met een vrij groote
tusschenruimte.
Enharmoniek, yr. (Gr.). Verhouding
der enharmonische tonen; Enharmonisch
noemt men een toon die eigenlijk tot
twee verschillende toonreeksen behoort,
b. v. des en cis, as en gis; Enharmonische akkoorden bestaan uit drie zulke
tonen; Enharmonische toonaarden hebben dezelfde tonenreeks maar onder verschillende namen, b. v. Fis-dur en Gis-dur.
En haut, (Fr. ; spr.: an o). Boven.
Enherion, o. Samenkomst der helden
in Walhalla.
Enhoplios, m. (Gr.). De maat bij den
wapendans.

Enorm
Enhormonta, mrv. (Gr.). Levenskracht.
Enhydriet, o. (Gr.). Soort van melksteen die soms waterdruppels bevat = Hydrochalcedon.
Enhydris, yr. (Gr.). Vischotter.
Enigma, o. (Gr.). Raadsel; En igmatisch,
raadselachtig.
Enipeus, m. (Gr.). Riviergod in ThesEniteeren, (Lat.). Schitteren ; beroemd
worden.
Enivreeren, (Fr.). Bedwelmen, dronken
maken.
Enjambeeren. Stappen over ; Enjambement, (Fr. ; spr. : anjanbeman), oversprong van een versregel waarbij een
of meer woorden in den volgenden versregel overgebracht worden.
Enjeu, m. (Fr. ; spr. : anzjeu). Inzet in
het spel of bij een weddenschap.
Enjouement, m. (Fr.; spr.: anzioeman).
Opgeruimdheid.
Enlevage, m. (Fr.; spr. : anlevaazje).
Het wegnemen, ontkleuren.
Enlevement, m. (Fr.; spr.: anleeveman).
Wegneming ; inneming; wegvoering, schaking ; opruiming.
En ligne. (Fr. ; spr. : lienje). In het gelid ; en ligne de compte, in rekening.
Ennaeteris, yr. (Gr.). Tijdvak van
negen jaar ; Ennata, mrv., (bij de Grieken)
offers aan de dooden op den negenden
dag na de begrafenis.
Ennea, (Gr.). Negen ; Enneaboios,
negen runderen waard; Enneacanthisch,
met negen dorens of stekels ; Enneagoon,
yr., negenhoek ; Enneakaidecaeteris, yr.,
tijdvak van 19 Caren, waarna de nieuwe
maan weder op denzelfden dag van het
jaar valt ; Enneandria, mrv., planten met
negen meeldraden ; Enneapetalisch, met
negen bloembladen.
Ennosigaios en Enosichthon, m.
(Gr.). Hij die de aarde doet beven (bijnaam van Neptunus).
Ennui, m. (Fr. ; spr. : anwie). Verveling ; Ennuyeeren, vervelen, verdrietig
maken ; Ennuyeux, vervelend, lasti.
Enoch, m. (Nebr.). De gewijde, heilige.
Enodatie, yr. (Lat.). Oplossing, ontwikkeling ; Enodeeren, oplossen, ontwikkelen, ontwarren.
Enomotarchos, m. (Gr.). Aanvoerder
eener Enomotie, yr., afdeeling van 25
tot 36 man bij de Spartanen.
Enophthalmus, m. (Gr.). Het terugwijken van den oogappel in de oogkas.
Enoptromantiel yr. (Gr.. Waarzeggerij
door het kijken in spiegels•; Enoptron,
o., spiegel.
Enorm, (Lat.). Zeer groot, ontzaggelijk
Enormis laesio (Zie Laesio) ; Enormi-
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teit, y r., ontzaggelijkheid, zeer groote
stommiteit.
Enosmose = Endosmose.
Enostosis, y r. (Gr.). Uitwas van een
been.
En passant, (Fr.). In het voorbijgaan,
ter loops ; En peine, in bezorgdheid ; En
profil, van ter zijde, in doorsnede ; En
question, waarvan sprake is.
Enquete, yr. (Fr. ; spr.: ankeet). Gerechtelijk en ambtelijk onderzoek; onderzoek
door deskundigen ; Zie ook art. 95 Grondwet : „Beide Kamers (nl. der Staten-Generaal) hebben, zoowel ieder afzonderlijk
als in vereenigde vergadering, het regt
van onderzoek (enquete), to regelen door
de wet." De wijze waarop dit recht wordt
uitgeoefend is geregeld in de zoogen.
Enquéte-wet van 5 Augustus 1850 ; Enquéteur, m., onderzoeker, lid eener
enquete-commissie, armbezoeker.
Enrage, (Fr. ; spr. : anraazjee). Dol,
razend; als znw. razende, dolleman ; En=
rageeren, dol, woedend worden.
Enrayeeren, (Fr.). Remmen.
En regard, (Fr.; spr. : anregaar), Hiernaast.
Enregimenteeren. Bij een regiment
indeelen ; bij een partij inlijven.
Enregistrement, m. (Fr. ; spr. : anrezjiestreman). Inschrijving in de openbare
registers, registratie.
En retraite, (Fr. ; spr. : anretreet). Op
pensioen, gepensionneerd.
Enrichissement, m. (Fr.; spr. : anriesjiesman). Verrijking.
Enrico, (Ital.). Hendrik.
Enrocheeren, (Fr.). Van een steengrond
voorzien; Enrochement, m. (Fr. ; spr.:
anrosjeman), opgebrachte steengrond.
EnrOlement, m. (Fr.; spr.: anroolman).
Aanwerving, dienstneming ; EnrOleeren,
aanwerven, voor den krijgsdienst inschrijyen ; Enrilleur, m., werver.
Enroueeren, (Fr.). Heesch maken; Enrouement, m. (spr.: anroeman), heeschheid.
Enrouillement, m. (Fr,; spr. : anroeljeman). Verroesting.
En route, (Fr.; spr. : anroet). Op weg,
onder weg.
Ens, o. (Lat.). Ding.
Ensableeren, (Fr.). Met zand bedekken
of vullen, doen verzanden; Ensablement,
m. (Fr., spr.: ansableman), verzanding.
En sautoir, (Fr.; spr: ansootoaar). Aan
een ordelint om den hals gedragen zoodanig dat het ridderkruis op de borst
hangt.
Ensayo, m. (Sp.). Repetitie voor een
tooneelvoorstelling.
En secret, (Fr.; spr. : ansekree). In het
geheim.

Entera

Enseigne, m. (Fr. ; spr.: anseenje).
Vaandrig; — de vaisseau (spr. : veessoo),
luitenant ter zee tweede klasse.
Enseigne, yr. (Fr.). Kenmerk ; uithangbord ; a bon vin point d'enseigne, goede
wijn behoeft geen krans.
Enseignement, m. (Fr. ; spr. : anseenjeman). Onderwijs ; — primaire, lager
onderwijs ; — secondaire, middelbaar onderwijs; — superieur, hooger onderwijs.
Ensemble, m. (Fr.; spr. : ansamble).
Het geheel ; — stuk, o., meer dan vierstemmig zangstuk in opera's.
Ensifer, m. (Lat.). Zwaarddrager (titel
der voormalige keurvorsten van Saksen);
Ensiform, in den vorm van een zwaard.
Ensilage, m. (Fr. ; spr. : ansielaazje).
Het inkuilen ; het bewaren van voedingsmiddelen in kuilen.
Enskilta Banka, mrv. (Zweedsch).
Particuliere banken.
Ensoufrage, m. (Fr.; spr. : ansoefraazje).
Het zwavelen ; Ensoufroir, • m . (spr.:
ansoefroaar), zwavelkamer.
Enstasis, yr. (Gr.). Bewijs van de onjuistheid der tegenstelling door ontzenuwing van haar grond of door ontkenning
der gevolgen.
Ensuite, (Fr.; spr.: answiet). Vervolgens.
Ens veneris, (Lat.). Kopersalmiakbloemen.
Entablement, m. (Fr.; spr.: antableman).
Bovenste muurlaag.
Entail, (Eng.; spr. : enteel). Regeling
omtrent den overgang eener erfenis. Zie
Fideicommis.
Entameeren, (Fr.). Aansnijden, voor
het eerst aanraken, beginnen aan, aanspreken (kapitaal), voor het eerst bewerken ; Entamure, vr., aangesneden stuk
of kant.
Entari (Arab.). Onderkleed der Mohamedanen.
Entasis, vr. (Gr.). Inspanning.
Entasseeren, (Fr.). Opeenstapelen; Entassement. m. (spr.: antasman), opeenstapeling.
Entelechie, yr. (Gr.) In de taal van
Aristoteles de kracht die een voorwerp
van den eenen toestand in den anderen
doet overgaan, vrije werkzaamheid der
ziel, onafgebroken werkzaamheid van
den geest. Zie Monade.
Entente, yr. (Fr. ; spr.: antant). Beteekenis, verstand, kennis; overeenstemming, eensgezindheid ; — cordiale, innige
verstandhouding.
Entera, mrv. (Gr.). Ingewanden, darmen ; Enteradenographie, beschrijving
der darmklieren ; Enteradenologie, yr.,
leer der darmklieren ; Enteralgie, yr.,
pun in de ingewanden ; Enterectasie, yr.,
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verwijding der ingewanden ; Enteremphraxis, vr., darmverstopping; Enterisch,
wat de ingewanden betreft ; Enteritis,
yr., darmontsteking ; Enterocele, yr.
(Gr.). darmbreuk ; Enterocystocele, vr.,
breuk der waterblaas; Enterodynie, vr.,
pijn in de darmen ; Enterographie, yr.,
beschrijving der ingewanden; Enterohelcosis, yr., het zweren der darmen;
Enteroliet, m., darmsteen; Enterolithiasis, yr., vorming van stee pen in
de darmen; Enterologle, yr., leer der
ingewanden ; Enteromalacie, yr., verweeking van het darmkanaal ; Enteromesenterische koorts, yr., typheuze
koorts gepaard met darmontsteking ;
Enteromycadenitis, yr., ontsteking van
het slijmvlies der darmen ; Enteropathie,
vr., darmlijden; Enterophthisie, yr.,
tering tengevolge van verettering van het
darmkanaal ; Enteropyra, vr., typheuze
koorts; Enterorrhagie, vr., bloedvloeiing
uit de darmen; Enterorrhoe, vr., slijmvloeiing uit de ingewanden; Enteroscoop,
o., werktuig voor het onderzoek der
darmen ; Enterospasmus, m., krampkoliek ; Enterostenosis, vr„ darmvernauwing ; Enterotomie, yr., darmopening,
het snijden in de darmen ; Enterotomus,
mes of schaar die daarvoor gebruikt
worden ; Enterozoa, mrv., ingewandswormen ; Enterozoon, o., ingewandsdier ;
Enterydrocele, yr., darm- of waterbreuk.
Entetement, m. (Fr.; spr.: anteetman).
Stijfhoofdigheid, koppigheid; Enteti,
stijfhoofdig, koppig.
Enthelminthen, mrv., (Gr.). Ingewandswormen.
Entheomanie, yr. (Gr.). Godsdienstwaanzin.
Enthlase, Enthlasis, yr. (Gr.). Indrukking ; schedelbreuk.
Enthousiasme, o. (Gr.). Geestdrift,
geestverrukking ; Enthousiasmeeren, in
geestdrift brengen, verrukken ; Enthousiast, m., geestdriftige, dweper ; Enthousiastisch, vol geestdrift.
Entiteit, yr. Het werkelijk wezen of zijn.
Entoilage, m. (Fr. ; spr.: antoalaazje).
Het opplakken van kaarten en prenten
op linnen.
Entomograaf, m. (Gr.). Beschrijver van
insecten; Entomographie, yr., beschrijving der insecten; Entomographisch,
insecten beschrijvend; Entomoliet, m.,
versteend insect ; Entomologie, yr., insectenkunde ; Entomologisch, wat de
insectenkunde betreft ; Entomoloog, m.,
insektenkenner; Entomon, o., insect, gekorven dier ; Entomophaag, m., insecteneter ; Entomophiel, m., insectenvriend;
Entomophorisch, insectendragend.

Entrecolonnement
Entonie, vr. (Gr.). Inspanning; Entonisch, ingespannen, overspannen.
Entonnoir, m. (Fr. ; spr.: antonnoaar).
Trechter.
Entophthalmie, vr. (Gr.). Inwendige
oogontsteking.
Entophyton, o. (Gr.). Parasitische plant.
Entopisch, (Gr.). Inheemsch, plaatselijk.
Entoptisch, (Gr.). Dat tot het inkijken
dient ; Entoptische verschijningen, beelden in een - spiegel die men waarneemt
als men in dien spiegel kijkt.
Entorse, yr. (Fr. ; spr.: antors). Verdraaiing, verstuiking.
Entortilleeren, (Fr.; spr.: antortieljeeren).
Omwikkelen ; omslingeren; verward uitdrukken.
Entosteosis, yr. (Gr.). Beengezwel
naar de binnenzijde.
Entotorrhoe, yr. (Gr.). Vloeiing in het
oor.
Entourage, m. (Fr.; spr.: antoeraazje).
Omgeving; Entoureeren, omgeven, omringen.
En tout, (Fr. ; spr : antoe). In het geheel ;
En tout cas (spr. : antoeka), in alien gevalle ; Entoutcas, m., paraplu en parasol
tegelijk.
Entoxisme, Entoxicisme, o. (Gr.). Vergiftiging.
Entozoa = Enterozoa ; Entozolsch, in
ingewanden levend ; Entozoogenesis, yr.,
voortbrenging van ingewandswormen ;
Entozoologie, yr., natuurlijke geschiedenis der ingewandswormen ; Entozoologist, m., kenner daarvan; Entozoon, o.,
ingewandsworm.
Entr'acte, m. (Fr.; spr.: antrakt). Pauze
tusschen twee bedrijven van een tooneelspel; kleine sigaar die daartusschen opgerookt worden kan.
En train, (Fr.; spr.: antrein). Aan den
gang; Entrain, m., opgewektheid; Entraineeren, meesleepen, africhten, tot een
wedstrijd voorbereiden en daarvoor oefenen, trainen; Entraineur, m., meesleeper,
africhter, gangmaker (bij het fietsen).
Entrant, (Fr.; spr.: antran). Binnenkomend, indringend.
Entrata, (Ital.). Zie Entrée en Intrade.
Entraveeren, (Fr.). Belemmeren; kluisters aanleggen.
Entre, (Fr. ; spr.: antre). Tusschen.
Entrechat, m. (Fr.; spr.: antresia). Kuitenflikker, kunstige sprong bij het dansen.
Entre chien et loup. (Fr.; spr.: antre
sjiain e loe). = Inter canem et lupus,
(Lat.). Tusschen hond en wolf, d. i. in
de avondschemering.
Entrecolonnement, m. (Fr.; spr. : antrekolonman). Afstand tusschen twee kolommen.

EntrecOte
Entrecilte, m. (Fr.). Tusschenribbestuk.
Entre-deux, m. (Fr.; spr.: antredeu).
Tusschenruimte, tusschenzetsel.
Entrée, yr. (Fr.; spr.: antree). Ingang,
toegang, invaart, intrede ; opening van
een slot; begin; voorgerecht; toegangsprijs ; invoerrecht ; het optreden van een
tooneelspeler of kunstenaar; inleggeld ;
Entreebillet, o., kaart die toegang verleent.
Entrefilet, m. (Fr. ; spr.: antrefilee).
Kort bericht in een dagblad.
Entregent, m. (Fr.; spr. : antrezjan).
Handigheid in het omgaan met menschen.
Entrelacs, m. (Fr.; spr. : antrela). Netwerk, loofwerk ; krulletters.
Entreligne, m. (Fr.; spr. : antrelienle).
Ruimte tusschen twee regels.
Entremets, m. (Fr.; spr. : antremee).
Tusschengerecht.
Entremetteur, m. (Fr. ; spr. : antremetteur). Bemiddelaar, koppelaar ; Entremise, yr. (Fr.), (Eng.) mediation, (D.)
Vermittelung, (Ital.) mediazione, (Sp.) mediaciOn, bemiddeling.
Entre nous, (Fr.; spr. : antrenoe). Tusschen ons gezegd en gebleven, in vertrouwen.
Entrepont, m. (Fr.; spr.: antrepon).
Tusschendek op schepen.
Entreposeur, m. (Fr. ; spr. : antrepoozeur). Opzichter over een entrepöt, magazijnchef ; Entreptit, m. (spr. : antrepoo),
(Eng.) store, docks, (D.) Warenlager, (Ital.)

magazini doganali, (Sp.) almacenes generali de deposit°, bewaarplaats van goederen waarvan de inkomende rechten
nog niet betaald zijn.
Entreprenant, (Fr.; spr. : antrefirenan).
Ondernemend, vermetel ; Entrepreneur,
m. (spr.: antrefireneur), ondernemer, aannemer van publieke werken ; Entreprise,
yr., onderneming, aanneming.
Entre quatre yeux, (Fr. ; spr. : antre
katre ieu). Onder vier oogen.
Entre Rios, (Sp.). Tusschen de rivieren.
Entresol, m. (Fr.; spr. : antresol). Verdie in tusschen de gelijkvloersche en
de eerste verdieping.
gr.:
: antretaaii).
Entretaille, yr. (Fr. ; spr.
op
Tusschensnede bij het
koper.
Entretenue (femme), yr. (Fr.). Bijzit,
gekamerde vrouw ; Entretien, m. (spr. :
antrettain), onderhoud, gesprek.
Entrevue, yr. (Fr.; spr. : antrevuu).
Samenkomst.
Entrez, (Fr. ; spr. : antree). Binnen !
Entrichoma, o. (Gr.). Haarrand aan
de oogleden.
En tricot, (Fr.; spr.: antrieko). In een
nauwsluitend kleedingstuk gelijk de kunstenmakers dragen.
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Entripsologie, yr. (Gr.) = Anatripsologic.
Entychiten, mrv. Aanhangers van
Simon den toovenaar.
Entyposis, vr. (Gr.). Vlakke zijde van
het gewricht aan het schouderblad.
Enubileeren, (Lat.). Wolken verdrijven,
helder maken.
Enudatie, yr. (Lat.). Ontblooting ; Enudeeren, ontblooten.
Enula, mrv. (Gr.). Binnenzijde van het
tandvleesch.
Enumeratie, yr. (Lat.). Opsomming ;
Enumereeren, opsommen.
Enunciatie, yr. (Lat.). Uiting, verklaring ; opgave, vermelding ; Enunciatief,
vermeldend, verklarend ; Enunciatum,
o., uitspraak, opgave ; Enuncieeren,
uiten, verklaren, vermelden.
Enutreeren, (Lat.). Voeden, opkweeken.
Enveloppe, vr. (Fr. ; spr. : anvelop).
Omhulsel, omslag; briefomslag ; Enveloppeeren, inwikkelen, omhullen, van
een omslag voorzien.
Envergure, vr. (Fr. ; spr.: anverghuur).
Vlucht, of stand tusschen de uiteinden der
uitgespreide vleugels.
En verite, (Fr. ; spr. : anveerietee). In
waarheid, voorwaar.
Envers, m. (Fr. ; spr. : anveer). Keerzijde, averechtsche kant.
Envieux, (Fr. ; spr. : anvieeu). Afgunstig ;
als znw. benijder.
Environ, (Fr. ; spr. : anvieron). Omstreeks, ongeveer ; Environs, mrv., omtrek, omstreken.
En vogue, (Fr. ; spr. : anvoog). In
zwang, in de mode.
Envoi, m. (Fr. ; spr. : anvoa), (Eng.)
parcel, shipment, (D.) Sendung, (Ital.) invio, (Sp.) envio. Zending, pakket ; Envoye,
m. (spr. : anvoajee), gezant van den tweeden rang ; Envoyeeren, (Fr.) envoyer,
(Eng.) to send, to forward. (D.) senden,
(Ital.) inviare, (Sp.) enviar, zenden ; Envoyeur, (Fr.), (Eng.) sender, (D.) Sender,
(Ital.) mittente, (Sp.) remitente, afzender.
Enyalios, m. (Gr.). Krijgshaftige (bijnaam van Mars) (Zie Ares) ; Enyo, yr.
(Gr.), godin van den oorlog = Bellona.
Enypnisch, (Gr.). In den droom.
Enypostasie, yr. (Gr.). Het uit jets
bestaan ; aanwezigheid der menschelijke
natuur van Christus in de goddelijke ;
Enypostatisch, uit iets bestaande.
Enystron, o. (Gr.). Lebrnaag, vierde
maag der herkauwende dieren.
Enziaan, Zie Oentiaan.
Enzootie, yr. (Gr.). Inheemsche veeziekte, Enzootisch, wat daarop betrekking
heeft.
E. 0. = Ex officio, (Lat.). Ambtshalve.

Eo animo
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Eo animo, (Lat.). In die meening, met
did bedoeling.
Eod = Eodem (die), (Lat.). Op den
bovengenoemden dag, op denzelfden dag.
Eo ipso, (Lat.). Juist daardoor ; tegelijk.
olksstammen in
Hollers, mrv. Een der y
het Griekenland der oudheid.
Eolus, m. God der winden (bij de oude
Grieken) ; Eollpile, yr. (Gr.), holle bol
met een buisje met een zeer nauwe
opening, die, met water gevuld en verhit,
door den uitstroomenden damp in een
draaiende beweging gebracht wordt;
Eolusharp, vr., windharp.
Eos, yr. (Gr.). Het morgenrood ; de
godin van het morgenrood, bij de Romeinen
Aurora (z.a.).
Eo sensu, (Lat.). In dien zin, met die
bedoeling.
Eosine, yr. Kleurstof die bij het verwen
van wol en zijde gebruikt wordt.
e. p. = en personne, (Fr.). In persoon.
Ep. = Epistola, brief ; = Episcopus,
bisschop.
Epacmastisch, (Gr.). In kracht toenemend ; Epacme, yr., het toenemen (van
ziekten).
Epacta, vr. (Gr.). Getal dat den ouderdom der maan bij het begin van het jaar
aanduidt, d. i. het aantal dagen die verloopen zijn sedert de laatste nieuwe maan
tot aan het einde van het vorige jaar ;
Epactisch, bijgevoegd.
Epagneul, m. (Fr.; spr. : eepanjeul).
Patrijshond.
Epagoge, m. (Gr.). Het bijbrengen; het
bezweren der onderaardsche goden tegen
iemand ; in de rhetorica = Inductie;
Epagogisch, aanlokkelijk, verleidelijk.
Epagogitis, yr. (Gr.). Ontsteking der
voorhuid ; Epagogium, o., voorhuid.
Epagomenen, mrv. (Gr.). Ingevoegde
dagen, schrikkeldagen ; Epagomenisch,
bijgevoegd.
Epanadiplosis, yr. (Gr.). Verdubbeling ;
herhaling van hetzelfde woord ; overgang
van een enkelvoudige ziekte in een samengestelde.
Epanalepsis, yr. (Gr.). Herhaling van
een woord na tusschenzinnen; begin van
een volzin met de slotwoorden van den
vorigen zin ; kettingrijm.
Epanaphora, vr. (Gr.). Herhaling van
hetzelfde woord bij den aanvang van
opeenvolgende zinnen.
Epanastasis, yr. (Gr.). Klimming, verheffing (ook van den stijl).
Epanastema, o. (Gr.). Boosaardige
zweer aan het oog ; Epanastemata, mrv.,
wratten aan het oog.
Epanastrophe, yr. (Gr.). Herhaling van
hetzelfde woord waarmede de vorige zin

Epenthese
eindigt, bij het begin van een nieuwen
volzin.
Epancheeren, (Fr.). Uitstorten, uitgieten;
Epanchement, m. (Fr.; spr.: eepansjeman),
uitstorting.
Epanesis, yr. (Gr.). Het weder afnemen,
verminderen, (b.v. van koorts); Epanetus,
m. (Gr.), intermitteerende koorts.
Epanodos, vr.(Gr.). Terugkeer tot de
hoofdzaak • korte herhalingapitulatie.
, rec
Epanorthose en Epanorthosis, yr.
(Gr.). Het overeind zetten ; verbetering,
herstelling; slotrede ; vermaning om het
goede to doen; herplaatsing in den vorigen toestand ; Epanorthotica, mrv., middelen tot verbetcring ; Epanorthoticum,
o., zulk een middel; Epanorthotisch, tot
het goede opwekkend, stichtelijk.
Epanouissement, m. (Fr.; spr.: eepanoeiesman). Het opengaan, de ontluiking. .
Epanthema, Epanthisma, o. = Exantheem.
Epaphaeresis yr. (Gr.). Herhaalde wegof afneming (van het bloed).
Epaphos, m. (Gr.). Zoon van Zeus
(Jupiter) en Jo, koning van Egypte.
Epaphroditos, (Gr.). Door Aphrodite
(Venus) begunstigd; lieftallig ; schoon.
Eparch, m. (Gr.). Beveihebber, stadhouder , Eparchie, yr., stadhouderschap,
diocees van een aartsbisschop of bisschop
in de Grieksche kerk.
Epargne, yr. (Fr.; spr. : eeparnje). Spaarzaamheid, spaarpenningen ; Epargneeren,
sparen, besparen, ontzien.
Eparma, o. (Gr.). Gezwel ; gezwel aan
de oorklieren ; uitslag.
Eparpilleeren, (Fr.). Verstrooien, versnipperen.
Epatant, (Fr. ; spr. : eepatan). Verbazend,
kras, waar men van omvalt; Epateeren,
verbaasd doen opkijken.
Epaule, vr. (Fr.; spr. : eepool). Schouder,
schoft ; Epauleeren, aan den schouder
brengen, aanleggen (van een geweer) ;
Epaulement, m., borstwering van zandzakken ; Epaulette, yr., schouderbedekking voor officieren, epaulet.
Epave, yr. (Fr.). Onbeheerd goed ; wrak,
wrakstuk. Zie Droit.
Epée, vr. (Fr.). Degen.
Epeios, m. (Gr.). Naam van den maker
van het Trojaansche paard.
Epeira diadema. Kruisspin.
Epeisodion, o. (Gr.). Verhaal dat in een
redevoering of vertelling ingelascht wordt.
Zie Episode.
Epen, (Gr.). Meervoud van Epos (z.a.).
Ependyma, o. (Gr.). Overkleed ; fijn
vlies dat de holten der hersens overdekt.
Epenthese, Epenthesis, yr. (Gr.). Inlassching van letters of lettergrepen in
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het midden der woorden ; Epenthetisch,
ingelascht, ingeschoven.
Eperdu, (Fr.; spr. : eepeerdu). Beteuterd,
versteld; Eperdument, hevig, dol, smoorlijk.
Eperon, m. (Fr.). Spoor aan een rijlaars ;
ram van een oorlogsschip ; plooi aan de
ooghoeken van oude menschen.
Epexegese, Epexegesis, yr. (Gr.). Bijstelling, verklarende bijvoeging = Appositie.
Epha. Maat voor droge waren bij de
Israelieten = 40 liter.
Ephebe, Ephebos, m. (Gr.). Opgeschoten knaap, jongeling van 16 tot 20
jaar ; Ephebie, yr., jongelingsleeftijd ;
Ephebeion, o., zaal voor gymnastische
oefeningen der jongelingen.
Ephecticus, m. (Gr.). Iemand die zijn
meening niet zegt; Ephectisch, terughoudend.
Ephedros, m. (Gr.). Strijder die den
strijd met den overwinnaar voortzet
(vooral in het worstelperk).
Ephelcis, yr. (Gr.). Korst of roof van
een zweer.
Ephelides, mrv. (Gr.). Zomersproeten ;
Ephelis, yr., zomersproet.
Ephemera, mrv. (Gr.). Zie Ephemeren;
Ephemera britannica (sudatoria), (Gr.Lat.) Engelsche zweetkoorts ; — uterina,
zogkoorts ; Ephemeros pyretos, m.
(Gr.), eendaagsche koorts; Ephemeren,
rnrv., diertjes die maar een dag leven,
dëndagsvliegen ; Ephemeriden, mrv., dagbladen, kranten, soort van kalender voor
sterrenkundigen, astronomische jaarboeken ; Ephemerisch, eendaagsch, snel voorbijgaand ; Ephemeron, o., eendagsvlieg.
Ephesier, m. Inwoner van Ephesos;
Ephesia, yr. (Gr.), bijnaam van Diana
naar de stad Ephesos (Epheze) in KleinAzie, waar deze godin een beroemden
tempel had, die tot de zeven wonderen
der wereld behoorde en door Herostratus
op den dag der geboorte van Alexander
den Groote in brand gestoken werd (356
v. C). ; Ephesische letters, mrv., aloude
als amulet (z.a.) gedragen heilige spreuken
tegen betoovering.
Epheten, mrv. (Gr.). Leden der Atheensche rechtbank die over moord en doodslag uitspraak deed.
Ephialtes, m. (Gr.). Opspringer ; nachtmerrie ; naam van den Griek die bij de
Thermopylae (z.a.) zijn landslieden verried.
Ephidrosis, yr. (Gr.). Het zweeten.
Ephippium, o. (Gr.) Zadel.
Ephod, m. (Hebr.). Kleed van den
hoogepriester.
Ephodus, m. en yr. (Gr.). Innemend
begin eener redevoering.

Epicurus
Ephoraat, o. (Gr.). Kerkelijk opzienersambt ; Ephoren, mrv., hoogste regeeringspersonen in Sparta ; Ephorie, yr. gebied
van een opziener ; Ephorus, m., opziener
over kerken en scholen.
Ephraim, m. (Hebr.). De vruchtbare ;
tweede zoon van Jozef ; .Ephraimiet, m.,
naam der munten van gering gehalte, die
Frederik II in den zevenjarigen oorlog
sedert 1759 door Ephraim, Itzig en Co.
te Leipzig liet slaan.
Ephydriaden, mrv. (Gr.). Waternimfen.
Epi. Grieksch voorvoegsel dat bij, naast,
op, tegen beteekent.
Epibates, m. (Gr.). Zeesoldaat, marinier.
Epiblema, (mrv. Epiblemata), o. (Gr.).
Deken ; bijvoeging.
Epicalyx, (Gr.—Lat.). Buitenste kelk
bij bloesems.
Epicanthis, m. (Gr.). Slapheid van het
vel aan den binnenooghoek.
Epicarpium, o. (Gr.). Polspleister die
in den vorm van een armband om het
handgewricht gelegd wordt.
Epicauma, o. (Gr.). Het gezengde ;
aschgrauwe zweer in het hoornvlies.
Epicedion, o. (Gr.). Lijkzang, treurzang.
Epicephaleion, o. (Gr.). Hoofdgeld.
Epicerastica, mrv. (Gr.). Verdunnende
middelen.
Epicerie, yr. (Fr. ; spr.: eepiesrie). Handel
in specerijen ; kruidenierswinkel ; Epicier,
m. (Fr.; spr. : eepiesjee), kruidenier.
Epicheiresis, yr. (Gr.). Het ondernemen;
aanslag; bewijsvoering, weerlegging.
Epicheirotonie, vr. (Gr.). Het nemen
van een besluit door het opsteken der
handen.
Epichorisch, (Gr.) = Endemisch.
Epichrosis, yr. (Gr.). Het ontstaan van
vlekken op de huid.
Epicleros, yr. (Gr.). Erfdochter, eig.
zij die het vaderlijk vermogen erft. In
Athene had de naaste aanverwant het
recht de vaderlooze erfdochter te huwen,
opdat het vermogen niet uit de familie
zou gaan.
Epiclesis, yr. (Gr.). Gebed bij het
zegenen van brood en wijn in de Griel sche
kerk.
Epicoenisch, (Gr.). Wat twee geslachten
heeft; Epicoenon, o., woord dat twee
geslachten heeft.
Epicondylos, m. (Gr.). Uitwas aan het
schouderblad.
Epicrase, Epicrasis, yr. (Gr.). Genezing
door zachte ontlasting.
Epicrise, Epicrisis, yr. (Gr.). Wetenschappelijke beoordeeling (vooral van
ziekten) ; eindbeslissing.
Epicurus, m. (Gr.). Grieksch wijsgeer
(342-27o v. C.) die leerde dat het genoegen
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het hoogste goed van den mensch is ;
volgens hem bestaat bet genoegen niet
in zingenot maar in geestesbeschaving
en in het beoefenen der deugd; door
een verkeerde uitlegging zijner leer is
men er toe gekomen om te denken, dat
hij de zinnelijke genietingen als het hoogste
goed beschouwde ; Epicurisme, o., leerstelsel van' Epicurus, het najagen van
zingenot ; Epicurist, m., volgeling van
dien wijsgeer, wellusteling, brasser en
slemper.
Epicyclus, m. (Gr.). Kleine door de
sterrenkundigen uitgedachte cirkel wiens
middelpunt den omtrek van een grooteren
cirkel doorloopt.
Epicyema, o. (Gr.). Vleeschklomp ;
Epicyese, Epicyesis, yr., overmatige
bezwangering.
Epidaurus. Stad in Argolis, waar de
voornaamste tempel van Esculaap (z.a.)
was.
Epideictisch, (Gr.). In het oog vallend,
pronkend ; Epideixis, yr., proef, bewijs.
Epidemie, yr. (Gr.). Besmettelijke in
een land heerschende ziekte ; Epidemio=
!ogle, yr., leer der heerschende besmettelijke ziekten ; Epidemisch, in een land
of stad heerschend.
Epidermidonusos, yr. (Gr,). Ziekte der
opperhuid ; Epidermis, yr., opperhuid ;
Epidermisch, wat de opperhuid, betreft.
Epidese, Epidesis, yr. (Gr.). Het onderbinden der ledematen ter voorkoming
van verbloeding ; Epidesma, o., Epidermis, yr. en Epidesmus, o., verband,
aanhangsel.
Epidorchis. yr. (Gr.) = Clitoris.
Epidosis, vr. (Gr.). Toegift ; het toenemen (van ziekten) ; buitengewone vergrooting van een lichaamsdeel.
Epidrome, yr. (Gr.). Zie Congestie.
Epiek, yr. (Gr.) = Epische poezie.
Epigamie, yr. (Gr.). Tweede huwelijk ;
overeenkomst tusschen twee staten of
twee standen in denzelfden staat, waarbij
aan de burgers van beide staten of de
leden van beide standen veroorloofd
wordt een geldig huwelijk aan te gaan
met een vrouw uit den anderen staat
of een anderen stand.
Epigastrion, Epigastrium, o. (Gr.). Dat
deel van het lichaam dat tusschen de borst
en den navel ligt ; Epigastrisch, wat
daartoe behoort.
Epigenesis, yr. (Gr.). Het naderhand
ontstaan.
Epigennema, o. (Gr.). Het bijgekomene,
het naderhand voortgebrachte.
Epiginomena, mrv. (Gr.). Toevallige
kenteekens eener ziekte die eerst gedurende het verloop dier ziekte intreden.
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Epiglottis, vr. (Gr.). Strotklep ; Epiglottitis, yr. (Gr.), ontsteking der strotklep.
Epigonatioon, o. (Gr.). Tot onder de
knieen reikend bovenkleed der Grieksche
geestelijken.
Epigonatis, vr. (Gr.). Knieschijf.
Epigonen, mrv. (Gr.). Nakomelingen ;
in de Grieksche mythologie naam van
de zonen der zeven koningen die onder
de muren van Thebe sneuvelden; de
Duitsche schrijvers na GOthe en Schiller.
Epigonia, mrv. (Gr.). Bedekkingen der
geslachtsdeelen bij planten.
Epigraaf, yr. (Gr.). Opschrift, motto;
Epigraphiek,vr., de kunst om opschrif ten te
ontcijferen ; Epigraphisch, wat de opschriften betreft ; Epigraphische zilde,
vr., kant eener munt waarop de beeldenaar en het opschrift staat.
Epigram, o. (Gr.). Puntdicht ; scherpe
zet; Epigrammaticus, Epigrammatist,
m., vervaardiger van puntdichten ; Epigrammatologie, yr., verzameling van
puntdichten.
Epigynisch. Op den vruchtbodem
staande.
Epilenion, o. (Gr.). Gezang der wijngaardeniers.
Epilepsie, yr. (Gr.). Vallende ziekte;
Epileptica, mrv., middelen tegen die
ziekte.
Epileeren, (Fr.). De haren uittrekken.
Epilimnisch, (Gr.). Wat zich op
moerassen bevindt.
Epilogisme, o. (Gr.). Het besluiten van
het bekende tot het onbekende; Epiloog
en Epilogus, m. (Gr.), slotrede, slotwoord.
Epilytisch, (Gr.). Oplossend, verklarend.
Epimachie, yr. Verdedigend verbond ;
Epimachus, m. (Gr.), strijder.
Epimeleten, mrv. In het Athene der
oudheid commissies voor een bepaalden
tijd met een bepaalde taak (b.v. het toezicht op de Epheben z. a.) belast, die
echter geene eigenlijke magistraten waren.
Epimenia, mrv. (Gr.). Maandelijksche
offers ; proviand voor een maand.
Epimenides van Creta. Beroemd wonderdoener, die in 596 v. C. Athene reinigde
van de schuld, die de Atheners op zich
hadden geladen door de volgelingen van
Cylon, die in 612 v. C. beproefd had zich
tot tyran van Athene te verheffen, te
dooden. Er gaan over hem ongeloofelijke
verhalen b.v. dat hij eens 5o jaren achtereen
in een grot zou hebben geslapen, dat hij
zichzelf jonger kon maken, enz.
Epimerismos, m. (Gr.). Opsomming
der hoofddeelen eener redevoering.
Epimetheus, m. (Gr.). De dwaze broeder
van Prometheus (z. a.). Zie Pandora.

Epimetron
Epimetron, Epimetrum, o. (Gr.). Overmaat, toegift.
Epimone, vr. (Gr.). Het blijven stilstaan
bij een onderwerp.
Epimythium, o. (Gr.). Toepassing eener
fabel.
Epinette, vr. (Fr.). Zie Spinet.
Epineux, (Fr.; spr.: eepieneu). Stekelig,
doornig; netelig.
Spine-vinette, yr. (Fr; spr.: eepienvienet).
Berberisse.
Epingle, yr. (Fr. ; spr.: eepetngle). Speld ;
Epingles, mrv., speldegeld.
Epinicia, mrv. (Gr.). Feesten bij gegelegenheid eener overwinning, zegezangen ; Epinicium, o., zegezang.
Epinomis, yr. (Gr.). Bijvoegsel bij de
wetten.
Epinositeit, yr. (Fr.). Stekeligheid,
neteligheid.
Epiornis. Reusachtige voorwereldlijke
vogel op Madagascar.
Epiparoxysme, m. (Gr.). Heviger aanval, koortsrilling.
Epipaston, o. (Gr.). Strooipoeder.
Epipedon, o. (Gr.). Effen vlak ; Epipedometrie, yr., leer van de meting der
vlakken.
Epiphaenomenon, o. (Gr.). Nevenverschijnsel bij ziekten.
Epiphania, yr. (Gr.). Feest der verschijning van Christus aan de wijzen uit
het oosten, Driekoningendag (6 Januari).
Epiphiogisina, o. (Gr.). Ontstoken plek,
ontsteking der huid.
Epiphlogosis, vr. (Gr.). Tweede graad
eener ontsteking.
Epiphonema, o. (Gr.). Toeroep ; uitroep aan het slot van een rede of betoog.
Epiphora, yr. (Gr.). Slotzin ; het eindigen van verscheidene volzinnen met
dezelfde woorden (tegenovergestelde van
Anapher (z. a.) ; vloed van tranen die
op de wangen vallen zonder door de
traanbuizen te gaan ; hoogst zwangere
vrouw.
Epiphragma, o. (Gr.). Kieuwdeksel.
Epiphyllospermen, mrv. (Gr.). Planten
wier bloesems en zaden zich op de
bladeren bevinden.
Epiphylium. Plantensoort uit de familie
der Cacteen.
Epiphysis, yr. (Gr.). Beenaangroeiing.
Epiphyten, mrv. (Gr.). Planten die op
andere organismen leven, woekerplanten.
Epiplasma, o. (Gr.). Pleister.
Epipiegie, yr. (Gr.). Beroerte waardoor
armen en beenen niet bewogen kunnen
worden.
Epiplerose, Epiplerosis, yr. (Gr.) Overvolheid, vooral van slagaders.
Epiplexie, vr. (Gr.). Verlamming van
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g ene zijde van het lichaam tengevolge
eener beroerte.
Epiplexis, yr. (Gr.). Tuchtiging, berisping, verwijt.
Epiplocele, yr. (Gr.). Darmnetbreuk ;
Epiploitis, vr., ontsteking van het darmnet ; Epiploiin, o., darmnet, groote plooi
van het buikvlies.
Epipoiesis, yr. (Gr.). Overvloed, latere
vorming die bij een vroegere komt.
Epipolasis, yr. (Gr.). Het op de oppervlakte zijn of komen, Epipolasme, o.,
oprisping ; Epipolische Dispersie, vr.,
verouderde naam voor Fluorescentie.
Epipompeutica, mrv. (Gr.). Liederen
bij feestelijke optochten.
Epiporoma, o. (Gr.). Verharding der
huid, eelt ; Epiporotis, vr., beenuitwas.
Epirographie,,vr. (Gr.). Beschrijving van
het vasteland.
Epirrhema, o. (Gr.). Narede ; aanhangsel
der Parabase (z.a.) in het Oudgrieksche
blij sp el.
Epirrhoea, yr. (Gr.). Toevloed van
vochten.
Episarcidium, yr. (Gr.). Huidwaterzucht.
Episcenium, o. (Gr.). Bovenste gedeelte
van het tooneel.
Episch, (Gr.). Wat het heldendicht betreft (Zie Epos); Epische poezie, yr.,
heldendicht ; Epische versmaat = Hexameter.
Episcopaal, (Gr.). Bisschoppelijk ; Episcopalen, mrv., leden der Engelsche staatskerk (Zie Anglicaansch); Episcopaat, o.,
bisschoppelijke waardigheid, alle bisschoppen te zamen ; Episcopale kerk, yr., (Zie
Anglicaansche) ; Episcopalisme, o., meening volgens welke door de Hervorming
de vorsten de geestelijke opperhoofden
der kerk geworden zijn ; in het Catholiek
kerkelijk recht de leer volgens welke het
hoogste kerkelijk gezag aan de gezamenlijke bisschoppen behoort ; Episcopocratie, vr., heerschappij der bisschoppen in
een staat.
Episcopus, m. (Lat.). Bisschop ; — in
partibus (infidelium), bisschop in de landen
der ongeloovigen, bisschop van een nog
niet of van een niet meer bestaand bisdom ;
— episcoporum, bisschop der bisschoppen,
paus ; — universalis, algemeene bisschop
(titel van den paus).
Episemasie, yr. (Gr.). Eerste aanwijzing van een ziekte.
Episemeiosis, yr. (Gr.). Aanmerking ;
korte schets ; inhoudsopgave van een boek.
Episemon, o. (Gr.). Teeken dat zich
op of aan iets bevindt ; (bij schepen ook)
de vlag; (bij munten) de stempel.
Episiocele, vr. (Gr.). Schaamlippen-
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breuk ; Episioltis, yr., ontsteking der
schaamlippen ; Epision, o., schaamlip.
Episcleritis, vr. (Gr.). Ontsteking van
het buitenoppervlak van het witte oogvlies.
Episode, yr. (Gr.). In het oude treurspel de handeling tusschen twee koorzangen; inlassching ; ingevlochten verhaal ;
afdwaling van de hoofdzaak ; tusschenzang ; Episodisch, ingelascht, ingevlochten.
Epispadiaeus, m. (Gr.). Iemand wiens
urineleiding een opening heeft aan den
bovenkant van het mannelijk lid; Epispadie, yr. (Gr.)., opening der urineleiding
boven op het mannelijk lid.
Epispasmaticum = Epispasticum ;
Epispasme, m., in den Romeinschen
keizertijd het naar voren trekken der
besneden voorhuid om het Jodendom te
verloochenen; Epispasticum, o. (Gr.), trekpleister ; Epispastisch, blarentrekkend.
Epispermium, o. (Gr.). Zaadhuisje,
vlies om den zaadkorrel.
Episporangium, o. Zaadomhulsel der
varens.
Epistaat, m. (Gr.). Bestuurder, opziener,
leider.
Epistaima, o. (Gr.). Opdracht, bevel,
bescheid.
Epistasis, yr. (Gr.). Het met zijne gedachten bij een onderwerp blijven stilstaan.
Epistaxis, yr. (Gr.). Neusbloeding.
Epistel, o. (Gr.). Brief, zendbrief van
een apostel in het Nieuwe Testament;
gedicht in den vorm van een brief ; strafpredikatie.
Epistemonarch, m. (Gr.). Grieksche
geestelijke die voor de zuiverheid des
geloofs en der leer moet zorgen ; scheidsrechter in kloostergeschillen; Epistemonisch, (Gr.), wetenschappelijk.
Episternale, o. Deel van het borstbeen.
Epistola, yr. (Lat.) en Epistole, (Gr.).
Zendbrief, epistel; Epistolae formatae,
mrv., aanbevelingsbrieven aan andere
gemeenten; — obscurorum virorum, mrv.,
brieven der duisterlingen in de 16e eeuw
in barbaarsch latijn geschreven, titel eener
hoofdzakelijk door Ulrich van Hutten
(1488-1523) geschreven bijtende satire
tegen de Obscuranten en tegen de Catholieke geestelijken en monniken; Epistolarisch, in briefvorm ; Epistolarium, o.
verzameling van epistels ; Epistolium,
o., briefie ; Epistolograaf, m., briefschrijver ; Epistolographie, yr., kunst om
brieven te schrijven.
Epistomium, o. (Gr.). Kraan van een
waterleidiRg of een vat.
Epistrateeg, m. (Gr.). Onderveldheer.
Epistrophe, yr. (Gr.). Omdraaiing; bij
ziekten het instorten.

Epode
Epistropheus, m. (Gr.). Omdraaier, d.i.
de eerste halswervel.
Epistylion, o., Epistylis, yr. of Epistylon, .0. Balk onmiddellijk boven de
zuilen = Architraaf, (z. a.).
Epitagma, o. (Gr.). Opdracht.
Epitaphios, m.(Gr.). Lijkrede ; Epitaphist, m., schrijver van grafschriften
Epitaphium, o., rafschrift,
gedenkteeken
g
op een graf.
Epitasis, vr. (Gr.). Het toenemen eener
ziekte (tegenover Anesis, z. a.).
Epitex, (Gr.). Op het punt van te bevallen, zwanger.
Epithalamium, o. (Gr.). Bruiloftslied
dat voor de slaapkamer der jonggehuwden gezongen werd.
Epitheliaal. Wat tot het epithelium
behoort ; Epithelium, o. (Gr.), het fijne
bovenvel der tong, der lippen en der
slijmvliezen = Epidermis.
Epithema, o. (Gr.). Omslag;pleister.
Epithese, Epithesis, yr. (Gr.). Toevoegsel.
Epitheton. o. (Gr.) mrv. Epitheta. Bijnaam, bijvoegelijk naamwoord; Epitheton
ornans, mrv. Epitheta ornantia, bijvoegelijk naamwoord dat tot versiering dient,
— necessarium, noodzakelijk bijv. naamw.
dat een kenmerk uitdrukt.
Epithymie, vr. (Gr.). Begeerte (vooral
bij zwangere vrouwen).
Epitoge, Epitogium, o. (Gr. - Lat.). Mantel over de toga ; schouderbedekking.
Epitomator, m. Vervaardiger van een
uittreksel, verkorter ; Epitome, yr. (Gr.),
uittreksel, kort overzicht ; Epitomiseeren,
uittreksels maken, kort samenvatten. Zie
Resumeeren.
Epitrachelion, o. (Gr.). Halssierraad ;
stola (z.a.) der Grieksche geestelijken.
Epitrichisch, (Gr.). Behaard.
Epitritus, m. (Gr.). Vierlettergrepige
versvoet die uit drie lange en een korte
lettergreep bestaat.
Epitrochasme, m. (Gr.). Het over iets
been loopen ; het oppervlakiig aanroeren
van een onderwerp.
Epitrope, yr. (Gr.). Het zich op genade
en ongenade overgeven, ook = Epitropie.
Epitropie, yr. (Gr.). Voogdij ; Epitropos, m., opziener, voogd, stadhouder.
Epixylisch, (Gr.). Op hout groeiend.
Epizeuxis, yr. (Gr.). Herhaling, nadrukkelijke verdubbeling in de redekunde.
Epizoa, mrv. (Gr.). Zie Parasieten.
Epizoonosologie. yr. (Gr.). Leer der
besmettelijke veeziekten; Epizootie, yr.,
besmettelijke veeziekte, runderpest; Epizoum, o., para.siet.
Epode, yr. (Gr.). Tooverzang, toover•
spreuk (om ziekten te genezen of pion te
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sullen); Epodos, m. (Gr.), toovenaar, bezweerder.
Epodos, yr. (Gr.). Slotzang van een
lyrisch gedicht ; Epodos, m. (Gr.), soort
van lierdicht uitgevonden door Archilochus (z.a.) waarin steeds een kort vers
op een lang volgt ; refrein.
Epomadion, o. (Gr.). Lange van de
schouders naar beneden hangende strook
der Grieksche geestelijken.
Epomidion, o. (Gr.). Altaarkleed der
geestelijken, korte schoudermantel van
roode zijde over de alba (z.a.).
Epomis, vr. (Gr.). Bovendeel van den
schouder ; ook = Deltodes.
Epomphalium, o. (Gr.). Navelstreek ;
navelpleister.
Epona. Bij de Romeinen godin der
paarden en ezels, beschermgodin der
voerlieden.
Eponymisch, (Gr.). Naamgevend ; Eponymus, m. (Gr.), iemand naar wien een
zaak, een onderneming, een inrichting,
een tijdvak genoemd wordt ; in het oude
Griekenland de ambtenaar naar wien het
loopende jaar genoemd werd, zooals in
Athene de archon eponymos (z. a.).
Epopee, vr. (Fr.). Heldendicht.
Epops, m. (Gr.). De gekuifde hop (vogel).
Epopsie of Epopsis, yr. (Gr.). Eigen
aanschouwing, gezichtskring.
Epopt, m. (Gr.). Toeschouwer, ingewijde in den hoogsten graad der Eleusinische mysterien ; ooggetuige ; dweper,
ziener ; Epoptische kleuren, kleuren die
door interferentie (z. a.) ontstaan.
Epoque, yr. (Fr.; spr. : eepok). Tijdstip;
— maken, opzien verwekken.
Epos, o. (mrv. Epen). Heldendicht.
Epostracisme, o. (Gr.). Het werpen
van scherven, steentjes, enz. in schuine
richting over het water zoodanig dat zij
op- en verder springers.
Epoulardage, m. (Fr.; spr. : eepoelardaazje). Het uitzoeken van bossen tabak.
Epouvantable, (Fr. ; spr. : eefioevantable).
Verschrikkelijk.
E pur si muove, (Ital.). En toch draait
zij (de aarde) ! Naar men zegt, zou Galilei
dit uitgeroepen hebben toen hij gedwongen
werd zijn leer van de beweging der aarde
te herroepen.
Epreuve, yr. (Fr.). Proef ; drukproef ;
examenwerk ; Epreuve d'artiste, kopergravure waarop alleen de naam van den
graveur voorkomt.
Eprouvette, yr. (Fr. ; spr. : eefiroevet).
Reageerbuisje (z. a.) ; proeflepel der
tinnegieters ; glazen cylinder om gassen
op te vangen.
Epuisette, yr. (Fr.; spr. : eeftwiezet).
Hoosvat ; schepnet.
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Epulae, mrv. (Lat.). Maaltijd, gastmaal,
diner.
Epulis, vr. (Gr.). Gezwel, uitwas aan
het tandvleesch.
Epulonen, mrv. (Lat.). In Rome een
college dat voor de plechtige maaltijden
bij feesten ter eere van de goden zorgen
moest; gasten; slempers.
Epulosis, vr. (Gr.). Vorming van een
litteeken ; Epuloticum, Epuloticon, o.,
middel dat samentrekt en opdroogt, middel
dat het vormen van een litteeken bevordert.
Epulum, o. (Lat.). Smulpartij, gastmaal.
Epuratie, yr. (Lat.). Zuivering, loutering;
Epuratief, zuiverend; Epureeren, zuiveren, louteren.
Eq. = Eques, (Lat.). Ridder ; ruiter.
Equabilmente, (Ital.). Gelijkmatig, behaaglijk.
Equanimiteit, yr. (Lat.). Gelijkmoedigheid, gelatenheid.
Equatie, yr. (Lat.). Vergelijking in de
wiskunde.
Equator, m. Evennachtslijn, evenaar,
linie ; Equatoriaal, o., sterrenkundig
werktuig ter bepaling van de declinatie
en den uurhoek ; als bvnw. wat den
evenaar betreft.
Equester, (Lat.). Te paard; Equestriek,
yr. rijkunst ; Equestris statua, ruiterstandbeeld.
Equidistant, (Lat.). Op gelijken afstand,
parallel.
Equilibre, m. (Fr. ; spr. : eekieliebre).
Evenwicht ; Equilibreeren, in evenwicht
houden ; Equilibrist, m., kunstenmaker
die zich zelven in evenwicht houdt,
koorddanser, kunstrijder.•
Equipage, m. (Fr. ; spr. : eekiepaazje).
Scheepsvolk, bemanning ; legertros ; reisbenoodigdheden ; paarden en rijtuigen ;
Equipement, m., uitrusting, bewapening ;
Equipeeren, uitrusten, bemannen, van
het noodige voorzien.
Equipes, m. (Lat.). Paardevoet, horrelvoet.
Equipollent, (Lat.). Gelijkwaardig ;
Equipollentle, yr., gelijkwaardigheid.
Equipondium, o. (Lat.). Tegenwicht.
Equiria, mrv. (Lat.). Harddraverij door
Romulus ter eere van Mars ingesteld.
Equisetalen. Cryptogame planten.
Equitatie, yr. (Lat.). Het rijden, de
rijkunst ; Equitatus, m., ruiterij, ridderschap ; Equites, (mrv. van Eques), ruiters,
ridders ; ruiterij, ridderstand.
Equiteit, yr. (Lat.) Billijkheid.
Equivalent, o. Van gelijke waarde ;
Equivalentie, yr., gelijkwaardigheid ;
Equivaleeren, gelijke waarde hebben.
Equivoque, (Fr.; spr.: eekievok). Dubbel-
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zinnig ; als zn-w. dubbe4innigheid, woordErectiel. Wat opgericht kan worden.
speling.
Erectis digitis, (Lat.). Met opgestoken
Equuleus, m. (Lat.). Oud Romeinsch
vingers.
folterwerktuig (in de gedaante van een
Ere ctores penis, mrv.(Lat.).0prichtingspaard).
spieren van het mannelijk lid.
Equus, m. (Lat.). Paard.
Erectus, (Lat.). Rechtop, overeind.
Era, vr. (Lat.). Tijdrekening ; tijdvak. 1 Eremiet, m. (Gr.). Kluizenaar; Ermitage,
Eradiatie, vr. Uitstraling.
vr. (Fr.), kluis, fijne Fransche wijn ; EreEradeeren, (Lat.). Uitkrabben, vermietkreeft, vr., kluizenaarskreeft; Erenietigen.
mitisch, als een kluizenaar ; Eremitisme,
Eradicatie, vr. (Lat.). Ontworteling,
o., het leveR van een kluizenaar.
uitroeiing ; Eradiceeren, ontwortelen, nitE re nata, (Lat.). Naar omstandigheden,
roeien.
zooals het valt ; E re publica, tot nut,
Eraflement, m. (Fr.; spr. : eerafleman).
voordeel van den staat.
Het oprijten, openkrabben; Eraflure, vr.,
Ereptie, yr. (Lat.). Ontrukking, beschram.
rooving.
Eranos, m. (Gr.). Club ; vereeniging
Erepticium of Ereptorium, -o. (Lat.).
Welker leden iedere maand een be paald
Erfenis of legaat, hetwelk aan den erfbedrag betaalden, om daarvan een maalgenaam of legataris wegens onwaardighed
tijd te houden. In het oude Griekenland
ontnomen wordt; in Rome kreeg de Fiscus
waren vele dergelijke vereenigingen, die
of staatskas gewoonlijk het aldus openzich echter ook dikwijls op politiek terrein
vallende goed.
bewogen. Zij zijn eensdeels te vergelijken
Erethisie, vr. (Gr.). Prikkeling, prikkelmet gilden, anderdeels met armenkassen,
baarheid ; verkropte woede ; Erethisma,
waaruit de deelnemer, die in armoede
0., hevige spanning der zenuwen; Erethisgeraakte, ondersteund werd, echter met
mus cerebri abdominalis = Delirium
de verplichting het hem verstrekte weder
tremens ; Erethismus cerebri infantum,
terug te geven zoodra hij in heteren
prikkeling der hersens bij kinderen.
doen geraakte ; bijdrage die men als lid van
Ere neutes. Braziliaansche moerasvogel.
een dergelijke vereeniging moest betalen.
Ereuxis, vr. (Gr.). Oprisping = ErucErasie, yr. (Lat.) Uitkrabbing, vertatie.
nietiging.
Erga, (Lat.). Tegen.
Erasmos, rn. (Gr.). Liefde, Erasmios,
Ergasterion, o. (Gr.). Werkplaats vooral
de beminnenswaardige.
van een scheikundige ; werkhuis; klooster ;
Erato, yr. (Gr.). De liefelijke, muze
Ergastisch, werkzaam; Ergastulum, o.
van den zang ; zij wordt gewoonlijk voor(Lat.), gevangenis voor schuldenaars,
gesteld met een tier in de handen.
werkhuis, tuchthuis.
Eratosthenes, m. (Gr.). BeroeTild geErgo, (Lat.). Dus, dientengevolge ; —
leerde, geb. te Cyrene in 276 v. C. : hij
bibamus, dus laat ons drinken.
studeerde te Athene en werd door koning
Ergot, m. (Fr. ; spr. : ergoo). MoederPtolemeus III Euergetes van Egypte koren ; Ergotine, yr., werkzaam bestand(247 — 221 v. C.) (Zie Berenice) wegens
deel van het moederkoren.
den grooten roep van geleerdheid die
Erg oteeren, (Fr.). Vitten, haarklooven;
van hem uitging, aan het hoofd der
Ergoterie, haarklooverij; Ergoteur, m.,
bibliotheek te Alexandrie geplaatst. Het
haarkloover ; Ergotisme, o., zucht tot
is de groote verdienste van E., dat hij
haarklooven.
het eerst de aardrijkskunde wetenschappeErica, yr. Heidekruid.
lijk heeft beoefend. Hij stierf in 196 of
Eridanus, m. (Lat.). Oude dichterlijke
194 v. C.
naam der rivier de Po; sterrenbeeld aan
E re, (Lat.). Ter zake, dienstig, nuttig.
den zuidelijken hemel (zie Acarnar).
Erebisch, (Gr.). Wat de onderwereld
Erigeeren, (Lat.). Oprichten, instellen;
betreft ; Erebus, m., god der duisternis,
verheffen ; Erigibel, wat opgericht worden
broeder van den nacht en zoon van
kan.
Chaos, vader van het licht ; onderwereld.
Erin, o. Oude Keltische naam van IerErechtheion, o. (Gr.). Tempel van
land ; Eriniet, o., soort van kopererts in
Erechtheus op de acropolis (z. a.) te
Ierland,
Athene ; Erechthiden, mrv., nakomelingen
Erinnyen, mrv. (Gr.). Wraakgodinnen
van Erechteus, koning van Athene, de
(Zie Eumeniden en Furian); Erinnys,
Atheners zelven.
yr., een dier godinnen.
Erectie, yr. (Lat.). Oprichting, verEriometer, m. (Gr.). Wolmeter ; opheffing ; het stijf worden, het overeind
tisch werktuig voor het meten der kleinste
staan.
deelen.
BAAL; liandboek.
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Eripeeren, (Lat.). Ontrukken.
Eris, i yr. (Gr.). Godin der tweedracht.
Erisma, o. (Gr.). Steunpilaar.
Erb mihi magnus Apollo, (Lat.). Gij
zult voor mij de groote Apollo zijn, d. i.
gij kunt de moeilijkste vragen beantwoorden.
Eristicus, m. Twistzieke, strijder ;
Eristiek, yr., leer van het twisten over
geleerde onderwerpen ; Eristisch, twistziek.
Eritis sicut Deus, scientes bonum et
malum, (Lat.). Gij zult als God wezen,
kennende het goed en het kwaad (Genesis
III, 5) ; in Goethe's Faust schrijft Mephistopheles deze woorden in het album van
den leerling.
Erlktinig, m. (D.). Elfenkoning, een door
Herder van het Deensche Ellerkonge gevormd woord.
Ermine, (Eng.). Hermelijn.
Ernestine, yr. en Ernst, m. De emstige, bezonnene, overleggende.
Erodeeren, (Lat.). Wegvreten; wegbijten; wegspoelen ; Erodentia, mrv., stoffen die wegvreten, wegspoelen ; Erosief,
wegvretend, wegspoelend.
Erogatie, yr. (Lat.). Uitgave, uitbetaling, verdeeling; vernietiging, opheffing;
Erogator, m., uitgever, executeur testamentair ; Erogeeren, uitdeelen, uitgeven.
Erolcamente of Erolco, (Ital.). Met
heldenmoed.
Eromanie, yr. Zie Erotomanie.
Eros, m. (Gr.). God der liefde ; de liefde.
Erosio dentium, (Lat.). Het wegvreten
der tanden; — gangraenosa oris, waterkanker ; Erosie, vr., afknaging, wegvreting, wegspoeling, verscheuring van een
gebergte door vulkanische oorzaken of
door water ; Erosiedal, o., dal dat door
de erosie Nwi een gebergte ontstaan is :
Erosio ventriculi, verscheuring der
maag.
Erotema, o. (Gr.), Vraag, strikvraag ;
Erotematiek, vr., kunst van vragen, van
het uitlokken van ter zake dienende antwoorden ; Erotematisch, vragenderwijze:
Erotematisch onderwijs, dat uit vragen
en antwoorden bestaat.
Erotes, mrv. van Eros (z. a.) (Gr.) en
Erotica, mrv. (Gr.), minnehandel ; Eroticus, m., dichter der liefde ; Erotisch,
wat de liefde betreft; Erotomanie, yr.,
razende verliefdheid.
Erpetologie, yr. Zie Herpetologie.
Erpographie, vr. Zie Herpographie.
Errant, (Lat.). Dolend, ronddwalend;
Errare humanum est, dwalen is menschelijk ; Errata, mrv., vergissingen, drukfouten; Erratische rotsblokken, mrv.,
rotsblokken die ver van hun oorsprong

Es.
over de oppervlakte der aarde verspreid
zijn ; Erratische ziekten = Atypische ,
Erratum, m., vergissing, drukfout.
Errhina, mrv. (Gr.). Middelen om te
niezen.
Errhysis, yr. (Gr.). Langzame bloedvloeiing.
Errhytmisch, (Gr.). In de maat.
Error, m. (Lat.). Dwaling ; — calculi,
rekenfout; Errore ebrio, in de door
dronkenschap veroorzaakte bedwelming;
Error facti, dwaling die een felt betreft;
-- juris, dwaling omtrent den zin of het
bestaan van een rechtsregel; Error non
est imputabilis, een vergissing wordt
iemand niet aangerekend.
Erubesceeren, (Lat.). Blozen, schaamrood worden, zich schamen ; Erubescent, schaamrood wordend ; Erubescentie, yr., het blozen.
Eruca, vr. (Lat.). Koolrups ; een soort
kool.
Eructatie, vr. (Lat.). Oprisping ; Eructeeren, oprispen.
Erodeeren, (Lat.). Onderwijzen ; Eruditie, vr., geleerdheid
;
Eruditus, geleerd.
ronErueeren, (Lat.). Uitgraven; doorg
den, navorschen.
Erumpeeren, (Lat.). Uitbreken, door
iets te voorschijn breken; Eruptie, yr.,
uitbarsting van vulkanen, doorbreking
van tanden, enz., huiduitslag ; Eruptiekrater, m., krater van een vulkaan;
Eruptief, met uitslag gepaard gaande,
door de uitbarsting van een vulkaan gevormd.
Erwin, m., Erwine, vr. (Oudduitsch).
De dappere.
Erycina, yr. (Lat.). Bijnaam van Venus
naar den berg Eryx in het westen van
Sicilie.
Erysipelas, o. (Gr.). Roos (ziekte);
— chronicum, langdurige roos ; — zonaeforme of — zoster, gordelroos ; Erysipelatodes, roosachtig.
Erythacus. Roodborstje.
Erythraea. Plantensoort uit de familie
der Gentianaceen ; Italiaansche bezitting
aan de Roode Zee.
Erythromelalgie, vr. Het ziekelijke roodworden en opzwellen der vingers en
teenen.
Eryx, m. (Gr.). Berg en stad in het westen
van Siciliè (zie Erycina). In de laatste
jaren van den eersten Punischen oorlog
verontrustte de Carthaagsche veldheer
Hamilcar Barcas de Romeinen van uit
deze stad, moest haar echter bij den
vrede in 241 v. C. ontruimen.
Es. In de toonladder de met een halven
toon door een b verlaagde toon e, enharmonisch dis.

Esaias = Jesaias.
Esaias = Jesaias.
Esan. Oproeping tot het gebed die door
de Turkschegeestelijken van een minaret
of gezongen wordt.
Esau, m. (Hebr.). Zie Ezau.
Esca, yr. (Lat. en Ital.). Lokaas.
Escabeau, yr. (Fr ; spr. t eskaboo). Voetbankje laag stoeltje.
Escabelon
en Escablon, m. (Fr.). Voet'
stuk waarop een borstbeeld, een vaas,
enz. geplaatst wordt.
Escache, yr. (Fr. ; spr.: eskasje). Ovaal
gebit aan den toom van een paard.
Escadrille, yr. (Fr.; spr.: eskadrielje).
.
Klein eskader.
Escalade, yr. (Fr.). Bestorming met
ladders, inklimming ; Escaladeeren, met
ladders bestormen, overklimmen.
Escalier, m. (Fr. ; spr. : eskaliee). Trap;
— de degagement, achtertrap.
Escalin, m. (Fr.; spr. ; eskalijn). Schelling.
Escalopes, mrv. (Fr. • spr. : eskalop).
Dunne sneedjes gebraden kalfsvleesch
of gevogelte.
Escamotage, m. (Fr. ; spr. : eskamotaazje). Het wegmoffelen bij goocheltoeren,
het ontfutselen; Escamoteeren, weggoochelen, wegmoffelen, ontfutselen ;• Escamoteur, m., goochelaar, gauwdief.
Escapade, yr. (Fr.). Moedwillige handeling, dolle streek.
Escarballe of Escarbeille, yr. (Fr.).
Olifantstand van ten minste io kilogram.
Escarbille, vr.(Fr. ; spr.: eskarbielje).
Sintel.
Escargot, m. (Fr.; spr.: eskargo). Slak
die in Frankrijk gegeten wordt ; wenteltrap, schroef van Archimedes.
Escarpe, vr. (Fr.). Steile kant van een
vestingmuur aan den kant der gracht ;
Escarpement, m., steile helling.
Escarpin, m. (Fr.; spr.: eskarpein).
Dansschoen ; voetschroef (folterwerktuig).
Escavecade, yr. (Fr.; spr. : eskavesaad).
Ruk aan den teugel.
Eschara, yr. (Gr.). Vuurhaard ; korst
op een wond.
Escharotica, mrv. (Gr.). Middelen die een
korst op een wond vormen.
Eschatologie, yr. (Gr.). Leer der laatste
dingen (dood, opstanding, laatste oordeel) ;
Eschatos, uiterst, laatst.
Esclavage, m. (Fr.). Slavernij ; Esclave,
m., slaaf.
Escobar. Spaansche Jezuiet (I589—I669)
en bekend casuist (z.a.); Escobardeeren,
op dubbelzinnige wijze uitleggen, opzettelijk verzwijgen ; Escobarderie, vr., dubbelzinnig gezegde,
Escogriffe, m. Lange slungel.
Escompte. Zie Disconto.
Escorial, m. (Sp.). Stadje bij Madrid,
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waarbij het paleis ligt dat door Philips
II ter herinnering aan den slag bij SaintQuentin (zo Aug. 1557) in den vorm van
een rooster gebouwd is; men vindt er ook
de grafsteden der Spaansche koningen.
Escorte, yr. (Fr.). Geleide; Escorteeren,
begeleiden.
Escouade, yr. (Fr.; spr.: eskoeaad). Afdeeling soldaten onder een korporaal.
Escrime, yr. (Fr. ; spr.: eskriem). Het
schermen, de schermkunst.
Escroc, m. (Fr. ; spr.: eskroo). Gauwdief,
oplichter; Escroqueeren, aftroggelen, oplichten ; Escroquerie, yr., oplichterij,
zwendelarij.
Escrupulo. Portugeesch medicinaalgewicht = 1,195 gram.
Escuara, o. Taal der Basken.
Escudero, m. (Sp.). Schildknaap ; edelman van lagen adel.
Escudo al sol. (Sp.). Zonnedaalder =
32 realen; — de oro, goudpiaster; — de
plata, zilverpiaster.
Esculaap, (Gr. Asklepios). God der
geneeskunde en zoon van Apollo; volgens
de mythologie genas hij niet alleen de
zieken maar wekte hij zelfs de dooden
op ; hij wordt dikwijls afgebeeld met een
slang of met een hond. Zie Epidaurus.
Esculent, (Lat.). Eetbaar; Esculenta,
mrv., spijzen.
Escuriaal. Zie Escorial.
Esempio, o. (Ital.). Voorbeeld.
Eskader, o. Afdeeling eener vloot ; Eskadron, o., ruitcrbende.
Eski, (Turksch). Oud.
Eskimos, mrv. Eig. eters van rauw
vleesch, volksstam in het noordelijkste
deel van Amerika.
Esmeralda, yr. (Sp.). Smaragd; viugge
Spaansche dans.
Esnafti, m. (Arab.). Kramer in Turkije.
Esochas, yr. (Gr.). Inwendige uitwas ;
aambeienknoop in den aars.
Esodermis, yr. (Gr.). Binnenvlies.
Esopus. Grieksch fabeldichter.
Esotericus, m. (Gr.). Ingewijde, iemand
die de geheimen van een genootschap of
wetenschap kent , Esoterisch, geheim,
verborgen, wetenschappelijk, geleerd.
Esox, m. (Lat.). Snoek.
Espace, m. (Fr. spr. : espas). Ruimte ;
wereldruim ; tijdruimte ; Espaceeren, een
behoorlijke ruimte laten, door een tusschenruimte scheiden ; Espace, vr., spatie bij
letterzetters.
Espada, yr. (Sp.). Degen ; de stierenbevechter die met een degengewapend
is • Espadilla, vr. de kleine degen ; Espadon, m. (Sp. en Fr.), schermsabel, tweesnijdend slagzwaard.
Espagne, yr. (Fr. spr.: esfranje). Spanje ;
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Espagnol, m. (Fr. spr. : espanjol),m., Spanjaard ; Espagnole, yr. Spaansche vrouw,
Spaansche dans; Espagnolette, yr., spanjolet, vensterstang, fijne wollen stof : Espagnoliseeren, Spaansch maken.
Espalier, m. (Fr.; spr.: espaljee). Leiboom.
Espalme, m. (Fr.). Scheepssmeersel.
Esparto, m. (Sp.). Spartogras.
Espêce,vr. (Fr. spr. : espees). Soort, aard,
slag ; Espéces, mrv., specie, klinkende
munt.
Esperance, v. (Fr. spr.: espeerans). Hoop.
Esperigo. Soort Xereswijn.
Esperto, m. (Ital.), (Fr.) expert, (Eng.)

expert, (D.) Sachverstandige, (Sp.) experto.
Deskundige.
Espiégle, m. (Fr.; spr.: espieegle). Guit,
uilenspiegel, Schalk; Espieglerie, yr., guitenstreek, snakerij.
Espion. (Zie Spion); Espionnage, m.,
het bespieden.
Espirando, (Ital.). Wegstervend.
Espirito santo, (Port.). Heilige geest;
naam van een staat in Brazilie.
Esplanade, yr. (Fr.). Voorplein.
Espoir, m. (Fr. ; spr. : espoaar). Hoop,
verwachting.
Esponton. Zie Sponton.
Espressivo, (Ital.). Vol uitdrukking. Zie
Con espressione.
Esprit, m. (Fr. ; spr. esprie). Geest,
verstand, geestigheid ; — borne, bekrompen verstand ; — de clocker, kleinste€dsche
geest ; — de corps, eenheid van denkwijze van personen, die tot denzelfden
stand behooren of hetzelfde vak uitoefenen ; — de l' escalier, invallen die to
laat komen ; — fort, vrijdenker.
Esq. = Esquire, m. (Eng. ; spr. : eskweir). Eig. schilddrager ; titel die ge*even
wordt aan burgerlijke grondbezitters,
aanzienlijke kooplieden en al degenen die
in Nederland met Weledelgeboren betiteld
worden ; men zet Bien titel achter den
familienaam.
Esquif, m. (Fr. ; spr. : eskie1). Hulk,
klein vaartuig.
Esquilinus (Mons) m. (Lat.). Een der
zeven heuvelen waarop Rome gebouwd is.
Esquisse, yr. (Fr. ; spr. : eskies). Schets,
ontwerp ; Esquisseeren, schetsen, ontwerpen.
Esraar, (Turksch). Bedwelmend middel
dat uit Indischen hennep verkregen wordt.
Essay, m. (Fr. ; spr. : essee), Essay,
(Eng.). Proeve, verhandeling, opstel over
een wetenschappelijk onderwerp.
Essayage, m. Het aanpassen van
kleedingstukken; Essayeeren, beproeven,
aanpassen, probeeren ; Essayeur, rn.,
keurder van gouden en zilveren voorwerpen, kleermaker die kleedingstukken

aanpast Essayeuse, vr., modemaakster
die kleederen aanpast ; Essayist, m.,
schrijver van verhandelingen.
Esse, (Lat.). Het zijn ; het welvaren.
Essedarius, m. (Lat.). Wagenstrijder
(bij de Gathers en de Britten); Essedum, o. (Lat.), strijdwagen met twee
wielen (4 de Galliers en Britten) ; vrachten reiswagen (bij de Romeinen).
Essence, yr. (Fr. ; spr. : essans). Het
wezen, de geest, het innerlijke ; Essentieel, wezenlijk, onontbeerlijk.
Essor, m. (Fr.). Opstijging, vlucht.
Essul, m. (Fr. ; spr : esswie). Droogplaats ; Essuie-main, m. (Fr. ; spr. :
esswiemein), keukenhanddoek.
Establishment, (Eng.). Zie Etablissement.
Estacade, yr. (Fr.). Paalwerk in havens
en rivieren.
Estafette, yr. (Fr.). Renbode.
Estamento, m. (Sp.). Vergadering der
staten, landdag.
Estaminet, m. (Fr.). Herberg, kroeg.
Estampe, yr. (Fr.). Kopergravure, prent ;
Estampille, yr. (Fr.), stempel, kenteeken.
Estancia, yr. (Sp.). Boerderij in Zuiden Midden-Amerika; Estanciero, m., eigenaar van zulk een boerderij.
Est, est est! (Lat.). Naam waarmede
de muskadelwijn van Montefiascone aangeduid wordt.
Esthema, o. (Gr.). Het waargenomene,
•
de waarneming.
Esther, yr. (Hebr.). De ster.
Esthetiek, vr. (Gr.). Schoonheidsleer ;
Esthetisch, smaakvol, schoon.
Estimable, (Fr.). Achtbaar, achtenswaardig; Estimatie, vr., schatting, waardebepaling, (Fr.) estimation, evaluation, (Eng.)
valuation, appraisal, (D.) Schatzung, (Ital.)
valutazione, (Sp.) valuaciOn; Estime, yr.,
achting ; Estimeeren, achten, schatten,
(Fr.) estimer, apprecier, (Eng.) to esteem,
to appraise, (D.) achten, schatten, (Ital.)

stimare, valutare, (Sp.) estimar, valuar.
Estinto, (Ital.). Zeer zacht, nauwelijks
hoorbaar.
Est modus in rebus, (Lat.). Men moet
in alles maat houden.
Estocade, yr. (Fr.). Degenstoot.
Estomac, m. (Fr.; spr.: estoma). Maag.
(Lat.). Naam van den Zondag
Esto
voor de vasten (woorden uit psalm XXXI,
3 der Vulgata, Esto mihi in Deum
protectorem, wees voor mij een bescbermgod .)
Estompe, yr. (Fr.). Doezelaar ; Estompeeren, doezelen.
Estrade, yr. (Fr.). Verhooging, verhevenheid.
Estragon, m. (Fr.). Dragon (plant.).
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Estrapade, vr. (Fr.). Wipgalg ; het
steigeren en achteruitslaan van paarden.
Estratto, m. (Ital.), (Fr.) extrait, (Eng.)

statement, (D.) Auszug, (Sp.) extracto.
Uittreksel.
Estrecho, (Sp.). Zeeengte.
Estropie, m. (Fr.). Verminkte, v erlam de.
Estuarium, o., beter Aestuarium, (Lat.).
Wijde riviermond, inharn.
Eta. Zevende letter van het Grieksche
alphabet (e).
Et ab hoste doceri, (Lat.). Men kan
ook van zijn vijand leeren.
Etablage, m. (Fr.). Stalgeld ; Etable,
yr., veestal.
Etablissement, m. (Fr; spr.: eetabliesman). Inrichting, vestiging.
Etacisme, o. De door Erasmus ingevoerde uitspraak der Grieksche letter
(Eta); Etacist, m., voorstander dier uitspraak.
Etage, In. (Fr.; spr.: eetaazje). Verdieping; Etageeren, trapsgewijze plaatsen ; Etagere, yr. (spr.: eetazjeer), rekje
om voorwerpen te pronk te zetten,
boekenrek.
Etain, m. (Fr.; spr.: eetein). Tin.
Etalage, m. (Fr.; spr.: eetalaazje). Uitstalling ; het pronken, het uitkramen ;
Etaleeren, uitstallen, pronken, ten toon
spreiden.
Etalon, m. (Fr.). Hengst; ijkgewicht,
standaardmaat ; muntstandaard ; Etalonnage, m., ijk ; Etalonneeren, ijken.
Etamage, m. (Fr.). Vertinning ; Etameeren, vertinnen; Etameur, m., vertinner.
Etamine, yr. (Fr.). Buil-, zeefdoek ;
vlaggedoek.
Etancon, m. (Fr.; spr.: eetanson). Schoor,
stut; Etanconneeren, schoren, stutten.
Etang, m. (Fr.). Vijver; binnenwater
aan de Fransche kust der Middellandsche

j

Zee.
Etape, vr. (Fr.). Stapelplaats; nachtkwartier ; pleisterplaats; dagmarsch ,
etappe.
Etat, m. (Fr.; spr.: eeta). Toestand, gesteldheid ; staat; lijst, opgave ; stand;
Etat civil, burgerlijke stand; Etat-major,
staf; Etats gineraux, Staten-generaal.
Etc = Et cetera, (Lat.). Enzoovoort.
Etchegia. Opperhoofd der monnikenorden in Abyssmie.
Eteignoir, m. (Fr.; spr.: eteinjoaar).
Domper.
Etendard, m. (Fr.; spr.: eetandaar).
Standaard.
Etendoir, m. (Fr. ; spr.: eetandoaar).
Drooglat, droogplaats.
Eteogram. Zie Chronogram ; Eteostichon. Zie Chronostichon.

Etioleeren

Eternel. (Fr.). Eeuwig ; Eterniseeren,
eeuwig doen duren, tot in het oneindige
rekken.
Etesien, mrv. (Gr.). Jaarlijks op vaste
tijden waaiende winden, passaatwinden;
de in de hondsdagen gedurende 40 dagen
in de Aegaeische zee waaiende winden.
Ethelisme, o. (Gr.). Beschouwing volgens Welke de wil het eigenlijke wezen
der ziel is.
Ether, m. •Heldere vloeistof die ontstaat door de inwerking van zuren op
alcohol ; hemelruim; niet rechtstreeks
waarneembare, uiterst fijne en zeer veerkrachtige stof die in het hemelruim en
in alle lichamen aanwezig schijnt te zijn
en waarin het licht, de electriciteit en
het magnetisme zich voortplanten; Etherisch, etherachtig, hemelsch; Etheriseeren, degevoelszenuwen door het inademen van ether ongevoelig maken.
Ethicus, m. (Gr.). Zedenleeraar; Ethicotheologie, yr., godsdienst die op de
zedenleer gegrond is ; Ethiek, yr., zedenleer, leer der deugd; Ethisch, wat de
zedenleer betreft. _Zie Moraal.
Ethiopier. Zie Aethiops.
Ethmodisch, Ethomoides, Ethmodes,
(Gr.). Zeefvormig ; Ethmoldeum, o., zeefbeen; Ethmos, m. (Gr.). zeef.
Ethnarch, m. (Gr.). Heerscher over
een yolk, stadhouder; Ethnarchie, yr.,
heerschappij over een yolk.
Ethnicisme, m. (Gr.). Veelgodendom
(Zie Polytheisme); Ethnicus, m., heiden ;
Ethnisch, heidensch, afgod!sch.
Ethnike Hetairia. Vereeniging tot het
verspreiden van de Grieksche taal en
zeden buiten Griekenland.
Ethnodike, yr. Het volkenrecht; Ethnogenie, yr., leer van het ontstaan der
volken; Ethnograaf, m., beschrijver der
volken; Ethnographic, yr., beschrijving
der volken; Ethnographisch, volkenbeschrijvend ; Ethnographisch museum, o.,
verzameling van gereedschappen, kleederen, enz. van vreemde volken; Ethnologic, yr., volkenkunde : Ethnologisch,
wat tot de volkenkunde behoort.
Ethocratie, yr. (Gr.). Heerschappij der
deugd; Ethogenie, vr., het ontstaan van
het karakter; Ethognosie, yr., zedenkunde;
Ethographie, yr., beschrijving der zeden ;
Ethographisch, zedenbeschrijvend; Etho.
logic, yr., kennis van de zeden van een yolk;
Ethopoeia, yr., vorming van de zeden,
van het karakter ; Ethos, o., karakter,
zedelijkheid.
Etiam si omnes (probant) ego non
(probo), (Lat.). Al keuren alien het goed,
ik keur het niet goed.
Etioleeren, (Fr.). Bleek, spichtig doen
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worden (van planten door gebrek aan
zonlicht).
Etiologic, yr. (Gr.). Onderzoek naar de
oorzaken van ziekten.
Etique, (Fr.). Vermagerd, teringachtig.
Etiquette, yr. (Fr. ; spr.: eetiket), (Eng.)
label, (D.) Aufschriftszettel, (Ital.) etichetta,
cartellino, (Sp.) etiqueta, rotulo. ..4angehechte strook, etiket; beleefdheidsvorm,
ceremonieel ; Etiquetteeren, van etiketten
voorzien.
Etoffe, vr. (Fr.). Stof, weefsel.
Etoile, yr. (Fr.; spr.: eetoaal). Ster;
bles of kol aan den kop van een paard ;
Etoile, met sterren bezaaid.
Etonnant, (Fr.; spr.: eetonnan). Verbazend, verwonderlijk.
Etourderie, yr. (Fr. ; spr.: eetoerdrie).
Onbezonnenheid, onbesuisdheid; Etourdi,
onbezonnen, onbesuisd.
Etrange, (Fr. ; spr.: eetranzje). Vreemd,
zonderling; Stranger, (spr. : eetranzjee),
vreemdehng, buitenlander.
Etrenne, yr. (Fr.). Handgeld (eerste
verdienste); nieuwjaarsgeschenk.
Etroncus, m. (Gr.). Gezwel in het onderlij f.
Et s. p. = Et sic porro, (Lat.). En
zoo verder.
Etude, yr. (Fr.). Studie, oefening ; kantoor van een notaris, advocaat en procureur ; Etudiant, m., student.
Etui, m. (Fr.; spr. : eetwie). Koker; doos ;
foedraal.
Etuve, yr. (Fr.). Badstoof ; zweetbad ;
droogoven.
Etymologicon, o. (Gr.). Werk over de
woordvorsching; woordenboek waarin de
woorden naar hun afleiding gegroepeerd
zijn; Etymologie, yr., woordafleiding ;
Etymologisch, wat de woordafleiding
betreft; Etymologiseeren, woorden afleiden; Etymoloog, m., woordafleidkundige ; Etymon, o., de ware afleiding van
een woord,
Eu. Grieksch voorvoegsel dat goed,
wel, joist beteekent.
Euaemie of Euhaemie, vr. (Gr.). Gezonde gesteldheid van het bloed.
Euaesthesia, yr. (Gr.). Het bezit van
goede zintuigen.
Euanalepsis, yr. (Gr.). Spoedig herstel
(van ziekten).
Euanthes, (Gr.). Fraai bloeiend.
Eubiothiek, yr. (Gr.). Kunst om gezond te leven.
Eubulie, vr. (Gr.). Verstandige handelwijze, overleg.
Eucairie, yr. (Gr.). Goede gelegenheid
tot handelen.
Eucalyptus. Australische boom uit de
familie der Myrtaceen.
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Eucharistic, vr. (Gr.). Dankzegging:
gebed voor het Avondmaal; het Avondmaal; Eucharistiek, yr., leer der viering
van het Avondmaal; Eucharistisch, wat
het Avondmaal betreft.
Eucheet, m. Bidder, bidbroeder, aanhanger eener dweepziekte sekte in de
vierde eeuw n. C.
Euchlorine, yr. (Gr.). Chlooroxyde.
Euchologium, o. (Gr.). Gedenkboek ;
in de Grieksche kerk = Agende.
Euchroea, yr. (Gr.). Gezonde kleur der
huid ; gezond voorkomen.
Euchylie, yr. (Gr.). Gezonde toestand
van het melksap.
Euchymie, vr. (Gr.). Goede toestand
der sappen, vooral van de spijsbrij.
Euclas, m. Delfstof die tot de kiezelverbindingen behoort.
Eucleia, vr. (Gr.). Beroemheid; roem.
Eucnemie, yr. (Gr.). Goede vorming van
het scheenbeen.
Eucolie, vr. (Gr.). Tevredenheid, opgeruimdheid.
Eucrasie, m. (Gr.). Goede menging der
sappen; gezondheid; opgeruimde stemming.
Eucratie, yr. (Gr.). Goede regeering.
Eucrinie, vr. (Gr.). Klaarheid, duidelijkheid.
Eudaemonie, yr. (Gr.). Gelukzaligheid ;
Eudaemonisme, o., leer der gelukzaligheid ; Eudaemonist, m., verkondiger en
aanhanger dier leer.
Eudiobiotiek, vr. (Gr.). Kunst om opgeruimd te leven.
Eudiometer, m. (Gr.). Werktuig voor
het onderzoeken van het zuurstofgehalte
der lucht; Eudiometrische stoffen,
lichamen die door hun verwantschap met
de zuurstof deze van de andere bestanddeelen des dampkrings afscheiden.
Eudisten, mrv. Fransche congregatie
vanpriesters in 1641 door Jean Eudes
gesticht.
Eudora, yr. en Eudorus, m. (Gr.).
Schenkster en schenker van al het goede
en schoone.
Eudoxia, yr. (Gr.). Die in een goeden
naam staat; Eudoxie, yr. (Gr.), goede
naam, gezond oordeel; Eudoxus, die een
goeden naam heeft.
Eudynamie, yr. (Gr.). Goede toestand
der krachten; ook = Eucrasie.
Euepie, yr. (Gr.). Welbespraaktheid.
Euergeet, m. (Gr.). Weldoener; in
Athene eerelid van een Eranos (z. a.).
Euepie yr. (Gr.). Lichamelijk welzijn.
Eugenie, yr. en Eugenius, m. De welgeborene, de edele.
Eugubinische tafels, mrv. Zeven
metalen tafels met Umbrische en Latijnsche
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opschriften, die bij Iguvium in Umbrie
tegenwoordig Eugubio of Gubbio,
in 1444 opgegraven zijn en die vooral
in
voorschriften betreffende den eeredienst
bevatten.
Eulabie, yr. (Gr.). Behoedzaamheid.
Eulalia, y r. en Eulalius, m. De welbespraakte ; Eulalle, yr. (Gr.), welbespraaktheid.
Eulogia, y r. (Gr.) = Eulalia ook het
Avondmaal; in de Grieksche kerk de
zegen ; Eulogie, yr., het verstandig spreken
handelen.
en
' waarschijnlijkheid ; loftuiting;
zegewensch; Eulogien, mrv., gewijde
brooden in de Grieksche kerk ; Eulogisch,
goed gezegd, verstandig, doelmatig, waarschijnlijk, gewijd; Eulogistie, yr., het
met overleg handelen ; Eulogistisch, bedachtzaam, met overleg; Eulogius =
Eulallus.
Eumathie, vr. (Gr.). Leerzaamheid.
Eumeniden, mrv. (Gr.). Welwillenden,
goedgezinden (verzachtende uitdrukking
voor Erinnyen en Furien, wraakgodinnen).
Eumenie, yr. (Gr.). Welwillendheid ;
Eumeitisch, welwillend.
Eumetrie, yr. (Gr.). Gelijkmatigheid;
Eumetrisch, gelijkmatig.
Eumolpiden, mrv. Priestergeslacht in
Athene dat den eeredienst bij de Eleusinien (z. a.) leidde.
Eumorphle, yr. (Gr.). Schoone gestalte,
welgemaaktheid ; Eumorphisch, welgemaakt.
Eumusie, vr. (Gr.). Schoonheidsgevoel,
kunstzin.
Eunae, mrv. (Gr.). Bij Homerus steenen die als ankers dienst deden.
Eunasterion, o. (Gr.). Legerstede, echtkoets.
Eunoema, o. (Gr.). Weloverdachte
handeling.
Eunomema, o. (Gr.). Wettelijke handeling.
Eunomia, vr. Naam van eene der Horae
(z. a.), dochter van Themis; gerechtigheid,
wettelijkheid, orde; Eunomie, yr. (Gr.),
goede wetgeving; rust en vrede in den
staat.
Eunuch, m. (Gr.). Gesnedene, ontmande;
Eunichiseeren, ontmannen. Zie Castraat.
Euodie, yr. (Gr.). Aangename geur ;
Euodisch, welriekend.
Euoe. Gejuich der Bacchanten bij het
Bacchusfeest.
Eupaedeusie, yr. (Gr.). Welopgevoedheid ; Eupaedle, yr. (Gr.), bezit van goede
kinderen.
Eupathie, yr. (Gr.). Het welvaren;
gevoeligheid voor indrukken van buiten;
aanleg om ziek te worden ; geduld in
lijden; Eupathisch, zeer vatbaar.

Eusebla
Eupator, (Gr.). Van een edelen vader
(bijnaam van eenige Pontische en Syrische
vorsten).
Eupatriden, mrv. Naam die te Athene
aanvankelijk aan de voorname lieden in
tegenstelling met de landbouwers en de
handwerkslieden gegeven werd en die
naderhand gebruikt werd om eenige adellijke families aan te duiden, die met de
leading der godsdienstplechtigheden belast waren ; Eupatridisch, van adellijke
afkomst; Eupatrldisme, o., begunstiging
van den adel.
Eupepsie, yr. (Gr.). Goede spiisvertering ; Eupeptisch, gemakkelijk te verteren.
Euphemia, yr. en Euphemlus, m. (Gr.).
Die een goede reputatie heeft; Euphemie,
yr. (Gr.), goede naam, het verschoonen
door verzachtende uitdrukkingen ; Euphemisme, o., verzachtende uitdrukking;
Euphemistisch, verzachtend uitgedrukt,
b. v. ontslafien in plaats van sterven.
Euphonie, yr. (Gr.). Welluidendheid,
schoone klank ; Euphonisch, welluidend;
Euphonische letter, letter die voor de
welluidendheid ingelascht wordt.
Euphorbia, yr. (Gr.). Goed voedsel ;
wolfsmelk (plant).
Euphorie, yr. (Gr.). Het gemakkelijk
verdragen van pijn; het welvaren.
Euphradie, yr. (Gr.). Welsprekendheid.
Euphrasie = Euphrosyne.
Euphrosyne, yr. (Gr.). Blijmoedigheid,
opgeruimdheid ; een der drie Gratien.
Euphuisme, o. Gekunstelde wijze van
spreken en schrijven, gezochte geestigheid,
naar den Engelschen roman Euphues van
John Lilly (158o).
Eupnoea, yr. (Gr.). Gemakkelijke ademhaling.
Euporie, yr. (Gr.). Gemakkelijkheid om
iets te doen ; welgesteldheid.
Euporistos, (Gr.). Gemakkelijk te verschaffen, mrv. Euporista (in de geneeskunde) huismiddelen.
Eupraxie, yr. (Gr.) en Eupraxie, yr.
(Gr.). Geluk bij ondernemingen, welvaart ;
vaardigheid.
Eurhythmie, yr. (Gr.). Juiste evenredigheid van alle deelen ; welluidendheid;
Eurythmos, goed geproportioneerd, welluidend.
Euripus, m. (Gr.). De zeeengte tusschen
Euboea (Negropont) en het vaste land;
in het algemeen zeeengte.
Eurus, m. (Gr.-Lat.). Zuidoostenwind.
Euryale, yr. (Gr.). Een der Gorgonen
(z. a.).
Eusarcie, yr. (Gr.). Welgedaanheid,
vleezigheid, zwaarlijvigheid.
Eusebia, yr. en Eusebius, m. De vrome;

Eusem le
Eusebianen, mrv., aanhangers van Eusebius van Nicomedia in de vierde eeuw n.
C., die een gematigd Arianisme (z. a.)
verkondigden; Eusebie, yr. (Gr.), vroomheid ; Eusebiologie, yr., aanleiding tot
het leiden van een godvruchtig leven.
Eusemie, yr. (Gr.). Goed voorteeken.
Goede eetlust.
Eusitie,
Eusplanchnie, yr. (Gr.). Gezonde toestand der ingewanden ; medelijden.
Eustachische buis, vr. Verbinding
tusschen de trommelvliesholte en de keel,
zoo genoemd naar den ontleedkundige
Eustachi, die in 1574 to Rome stierf.
Eustachys, (Gr.). Rijk aan aren, met
schoone aren.
Eustochos, (Gr.).,Geestig, scherpzinnig.
Eustylos, (Gr.). Met fraaie zuilen.
Euterpe, vr. (Gr.). De verheugende,
muze der muziek ; zij wordt voorgesteld
met een fluit in de hand ; plantensoort
uit de familie der palmen,
Euthales, (Gr.). Schoon bloeiend.
Euthanasie, yr. (Gr.). Zachte dood, het
insluimeren, tegenover Dysthanasie (z. a).
Euthesie, yr. (Gr.). Lichaamskracht.
e, vr. (Gr.). Het meten van
Euthymetri
rechtlijnige figuren.
Euthymos, (Gr.). Welgemoed, vroolijk,
opgeruimd; Euthymie, yr., gemoedsrust,
opgeruimdheid.
Eutocie, vr. (Gr.). Het gemakkelijk ter
wereld brengen, voorspoedige v erlossing.
Eutolmie, yr. (Gr.). Onverschrokkenheid ; hoop op genezing.
Eutonos, (Gr.). Welluidend, welsprekend ; Eutonie, yr. (Gr.), flinkheid.
Eutrophie, vr. (Gr.). Welgevoedheid,
gezonde voeding.
Eutropos, (Gr.). Goedaardig.
Eutyches, (Gr.). Gelukkig; Eutychie,
yr., het geluk, de zaligheid.
Euxenlet, o. Half wollen half zijden stof.
Euzelie, yr. (Gr.). Gelukkige navolging.
Euzoia, yr. (Gr.). Gelukkig leven.
Euzonen, mrv. Bataljons jagers in Griekenland.
Eva, y r. (Hebr.). Moeder des levens.
Evacuantia, mrv. (Lat.). Purgeermiddelen ; Evacuatie, vr., lediging, ontruiming;
Evacuatief, ledigend, afvoerend ; Evacueeren, ontruimen.
Evagatie, vr. (Lat.). Afdwaling ; Evageeren, afdwalen.
Evagineeren, (Lat.). Uit de scheede
trekken.
Evalesceeren, (Lat.). Grooter of sterker
worden; in waarde toenemen.
Evacuatie, vr. Waardeering ; Evalueeren, aanslaan, waardeeren.
Evan of Euan, (Gr.). Juichkreet der
Bacchanten ; bijnaam van 'Bacchus.
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Evanesceeren, (Lat.). Verdwijnen ; Evanescentie, vr., verdwijning.
Evangeliarium, o. (Gr.-Lat.). Evangelienboek, verzameling van hoofdstukken
uit de Evangelien Evangelical Friends,
(Eng. ; spr. ievandzjellikul frendz), mrv.,
Evangelische vrienden, Noord-Amerikaansche sekte = Kwakers; Evangelienharmonie, yr., omwerking der Evangelien,
waarbij een er van tot grondslag dient
en door de andere aangevuld en verklaard wordt; Evangelisch, volgens het
Evangelie, het Evangelie als den eenigen
grondslag van het geloof erkennend
Oereformeerd ; Evangelisatle, yr., verkondiging van het Evangelie ; Evangeliseeren, het Evangelie verkondigen ; Evangelist, m., schrijver van een Evangelie,
verkondiger van het Evangelie ; Evangelium, o., blijde boodschap, Evangelic.
Evaporabel. Verdampbaar ; Evaporatie,
vr. (Lat.), verdamping; Evaporator, m.,
toestel tot bevordering der verdamping
in zoutpannen • Evaporeeren, verdampen.
Evasie, vr. (Lat.). Ontwijking, ontsnapping ; Evasief ontwijkend, tot uitvlucht
ddienend.
Evéche, m. (Fr. ; spr. : eeveesjee). Bisdom.
Evectie, vr. (Lat.). Stijging, geregeld
terugkeerende ongelijkheid in de beweging
der maan om de aarde.
Evenement m. (Fr.; spr.: eeveenman).
Uitslag, afloop ; gebeurtenis.
Eventail, m. (Fr. ; spr.: eevantaait).
Waaier.
Eventilatie, yr. Het luchten, zuivering
door tocht ; Eventileeren, door tocht zuiver en, luchten.
Eventualiteit, yr. (Lat.). Gebeurlijkheid, mogelijk geval ; Eventueel, gebeurlijk, mogelijk ; Eventus, m., afloop, uitslag, uitkomst; Eventus docebit, de uitkomst zal het leeren; Eventus stultorum
magister, de uitslag is de leermeester
der dwazen, d. i. de dwazen letten alleen
op den uitslag.
Evéque, m. (Fr.; spr : eeveek). Bisschop.
Ever, (Eng ; spr. : evver). Ooit ; For ever,
voor altijd.
Everlasting, (Eng.). Altijd durend ;
wollen zomerstof.
Eversie, yr. (Lat.). Omkeering ; omverwerping ; Eversief, omverwerpend; Everteeren, omkeeren, omverwerpen.
Evertebrata, mrv. Dieren zonder wervels.
Evestigatie, yr. (Lat.). Uitvorsching ;
Evestigeeren, uitvorschen.
E vestiglo, (Lat.). Dadelijk, terstond.
Evictio, yr. (Lat.). Uitwinning; het felt
dat de eigenaar eener zaak die zaak
langs gerechtelijken weg van den tegen-

Evidement
woordigen bezitter terugkrijgt (Zie Mr. C.
g k m g tot de beoefening van
Asser, Handleidin
het Nederlandsch Burgerlijk Recht, deel
III, blz. 32od); uitwinning d. ontneming
langs wettelijken weg van het geheele
(verkochte) go ed of van een deel daarvan.
itwimint vooral
bij koop voor •;
o
U
A verkoopt een stuk goed aan B; C beweert eigenaar van dit stuk goed to zijn
en spreekt B tot afgifte aan.
Evidement, m. (Fr.; spr.: eeviedman).
Het wegsnijden van ziekelijke deelen uit
de beenderen.
Evident, (Lat.). Klaar, duidelijk ; Lvi.
dentie, yr., duidelijkheid.
Evigilatie, yr. (Lat.). Het ontwaken;
Evigileeren, ontwaken ; des nachts bewerken; zorgvuldig uitwerken.
Evilesceeren, (Lat.). Van geringe waarde worden; verachtelijk worden.
Evincent, m. (Lat.). Hij die een zaak
langs gerechtelijken weg terugkrijgt. Zie
Evictio.
Eviratle, yr. (Lat.). Ontmanning; Evireeren, ontmannen.
Evitabel, (Lat.). Vermijdelijk ; Evitatie,
yr., vermijding: Eviteeren, vermijden.
Evocabel. Oproepbaar; Evocatie, yr.
(Lat.), oproeping ; dagvaarding; Evocatoria (epistula), yr., schriftelijke oproeping; Evoceeren, oproepen, dagvaarden.
Evocatio manium of — mortuorum,
yr. (Lat.). Het oproepen der overledenen,
doodenbezwering; -- militiae, oproeping
tot den krijgsdienst.
Evoe. Juichkreet der Bacchanten. Zie
Evan.
Evolute, yr. (Lat.). Afwikkelingslijn ;
Evolutie, vr., ontwikkeling, beweging,
draaiing, zwenking, vervorming; Evolutietheorie, yr., ontwikkelingsleer (Zie Transformisme); Evolveeren, ontwikkelen;
Evolueeren, draaien, zwenken, wentelen,
verschillende ontwikkelingsvormen doorloopen.
Evomeeren, (Lat.). Uitspuwen, uitbraken; Evomitie, yr., uitbraking.
Evulgatie, vr. (Lat.). Uitstrooiing ; Evulgeeren, ruchtbaar maken.
Evulsie, yr. (Lat.). Uitrukking, uittrekking.
Evviva, (Ital.). Hij of zij leve !
Ex (Lat.). Voorvoegsel dat ont en
ook voormalig, gewezen, oud beteekent,
b.v. Exminister.
Exacerbatie, yr. (Lat.). Verbittering,
toeneming, verergering ; Exacerbeeren,
verbitteren, verergeren.
Exacervatie, yr. (Lat.). Ophooping.
Exact, (Lat.). Nauwkeurig, stipt ; Exacte
wetenschappen, mrv., wis- en natuur-
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kundige wetenschappen ; Exactitude, yr.
(Fr.), stiptheid.
Exactie, yr. (Lat.). Invordering; afpersing, knevelarij; Exactor, m., knevelaar,
afperser.
Exacueeren, (Lat.). Scherpen, ,spitsen ;
tergen.
•
Ex adverso, (Lat.). Tegenover.
Exaematosis, vr. (Gr.). Bloedbereiding;
• verwonding; Exaemie, yr., bloedeloosheid, verbloeding; Exaemon, volbloedig.
Ex aequo et Bono, (Lat.). Volgens billijkheid.
Exaggeratie, yr. (Lat.). Overdrijving;
Exaggereeren, overdrijven.
Exagitatie, vr. (Lat.). Terging, prikkeling, plagerij ; Exagiteeren, tergen, prikkelen, plagen.
Exagium, o. (Lat.). Weging; proef die
in de 5de eeuw aan den keizer voorgelegd werd van iederen nieuwen muntslag.
Exagoge, vr. (Gr.). Uitvoer.
Exairesis, y r. (Gr.). Het uitnemen.
Exalma, o. of Exalsis, vr. (Gr.). Het
uitspringen, b.v. van een gewricht of
wer v el.
Exaltados, mrv. (Sp.). Overdreven vrijzinnigen, democratische partij in Spanje.
Exaltatie, yr. (Lat.). Verheffing; vervoering, verrukking ; overspanning; Exaltatio crucis, yr., verheffing van het
kruis ; Exalte, m. (Fr.), overspannene;
Exalteeren, verheffen, verheerlijken, overspannen, prikkelen, in vuur zetten.
Examen, o. (Lat.). Zwerm (van bijen),
schaar, menigte ; onderzoek, ondervraging;
crucis, kruisonderzoek, soort van godsrei, verhoor van den beklaagoordeel ;
de ; rigorosum, streng onderzoek; —
testium, getuigenverhoor; Examina, airy.
van Examen; Examinandus, m., degene
die een examen aflegt; Examinator, m.,
degene die een examen afneemt; Examineeren, onderzoeken, ondervragen.
Examussim, (Lat.). Volgens het richtsnoer, nauwkeurig.
Exanastomosis, vr. (Gr.). Verwijding
en opening der monding, vooral van
bloedvaten.
Exanimatie, yr. (Lat.). Ontzieling, ontmoediging ; flauwte, bezwijming ; Exanimeeren, ontzielen, ontmoedigen.
Ex animo, (Lat.). Van harte.
Exantennisch. Zonder voelhorens.
Exantheem, o. (Gr.). Huiduitslag ; Exanthematisch, met uitslag gepaard; Exanthematischesis, vr., het verdrijven van
uitslag, het verdwijnen er van; Exanthematologie, vr., leer der huiduitslagen;
Exanthesis, yr., het uitbreken van huiduitslag.
Exanthropie, yr. (Lat.-Gr.). Menschen-
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schuwheid ; Exanthropisch, menschenschuw.
Exantlatie, yr. (Lat.). Uitpomping, uitputting; Exantleeren, uitpompen, uitputten.
Exapereeren, (Lat.). Open maken.
Exapophysisch. Zonder uitwas.
Exaragma, o. (Gr.). Splinter.
Exaratle, yr. (Lat.). Schrijven, geschrift.
Exarch, m.
m (Gr.). Stadhouder der Byzantijnsche keizers in Italic en Afrika ; in
deze twee provincies komt voor het eerst
een exarch voor onder de regeering van
keizer Mauricius (582-6o2) ; Italic was
toen voor een groot gedeelte in de handen
der Longobarden; Afrika werd voortdurend door de Berbers bedreigd; het is
niet te verwonderen, dat in deze twee
meest bedreigde provincies van het Byzantijnsche rijk de exarch, die oorspronkelijke slechts een militair gouverneur
was, spoedig ook het burgerlijk gezag in
handen kreeg en een soort onderkoning
werd ; ten onrechte wordt aangenomen
dat Narses, de veroveraar van Italic, reeds
den titel ,,exarch" zou hebben gevoerd;
bisschop eener hoofdstad in de vroegere
Grieksche kerk ; Exarchaat, o., waardigheid en gebied van zulk een stadhouder;
speciaal worden zoo de Byzantijnsche bezittingen in Italic genoemd, of in engeren
zin dat deel dier bezittingen waarin de
hoofdstad Ravenna lag en dat ongeveer
overeenkwam met de tegenwoordige
Romagna; het exarchaat werd in 751
door Aistulf, koning der Longobarden,
veroverd.
Exardesceeren, (Lat.). Ontbranden.
Exareneeren, (Lat.). Van zand zuiveren.
Exaresceeren, (Lat.). Uitdrogen.
Exarma, o. (Gr.). Gezwel ; verheffing.
Exarmeeren, (Lat.). Ontwapenen.
Exarteritis, yr. Ontsteking van het
buitenvlies der polsader.
Exarthrema, Exarthroma, o. (Gr.).
Ontwrichting.
Exarticulatie, yr. Ontwrichting.
Exarysis, vr. (Gr.). Het uitputten.
Exascleeren, (Lat.). Goed afwerken.
Exasperatie, yr. (Lat.). Hevige verbittering; Exasperatio poenae, verscherping der straf ; Exaspereeren, verbitteren,
tot het uiterste drijven.
Ex asse, (Lat.). Geheel, vooral van een
erfenis ; Heres ex asse, universeel erfgenaam.
Exatmoscopium, o. (Gr.). Toestel voor
het meten der verdamping.
Exaudi ! Verhoor ! Naam van den zondag vOOr Pinksteren (psalm 27, 7 : Exaudi,
Domine, hoor, Heer); Exaudeeren, verhooren ; Exauditie, vr., verhooring.

Exceptie
Exauguratle, vr. (Lat.). Ontwijding,
ontheiliging; Exaugureeren, ontwijden,
ontheiligen.
Ex bene placito, (Lat.). Naar believen.
Exc. Excipe, (Lat.). Zonder uit, uitgezonderd ; op houtsneden en kopergravures = Excudit, hij heeft gegraveerd.
Excalceatus, m. (Lat.). Ongeschoeide,
barrevoeter.
Excandesceeren, (Lat.). Ontgloeien, in
gramschap uitbarsten; Excandescentie,
vr., verhitting, gloed, gramschap.
Ex capite, (Lat.). Uit het hoofd, uit
het geheugen; uithoofde van.
Excarnalla, mrv. (Lat.). De vasten;
Excarnatie, yr., ontvleezing.
Ex cathedra, (Lat). Van den leerstoel
of kansel of ; als hoofd der Catholieke
kerk.
Excavatie, yr. (Lat.). Uitholling; opgraving ; Excavator, m., graafmachine ;
Excaveeren, opgraven, uithollen.
Excedeeren, (Lat.). Overschrijden, te
boven gaan; Excedent, m., overtreder,
onruststoker, Excedent, m. (Fr.; spr.:
ekseedan ), overmaat, overwicht.
Excelleeren, (Lat.). Uitmunten, uitsteken ; Excellent, uitmuntend, uitstekend,
voortreffelijk ; Exceilentie, yr., eeretitel
van hooggeplaatste ambtenaren, voortreffelijkheid.
Excelsiteit, yr. (Lat.). Verhevenheid.
Excentriciteit, yr. (Lat.-Gr.). Uitmiddelpuntigheid ; zonderlingheid ; Excentrick, o., schijf die een beweging omzet
en overbrengt ; Excentrisch, uitmiddelpuntig, zonderling.
Excentrostomisch. Wat-den mond niet
in het midden van het hoofd heeft.
Exceptie, yr. (Lat.). Uitzondering; uitvlucht ; (in het Romeinsche recht). het
zich beroepen op een omstandigheid
(recht of feit) van den kant des verweerders, die het recht van den eischer
geheel of gedeeltelijk te niet doet; in
een proces kan de verweerder of het
recht van den eischer ontkennen of een
exceptie opwerpen. Voorbeeld : A wordt
door B gedaagd om f zoo.— te betalen
uit leenschuld ; A kan ontkennen dat die
schuld bestaat b.v, omdat hij ze nooit
aangegaan heeft; doch hij kan ook het
recht van A onaangetast laten en zich
b.v. beroepen op een met A gemaakte
afspraak, krachtens welke deze zich heeft
verbonden om het geld in het geheel
niet of niet vOOr zekeren datum. op te
eischen. De excepties worden onderscheiden in perpetuae of peremptoriae, die
toewijzing van den eisch voor altijd onmogelijk maken, en temporales of diladie toewijzing van den eisch bintoti
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nen een bepaalden termijn onmogelijk
maken. Voorbeeld der e. peremptoria : A
heeft met B afgesproken het geld niet
meer te zullen opeischen; voorbeeld der
e. dilatoria ; A heeft met B afgesproken
het geld niet vOOr zekeren datum op te
eischen. Boneval Faure, Procesrecht I.
p. 323 geeft e. peremptoria of peremptoire
exceptie weer door vernietigende e. en
e. dilatoria of dilatoire e. door opschortende e. In het hedendaagsche recht
kent men naast de peremptoire en de
dilatoire e. nog de declinatoire e., waarbij
beweerd wordt dat de rechter, voor wien
de zaak gebracht is, van de zaak geen
kennis mag. nemen b.v. uithoofde van
zijn onbevoegdheid. Verder de disqualificatoire e. waarvan iemand zich kan
bedienen, die in een qualiteit b.v. als
erfgenaam of voogd is gedagvaard, welke
qualiteit hi niet bezit. Het belang van de
onderscheiding der excepties is voor een
goed deel vervallen door de wijzigingen
bij de wet van 7 Juli 1896 in het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering aange_bracht ; art. 141, 2e lid van genoemd
Wetboek luidt thans : „Hij (di. deprocureur
van den verweerder) is gehouden alle
exception en zijn antwoord ten principale
tegelijk voor te dragen, op straffe van
verval der niet voorgedragen exception,
enz." Vroeger moesten de verschillende
soorten excepties in verschillende stadia
van het geding worden voorgesteld, waardoor het proces eindeloos gerekt kon
worden.
Exceptor, m. (Lat.). Opschrijver, klerk.
Excerneeren, (Lat.). Uitstooten, afzonderen.
Excerpeeren, (Lat.). Uittreksels maken ;
Excerpt, o., uittreksel.
Execs, o. (Lat.). Overmaat ; buitensporigheid ; overdrijving; Excessief, overmatig, buitensporig ; Excessus in modo,
fout in den vorm of in het volbrengen
eener handeling.
Exchange, (Eng.; spr.: ekstsjeenzje). Ruil,
verwisseling. ZieBeurs.
Beurs.
Exchequer, (Eng. ; spr. : ekstsjekker).
Schatkist.
Excipeeren, (Lat.). Uitvallen ; uitsnijden,
uithouwen; Excidentie, vr., het uitvallen
van een lid.
Excidium, o. (Lat.). Verwoesting, vernieling.
Excipe, (Lat.). Zander uit, maak een
uitzondermg ; Excipeeren, een uitzondering maken, uitzonderen, een exceptie
opwerpen.
Excisie, yr. (Lat.). Uitsnijding; Excisuur, yr., het uitgesnedene.
Excitabel, (Lat.). Prikkelbaar ; Excita-
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biliteit, yr., prikkelbaarheid ; Excitantia,
mrv., opwekkende middelen; Excitatie,
y r., prikkeling, opwekking, aanmaning,
ophitsing ; Excitatief, prikkelend, opwekkend, ophitsend; Excitatorium, o., brief
om iemand aan iets te herinneren ; Exciteeren. prikkelen, opwekken, ophitsen.
Excl. = Exclusief, (Lat.). Uitgesloten.
Exclameeren, (Lat.). Uitroepen; Exclamatie, yr., uitroep.
Exclave, • yr. Een van het grondgebied van een staat gescheiden klein
gedeelte, tegenovergestelde van Enclave.
Excludeeren, (Lat.). Uitsluiten; Exclusie, yr., uitsluiting; Exclusief, uitsluitend ;
Exclusive (exclusiva sententia), het recht
der koningen van Frankrijk en Spanje en
van den keizer van Oostenrijk om zich
te verzetten tegen de verkiezing van een
kardinaal tot pans.
Excoctie, yr. (Lat.). Het koken, bakken.
Excogitatie, yr. (Lat.). Het uitdenken,
verzinnen; Excogiteeren, uitdenken.
Ex commissione of E. C. (z. a.) (Lat.).
Krachtens een opdracht.
Excommunicatio major, (Lat.). Groote
kerkelijke ban ; — minor, kleine ban.
Ex composito, (Lat.). Volgens afspraak
of overeenkomst.
Ex concessis, (Lat.). Volgens hetgeen
toegegeven is.
Ex cons. = Ex consensur (Lat.). Na
toestemming, na overeenstemming.
Ex continenti, (Lat.). Terstond.
Excoriatie, yr. Ontvelling; afpersing ;
Excoriator, m., vilder ; Excorieeren, van
de huid ontdoen, villen.
Excorticatie, vr. Het uitdoppen, ontbolsteren, pellen; Excorticeeren, pellen.
Excrement, o. (Lat.). Uitwerpsel.
Excresceeren, (Lat.). Uitgroeien; Excrescentie, yr., uitwas.
Excreta, mrv. (Lat.). De uit het bloed
afgescheiden stoffen ; Excreteeren, afscheiden; Excretie, yr., afscheiding, uitwerping.
Excruciatie, vr. (Lat.). Foltering, marteling ; Excrucieeren, folteren, martelen.
Excubatie, yr. (Lat.). Het waken gedurende den nacht.
Excudatur, (Lat.). Het mag gegraveerd
worden (vergunningsformulier der censuur
(z. a.) op een gravure) ; Excudit, hij heeft
het gegraveerd.
Exculpabel, (Lat.). Wat te verontschuldigen is; Exculpatie, yr., verontschuldiging, rechtvaardiging; Exculpeeren, verontschuldigen, rechtvaardigen.
Excursie, vr. (Lat.). Uitweiding; uitstapje.
Excusabel, (Lat.). Wat verontschuldigd
kan worden; Excuse, yr. (Fr.), veront-
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schuldiging; Excuseeren, verontschuldigen.
Excusez, (Fr.; spr.: ekskuzee). Neem
niet kwalijk.
Ex decreto, (Lat.). Volgens besluit.
Ex die, (Lat.). Van den dag af.
Exeat, (Lat.). Laat hem weggaan of
aftreden ! Permissiebiljet, verlofpas; bewijs van ontslag.
Execrabel, (Lat.). Vloekwaardig, afschuwelijk ; Execratie, yr., verwensching,
vervloeking; Execreeren, verwenschen,
vervloeken.
Executabel. Uitvoerbaar; Executant,
uitvoerder; Executeeren, uitvoeren, volbrengen ; voltrekken (van een vonnis) ; de
goederen van een schuldenaar verkoopen;
ter dood brengen; op de effectenbeurs
de effecten verkoopen van iemand die
ze in prolongatie heeft en niet bij machte
is om to suppleeren; voordragen; Executie, yr., uitvoering, voltrekking, terechtstelling, voordracht ; Executeur testamentair, uitvoerder van een testament;
Executief, uitvoerend ; Executiepeloton,
0., afdeeling soldaten die belast is met
het voltrekken van een doodvonnis ; Executor, uitvoerder ; Executoriale mandatum, o., bevel tot voltrekking.
Exedentia, mrv. (Lat.). Bijtende middelen.
Exedra, yr. (Gr.). Vergaderzaal; bisschopszetel in de kerk ; koor ; lessenaar;
kerkelijk nevengebouw.
Exegese, Exegesis, yr. (Gr.). Verklaring,
uitlegging (vooral van den Bijbel); Exegeseeren, uitleggen; Exegeet, m., uitlegger;
Exegetiek, vr., de kunst van uitleggen ;
Exegetisch, uitleggend, verklarend.
Exegi monumentum aere perennius,
(Lat.). Een gedenkteeken, dat duurzamer
is dan metaal, heb ik mij opgericht.
(Horatius, Oden 3.30.1).
Exelcysmus, o. (Gr.). Het uit-, het naar
boven trekken van een stuk van een been.
Exempel, Exemplum, o. (Lat.). Voorbeeld ; Een exempel statueeren, een
afschrikkend voorbeeld stellen ; Exemplaar, o., afdruk van boeken en gravures,
een dier, een plant ; Exemplair, (Fr.),
voorbeeldig, afschrikkend; Exemplariter,
(Lat.), bij wijze van voorbeeld ; Exempla aunt odiosa, (Lat.), voorbeelden zijn
hatelijk, d. i. het noemen van namen
van personen verwekt haat; Exempli
causa of E. C. (z.a.), bij voorbeeld.
Exempt, (Lat.). Ontheven, vrijgesteld;
Exempteeren, vrijstellen, ontheffen ;
Exemptie, vr., ontheffing, vrijstelling.
Exentereeren, (Gr.). Uithalen, uitnemen;
Exenterisis, vr., het uithalen der ingewanden.
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Exequatur, (Lat.). Het worde voltrokken : als znw. de bekrachtiging van
regeeringswege van pauselijke bullen of
van een vonnis ; goedkeuring der aanstelliug van een consul door de regeering
in welker gebied hij benoemd is.
Exequent, m. (Lat.). Uitvoerder, voltrekker ; invorderaar van schulden. Zie
Executor.
Exequien, mrv. (Lat.). Lijkplechtigheden, zielmissen.
Exercice, m. (Fr. spr. : egzersies).
Oefening, lichaamsbeweging; dienst- en
boekjaar; Exercitia spiritualia, mrv.,
geestelijke oefeningen, gebeden ; Exercitium, o., oefening, schriftelijke opgave;
Exercitium religion's, vrije uitoefening
van den godsdienst; Exercitor, m., drilmeester ; Exerceeren, oefenen (vooral
in den wapenhandel).
Exergasie, yr. (Gr.). Uitwerking.
Exergue, m. (Fr.; spr. : egzerghe). Opschrift en jaartal op een medaille.
Exertie, yr. Inspanning.
Exesie, yr. Het doorvreten.
Ex est! (Lat.). Het is uit, voorbij.
Exetast, m. (Gr.). Beproever, proever.
Exeunt, (Lat.). Zij treden af (kunstuitdrukking in Engelsche tooneelspelen).
Ex falsa causa, (Lat.). Op grond van
valsche oorkonden of getuigenverklaringed ; Ex foedere, volgens verdrag.
Exfoliatie, vr. Afschilfering der beenderen; Exfoliatief, afschilferend; Exfolieeren, afschilferen.
Exhaeredatie of Exheredatie, vr. (Lat.).
Onterving; Exhaeredatus, m., onterfde ;
Exhaeredeeren, onterven.
Exhalatie, vr. (Lat.). Uitademing, uitdamping; Exhaleeren, uitademen, uitdampen.
Exhaureeren, (Lat.). Uitputten, leegpompen ; Exhausibel, uitputbaar; Exhaustie, yr., uitputting; Exhaustor, m.,
uitputter, leegpomper.
Exhibeeren, (Lat.). Vertoonen, overleggen, ter hand stellen ; Exhibent, m.,
vertooner, overlegger ; Exhibitie, yr., vertooning, overlegging; Exhibition, (Eng.;
spr.: egzibisjun), tentoonstelling; Exhibitum, o., overgelegd geschrift, het overhandigde.
Exhilarant, (Lat.). Opvroolijkend; Exhilaratie, yr., opvroolijking; Exhilareeren,
opvroolijken.
Exhorresceeren, (Lat.). Terugschrikken,
ijzen.
Exhortatie, yr. (Lat.). Vermaning; Exhortatief, vermanend; Exhortatorium
0., schriftelijke vermaning; Exhorteeren,
vermanen.
Exhumatie, vr. (Fr.). Opgraving van
lijken; Exhumeeren, opgraven.
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Ex hypothesi, (Lat.-Gr.). Volgens de
veronderstelling.
Exigeant, (Fr.; spr.: egziezjan). Veeleischend; Exigeeren, eischen, vorderen;
Exigent, m. (Lat.), invorderaar; Exigentie,
y r., eisch, vordering; Exigibiliteit, yr.,
invorderbaarheid; Exigible, invorderbaar,
opeischbaar.
Exiguiteit, vr. (Lat.). Bekrompenheid,
engheid, geringheid ; Exiguus, m. (Lat.),
de kleine. Zie Dionysius.
Exil, Exilium, o. (Lat.). Ballingschap,
verbanning, verbanningsplaats; Exile, m.
(Fr.), balling; Exileeren, verbannen.
Exiliteit, y r. (Lat.). Kleinheid, geringheid.
Eximeeren, (Lat.). Uitnemen; bevrijden,
vrijstellen.
Ex improviso, (Lat.). Onvoorziens.
Exinanitie, yr. (Lat.). Ledigheid der
vaten in het lichaam ; vernedering; het
ontzeggen van goddelijke eigenschappen
aan Jezus.
Ex incuria, (Lat.). Uit onachtzaamheid.
Ex inferno, (Lat.). Uit de hel.
Exiris. Zie lridoptosis.
Exischion, o. (Gr.). Vooruitstekende
heup; Exischios, m., iemand met vooruitstekende heupen ; Exischeen, vooruitstekend.
Existent, (Lat.). Aanwezig, voorhanden ; Existentie, yr., bestaan, leven,
aanwezige voorraad, (Fr.) existences,
(Eng.) stock, (D.) Vorrat, (Ital.) provvisione, (Sp.) existencias, Existeeren, bestaan, leven, aanwezig zijn.
Exit, (Lat.). Hij of zij treedt af (in
Engelsche tooneelstukken).
Exitiaal, Exitieus, (Lat.). Verderfelijk,
doodelijk ; Exitium, o., het verderf ;
Hiatus, m., uitgang, einde.
Ex lure, (Lat.). Van rechtswege.
Exlex, (Lat.). Wetteloos, vogelvrij,
buiten de wet.
Ex libris, (Lat.). Uit de boeken ; merk
op een boek dat vs5Or den naam van
den bezitter er van geplaatst werd.
Ex lingua stulta veniunt incommoda
multa, (Lat.). Door dwaze tongen ontr
staan vele nadeelen.
Ex mandato, (Lat.). Volgens bevel of
opdracht
Exmatrikel, yr. Getuigschrift van ontslag (op universiteiten) ; Exmatriculatie,
yr., schrapping uit de lijst der studenten
bij het verlaten der universiteit; Exmatriculeeren, uit de lijst schrappen.
Ex mera gratia, (Lat.). Alleen uit genade.
Exmissibel, (Lat.). Wat uitgeworpen,
uitgezet kan worden ; Exmissie, yr., gerechtelijke ontzetting uit het bezit ; Exmitteeren, ontzetten, uitwerpen.
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Ex more, (Lat.). Volgens het gebruik.
Ex nexu, (Lat.). Buiten verband;
Exnexuatie, yr., opheffing van een zakelijke verbintenis.
Ex nihilo nihil fit, (Lat.). Uit niets
komt niets.
Ex nunc (Lat.). Van nu af.
Exocarditis, yr. (Gr.). Ontsteking van
den buitenkant van het hart.
Exocoetus, m. (Gr.). Vliegende visch.
Exoculatie, yr. Verlies van een oog;
Exoculeeren, van het gezicht berooven.
Exocyste, Exocystis, yr. (Gr.). Uitzakking van de waterblaas.
Exod. = Exodus, yr. (Gr.). Uittocht
(tweede boek van Mozes).
Exodium, o. (Gr.). Uittocht; einde ; slot.
Exoedesis, yr. (Gr.). Opzwelling.
Ex officio, (Lat.). Ambtshalve.
Exogastritis, yr. (Gr.). Ontsteking van
het buitenvlies der maag.
Exogeen, (Gr.). Uitwendig aangroeiend.
Exolceus, m. (Gr.). Werktuig om uit
te trekken.
Exolesceeren, (Lat.). Verouderen, buixoleet,
verouderd.
ten gebruik geraken;
E
Exometer, m. (Gr.). Het naar buiten
er.
treden der baarmoed
Exomis, vr. (Gr.). Jas zonder mouwen
der Grieken.
Exomologesis, y r. (Gr.). Bekentenis,
biecht.
Exomosie, yr. (Gr.). Ontkenning onder
eede ; verzekering dat men iets niet weet;
verklaring onder eede, dat men niet in
staat is een liturgie (z. a.) op zich te
nemen (in het Athene der oudheid).
Exomphalus, m. (Gr.). Navelbreuk.
Exoncoma, m. (Gr.). Grafheuvel; uitstekend en hard gezwel; Exoncosis, yr.,
opgeblazenheid.
Exoneirogmus, o. (Gr.). Zaadschieting
in den slaap of droom.
Exoneratie, yr. (Lat.). Vrijstelling, ontlasting ; Exonereeren, vrijstellen, ontlasten
Exophlebitis, yr. (Gr.). Ontsteking van
het buitenvlies der aderen.
Exophthalmie, yr. (Gr.). Het uitpuilen
der oogen.
Exoptabel, (Lat.). Wenschelijk ; Exopteeren, wenschen dat iets gebeuren zal.
Exorabel, (Lat.). Te verbidden.
Exorbitant, (Lat.). Buitensporig ; Exorbitantie, yr., buitensporigheid ; Exorbiteeren, overdrijven ; Exorbitisme, o.,
uitpuiling der oogen.
Exorbum, o. Land waarop de boomen
gerooid zijn.
Exorciseeren, (Lat.). Bannen (van duivels en booze geesten), bezweren; Exorcisme, o., duivelbanning (bij het doopen);
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Exorcist, m., geestenbezweerder, duivelbanner.
Exordeeren, (Lat.). Beginnen ; Exordium, o., begin, inleiding.
Exoreeren,(Lat.).Verbidden, afsmeeken.
Exoriare aliquis nostril ex ossibus
ultor, (Lat.). Moge er een wreker uit
mien asch opstaan (Vergilius, Aeneis IV,
625). Dido, koningin van Carthago, spreekt
deze vervloeking uit over Aeneas, die
haar trouweloos heeft verlaten en dien
zij zelve niet meer straffen kan. In dit
gedeelte der Aeneis profeteert zij als 't
ware den eeuwigen haat en vijandschap
die tusschen Carthagers en Romeinen
(voor wier stamvader Aeneas doorging)
zal heerschen. Met den ,,ultor" (d.i. wreker)
wordt Hannibal, van wien de Romeinen
later het meest te lijden hadden, bedoeld.
Dido beklimt na het uitspreken dezer
woorden den brandstapel en brengt zich
met het zwaard van Aeneas ter dood.
Deze regel van Vergilius is van toepassing
op dengene, die zelf de hem aangedane
verongelijkingen niet meer kan wreken,
doch de zorg daarvoor aan zijn nakomelingen of landgenooten opdraagt.
Exornatie, yr. (Lat.). Versiering; Exorneeren, versieren.
Exodus, m. (Lat.). Het opgaan (van
de zon); het ontstaan.
Exosmose, yr. (Gr.). Strooming van
binnen naar buiten door een poreuzen
wand been. Zie Endosmose.
Exostose, Exostosis, yr. (Gr.). Beenuitwas ;• knoest.
Exostra, yr. (Gr.). Beweegbare brug
om van een belegeringstoren op de muren
der belegerde stad te komen; machine
in de oudheid op het tooneel gebruikt,
die diende om bepaalde handelingen als
moord of zelfmoord etc., aan de oogen
der toeschouwers te onttrekken en hun
alleen de gevolgen b.v. het lijk van den
vermoorde, te laten zien.
Exotericus, m. (Gr.). Oningewijde (Zie
Esotericus) ; Exoterisch, oningewijd ;
Exoteromanie = Exoticomanie.
Exotichaematosis, yr. (Gr.) --T- Transfusie.
Exoticomanie, vr. (Gr.). Blinde voorliefde voor buitenlanders en alles wat
uit het buitenland komt ; Exoticosymphysis, yr., samengroeiing met een vreemd
lichaam (Zie Rhinoplastiek); Exoticudenie, yr., minachting voor alles wat uit
het buitenland komt; Exotisch, uitheemsch.
Ex pacto et conventu, (Lat.). Volgens
overeenkomst en afspraak.
Expallesceeren, (Lat.). Verbleeken.
Expandeeren, (Lat.). Uitzetten, uitstrekken ; Expansibel, uitzetbaar; Expan-

Expert
sibiliteit, vr., uitzetbaarheid ; Expansie,
yr., uitzetting ; Expansief, uitzettend.
Ex parte, (Lat.). Ten deele ; van wege.
Expatriatie, (Lat.). Verdrijving uit het
vaderland ; landverhuizing ; Expatrieeren,
uit het vaderland verdrijven, verbannen.
Expediatur, (Lat.). Het worde uitgevaardigd.
Expedieeren, (Lat.), (Fr.) expedier, envoyer, (Eng.) to send, to forward), (D.)
expedieren, (Ital.) spedire, inviare, (Sp.)
expedir, enviar. Afzenden, verzenden ; Expediens, o., (Lat.), hulpmiddel, uitvlucht,
uitweg ; Expedient, m., uitvaardiger, uitschrijver ; Expediet, vlug, met spoed.
Expediteur, (Fr.) commissionnaire de
transport, (Eng.) forwarding (shipping)

agent, (D.) Spediteur, (Ital.) spedizioniere,
speditore, (Sp.) expedsdor, zie over den
expediteur art. 86-90 Wetb. van Kooph.
Art. 86, le lid luidt: „De expediteur is
iemand die zich met het doen vervoeren
van koopmanschappen en goederen te
land of te water bezig houdt"; Expeditie,
yr. (Fr.) expedition, (Eng.) forwarding,
despatch, (D.) Sedition, (Ital.) spedizione,
(Sp.), expediciôn, afzending, verzending,
krijgstocht ; het doen vervoeren (van koopmanschappen en goederen) ; Expeditionnaire, (Fr.), ambtenaar die afschriften
maakt en verzendt; Expeditief = Expediet.
Expectorantia, mrv. Slijmafvoerende
middelen ; Expectoratie, yr., het opgeven
van .slijm, uitstorting ; Expectoreeren, opgeven, zijn hart uitstorten.
Expellentia, mrv. (Lat.). Uitdrijvende
middelen; Expelleeren, uitdrijven, verjagen.
Expendeeren, (Lat.). Besteden, betalen ;
Expensae, mrv., onkosten, gerechtskosten;
Expensarium, o., opgave van kosten;
Expenseeren, uitbetalen; Expensilatie,
yr., het boeken van een fictieven post
in de boeken van den schuldeischer, waaruit bij de Romeinen het literaal contract
ontstond (Zie Contract); Expensie, yr.,
uitbetaling; Expensief, kostbaar.
Experientia, yr. (Lat.). Ondervinding,
ervaring; Experientia docet (Lat.), door
ondervinding wordt men wijs ; Experientia
est optima rerum magistra (Lat.), de
ondervinding is de beste leermeesteres
in alle dingen; Experiment en Experimentum, 0., proef, proefneming; Experimentaal, op de ervaring gegrond; Experimenteeren, proeven nemen ; Experimentum in torpore viii, proefneming
op een waardeloos lichaam.
Expert, (Lat.). Deskundig; als znw.
deskundige, (Fr.) expert, (Eng.) expert:(a)
Sachverstib;dige, (Ital.) esperto, (Sp.)experto;
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Expertise, yr. (Fr.), (Eng.) experts' report,

(D.) Untersuchung durch Sachversteindige,
(Ital.) perieia, (Sp.) fiericia; Experto crede
Ruperto, (Lat.), geloof den door ondervinding wijs geworden Ruprecht; Experto
credits, geloof dengene die door ondervinding wijs geworden is.
Expiabel, (Lat.). Dat geboet worden
kan; Expiatie, vr., boetedoening; Expiatoire, (Fr.) verzoenend, genoegdoening
gevend; Expleeren, boeten.
Expilata hereditas, vr. (Lat.). Erfenis
die gestolen is (Zie Actio expilatae
hereditatis); Expilatio hereditatis, yr.
(Lat.), het stelen van een erfenis ; Expilatie, vr., uitplundering; Expilator, m.,
iemand die een erfenis steelt, straatroover ;
Expoleeren, uitplunderen, bestelen.
Expungeeren, (Lat.). Uitschilderen, uitvoerig beschrijven.
Expinseeren. (Lat.). Fijn malen, fijn
stampen.
Expireeren, (Fr.) expirer, (Eng.) to expire, ( n.) ablaufen, (Ital.) spirare, ISp.) expirar. Afloopen. Zie Exspiratie.
Expisceeren, (Lat.). Uitvisschen ; navorschen.
Explanatie, yr. (Lat.). Verklaring, opheldering, uitlegging; Explanatief, verklarend ; Explaneeren, uitleggen.
Expleeeren, (Lat.). Volledig maken,
aanvullen ; Explement, o., aanvuliingsmiddel; Ex pleno, uit het voile (glas);
Expletie, yr., aanvulling; Expletief, aanvullend ; Expletivum, o. (mrv. Expletiva)
stopwoord.
Expliceeren. Uitleggen, verklaren; Explicit, (verkorting van volumen explicitum
est, de boekrol is afgewikkeld), het boek
is uit, welke uitdrukking gewoonlijk aan
het • einde van oude boeken en • handschriften staat, terwijl aan het begin er
van staat inapit (het begint); Explicite,
uitdrukkelijk, duidelijk; Explicabel, verklaarbaar ; Explicatie, yr., verklaring,
uitlegging, woordenwisseling; Explicatief, verklarend.
Explodeeren, (Lat.). Ontploffen.
Explodicautor, m. Toestel ter voorkoming van het springen van stoomketels.
Exploit, m. (Fr. ; spr.: eksploa). Heldendaad • deurwaardersexploot ; Exploitable, wat winstgevend gemaakt (uitgebuit) kan worden; Exploitatie, vr., het
winstgevend maken, het nuttig gebruik,
de uitbuiting; Exploitation de l'homme
par l'homme, uitbuiting van den eenen
mensch door den anderen; Exploiteeren,
winstgevend maken, uitbuiten.
Explorateur, m. (Fr.). Onderzoeker.
navorscher ; ontdekkingsreiziger ; Explo=
ratie, yr. (Lat.), navorsching, onderzoek ;

Expurgatie
Exploratorium. o., peilstift, sonde, Latijnsch proefwerk dat onder toezicht
van den leeraar gemaakt wordt; Exploreeren, navorschen, onderzoeken.
Explosie, yr. (Lat.). Ontploffing, losbarsting ; Explosief, ontplofbaar.
Expoleeren, (Lat.). Glad maken,polijsten, verfraaien.
Exponent, m. (Lat.). In de wiskunde
machtsaanwijzer ; Exponeeren, blootstellen, uiteenzetten, verklaren.
Export, (Eng.), (Fr.) exportation, (D.)
Ausfuhr, (Ital.) esportazione, (Sp.) exportaciem. Uitvoer ; Exporteur, m., degene
die koopwaren uitvoert; Exporteeren,
uitvoeren ; Exporthuis, o., handelshuis
dat zich op den uitvoer van koopwaren
toelegt ; Exportpremie. Zie Drawback.
Exposant, m. (Fr.). Tentoonsteller.
Exposé, m. (Fr.). Uiteenzetting van
rechtsgronden en twistpunten ; Expositie,
yr., tentoonstelling, ontvouwing, uiteenzetting, tepronkstelling; Expositio infantum, het to vondeling leggen ; Expositief, uiteenzettend; Expositor, m., uitlegger.
Expostulatie, yr. (Lat.). Bezwaar ;
twist, gekrakeel ; Expostuleeren, eischen,
klagen, krakeelen.
Expres, (Lat.). Met opzet.
Express, (Eng.). Sneltrein.
Expresse, m. Renbode; Expresse bestelling, yr., spoedbestelling.
Expressie, vr. (Fr.). Uitdrukking ; Expressis verbis, met uitdrukkelijke woorden ; Expressief, vol uitdrukking ; Exprimeeren, uitdrukken.
Exprobratie, yr. (Lat.). Het uitschelden,
hevig verwijt ; Exprobreeren, uitschelden, verwijten.
Ex professo, (Lat.). Openlijk, opzett( lijk.
Expromissio, yr. (Lat.). Die vorm van
novatio (schuldvernieuwing) waarbij een
nieuwe schuldenaar in plaats van den
ouden treedt, terwijl deze laatste uitvalt.
Expropriatie, vr. Onteigening; Exproprieeren, onteigenen.
Ex propriis en ex proprio, (Lat.). Uit
eigen middelen, uit eigen vermogen of
beurs ; uit eigen hoofde.
Expugnabel, (Lat.). Wat ingenomen of
overwonnen kan worden ; Expugnatie,
yr., inneming, verovering ; Expugnator,
m., veroveraar ; Expugneeren, innemen,
veroveren.
Expulsie, yr. (Lat.). Verdrijving ; Expulsief, verdrijvend : Expulseeren, verdrijven, verjagen, uitstooten.
Expungeeren. Uitkrabben, doorschrappen ; Expunctie, yr., uitkrabbing, doorschrapping.
Expurgatie, yr. (Lat.). Zuivering ;

Exputesceeren
rechtvaardiging : Expurgatorisch, zuiverend
d ; Expurgatorische Index, lijst der
verboden boeken in de Catholieke kerk ;
Expurgeeren, zuiveren, rechtvaardigen,
verbeteren.
Exputesceeren, (Lat.). Verrotten.
Exquireeren, (Lat.). Uitzoeken, navorschen ; Exquis, (Fr. ; spr. : ekskie) uitezocht, heerlijk, voortreffelijk ; Exquiitie, yr., uitzoeking, keuze, navorsching.
Ex quocunque capite, (Lat.). Om
welke reden het ook moge zijn.
Ex recensione, (Lat.). Volgens de tekstverbetering.
Exscindeeren, (Lat.). Uitrukken ; uitroeien, vernietigen.
Exscreatie, yr. (Lat.). Het uitrochelen,
uithoesten.
Ex S. D. = ex Senatus Decreto,
(Lat.). Volgens raadsbesluit.
Exseceeren, (Lat.). Uitsnijden, afsnijden;
Exsectie, yr., uitsnijding.
Exsert, (Lat.). Vooruitstekend ; ontbloot.
Exsiccantia, mrv. (Lat.). Uitdrogende
middelen ; Exsiccatie, yr., uitdroging ;
Exsiccatief, uitdrogend ; Exsucceeren,
uitdrogen.
Exsileeren, (Lat.). Uitspringen ; Exsi- litie, vr., uitspringing.
Exsolutie, yr. (Lat.). Bevrijding, betaling; Exsolveeren, bevrijden, betalen.
Ex speciali gratia, (Lat.). Uit bijzondere
gunst ; Ex speciall mandato, op bijzonder
bevel.
Exspectant, m. (Lat.). Iemand die recht
van opvolging heeft, die naar een betrekking dingt; Exspectantie, yr., recht
op verzorging of ondersteuning; Exspectatie, vr., afwachting, verlangen; Exspectatio beatae Mariae, feest der afwachting
van de bevalling der Maagd Maria ;
Exspectatief, wat in het vooruitzicht is;
Exspecteeren, verwachten, hopen.
Exspergeeren, (Lat.). Verstrooien.
Exscreatie. yr. (Lat.). Uitademing;
dood; afloop, (Fr.) expiration, (Eng.), expiration, (D.) Ablaut, (Ital.) decorso, (Sp.)
expiraciOn; Exstrueeren, (Fr.) expirer,
(Eng.) to expire, (D.) ablaufen, (Ital.) spirare,
(Sp.) expirar, afloopen, vervallen, den
geest geven.
Exspoliatie, yr. (Lat.). Uitplundering;
Exspolieeren, uitplunderen.
Exspueeren, (Lat.). Uitspuwen ; Exspuitie, yr., uitspuwing.
Exspumeeren. Schuim en.
Exstant, (Lat.). Nog voorhanden.
Exstase. Zie Ecstase.
Exstimuleeren, (Lat.). Prikkelen, aansporen.
Exstirpatie, yr. (Lat.). Uitroeiing, verdelging ; Exstirpator, m., uitroeier, on-
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kruidverdelger ; Exstirpeeren, uitroeien,
verdelgen.
Exstructie, yr. (Lat.). Opbouwing, oprichting ; Exstrueeren, opbouwen, oprichten.
Exsucceeren, (Lat.). Uitzuigen ; Exsuctie, yr., uitzuiging.
Exsudaat, o. (Lat.). Het uitgezweete;
Exsudatie, yr., uitzweeting : Exsudeeren,
uitzweeten.
Exsuperantie, vr. (Lat.). Het uitblinken,
de voortreffelijkheid ; Exsupereeren, uitblinken, overtreffen.
Exsuppureeren, (Lat.). Etter uitdrukken.
Exstrueeren, (Lat.). Opstaan, zich verheffen.
Exsuscitatie, yr. (Lat.). Opwekking,
aanmoediging; Exsusciteeren, opwekken,
aanmoedigen.
Exta, mrv. (Lat.). Ingewanden (van
dieren, waaruit men in de oudheid de
toekomst voorspelde).
Extabesceeren, (Lat.). Wegkwijnen,
uitteren.
Extase. Zie Ecstase.
Extemporair. Voor de vuist; Externporale, o., opstel of vertaling voor de
vuist; Ex tempore, voor de vuist; Externporeeren, onvoorbereid spreken, zingen,
spelen. Zie Improviseeren.
Extendeeren, (Lat.). Uitstrekken ; Extensible, (Fr.), rekbaar ; Extensibiliteit,
yr., rekbaarheid ; Extensie, yr., uitstrekking, uitbreiding ; Extensief, uitbreidend ; Extensor, tn., strekspier ;
Extensum, o., uitvoerige uiteenzetting der
oorzaken van insolventie (z. a.).
Extenuantia, mrv. (Lat.). Verdunnende
middelen ; Extenuatie, vr., verzachting,
vermagering, uittering, verkleining ; Extenueeren verdunnen, verzwakken, uitteren.
Exterieur, m. (Fr.). Het uitwendige,
de buitenkant ; het buitenland.
Exterminatie, vr. (Lat.). Uitroeiing,
ineeren, uitroeien,
verdelging; EXterm
verdelgen.
Externe, (Fr.). Aan de buitenzijde ; als
znw. dagscholier, uitwonend geneesheer ;
Externaat, o. school die alleen dagscholieren heeft ; Externist, m., zieke
die wel in een ziekenhuis behandeld,
maar er niet in opgenomen wordt ; Externum, o., buitenkant.
Exterritoriaal. Niet aan de wetten
van een vreemd land onderworpen;
Exterritorialiteit, yr., voorrecht van in
het buitenland verblijvende ambtenaren,
die niet aan de wetten van het land
waarin zij vertoeven, onderworpen zijn.
Extincteur, m. (Fr.). Toestel om brand
te blusschen.
Extinctie, yr. (Lat.). Blussching; uit-
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sterving; schulddelging ; verdelging; Extingueeren, blusschen, delgen, verdelgen ;
Extinctieve verjaring, vr., verjaring
waardoor men van eene verbintenis
wordt bevrijd of waardoor een zakelijk
recht b.v. erfdienstbaarheid, vruchtgebruik,
to niet gaat.
Extirpatie. Zie Exstirpatie.
Extispex, m. (Lat.) (mrv. Extispices).
Priesters bij de Romeinen die de ingewanden (Exta) beschouwden en daaruit
waarzegden; Extispicium, o. (Lat.), waarzeggerij uit ingewanden.
Extolleeren, (Lat.). Verheffen, prijzen.
Extorpesceeren, (Lat.). Verstijven.
Extorqueeren, (Lat.). Afpersen ; Extorsie, yr., afpersing; Extortor, m., afperser.
Extr. en Extraord. Zie Extraordinarius.
Extr. en Extract = Extractum.
Extra, (Lat.). Buitengewoon, bovendien.
Extract, o. en Extractum, m. (Lat.)
(mrv. Extracta). Uittreksel ; Extractie,
yr., uittrekking, afkomst.
Extra culpam, (Lat.). Buiten schuld.
Extracutaan, (Lat.). W at zich op de
buitenhuid bevindt.
Extradeeren, (Lat.). Uitleveren van
misdadigers, over de grenzen zetten;
Extraditio, vr., uitlevering, uitzetting;
— actorum, afgifte van processtukken.
Extrados, m. (Fr.; spr. : ekstradoo).
Bolronde zijde van een gewelf.
Extra Ecclesiam nulla- salus, (Lat.).
Buiten de Kerk geen heil.
Extraheeren, (Lat.). Uittrekken, een
uittreksel maken ; een rekening volgens
het boek uitschrijven ; Extrahent, m.,
degene die een uittreksel maakt.
Extrait, m. (Fr. ; spr.: ekstree). Zie
Extract.
Extrajudicieel. Buitengerechtelijk.
Extra lineam, (Lat.). Buiten de lijn.
Extramundaan. Buiten de wereld.
Extra muros, (Lat.). Buiten de muren
der stad.
Extraneus, m. Degene die aan een
gymnasium het eindexamen aflegt, ofschoon hij dat gymnasium niet bezocht
heeft.
Extraordinair, (Lat.). Buitengewoon;
Extraordinarius, m., buitengewoon hoogleeraar aan een universiteit ; Extra ordinem, buiten de orde.
Extraparochiaal, (Lat.). Buiten het
kerspel.
Extrauterie, yr. Zwangerschap buiten
de baarmoeder.
Extravagant, (Lat.). Buitensporig, ongerijmd, dwaas; Extravagantes, mrv., de
beide laatste deelen der decretalen in het
BAALE, Handbook.
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Corpus furls canonici (van Johannes XXII
en latere pausen) ; Extravagantie, yr.,
buitensporigheid, ongerijmdheid, dwaasheid; Extravageeren, dwaasheden begaan, raaskallen.
Extravasaat, o. Uitstorting van vochten
in een inwendige holte of in het cellenweefsel ; Extravasatio saris (zie Emphysema); Extravasatie, yr., uitstorting;
Extravaseeren, uit de vaten vloeien.
Extraversie, yr. Het omkeeren naar
buiten ; afzondering van zuren en zouten.
Extreem, (Lat.). Uiterst ; als znw. het
uiterste; Extremiteit, yr., uiteinde; Extremiteiten, mrv., uiteinden der ledematen, vingers en teenen; Extremum, o.,
(Zie Extreem); les extremes se touchent, de
uitersten hebben altijd punten van aanraking.
Extriceeren, (Lat.). Uitwikkelen.
Extrinsecus, (Lat.). Aan den buitenkant, uitwendig.
Extrorsum, (Lat.). Naar buiten, buitenwaarts.
Extrudeeren, (Lat.). Uitstooten, verdrijven ; Extrusie, vr., uitstooting.
Extuberantie en Extuberatie,vr. (Lat).
Opzwelling, uitwas ; Extubereeren, opzwellen.
Extumesceeren, (Lat.). Opzwellen; Extumescentie, yr., opzwelling,
Exuberant, (Lat.). Weelderig,overvloedig ; Exuberantie, yr., weelderigheid,
gezwollenheid ; Exubereeren, weelderig
groeien.
Exudenisme, o. (Gr.). Verachting, minachtende wederlegging; bespotting van'
de argumenten der tegenpartij.
Exul, m.(Lat.). Balling, banneling; Exuleeren, in ballingschap leven.
Exulceratie, yr. (Lat.). Ettering, verzwering ; Exulcereeren, etteren, zweren.
Exultatie, yr. (Lat.). Jubel, gejuich ;
Exultet, het juiche; Exultet, o., gezang
dat in de Catholieke kerk op den dag
voor Paschen bij het wijden der Paaschkaarsengezongen wordt; Exulteeren,
juichen, jubelen.
Exundatie, yr. (Lat.). Het buiten de
oevers treden van rivieren en andere
wateren ; Exundeeren, huiten de oevers
treden.
Ex ungue leonem, (Lat.). Aan den
klauw kent men den leeuw, d.i. aan zijn
daden kent men een groat man.
Exustie, yr. (Lat.). Verbranding.
Ex usu, (Lat.). Buitengebruik; door
oefening.
Exutorium, (Lat.). Kunstmatige zweer
voor het verwijderen van schadelijke
vochten uit het lichaam ; uitweg.
Exuviae viperarum, mrv. (Lat.). Adder-
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Paciaal

Ey, m. Chineesche lengtemaat.
Ezau, m. (Hebr.). De harige (Zie Genesis
XXVII, II-45).
Ezechiel, m. (Hebr.). Hij die sterk is
door God.

vellen; Exuvien, mrv., afgestroopte huid,
uitrusting, kleeren, de aan den vijand
ontnomen wapenrusting.
Ex voto, (Lat.). Overeenkomstig met
de gelofte; Exvoto, o., geloftegift. Zie
Votief-geschenk.

F.
F. Op Oostenrijksche munten Hall,
n Tyrol), op oude Pruisische Maagdeburg,
o p Fransche Angers, op de munten van
het Duitsche rijk Stuttgart; als Romeinsche
40 000.
getalletter 40;
F. = Fahrenheit (thermometer); =
Fellow (z. a.).
F. = Filius (Lat.). zoon ; felix,
(gelukkig) ; fidelis, (trouw); Fugitivus, m.
(Lat.). Vluchteling (in Rome werden de
weggeloopen en weder opgevangen slaven
met een F op het voorhoofd gebrandmerkt).
f. = fa, vierde toon van den grondtoon c, zuivere kwart.
fiat, (Lat.). Het worde (op recepf.
ten) ; = fac, maak.
f. = fecit, (Lat.). Hij heeft het gemaakt.
f. = forte, (Ital.). Sterk.
f. = femininum, (Lat.). Vrouwelijk.
Fo. of Fol. = Folio. Formaat van
dal vel druks.
F. of Fut. =Futurum. Toekomende tijd.
Fab. = Fabius. Naam van een Romeinsch geslacht; Quintus Fabius Maximus, bijgenaamd Cunctator (talmer, draler),
dictator na de nederlaag der Romeinen
bij het Trasimeensche meer; hij wist door
zijn voorzichtigheid en beleid den voortgang van Hannibal te stuiten (217 v. C.);
Quintus Fabius Pictor, volgens Ltvius
de oudste der Romeinsche geschiedschrijvers, diende in den tweeden Punischen oorlog en schreef zijn geschiedenis van Rome in het Grieksch.
Faba, yr. (Lat.) (mrv. Fabae). Boon ;
Fabarier, booneneter werd schertsenderwijze gezegd van zangers die boonen
aten om hun stem zuiver te houden.
Fabel, yr. (Lat.). Verdichte vertelling
die tot zinnebeeldige voorstelling eener
zedeles of les van praktische levenswijsheid dient en waarin dieren en levenlooze
voorwerpen sprekend en handelend optreden ; Fabelleer, vr. = Mythologie.
Faber, m. (Lat.). Smid, (Fr.)jabre,favre,
febvre, febre, fevre, b.v. in orfevre, goudsmid.
Fabliau en Fableau, m. (Fr.). Vertelling in verzen in de Fransche letterkunde
der middeleeuwen.
Fabrica, yr. (Lat.). Onderhoud van

gebouwen, vooral dat hetwelk uit kerkelijke kassen bekostigd wordt (Zie Onus
fabricae); Fabricage, yr., stichting en
onderhoud van gebouwen; Fabricatie,
yr., vervaardiging ; Fabriceeren, vervaardigen door middel van machines;
Fabriceering = Fabricatie.
Fabricius of Fabritius, m. Romeinsche
familienaam.
Fabriek, yr. Werkplaats waarin stoommachines en andere werktuigen gebruikt
worden, (Fr.) Jabrique, manufacture, usine,
(Eng.) manufactory, (D.) Fabrik, (Ital.) fab-

brica, mantfattura, (Sp.) fabrica manufactura; Fabrikaat, o. (Fr.) article manufacture,
(Eng.) manufactured goods, (D.) Fabrikat,
(Ital.) prodotto fabricato, (Sp.) fabricado,
wat op een fabriek gemaakt wordt; Fabrikant, m. (Fr.) manufacturier, (Eng.) manufacturer, (D.) Fabrikant, (Ital.) fabbricatore, (Sp.) fabricante, eigenaar van een
of meer fabrieken.
Fabula, yr. (Lat.) (Zie Fabel); Fabula
docet, de fabel leert ; Fabulatie, yr., het
voordragen van een verdicht verhaal
(Zie Affabulatie) ; Fabuleus, fabelachtig ;
Fabulist, m., fabeldichter. Zie Acta est
fabula.
Facade, yr. (Fr. : spr. : fassaad). Voorgevel.
Facchino, m. (Ital., spr. : fakkinoo).
Sjouwerman, daglooner.
Facciata, yr. (Ital. ; spr. : fatsjata).
Face, yr. (Fr.). Aangezicht ; voorzijde ;
schuine zijde van een bastion. Zie En face.
Facete, (Lat.). Luimig, geestig ; Facetie,
yr., klucht, grap ; Facetieus, kluchtig,
grappig.
Facette, yr. (Fr. ; spr. : fasset). Klein
geslepen vlak, geslepen rand van spiegels
en edelgesteenten ; Facetteeren, in ruitvormige vlakken slijpen.
Facheeren, (Fr.). Boosmaken, ergeren ,
Ficherie, yr. (spr. :faasjerte) oneenigheid ,
ergernis ; Ficheux, lastig, vervelend ;
Fficheux troisame, m., derde persoon
die twee gelieven of vrienden vergezelt.
Faciaal, (Lat.). Wat het aangezicht betreft ; Facies, yr. (Lat.), aangezicht,
lichaamsvorm ; Facies Hippocratica,
treffende verandering van het aangezicht
kort ve•Or den dood.
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Faciel, (Lat.). Gemakkelijk ; vlug ; gedienstig ; Faciliteit, yr., gemakkelijkheid;
Faciliteeren, gemakkelijk maken.
Facilet, o. (Ital. fazzoletto). Bekken bij
het misoffer ; zakdoek ; handdoek.
Facilis descensus Averno, (Lat.). Het
is gemakkelijk in de onderwereld of te
dalen maar moeilijk om er uit terug te
keeren (Vergilius, Aeneis VI, 126).
Facinoreus, (Lat.). Schandelijk, misdadig ; Facinus, o., (mrv. Facinora),
schanddaad, schelmstuk.
Facia ut des, (Lat.). Ik doe (het) opdat gij geeft ; Facia ut facias, ik doe
(het) opdat gij het ook doet.
Facit, o. Bedrag, som, totaal.
Facon, yr. (Fr.; spr. : fasson). Maaksel;
vorm, snit, fatsoen ; maakloon ; bewerking van den grond ; handelwijze ; Faconneeren, vorm of fatsoen geven ;
Facon n ler, m., complimentenmaker ;
Facons, mrv., complimenten, omslag. Zie
Sans facon.
Facsimile, o. (Lat.). Nabootsing van
iemands schrift door het na te drukken ;
Facsilimeeren, schrift nadrukken.
Facta, mrv. (Lat.). Daadzaken, feiten,
gebeurtenissen; infecta fieri nequeunt,
wat gebeurd is laat zich niet ongedaan
maken; loquuntur, de feiten spreken,
de feitelijke bewijzen liggen voor de
hand.
Factage, m. (Fr.). Bestelling van goederen in de stad.
Facteur, m. (Fr.). Factor, (z. a.); besteller ; commissionair, zaakgelastigde ;
Facteur de pianos, m., pianofabrikant.
Factice, (Fr.; spr.: fakties). Nagemaakt ;
voorgewend; gemaakt.
Factie, yr. Staatkundige partij ; Factieus, oproerig, muitziek.
Factionnaire, m. (Fr.). Schildwacht.
Factisch, (Lat.). Daadzakelijk, op feiten
gegrond; Factitief, bewerkend, scheppend;
Factitivum = Causativum.
Facto. Door de daad.
Factor, m. In de rekenkunde de vermenigvuldiger; werkende kracht; zaakgelastigde; opzichter; bestuurder; boekhouder; (Fr.) facteur, (Eng.) manager, (D.)
Faktor, (Ital.)fattore, (Sp.)factor; Factorij,
vr.(Fr.) factorerie, (Eng.) factory, (D.)
Faktorei, (Ital.) fattoria, (Sp.) factoria,
woning en bezigheid van een factor,
nederzetting die het drijven van handel
in een vreemd land ten doel heeft.
Factotum, o. (Lat.). Iemand die allerlei
werk verricht, duivelstoejager.
Factum, o. (Lat.). Feit, gebeurtenis.
Factureeren. Rekeningen over verkochte goederen uitschrijven; Factuur,
yr. (Fr.) facture, (Eng.) invoice, (D.) Faktur,

Faillissement

(Ital.) fattura, (Sp.) jactura, rekening over
verkochte goederen.
Facula, yr. (Lat.). Fakkel; sterk lichtende zonnevlek.
Facultas, vr. (Lat.). Geschiktheid; natuurlijk vermogen om iets te doen; bevoegdheid; faculteit (een der vijf hoofdgroepen van wetenschap waarin een
universiteit verdeeld is); — concionandi,
bevoegdheid om te prediken; — docendi,
bevoegdheid om te onderwijzen; legendi
bevoegdheid om voorlezingen te houden;
Facultatief, wat men doen of laten kan,
naar keuze.
Facund, (Lat.). Welbespraakt; Facunditeit, yr., welbespraaktheid.
Fadaise, vr. (Fr.; spr.: fadeez). Onnoozele praat; wisjewasje.
Faeces. Zie Feces.
Faecula, yr. (Lat.). Zetmeel, stijfsel
= Amidon. Zie Fecule.
Fagging-system, (Eng.; spr.: legging).
Op Engelsche scholen het gebruik dat de
leerlingen der lagere klassen aan die der
hoogere moeten gehoorzamen en diensten
bewijzen.
Fagine, yr. Beukennotenolie.
Fagopyrum. Boekweit.
Fagot, vr. (Zie Basson). Basfluit ; takkebos; Fagottino, o. (Ital.), muziekinstrument
dat op een fagot gelijkt maar hooger
van toon is; Fagottist, m., muzikant die
de fagot bespeelt.
Faible, (Fr. ; spr. : feeble). Zwak, (Eng.)
slack, (D.) schwach, (Ital.) debole, stanco,
(Sp.) debil, flojo; Faiblesse, yr., zwakheid.
Faience, yr. (Fr.; spr.: fajans). Aardewerk, zoo genoemd naar de Italiaansche
stad Faenza, waar het in de 13de eeuw
uitgevonden is.
Faille, vr. (Fr.; spr.: faait). Falie, zwart
zijden omslagdoek.
Faillissement, o. (Fr.) faillite, (Eng.)
failure, (D.) Falliment, Konkurs, (Ital.)
fallimento, (Sp.) quiebra. In het Romeinsche
recht is men bij de regeling van het
faillissement van de uiterste gestrengheid
tot de grootste zachtheid gekomen. Terwijl oorspronkelijk de schuldeischers den
insolventen debiteur in stukken mochten
snijden, kon hij zich onder het recht van
keizer Justinianus (zie Corpus Juris) van
alle onaangenaamheden bevrijden door
van hetgeen hem overbleef afstand te
doen ten behoeve zijner crediteuren. In
de middeleeuwen was het faillietenrecht
een speciaal strafrecht voor kooplieden,
die, zoo zij hunne betalingen staakten, aan
den lijve gestraft werden. Tegenwoordig
is het een instelling van burgerlijk procesrecht : waar te weinig is om alle crediteuren te bevredigen komt de staat tus-
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schenbeide om een billijke verdeeling van
het vermogen van den debiteur te bewerkstelligen. De materie is bij ons geregeld in
de Faillissementswet (ingevoerd i September 1896). VOOr dit tijdstip werd het onvermogen voor kooplieden geregeld in het 3e
boek van het Wetboek van Koophandel,
voor niet-kooplieden de staat van kennelijk
onvermogen in de artikelen 882-899 van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In Frankrijk is het faillissement
geregeld in het 3e boek van den Code
de Commerce ; in Duitschland in de
Konkursordnung.
De loop van het faillissement is (in het
kort) de volgende. leder schuldenaar
(koopman of niet-koopman) die in den
toestand verkeert dat hij heeft opgehouden
te betalen, kan failliet verklaard worden.
Hij verliest daardoor van rechtswege
beheer en beschikking over zijn vermogen. Bij het vonnis van faillietverklaring
wordt een lid der rechtbank, die het
vonnis heeft uitgesproken, tot RechterCommissaris benoemd ; tevens wordt een
Curator benoemd, die gewoonlijk Mr. in
de rechten is, doch dit niet behoeft te
zijn. De Curator is belast met het beheer
en de vereffening van den boedel, alles
onder toezicht van den Rechter-Commissaris. Zijn er geen voldoende baten in den
boedel, dan kan de Rechtbank het faillissement opheffen wegens gebrek aan actief.
Zoo dit echter niet geschiedt, worden
de schuldeischers verzocht binnen zekeren
termijn hunne vorderingen in te leveren
bij den Curator. Deze btengt de vorderingen
op een lijst, welke op de vergadering
van schuldeischers(verificatie-vergadering)
wordt voorgelezen. Hier hebben de aanwezige schuldeischers gelegenheid die vorderingen te betwisten. Geschiedt dit niet,
dan geldt de vordering als vaststaande. Het
faillissement kan op twee manieren eindigen, le door vereffening: de curator maakt
de aanwezige goederen te gelde en deelt de
opbrengst, na aftrek der kosten, aan de
schuldeischers uit : 2e de failliet biedt
zijn schuldeischers een accoord aan, waarbij zij genoegen nemen met de betaling
van zeker percentage hunner vorderingen
en in den regel kwijting geven voor het
overige. Tot aanneming van het accoord
is vereischt de toestemming van twee
derde van het aantal schuldeischers die
drie vierden van de schuldvorderingen vertegenwoordigen. Bovendien moet het
accoord door de rechtbank worden goedgekeurd (homologatie).
Fainéant, m. (Fr.; spr. : feeneean). Nietsdoener, leeglooper; Rois fainéants, mrv.,
schijnkoningen (laatste Merovingers); Fain

neanteeren, niets doen, leegloopen; Faineantise, yr., het leegloopen, nets doen.
Fair, (Eng.; spr. : feer). Schoon, rechtmatig, billijk, eerlijk • jaarmarkt, mis ;
Fair play, (Eng. ; spr.: plee), eerlijk spel,
billijke handelwijze.
Fairy, (Eng. ; spr. : feerie). Fee.
Faisable, (Fr. ; spr. : feezable). Uitvoerbaar, doenlijk.
Faisanderie, vr. (Fr. ; spr. : feezandrie).
Fazantenkweekerij ; Faisandeeren, aan
het wild een adellijken reek geven.
Faiseur, m. (Fr. : spr. : fezeur). Maker,
vervaardiger ; plannenmaker; zwendelaar ;
Faiseuse, yr., naaister, modemaakster.
Faisserie, yr. (Fr. ; spr.: feesrie). Opengewerkt mandewerk.
Fait, m. (Fr.; spr.: fee). Zie Factum;
Fait accompli, voldongen feit.
Fakir, m. (Arab.). Mohamedaansche
bedelmonnik ; Indische kluizenaar.
Fill, (Arab:). Voorteeken.
Falaise, yr. (Fr. ; spr. : faleez). Steile
zeeoever in Normandie.
Falak of Falaka, o. (Turksch). Zie
Bastonnade.
Falbala, yr. (Fr.). Breede geplooide
strook aan een vrouwenrok.
Falcadine, yr. (Ital.). In het noorden
van Italie voorkomende ziekte met pijn
in de beenderen en verzwering der slijmvliezen.
Falcidia quarta, yr. (Lat.). Vierde deel
eener erfenis dat de erfpnaam vorderen
kan, voordat de legaten uitbetaald worden,
zoo genoemd naar den tribuun Falcidius
in 41 v. C.
Falcifer, m. (Lat.). Zeisdrager; Falciform, zeisvormig.
Falco, m. (Lat.). Valk.
Falcona, yr. Halve slang (ouderwetsch
kanon) ; Falconet, o., veldslang (ouderwetsch licht geschut).
Faldage, (Eng. ; spr. : faoldidzje). Voormalig recht van sommige heeren om
overal in hun gebied schapen te laten
grazen.
Falding, (Eng.). Grof laken.
Faldistorium, o. Zitplaats van een
bisschop.
Fallacia, yr. (Lat.). Misleiding, bedrog,
schijnbaar bewijs ; — °pica, gezichtsbedrog; Fallacieus, bedriegelijk ; Fallaciloquentie, yr., bedriegelijk spreken.
Fallopisch kanaal, o. Buis in het rotsbeen die de gezichtszenuw doorlaat; Fallopische buss, yr., trompet (vrouwelijk
geslachtsdeel).
Falot, m. (Fr.; spr.: falloo). Scheepslantaren.
Falsa, (van Falstun), mrv. (Lat.). Valschheden, schriftvervalschingen; Falsa causa,

Falsetto
onjuiste beweegreden ; Falsa demonstratio non nocet (Lat.), een onjuiste
aanduiding schaadt niet, d. i. een onjuiste
opgave van bijkomende omstandigheden
doet aan de rechtsgeldigheid geen afbreuk;
Falsarius, m., vervalscher, falsaris.
Falsetto, o. (Ital.). Keelstem, gedwongen hooge stem, fausset.
Falsi crimen, o. (Lat.). De misdaad
van vervalsching ; Falsificator, m., vervalscher; Falsificeeren, vervalschen ; Falsiteit, yr., valschheid.
Falstaff. Beroemde comische persoon
bij Shakespeare, die de verpersoonlijking
is der losbandigheid, van het cynisme (z.a.)
en de onbeschaamdheid.
Falsum, o. (Lat.). Vervalsching, bedrog.
Falva, (Hongaarsch). Dorp.
Faix, yr. (Lat.). Zeis.
Fama, vr. (Lat.). Gerucht; als godin, de
Faam; door Vergilius (Aeneis IV, , i73197) beschreven als een monster, dochter
van Terra (de aarde) en zuster der Titanen, met evenveel oogen, tongen en ooren
als zij veeren op het lijf heeft. Zij wordt
voorgesteld als zeer beweeglijk, klein in
den beginne maar spoedig zoo groot, dat
zij over de aarde loopt, terwijl haar hoofd
in de wolken verborgen is.
Fames, vr. (Lat.). Honer.
Fameus, (Fr.). Vermaard, berucht; bijzonder goed, voortreffelijk; Famosum
carmen, o. (Lat.), smaadgedicht; – judicium, onteerend vonnis ; Famosus libellus,
m., smaadschrift.
Famiaan, Famianus, m., Famiane, yr.
De bekende, beroemde.
Familia,vr. (Lat.). Eig. bediendenpersoneel; huisgezin ; bloedverwanten; geslacht, afkomst; Familiaar, vertrouwelijk,
gemeenzaam, ongedwongen, vrijpostig;
Familiares, mrv. (Lat.), vertrouwde
vrienden, bedienden der hooge geestelijkheid, spionnen van de inquisitie; zich
familiariseeren, zich gemeenzaam, vertrouwd maken; Familiaritiet, gemeenzaamheid, vertrouwelijke omgang, vrijpostigheid; Familiariter, vertrouwelijk,
gemeenzaam; Famine = Familia ; Familler, (Fr.; spr. :Jamie/lee) = Familiaar;
Familiola, yr., klein gezin ; Familistêre,
m. (Fr.), gemeenschappelijk huis voor
arbeidersgezinnen, wier leden op dezelfde
fabriek werken.
Famine, yr. (Fr.). Hongersnood.
Famula, vr. (Lat.). Dienstbode; Famulant, m., dienaar; Famulatie, yr., dienst ;
Famulatuur, yr., dienstbetooning; Famuleeren, dienen, oppassen ; Famuliteit,
yr., dienstbaarheid; Famulus, m., dienaar,
assistent bij een geneesheer of een hoogleeraar.
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Fan, (Eng.; spr. :fen). Waaier; het
Sanskriet der Boeddhisten in China.
Fanal, m. (Fr.). Groote scheepslantaren ;
kust- of havenlicht.
Fanam (Port. Fanao), m. Oostindische
gouden en zilveren munt die verschillende
waarden heeft.
Fanar, o. De Grieksche wijk te Constantinopel, zoo genoemd naar den daar
staanden vuurtoren ; Fanarioot, m., inwoner (meestal rijk en voornaam) van
die wijk.
Fanaticus, m. (Lat.). Dweper, geestdrijver ; Fanatiseeren, doen dwepen,
dweepziek maken, opzweepen; Fanatisch,
dweperig, geestdrijvend ; Fanatisme, o.,
dweepzucht, dweperij, geestdrijverij.
Fanchon, yr. (Fr. ; spr. : fansjon). Verkleinwoord van Francisca ; hoofddoekje.
Fancy, (Eng.; spr : fensi). Verbeelding;
luim, gril ; Fancy-artikelen, modeartikelen ; Fancy-fair, verkoop tot hooge
prijzen van allerlei artikelen door dames
uit den gegoeden stand met het doel
om gelden bijeen te brengen voor een
liefdadig doel, nabootsing van een kermis.
Zie Kermesse d'ete.
Fandango, m. Spaansche volksdans in
3/ 4 maat begeleid met castagnetten (z.a.).
Faneeren, (Fr.). Hooi omkeeren ; doen
verflensen; Faneur, m., hooier; Faneuse,
yr., hooischudder.
Fanfare, yr. (Fr.). Trompetgeschal;
hoornmuziek ; Fanfarekorps, o., muziekkorps dat alleen koperen instrumenten
bespeelt ; Fanfaron, m. (Fr.), snoever,
opsnijder ; Fanfaronnade, yr., snoeverij,
pocherij ; Fanfaronneeren, snoeven, opsnijden.
Fanfreluche, vr. (Fr. ; spr. : fanfreluusje). Waardelooze opschik.
Fankwas, mrv. Benaming van Europeesche vreemdelingen in China en Japan.
Fanny, yr. (Eng.). Afkorting van
Francisca.
Fanion, m. (Fr.). Vlaggetje om de richting aan te geven.
Fanon, m. (Fr.) Vaantje ; band om den
linkerarm der Catholieke geestelijken ;
halskwab, kossem, lel, vetlok ; walvischbaard ; verband bij beenbreuken.
Fantasia, yr. Spiegelgevecht van Arabische ruiters ; wulpsche vrouwendans
in Egypte.
Fantasie. Zie Phantasie.
Fantoccini, mrv. (Ital.; spr.: fantodsjint). Poppenkast.
Fantoom. Zie Phantoom.
Fanum, o. (Lat.). Tempel.
Faquin, m. (Fr.; spr.: fakein). Houten
pop waarnaar in paardenspellen met de
lansgestoken wordt ; prulkerel, schelm.

Farad.
Farad. Eenheid der electrische capaciteit.
Faraday, (Eng.; spr.:faradee). Beroemd
Engelsch natuur- en scheikundige (1791—
1867); hij ontdekte : io. de inductiestroomen, waardoor het mogelijk werd de
electriciteit voor praktische doeleinden te
gebruiken en electrische motoren te vervaardigen ; 20. de wet van de chemische
ontbindingen door middel van electriciteit;
30. het diamagnetisme ; 40. de werking
van magneten op gepolariseerd licht; met
Ampere (z. a.) heeft hij den grondslag
gelegd van het electromagnetisme (z. a.);
hij heeft ook het eerst koolzuur en stikstofprotoxyde vloeibaar gemaakt; Faradiseeren, electriciteit als geneesmiddel
gebruiken; Faradisme, o., inductie-electriciteit.
Faramieten, mrv. Mohamedaansche
sekte.
Farandole, yr. Rondedans in ZuidFrankrijk.
Faraud, m' (Fr.; spr. :faro). Opgedirkte
ploert.
Farce, vr. (Fr.). Vulsel (fijngehakt
vleesch); klucht, grap ; Farceeren, met
fijngehakt vleesch opvullen; Farceur, m.,
grappenmaker, liederlijke vent, malle kerel.
Fard, m. (Fr.; spr.: jaar). Blanketsel ;
Fardeeren, blanketten.
Fare, (Eng.; spr.: feer). Vracht, voerloon ; kost, spijs.
Fare well (Eng.; spr.:feerwel). Vaarwel!
Faribole, yr. (Fr.). Zotteklap, gekheid.
Farina, vr. (Lat.). Meel ; Farineus, m elig ;
Farinometer, m., werktuig voor het onderzoeken van meel.
Fario, m. Zalmforel.
Farm, (Eng ; spr. : faam). Pachthoeve,
boerderij ; Bulb-farm, bloembollenland
(Zie Bulbe) ; Farmer, m. (spr.: faamur),
pachter ; Farming, (spr.: faaming), akkerbouw.
Farnesische kunstwerken, mrv. Kunstwerken uit de villa Farnese te Rome.
Far niente, (Ital.). Niets doen, lediggang.
Zie Dolce.
Faro, m. (Ital.). Vuurtoren; Faro, o.,
hazardspel ; Belgisch bier.
Farrago, yr. (Lat.). Verschillend dooreengemengd graan (om vee te voeren);
kakelbont mengsel.
Farsang, m. Armenische mijl van 25
op een graad.
Farsi. Nieuwperzische taal.
Farthing, (Eng.; spr. : faadhing). Kleinste Engelsche munt = '/, penny.
Fartura, yr. (Lat.). Opvulling, puin tot
het opvullen van muren.
Fas, o. (Lat.). Goddelijk recht, billijkheid.
Fasc.
Fasciculus, m. (Lat.). Schrijfboek ; aflevering (van een boek).
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Fasce, yr. (Fr.; spr. : fas). Fries in de
bouwkunde ; balk in de wapenkunde.
Fasces, mrv. (Lat.). Bij de Romeinen
een bundel gladde stokken uit wier midden
een bijl uitstak ; hij werd door de lictoren
voor de koningen, consuls, enz. uit gedragen als zinnebeeld der lijfstraffelijke
rechtspleging.
Fasching, (D.) = Carnaval.
Fascia, vr. (Lat.). Band, verband ; Fascieeren,(Lat.), ombinden, in een verband
wikkelen.
Fascinatie, yr. (Lat.). Betoovering, verblinding ; onweerstaanbare invloed ; Fascineeren, betooveren, verblinden.
Fascine, yr. (Fr.; spr.:fassien). Takkenbos.
Fascis major, m. (Lat.). Baal papier ;
Fascis minor, m., riem papier.
Fasel, m. en vr. (Oudduitsch) Zaad; voortplanting ; dekstier ; Faselgeld, o., dekgeld.
Fas est et ab hoste doceri, (Lat.).
Zelfs van zijn vijand kan men leeren;
Fas et nefas, recht en onrecht, geoorloofde en ongeoorloofde middelen.
Fashion, (Eng.; spr. :fesjun). Mode;
dracht; Fashionable, naar de mode, wellevend.
Faste, m. (Fr.). Pracht, praal; Fastes,
mrv., geschiedboeken.
Fasti, mrv. (Lat.). Feestkalender; Oudromeinsche jaarboeken.
Fastidieus, (Lat.). Vervelend.
Fastigatie, yr. (Lat.). Het in een punt
uitloopen evenals een gevel; Fastigium,
o., gevel, top, hoogste eer.
Fastosamente, Fastoso, (Ital.). Plechtig,
verheven.
Fastueus, (Lat.). Pralend, pronkend.
Fat, m. (Fr.). Ingebeelde zot.
Fata, vr. (Ital.). Fee.
Fata, mrv. (Lat.). Lotgevallen, lotswisselingen ; Fata volentem ducunt,
nolentem trahunt, de lotswisselingen
leiden degenen die er zich in schikken,
maar sleepen de weerspannigen mede ;
Fataal, noodlottig, onvermijdelijk, rampzalig, jammerlijk ; Fatale damnum,
schade die niet door voorzichtigheid te
voorkomen is ; Fatales libri, mrv., boeken
over het noodlot (Sibyllijnsche); Fatalia,
mrv. spoedeischende mededeelingen;
me, o.,geloof aan het noodlot;
Fatalis
Fatalist, m., degene die aan het noodlot
gelooft; Fataliteit, yr., noodlot, onvermijdelijk e ramp.
Fata Morgana, yr. (Ital.). De fee Morgana, luchtspiegeling.
Fate bene fratelli, (Ital.). Doet wel,
broeders (gezegde van barmhartige broeders en zusters bij de inzameling van
aalmoezen).

Fathom
Fathom (Eng.; spr.: fandum). Vadem.
Fatigant, (Lat.). Vermoeiend, lastig ;
Fatigatie, yr., of matting ; Fatigeeren,
vermoeien, afmatten ; Fatigue, yr. (Fr.;
spr. : fatieg), vermoeienis, vermoeidheid.
Fatiha, (Arab.). Voornaamste gebed
der Mohamedanen.
Fatime en Fatme, yr. (Arab.). Die
het kind speent; Fatimiden, mrv., Egyptische kaliefen die beweerden van Fatima,
dochter van Mohammed, of to stammen
(909-1174
Fattura. Zie Factuur.
Fatueeren, (Lat.). Onnoozel zijn,
dwaasheden uithalen ; Fatuiteit, vr.,
onnoozelheid, dwaasheid ; Fatuus, onnoozel, dwaas ; als znw. een dwaas ;
Fatua, yr., een malloot.
Fatum, o. (Lat.). Noodlot.
Faublas, m. (Fr.; spr. : foobla). Held
van een schuinen roman van Louvet de

Couvray.
Faubourg, m. (Fr.; spr. : fooboer).
Voorstad.
Fauces, mrv. (Lat.). Slokdarm, keel ;
bergpas.
Faucille, yr. (Fr. ; spr. : foosielje).
Sikkel.
Faucon, m. (Fr.; spr.: fookon). Valk;
Fauconneau, m., valkje ; Fauconnerie,
yr., valkerij ; Fauconnier, m., valkenier ;
Fauconniére, yr., valkenierstasch.
Faufil, m. (Fr. ; spr. :foofiel). Rijgdraad;
Faufileeren, met rijgdraden vasthechten.
Fauquemont. Valkenburg (stadje in
Limburg).
Faun, m. (Lat.). Boschgod met horens,
pooten en staart van een bok ; geile,
wellustige man.
Fauna, yr. Lijst en beschrijving van
in een land inheemsche diersoorten.
Faussaire, m. (Fr.; spr.: foosseer). Vervalscher van geschriften, akten of oorkonden, falsaris.
Fausse clef, yr. (Fr.; spr. : foosseklee).
Valsche sleutel ; — braie, yr., onderwal;
— couche, miskraam; Fausset = Falsetto;
Fausseeren, verdraaien, ombuigen.
Faust en Faustus, (Lat.). De gelukkige;
naam van een toovenaar die zijn ziel aan
den duivel verkocht ; titel van een tooneelspel van GOthe en eener opera van
Gounod; Fausta en Faustina, yr., de
gelukkige.
Faute, vr. (Fr.; spr.: foot). Fout; misslag; misstap ; schuld ; — d'argent, bij
gebrek aan geld; — de mieux, bij gebrek
aan beter ; A qui la faute? Wiens schuld
is het?
Fauteuil, m. (Fr. ; spr.: footuii). Armstoel, leuningstoel; een der veertig plaatsen
in de Acadimie francaise (z.a.).
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Fautor, m. (Lat.). Begunstiger, bevorder ; Fautrix, vr., begunstigraar, bescherme
ster.
Faux, vr. (Fr.; spr. : foo). Zeis.
Faux, (Fr. ; spr.: foo). Valsch, onwaar,
bedriegelijk ; — -col, m., halsboord ; —
frais, onkosten;
frere, m., verrader ;
— -fuyant, m., uitvlucht ; — jour, m.,
slechte verlichting eener schilderij ;• -monnayeur, m., valsche munter ; pas,
m., misstap ; — -saunier, ontduiker der
belasting op het zout, zoutsmokkelaar;
— semblant, m., bedriegelijke schijn; - titre, m., valsche titel.
Favete linguis, (Lat.). Zwijgt (het
geroep der Romeinsche priesters bij het
begin der offers) ; past op uwe tongen,
onthoudt u van onheilige woorden.
Faveur, yr. (Fr.). Gunst. Zie En faveur.
Favilla, yr. (Lat.). Gloeiende asch ; Favillesceeren, tot asch vergaan.
Favonius, m. (Lat.). Westenwind.
Favor, m. (Lat.). Gunst, begunstiging;
—defensiGnis, begunstiging der verdedigmg,
d.i. alles wat in het voordeel der verdediging van een aangeklaagde is ; Favorabel, gunstig ; Favori, m. (Fr.), gunsteling,
bakkebaard ; Favoriseeren, (Fr.), begunstigen, favoriser (Eng.) to favour (D.) be-

giinstigen, (Ital.) favorire, (Sp.) fa vorecer;
Favoriet, m., gunsteling ; Favorite, yr.,
gunstelinge, geliefde, minnares, titel eener
opera van Donizetti.
Favus, m. (Lat.). Hoofdzeer gepaard
met stinkend vocht; honingraat.
Fawkes-dag, (Eng.). In Engeland de
5 November; op dien dag wordt door
kinderen een met stroo opgevulde pop
door de straten rondgedragen, welke zij
's avonds verbranden ; deze pop stelt
Guy Fawkes voor, den hoofdpersoon in
het buskruitverraad van 16o5.
Fax et tuba, (Lat.). Fakkel en trompet;
raddraaier, oproerkraaier.
Fayal, m. Witte wijn van de Azoren.
Fazenda, yr. (Port.). Groot landgoed,
pachthoeve — real, yr., schatkist ; Fazendem, m., 'bezitter van een groot landgoed.
Fazzoletto, o. (Ital.). Zie Facilet.
Fe. = Ferrum (z. a.).
Febr. = Februarius, (Lat.). Februari.
s krijgen ; FeFebresceeren. De koort
bricitant, (Lat.), koortslijder; Febriciteeren, de koorts hebben ; Febriel, koortsig ; Febrifugium, o., het ophouden der
koorts ; koortswerend middel.
Febris, yr. (Lat.). Koorts; – adenosa, Oostersche pest; — alba, bleekzucht; – aphthosa,
koorts bij spruw (Zie Aphthae); — ardens,
heete koorts; — arthritica, rhumatische
koorts; — asthenica, koorts door lichaams-

Februari
zwakte ; contagiosa, besmettelijke koorts;
— continua (Zie Continua); — exanthematica, koorts bij uitslag ;
flava, gele
hectica, koorts bij longtering ;
koorts ;
icterica = —
— hepatica, galkoorts ;
/lava; inflammatoria, ontstekingskoorts;
— intermittens, afwisselende (intermitteerende) koorts; — lactea, zogkoorts; —maligna, kwaadaardigelkoorts; — mesaraica, koorts tengevolge van darmscheelontsteking ; — nervosa, zenuwkoorts; —
puerperalis of parturientium, kraamvrouwenkoorts ; —putrida, rotkoorts; quarLana, derdendaagsche koorts; — quotidiana, alledaagsche koorts; — rubra pruriginosa, netelkoorts ; rubra scarlatinosa, roodvonk ; — sudatoria britannica,
Engelsche zweetkoorts (Zie Ephemera);
- tertiana, anderendaagsche koorts; —
topica, plaatselijke koorts; — Olphoidea,
typheuze koorts ; — urticata, netelkoorts.
Februari, m. (Waarschijnlijk van het
Latijn Februa, godsdienstige boetedoening, omdat de Romeinen in deze
maand zoenoffers aan de afgestorvenen
brachten.) Tweede maand des jaars (Zie
Hornung); Februatie, yr. (Lat.), zuivering, verzoening.
Fec. = fecit (Lat.). Hij heeft het
gemaakt.
Feces en Faeces, mrv. (Lat.). Bezinkse!, uitwerpselen, drek ; Fecale stoffen,
drekstoffen.
Feciaal of Fetiaal, m. Priester in
in het oude Rome ; volgens de overlevering werden de fecialen door Numa
Pompilius of Ancus Martius ingesteld ;
zij speelden een groote rol in de Internationale aangelegenheden, vooral bij
het sluiten van vredesverdragen ; in de
geschillen die Rome met zijn naburen
had, werden zij eerst uitgezonden om
voldoening te vragen, en, ingeval van
weigering, verklaarden zij den oorlog.
Fecond, (Fr.). Zie Fecundus.
Fecale, yr. (Fr.). Zetmeel: — de pornmes de terre, aardappelmeet ; Feculent,
drabbig; Feculerie, yr., aardappelmeelfabriek ; Feculier, m. (spr.: feekuuljee),
fabrikant van aardappelmeel.
Fecundatie, yr. (Lat.). Bevruchting ;
Fecundeeren, bevruchten; Fecunditeit,
vr., vruchtbaarheid ; Fecundus, vruchtbaar.
Feddan, m. (Arab.). Juk ossen, vlaktemaat in Egypte en Nubie.
Federaal, (Lat.). W at een statenbond
betreft; Federaliseeren, tot een statenbond vereenigen; Federalisme, o., stelsel
van vrije vereeniging, neiging tot het
vormen van een statenbond; Federalist,
m., voorstander van de vorming van een
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bond, lid eener partij onder de Bataafsche republiek die aan elke provincie
een zelfstandige regeering wilde toekennen, in tegenstelling met de Unitarissen, die de een en ondeelbare `republiek voorstonden ; Federaal - theologie,
vr., leer van den Nederlandschen godgeleerde Coccejus; Federatie, vr., statenbond ; Federatief Best, o., bondsfeest;
Federatief, wat op een statenbond betrekking heeft.
Fee, (Eng. ; spr.: fie). Belooning voor
bewezen diensten (vooral van advocaten);
fooi.
Fee, yr. (Fr.) fie, (Lat.) Fatua. Toovergodin, tooveres; Feerie, vr. (Fr.), tooverwereld, tooverstuk (tooneel); Feerique,
tooverachtig.
Fehe, yr. Vel van het hermelijn en
van het Siberische en Tataarsche eekhorentje.
Feinte, vr. (Fr.). Veinzerij, list ; schijnstoot in het schermen ; verdichting.
Fel, o. (Lat.). Gal.
f. elect = fiat electuarium, (Lat.).
Het moet als een likkepot klaar gemaakt
worden.
Felbel, m. (Ital. felpa). Soort van
fluweel waarin de schering zijde en de
inslag garen is.
Felice, (Ital.), Felicie, yr., Felicia, yr.
(Lat.). De gelukkige, de zalige; Fendssima notte, (Ital.), goeden nacht ; Felicitatie, vr., gelukwensching; Feliciter, gelukkig; Feliciteeren, gelukwenschen.
Felina, mrv. (Lat.). Dieren die tot het
kattengeslacht behooren ; Fells catus,
wilde kat; Fells domestics, huiskat ;
Fells leo, leeuw.
Felix, m. (Lat.). De gelukkige; Felix
meritis, getukkig door verdienste.
Fellah, m. (Arab.). Egyptische boer.
Fellis abundantia, yr. (Lat.). Overvloed van gal. Zie Polycholie.
Felloplastiek, yr. (Gr.). Kunst om
voorwerpen uit kurk te vervaardigen.
Fellow, m. (Eng. ; spr. : felloo). Metgezel, makker ; op Engelsche universiteiten
een geleerde die zijn inkomen uit een studiefonds trekt; Fellowship, kameraadschap,
plaats van fellow aan een universiteit.
Fel metallorum, o. Oplossing van
zilver in sterk water.
Felonie, yr. Ontrouw van den leenman
jegens den leenheer ; trouweloosheid,
verraad.
Felouque, yr. (Fr.; spr. : feloek). Klein
roeischip.
Fel tauri, (Lat.). Ossegal.
Fern. = Femininum.
Feminin, yr. (Fr.). Vrouwelijk ; Feminini generis, (Lat.), van het vrouwelijk
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geslacht; Femininum, o., vrouwelijk
geslacht en woord; Feminiseeren, vrouwe lijk maken ; Feminisme, o., vrouwenbeweging, het streven naar de emanci•
patie der vrouw ; Feminist, m., voorstander daarvan.
Femme de chambre, yr. (Fr. ; spr.:
faamdesjanbre). Kamenier; — de charge
(spr.: sjarzje), huishoudster; — de journie,
werkvrouw, schoonmaakster ; — de qualite,
voorname dame ; — entretenue (z. a.).
Femoraal, (Lat.). Wat de dij betreft ;
Femur, o., dij.
Fen, (Eng.). Moeras.
Fenaison, yr. (Fr.; spr. : feneezon). Hooitijd, hooioogst.
Fence, (Eng.). Omheining, heg; het
schermen.
Fencibles, mrv. (Eng.). Kustverdedigers,
soldaten die alleen in en dus niet buiten
Engeland dienst doen. Zie Militia.
Fendant, m. (Fr.; spr. : fandan). Vechtersbaas, ijzervreter; sabelhouw.
Feneratie, vr. (Lat.). Woeker ; Fenereeren, woekeren ; Fenus, o., interest,
rente.
Fenestragium, o. (Lat.). Recht om uit
het raam te mogen verkoopen.
Fenétrage, m. (Fr. ; spr. : feneetraazje).
Al de ramen van een gebouw ; belasting
op ramen.
Fenians, mrv. (Eng; spr.: fienjens).
Staatkundige partij die Ierland van de
Engelsche heerschappij wil bevrijden ;
Fenianisme, o., aard en drijven dier partij.
Feniculum, (Lat.), (Fr.) fenouil. Venkel.
Feodaal. Zie Feudaal.
Feodoor, m. (Russisch) = Theodoor;
Feodorowitsch, m., zoon van Feodoor;
Feodorowna, dochter van Feodor.
Feodosia, yr. (Russisch). Gave Gods =
Theodora.
Fer h cheval, m. (Fr.; spr.: feerasjeval).
Hoefijzer.
Ferae, mrv. (Lat.). Roofdieren, vleeschetende dieren. Zie Carnivora.
Perak, m. (Arab.). Geheele afzondering
van God, in den Islam de grootste straf
der verdoemden.
Feralien, mrv. Romeinsche feesten in
Februari ter eere der afgestorvenen.
Fer aut feri, ne feriaris, feri, (Lat.).
Verdraag of sla er op, maar sla er op,
opdat gij niet geslagen wordt.
Ferax, (Lat.). Vruchtbaar; Feraciteit,
yr., vruchtbaarheid.
Fer-chaud, m. (Fr.; spr. : feersjoo).
Ziekte die bestaat in een ondragelijke
hitte in de maag. Zie Pyrosis.
Ferculum, o. (Lat.). Etensbak ; draagbak
om de spijzen op te dragen ; de in dien
bak gedragen spijs.

Fermeur
Ferda, vr. (Arab.). Omslagdoek der
Mohamedanen.
Ferdinand, m. (Oudduitsch). Dapper
in het leger.
Feredsje, yr. (Arab.). Turksch bovenkleed, chambercloak.
Ferenghi, mrv. (Turksch). Franken,
naam der Europeanen in Turkije.
Ferentarii, mrv. (Lat.). Lichtgewapende Romeinsche soldaten.
Feretrum, o. (Lat.). Draagbaar ; plaats
voor een draagbaar in een kerk ; Feretri
jus, o., het brengen van den aangeklaagde
bij het lijk van den vermoorde, dat,
wanneer het op nieuw begon te bloeden,
voor diens schuld getuigde.
Feriae, mrv. (Lat.). Feest- of rustdagen, vacantie ; — caniculares, vacantie
gedurende de hondsdagen 1(Zie Caniculair); — statae, feestdagen die op bepaalde data vallen; Feriales libri, mrv.,
boeken waarin de feesten ter eere der
martelaren opgeteekend zijn ; Feriati
dies, (Lat.), dagen gedurende welke de
feriae plaats hadden en waarop de zaken
stil stonden; Ferien, mrv. (D.), vacantie;
Ferien-Kolonie, yr. (D.), vacantiekolonie.
Ferie (jour), (Fr.). Feestdag.
Ferik-pacha, • m. Luitenant-generaal in
Turkije ; Feriki-Bahrieh, m. Turksch
admiraal.
Ferinus, (Lat.). Wild, gevaarlijk ; Feriteit, yr., woestheid, wreedheid.
Ferm, (Fr.). Flink, standvastig ; Ferma,
Fermata of Fermate, yr. (Ital.), het
aanhouden van een toon, dat door het
aangeduid wordt.
teeken
Fermage, m. (Fr. ; spr.: fermaazie).
Pachtsom.
Fermail, m. (Fr.; spr. :fermaait). Gesp,
haak.
Ferma in posta, Ferma posta, (Ital.),
(Fr.) poste restante, (Eng.) to be left till

calledfor, post office, (D.) postlagernd,
(Sp.) en lista de correos. Wat aan het
postkantoor afgehaald moet worden.
Ferman. Zie Firman.
Ferme, yr. (Fr.). Pachthoeve, boerderij.
Ferment, o. (Lat.). Stof die gisting
teweegbrengt, zuurdeeg ; Fermentabel,
voor gisting vatbaar ; Fermentatie, vr.,
gisting; Fermentatief, fisting verwekkend ; Fermenteeren, gisten ; Fermentum morbi, o., ziektestof ; — ventriculi,
o., maagsap.
Fermete, yr. (Fr.). Flinkheid, standvastigheid.
Fermier, m. (Fr.; spr. :fermjee). Pachter;
— general, lid eener vereeniging die v•:55r
1789 alle belastingen in het toenmalige
Frankrijk gepacht had.
Fermeur, m. (Fr.). Sluitspier van het oog.
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Fermoir, m. (Fr.; spr.: fermoaar). Sluithaak ; slot of knip van een boek.
Fernambuk. Zie Pernambuco.
Ferner, m. Tyroolsche naam voor
gletscher.
Feroce, (Fr.), Ferox, (Lat.). Woest;
Ferociteit, yr., woestheid, wreedheid.
Feronia, yr. (Lat.). Godin der boomvruchten,boomkweekerij en en plantsoenen.
Ferr. = Ferrum.
.Ferrage, m. (Fr. ; spr.: ferraadzje).
Het beslaan van paarden; stempelsnijdersloon.
Ferraille, yr. (Fr.; spr.: ferraaii). Oud
ijzer; Ferrailleeren, bij het schermen de
degens tegen elkander aan slaan, krakeelen; Ferrailleur, m., koopman in oud
ijzer, vechtersbaas, kibbelaar.
Ferrandine, yr. (Fr.). Halfzijdenstof.
Ferrasj, m. (Arab.). Uitspreider van
tapijten; schoonmaker van moskeeen.
Ferriacetaat, o. Azijnzuur ijzeroxyde;
Ferrichloried, ijzerchloried ; Ferrichromaat, chroomzuur ijzeroxyde ; Ferrihydraat, ijzerhydroxyde; Ferrinitraat, salpeterzuur ijzeroxyde ; Ferrioxyde, ijzeroxyde.
Ferronniere, yr. (Fr.; spr. : ferronjeer).
Vrouw van een ijzerkoopman; lint of
kettinkje met een juweel in het midden,
dat de vrouwen op het voorhoofd droegen
en dat zoo genoemd werd naar la belle
ferronnigre, een der minnaressen van
koning Frans I van Frankrijk.
Ferrugineus, (Lat,). I Jzerhoudend.
Ferrum, o. (Lat.). I Jzer; — aceticum
oxydatum, azijnzuur ijzeroxyde; — bisulphuratum, dubbel zwavelijzer ; — carbonicum, koolzuurijzer ; — chloratum, chloorijzer ; — citratum, citroenzuurijzer.
Ferruminatie, yr. (Lat.). Het wellen
(aaneensmeden) van ijzer.
Fertiel, (Lat.). Vruchtbaar; Fertiliseeren, vruchtbaar maken; Fertiliteit, yr.,
vruchtbaarheid.
Ferto, m. (Oudduitsch). Deel van zijn
vermogen dat een Catholiek geestelijke
aan de kerk vermaken moet ; Fertonales
decimae, afgifte van een vierde deel der
vruchten.
Ferula, yr. (Lat.). Spalk voor het zetten
van gebroken beenderen ; Ferule, yr. (Fr.),
schoolmeestersplak.
Fervent, (Lat.). Vurig, blakend; Fervesceeren, ontgloeien, toornig worden ;
Ferveur, yr. (Fr.), ijver, vuur ; Fervied,
heet, kokend.
Fesse, yr. (Fr.). Achterste, bil.
Festa chori, mrv. (Lat.). Koorfeesten
in de Catholieke kerk; Festiloog, m.
(Lat.-Gr.), lijst van feesten; Festin, m.
(Fr.), festijn, feestmaal.

Feutrage
Festina lente, (Lat.). Haast u langzaam; Festinatle, yr., spoed; Festinato,
haastig; Festineeren, haasten, bespoedigen.
Festino, m. (Ital.). Gemaskerd bal.
Festival, m. (Fr.). Muziekfeest; Festiviteit, yr., feestelijkheid; Festivo, (Ital.)
en con festivita, feestelijk, plechtig.
Feston, m. (Fr.). Bloemenslinger; Festonneeren, loofvormig uitsnijden.
Festum, o. (Lat.). Feest.
Fete, yr. (Fr.). Feest; Fete-Dieu, yr.,
Heilige Sacramentsdag; Féteeren, (Fr.).
feestelijk ontvangen, eer bewijzen.
Fetisch, m. Voorwerp van afgodische
vereering bij de meest onbeschaafde
volken ; Fetischisme, o., fetischdienst,
blinde vereering.
Fetwa, m. (Arab.). Rechtspraak van
den multi (z. a.) ; bekrachtiging van een
doodvonnis door den sultan.
Feu, m. (Fr.). Vuur; — d'artifice, vuurwerk.
Feuda, mrv. Verzameling der Longobardische leenrechten; Feudaal, wat het
leenstelsel betreft ; Feudale, o., leengoed,
leen ; — debitum, leenplicht ; — judicium,
leengerecht; — jus, leenrecht; Feudalis
curia, yr., leengerechtshof ; Feudalisme,
o., het leenstelsel ; Feudalist, m., kenner
van of leeraar in het leenrecht; Feudi
acquisitio, vr., verkrijging van een leen;
— alienatio, vervreemding van een leen;
— amissio, vr., verlies van een leen;
— privatio, yr., ontzetting uit een leen;
Feudum, o., leen.
Feuillage, m. (Fr.; spr.: fuiljaazie).
Loof ; gesneden of geschilderd loofwerk;
Feuillant, m. (spr.: fuiljan), monnik die
den verscherpten regel van Sint-Bernardus volgt; Feuillantine, yr., non van de
orde der Feuillants ; Feuillants, mrv.,
voorstanders van het constitutioneele
koningschap die in 1791 en 1792 vergaderden in het klooster der Feuillants
nabij de Tuilerieen to Parijs; Feuillantisme, o., denk- en handelwijze der
Feuillants; Feuille, yr., (Fr.; spr.: fuilje),
blad ; — de route, reisbiljet (vooral bij
militairen); — morte, bruingeel, vuilemot
(van kanarievogels); Feuilletage, m.,
bladerdeeg ; Feuilleteeren, in bladen
deeg afdeelen, doorbladeren; Feuilleton,
o., gedeelte van een dagblad meestal
onder aan een bladzijde, waarin romans,
enz. worden opgenomen ; Feuilletonist,
m., schrijver van feuilletons; Feuillette,
yr., vat voor Bourgognewijn van 114 tot
140 liter.
Feutrage, m. (Fr.). Het vilten; Feutre,
m., vilt, vilten hoed; Feutreeren, vilten,
met vilt bekleeden.

Fexen
Fexen, mrv. = Cretins ; Fexisme =
Cretinisme.
Fez, m. Donkerroode Turksche wollen
muts met blauwe kwast, zoo genoemd
naar de stad Fez in Marokko.
ff. = Finissimo, (Ital.), allerfijnst; =
Pandecten, ontstaan uit de verkeerd
gelezen Grieksche beginletter II of uit
de met een dwarsstreepje voorziene
D = Digesta (Zie Corpus juris.); op
prenten, teekeningen, gravures = fecerunt (Lat.), zij hebben het gemaakt (Zie
Fecit); als teeken in de muziek = fortissimo, zeer krachtig.
F. F. = Fratres, mrv. (Lat.). Broeders.
F. F. F. F. Kenmerk der gymnasten,

(D.)frisch, fromm, froh, frei, (Fr.) franc,
frais, fier, fort, (Eng.) frank, fresh, frisk,
free, (Ital.) franco, fresco, fiero, forte,
frisch, vroom, blij, vrij.
Fiacre, m. (Fr.). Stationneerend rijtuig,
aapje.
Fiadoren, mrv. Portugeesche handelsagenten te Canton in China.
Fiammingo, m. (Ital.). Vlaming.
Fiancailles, mrv. (Fr.; spr.: fiansaaii).
Verloving, engagement'; Fiancé, m.,
verloofde.
Fiasco, m. (Ital.). Flesch ; Fiasco
maken, mislukken, failliet gaan, vallen
(van tooneelstukken).
Fiat, (Lat.). Het geschiede ; Fiat justitia et pereat mundus, de gerechtigheid zegeviere, al vergaat de wereld ook ;
Fiat lux (Lat.), daar zij licht (Genesis I,
3); Fiatteeren, toestaan, goedkeuren.
Fibel, Fibula, vr. (Lat.). Gesp, haakje ;
stokje om de letters aan te wijzen; abcboek.
Fiber, Fibra, yr. (Lat.). Vezel; Fibrillair, uit vezeltjes bestaande; Fibrille, yr.,
vezeltje; Fibrine, yr., vezelstof ; Fibreus,
vezelachtig.
Ficatio, Ficosis, yr. (Lat.). Vijgwrat.
Ficelle, vr. (Fr.). Bindgaren; draad om
poppen in beweging te brengen ; Ficeleeren, met een touwtje toebinden.
Fiche, yr. (Fr.; spr. : fiesj). Speelmerk
vooral bij het kaartspel.
Fichu, m. (Fr.; spr.: fiesju). Halsdoek ;
als bvnw., raar, beroerd, verloren, weg.
Ficiform. Vijgvormig ; Ficoide, vijgachtig.
Fict. = Fictile, (Lat.). Aarden pot,
kokertje; Fictilien, mrv., aardewerk,
uit klei vervaardigde voorwerpen,
Fictie, yr. (Lat.). Verdichtsel, verzinsel; Fictief, verdicht, verzonnen, verondersteld ; Fictio juris, vr., iets dat
niet heeft plaats gehad als gebeurd aannemen • (in het recht).
Ficus, vr. (Lat.). Vijg ; -- venerea,
venerische vijgwrat.
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Fideicommis
Fidalgo, m. Edelman in Portugal ;
edelknaap aan het hof. Zie Hidalgo.
Fideel, (Lat.). Trou w; opgeruimd, prettig ;
Fidelis, m., de getrouwe ; Fideles, mrv.,
de geloovigen (Christenen) ; Fidelissimus,
m., allertrouwste (titel van den koning
van Portugal); Fideliteit, yr., getrouwheid, opgeruimdheid, vroolijkheid; Fidelitas feudalis, vr., getrouwheid van den
leenman aan zijn leenheer ; Fidelitatis
juramentum, o., eed van trouw ; Fidemeeren, bekrachtigen ; Fides, yr., trouw,
geloof ; Fides carbonaria, geloof van
den kolenbrander of der goe gemeente;
— documenti, geloofwaardigheid eener
oorkonde ; — graeca, Grieksche trouw
(trouweloosheid) : — implicita, onvoorwaardelijk blind vertrouwen; — juridica,
gerechtelijke geloofwaardigheid;–publica,
openbare bekrachtiging ; — punica, Punische (Carthaagsche) trouw (trouweloosheid) ; — sponsalitia, getrouwheid van
verloofden.
Fideicommis. (Van het Latijnsche ww.
fideicommittere, aan (iemands) eerlijkheid toevertrouwen). Oorspronkelijk was
het fideicommis een legaat aan een
persoon, die geen erfrecht had ; de erflater verzocht mondeling den erfgenaam
(of een anderen in zijn testament bevoordeelde) een stuk der nalatenschap
aan een bepaald persoon af te staan.
Zulk een erfgenaam heette fiduciarius,
vertrouwensman, daar het geheel van
zijn fatsoen afhing aan dit verzoek te
voldoen; hij die het goed kreeg heette
fideicommissarius. Eerst onder keizer
Augustus kon de fiduciarius tot afgifte
gedwongen worden. Later kwam het
Universaalfideiconimis op, waarbij de
erfgenaam (fiduciarius heres) verplicht
was de geheele nalatenschap of een deel
daarvan aan een derde (fideicommissarius heres) af te staan. Het doel hiervan
is om den erfgenaam slechts voor een
bepaalden tijd of tot het intreden van
bepaalde gebeurtenissen het genot der
nalatenschap te geven en het bezit daarvan verder aan derden te verzekeren.
De overleden echtgenoot kon op die
wijze den anderen echtgenoot gedurende
diens leven het genot der nalatenschap
geven en dit na diens dood op andere
bloedverwanten doen overgaan.
Volgens ons recht is de erfstelling
over de hand d. i. het opleggen van den
last aan een erfgenaam om het geerfde
later aan anderen uit te keeren, slechts
geoorloofd ten behoeve van kleinkinderen
en kinderen van broers en zusters.
Hoewel de wet spreekt van erfstellingen
over de hand, kan zulk een fideicommis
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evengoed in een legaat bestaan. (Burg.
Wetb. art. io2o-1o35). Verder kent de
wet nog de erfstellingen over de hand
in het een de erfgenaam of legataris
onvervreemd en onverteerd zal nalaten.
Met dezen last kan iedere erfgenaam of
legataris belast worden, maar, aangezien
hijniet, zooals de erfgenamen en legatarissen der vorige categoric, verplicht
is de getrfde goederen te bewaren, kan
men dit fideicommis niet met het vorige
gelijkstellen.
Fidejubeeren, (Lat.) Zich borg stellen,
borg staan ; Fidejussio, vr., borgstelling ;
Fidejussivum, o., het borgstaan; Fidejussor, m., degene die zich borg stelt.
Fidibus, m. Vermoedelijke samentrekking van Fidelibus fratribus, d. aan
de trouwe broeders ; opschrift eener uitnoodiging tot een gezelschap van tabakrookers, waarvan het papier naderhand
gebruikt werd om de pijTen aan te steken.
Fidius (Dius), m. (Lat.). Romeinsche
god van de trouw. Me Dius Fidius, zoo
waarlijk helpe mij God (bij plechtige
verzekeringen).
Fiducia, yr. (Lat.), (Fr.) confiance, (Eng.)
trust, (D.) Vertrauen, (Ital.) fiducia, (Sp.)
confianza. Vertrouwen ; Fiduciaire, (Fr.),
op vertrouwen gegrond (Zie Monnaie);
Fiducialiter, uit vertrouwen; Fiduciarius,
m. Zie Fideicommis.
Fidutie, vr. = Fiducia.
Fief, m. (Fr.; spr.: fieef). Leen; Fieffant, m., leenheer; Fieffe, volslagen,
doortrapt.
Fier, (Fr.; spr.: fieeer). Fier, hooghartig,
trotsch ; Oink ; Fier-it-bras, m., ijzervreter,
opsnijder ; Fierte, vr., fierheid.
Fiera, yr. (Ital.), (Fr.) foire, (Eng.) fair,
(D.) Messe, (Sp.) feria. Mis, jaarmarkt,
b.v. de Leipziger mis ; Fierant, m. (Ital.),
koopman die opleen jaarmarkt handel drijft.
Fieramente, (Ital.). Heftig, woest.
Fieri facias, o. (Lat.). Bevel tot uitvoering eener gerechtelijke regeling, tot
het innen eener vordering.
Fiero = Fieramente.
Fierton, m. (Fr.). Proefgewicht voor
munten ; Fiertonneur, m., degene die
onderzoekt of muntstukken wichtig zijn.
Fievre, yr. (Fr.; spr. : fieevre). Koorts
(Zie Febris) Fievreux, koortsig,
Figaro, m. Naam van den geslepen
barbier in twee blijspelen van Beaumarchais : le Barbier de Seville en le Manage
de Figaro; titel eener opera van Mozart
(het huwelijk van Figaro); behendige tusschenpersoon bij minnarijen ; naam van
een bekend Parijsch dagblad.
Figeeren, (Fr.). Dik maken, doen stremm en.

Filiform
Figment, Figmentum, o. (Lat.) =
Fictie.
Figuur, Figura, yr. (Lat.). Door lijnen
ingesloten vlak ; gedaante, vorm, beeld;
uitdrukking van het gelaat; redefiguur ;
Figuraal, wat figuren heeft; Figurabel,
wat een gedaante aannemen kan ; Figurabiliteit, yr.,geschiktheid om een vorm
aan te nemen ; Figurant, m., op het
tooneel een persoon die een zwijgende
rol heeft ; Figuratie, yr., figuurlijke voorstelling, al de figuranten te zamen ; Figuratief, afbeeldend ; Figureeren, vormen,
afbeelden, aanschouwelijk maken, een rol
spelen, als figurant optreden; Figurine,
yr., beeldje, bijfiguur; Figurisme, o.,
geloof dat de personen en gebeurtenissen
die in het Oude Testament voorkomen,
de voorbeelden zijn van die welke in
het Nieuwe Testament optreden ; Figurist, m., aanhanger van dit geloof ; Figuurlijk, oneigenlijk, overdrachtelijk, in
be eldspraak; Figurdn, m., op het Spaansche
tooneel de held.
Filadare, yr. (Fr. ; spr.: filadieer).
Platboomd rivierschuitje.
Filage, m. (Fr.). Het spinnen ; het laten
afloopen.
Filagram. Zie Filigraan.
Filament, m. (Fr.; spr.: fielaman).
Vezel; Filanda, o. (Ital.), inrichting voor
het afwinden van de cocons der zijdewormen ; Filatorium, o., haspel.
Filateur, m. (Fr.). Eigenaar of bestuurder
eener spinnerij ; Filature, yr., spinnerij.
Fileeren, (Fr.). Spinnen ; een toon zoolang aanhouden als de adem strekt ; een
slechte kaart tusschen de andere kaarten
wegstoppen ; een kaart uitspelen ; iemand
nagaan zonder dat hij het merkt (politie).
Filet, m. (Fr.; spr.: filee). Net; draadje;
tongriem ; scheutje ; reep ; figuurlijn der
boekbinders ; — de bauf, lendenruggestuk
van een os.
Filia, yr. (Lat.). Dochter ; Fillaal, yr.
(Fr.) succursale, (Eng.) branch, (D.) Filial-

geschiift, (Ital.) succursale, filiale, (Sp.) sucursal, bijzaak, bijkantoor; Filia legitjma,
wettige dochter; Filia naturalis, otiechte
dochter ; Filiaster, m., stiefzoon ; Filiatie,
yr., afstamming ; Filiatievordering, vr.,
eisch tot erkenning en onderhoud van een
kind ; Filiatieproef, vr., het aantoonen
van de onafgebroken opeenvolging der
voorouders.
Filibert, m. De zeer beroemde.
Filices, (Lat.). Varens.
Filare, yr. (Fr. ; spr.: filieer). Trekplaat ; opening waardoor de draad gaat;
bewijs van levering op termijn, pakhuisceel; rij, reeks.
Filiform. Draadvormig.

Filigraan
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Filigraan, m. (Fr.). Fijn gouden of
zilveren draadwerk ; watermerk in het
papier (bankbiljet); Filigraniseeren, filigraan maken, van een watermerk voorzien.
Filioliteit, vr. Zoonschap; Fillus m.,
zoon ; — legitimus, wettige zoon ; — naturalis, onechte zoon ; — Sancti Petri, zoon
van den heiligen Petrus (eeretitel die
door den paus aan sommige vorsten geschonken wordt).
Fine, vr. (Fr.; spr. : fielje). Dochter,
meisje; — de France, prinses uit het
Fransche koningshuis ; -- de joie, publieke
vrouw ; — d'honneur, hofdame.
Filoche, yr. (Fr. ; spr. : fielosje). Netvormig weefsel.
Filon, m. (Fr.). Erts- of mijnader.
Filoselle, vr. (Fr.). Floretzijde.
Filou, m. (Fr. ; spr.: fieloe). Gauwdief ;
Filouteeren, ontfutselen, afzetten ; Filouterie, yr., listig bedrog, afzetterij.
Fils, m. (Fr.; spr. : fies). Zoon; —
dine de oudste zoon der kerk
(titel der Fransche koningen).
Filter, m. Toestel voor het doorzijgen ;
Filtratie, yr. (Lat.), doorzijging, doorsijpeling ; Filtreeren, doorzijgen ; Filtreerdoek, o., doek voor het doorzijgen ;
Filtreersteen, m., grove zandsteen ;
Filtrum, o. filtreerdoek, het doorgezijgde.
Fimbria, yr. (Lat.). Franje ; Fimbriatus, met franje bezet.
Fimetair. Wat den mest betreft,
Fimmel, (D.). Vrouwelijke hennep ; in
het mijnwezen de ijzeren wig die tusschen
de scheuren van het gesteente gedreven
wordt ; zeer zware hamer.
Fin, yr. (Fr.; spr. : fein). Einde; als
bvn. fin, listig; Fin al segno, (Ital.;
spr. : fienalsenio) tot aan het teeken ;
Finaal, wat het einde of slot betreft,
laatst, doelaanwijzend ; Finale, vr., slotstuk ; Finaliteit, yr., bepaling van het
doel ; Finaliter, ten slotte.
Financeeren. Geld verschaffen, aanbrengen; een leening aan de markt
brengen ; Financial, mrv., geldmiddelen;
Financier, m., degene die kennis van
geldzaken heeft, bankier ; Financieel,
wat de geldzaken betreft.
Fin de siècle, (Fr.; spr. : feindesieeekle).
Einde der eeuw, d. i. van de negentiende
eeuw.
Findsjan, (Arab.). Schaal; kopje.
Fines herbes, mrv. (Fr. ; spr.: fienezerbe).
Fijne soepgroenten ; Finesse, yr. (Fr.),
fijnheid, sluwheid, fin onderscheid.
Fingeeren, (Lat). Verdichten, verzinnen ;
Fingibel, (Lat.), wat bedacht, verzonnen
kan worden, schijnbaar.
Fini, (Fr.). Geeindigd, uit ; Finis, m.

Fiscaal
(Lat.), einde ; Finis coronat opus, het
einde kroont het werk, einde goed alles
goed ; Finis primarius, hoofd- of einddoel; — secundarius, nevendoel ; Finis
sanctificat media, het doel heiligt de
middelen.
Finissage, m. (Fr. ; spr. : fieniessaazje).
Afwerking ; Finisseur, m., afwerker.
Finissimo, (Ital.). Zeer fijn.
Finitum, (Lat.). Beeindigd, begrensd,
eindig.
Finto, Conto finto, (Ital.), (Fr.) facture
simulie, compte simule, (Eng.) simulated

invoice (D.) fingierte Rechnung, (Sp.) factura simulada. Gefingeerde factuur, opgaaf
van vermoedelijke prijzen en onkosten.
Fiocchi, mrv. (Ital. spr. : fieokkie).
Kwasten aan een kardinaalshoed en de
koppen van koetspaarden.
Fioco, (Ital.). Heesch, zacht.
Fioritura, yr. (Ital.). Triller die door
den zanger van een muziekstuk er bijgevoegd wordt.
Firebrand, (Eng.; spr.: feirbrend). Brandend stuk hout; stokebrand (bijnaam van
den beroemden Engelschen staatsman
Lord Palmerston (1784-1865); Fire-eater,
m. (spr. : feirietur), vuurvreter, heethoofd,
vechtersbaas ; Fire insurance office (spr.:
feirinsjoerens offis, kantoor van een brandwaarborgmaatschappij ; Fire-proof, (spr.:
feirproef) vuurvast ; Fire-side, (spr.:feirseid), hoekje van den haard, huiselijke kring.
Firkin, (Eng. spr.:furkin). Inhoudsmaat.
Firma, yr. (Ital.), (Fr.) raison, (Eng.)
firm, (D.) Firma, (Sp.) razon. Naam waaronder een handelszaak gedreven wordt;
Firmant, m. lid eener firma.
Firmament, o. (Lat.). Hemelgewelf,
uitspahsel; Firmamentsteen, m., opaal.
Firman, m. Schriftelijk bevel van den
sultan van Turkije ; paspoort; verlof om
handel to drijven aan vreemde kooplieden in de Levant.
Firmin, m., Firmine, yr. De krachtige ;
Firmiter, (Lat.), vast, standvastig.
Firn, m. (D.). Korrelige sneeuwklomp ;
Firnewein, m. (D.), oude geurige wijn
(vooral Rijnwijn).
Firnis, m. (D.). Vernis.
First, (Eng. ; spr.: lust). Eerst, voortreffelijk ; First rate (spr. : reel), van de
beste qualiteit.
Firth, (Eng. ; spr. : furdh). Diep in het
land dringende zeeboezem in Schotland.
Fiscaal, (Lat.). Wat de schatkist bevoordeelt, ten bate der schatkist; als
znw. invorderaar van gelden, openbare
aanklager ; Fiscaal recht, o., wetgeving
op de belastingen ; Fiscarius, m., schuldenaar van den staat, pachter van staatsinkomsten ; Fiscus, m., schatkist.

Fish
Fish, (Eng.; spr. : fisch). Visch ;
(spr. :maakit), vischmarkt ; —
—market
monger, m., vischkooper; — oil, traan.
Fissiculatie, yr. (Lat.). Insnijding door
een heelkundige ; ontleding.
Fissiel, (Lat.). Splijtbaar ; Fissiliteit,
yr., splijtbaarheid; Fissipedes,Imr y., dieren
met gespleten hoeven ; Fissuur, yr.,
spleet, reet.
Fistula, yr. (Lat.). Fistel, etterbuis,
een door een heelkundige gemaakte
huidwond die steeds open gehouden
wordt ; Fistuleeren, gedwongen hoog
zingen ; Fistuleus, fistelachtig.
Fit fabricando faber, (Lat.). Al doende
leert men.
Fitz, m. (Eng.). Zoon in Engelsche
familienamen.
Fiumara, yr. (Ital.). Rivier die buiten
haar oevers getreden is.
Five, (Eng.; spr. : feiv), Vijf ; Five
o'clock tea (spr. : feivookloktie), gezelschap dat tegen 5 uur 's namiddags voor
een paar uur bijeenkomt en waarin thee
geschonken wordt.
Fix, (Lat.). Vast, bestendig, blijvend ;
haastig ; Fixa sedes, yr., vaste zit- of
woonplaats ; Fixateur, m. (Fr.), fixeerstof
voor photografen ; Fixatie, yr., vaststelling, bepaling ; Fixatief, o., middel
om vast te leggen, te bevestigen ;
Fixa vincta, mrv., spijkervaste voorwerpen.
Fixeeren, (Lat.). Vaststellen, vastleggen,
bepalen; strak aankijken ; Fixiteit, yr.,
vastheid, bepaaldheid, het vast staan;
Fixum, o., \Taste som, vaste jaarwedde.
Fixen, (D.), (Fr.) jouer a la baisse, (Eng.)
to operate for the fall, (Ital.) speculare al
ribasso, (Sp.) especular a la bags. Op
daling der koersen en prijzen speculeeren;
Fixer, m. = Baissier en Contramineur;
FixgeschAft, o. (D.), tijdaffaire.
Fixfax, m. (D.). Schijnbare tooverij der
goochelaars.
Field, o. (Deensch). Bergvlakte in Zweden en Noorwegen.
Fjord, m. (Deensch). Lange en smalle
inham.
Fl. en Flay. = Flavius.
fl. = Florenus, gulden.
Fl. = Formyl; = Fluor.
f. I. a. = fiat lege artis, (Lat.). Het moet
volgens de regels der kunst gemaakt
worden.
Flabelleeren, (Lat.). Met een waaier
werken ; Flabellum, o., waaier.
Flaccescentia pulmonum, yr. (Lat.).
Slapheid of verlamming der longen ; Flascesceeren, slap worden; verwelken ;
Flaccide, slap, verwelkt; Flacciditeit,
yr., slapheid.
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Flank

Flaccus, m. (Lat.). Hangoor (bijnaam
van Horatius).
Flacon, m. (Fr.). Stopflesch, fleschje.
Flagellum, o. (Lat.). Geesel; Flagellant, m., geeselbroeder, soort van ketter
in de dertiende eeuw die zich tweemaal
per dag geeselde en meende dat hij
daardoor de sacramenten onnoodig maakte;
Flagellatie, yr., geeseling; Flagellator,
m., geeselaar ; Flagelleeren, geeselen.
Flageolet, m. (Fr. ; spr. : flazioolee).
Kleine dwarsfluit ; Flageolettist, m., flageoletblazer ; Flageolettonen, hooge
tonen op snaarinstrumenten die voortge1-racht worden door een snaar met de
vingertoppen even aan te raken.
Flagitatie, yr. (Lat.). Dringende eisch,
aanmaning ; Flagitator, m., eischer, maner;
Flagiteeren, dringend eischen, manen.
Flagitieus, (Lat.). Schandelijk, zeer
schuldig ; Flagitium, o., schanddaad.
Flagornerie, yr. (Fr.). Flikflooierij,
pluimstrijkerij; Flagorneur, m., flikflooier.
Flagrant en Flagrans, (Lat.). Brandend ;
in het oog loopend (Zie Crimen); Flagrante delicto, op heeterdaad ; Flagreeren, branden.
Flagrum, o. (Lat.). Geesel, zweep, knoet.
Flair, m. (Fr.; spr. : /leer). Fijne reuk,
fijne neus.
Flalsahuate, yr. Mexicaansch in het
gras levend diertje dat in de ooghaartjes
kruipt en een pijnlijke ontsteking der oogleden veroorzaakt.
Flam. = Flaminius.
Flamand, m. (Fr. ; spr. : ilaman). Vlaming ; als bvnw. Vlaamsch.
Flambeau, m. (Fr.; spr. : flanboo).
Fakkel.
Flambeeren, (Fr.). Zengen ; onderzoeken of een gasleiding in orde is.
Flamberge, yr. (Fr.). Zwaard.
Flamboyant, (Fr. ; spr.: flanboajan).
Viammend, vlamvormig, flikkerend.
Flamen (mrv. Flamines), m. (Lat.).
Priester bij de Romeinen; — Dialis, priester van Jupiter.
Flamingo, m. Roode reiger.
Flaminia via, yr. (Lat.). Weg van
Flaminius, beroemde oude we g van Rome
naar Ariminum (Rimini aan de Adriatische
Zee). Haar vervolg was de Emilia via (z. a.).
Flammette, yr. (Fr.). Laatijzer.
Flandre au lion, (Fr.). Vlaanderen,
schaart u om den leeuw (devies in het
Vlaamsche wapen).
Flanel, o. (Fr.). Dunne wollen stof.
Flaneeren, (Fr.). Rondslenteren; Haneur, m., slenteraar.
Flank, yr. (Fr.). Zijde ; vleugel van een
leger ; Flankeeren, de flanken beschermen

Plaque
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of dekken; Flankeur, m., in het oude
leger lichte infanterist, tirailleur.
Flaque, yr. (Fr. ; spr.: flak). Plas.
Flatterie, yr. (Fr.). Vleierij; Flatteeren,
vleien, een leugenachtige voorstelling
geven, b.v. van een balans in den handel;
Flatteur, m., vleier.
Flatulent. Opgeblazen, winderig ; Flatulentie, vr., opgeblazenheid, winderigheid ; Flatus, m. (Lat.), wind, veest.
Flautando, (Ital.). Fluitachtig; Flauto,
m., fluit; Flautone, m., basfluft ; Flauto
piccolo, kleinste dwarsfluit ; Flauto traverso, dwarsfluit.
Flavescent, (Lat.). Geelachtig ; Flavesceeren, geelachtig worden; Flavid =
Flavescent.
Flavicaudisch. Met een gelen staart ;
Flavicollisch, met een gelen hals ; Flavus,
blond, geel.
Flavii. Romeinsch keizergeslacht, waartoe behooren Vespasianus, geb. 9 n. C.,
keizer 69-79 n. C.; Titus, geb. 4o n. C.,
keizer 79-81 n. C. (Zie Deliciae generis
humans en Diem perdidi) en Domitianus (z. a.) Zie ook Amphitheatrum
Flavium.
Fl. Ca. Verbinding van Fluor en Cal-

cium.
Fleau, m. (Fr.; spr.: fleeoo). Dorschvlegel ; geesel, plaag.
Jammerend.
Flebile,
Fleche, yr. (Fr. ; spr. : fleesj). Pijl ; spits.
Flectamus genua, (Lat.). Laat ons de
knieen buigen.
Flecteeren, (Lat.). Buigen ; verbuigen ;
Flectie, yr., verbuiging.
Flectere si nequeo superos, Acheron=
ta movebo, (Lat.). Als ik de goden niet
kan vermurwen, zal ik de onderwereld
in beweging brengen (Vergilius, Aeneis,
VII, 312), woorden van Juno ten aanzien van
Aeneas, m. a. w., zoo mijn goddelijke
macht niet voldoende is om Aeneas te
dwarsboomen, zal ik de booze geesten
der onderwereld tot dat doel oproepen.
Flentes, mrv. (Lat.). De weenenden ;
boetelingen die bij den ingang eener kerk
de kerkgangers verzochten om voor hen
te bidden.
Fletho, Fletonus, m. = Flammette.
Fletrisseeren, (Fr.). Doen verwelken;
schandvlekken; brandmerken; Fletrissure, yr., schandvlek, smet.
Fleur, vr. (Fr.). Bloem, bloesem ; het
beste, het puikste.
Fleuret, m. (Fr.). Schermdegen ; floretzijde.
Fleurette, vr. (Fr.). Minnepraat, zoete
woordjes; Fleuriste, m., bloemenvriend,
bloemkweeker ; Fleuron, m., bloemvormig
sieraad ; c'est le plus beau fleuron de sa

Floriaan

couronne, het is de schoonste parel aan
zijn kroon ; Fleurs, mrv. (Zie Menstrua).
Flevo Lacus. Oude naam der Zuiderzee.
Flexibel, (Lat.). Buigzaam, lenig ; Flexibiliteit, yr., buigzaamheid ; Flexie, yr.
(Zie Flectie); Flexio uteri, buiging der
baarmoeder ; Flexor, m., buigspier.
Flibustier, m. (Fr.). Zie Boucanler.
Flickhering, m. (D.). Spekbokking.
Fliete, yr. (D.). = Flammette.
Flint, (Eng.). Vuursteen ; Flinte, vr.
(D.). vuursteengeweer.
Flint-glass, (Eng.). Fijnste soort glas
dat loodoxyde bevat.
Flip, (Eng.). Drank die uit bier, brandewijn en sulker bereid wordt.
Flor. = Flores.
Flora, yr. (Lat.). Godin der bloemen;
de bloefende beschrijving der planten
die in een land voorkomen; Floralia,
mrv., bloemenfeest bij de 'Romeinen ;
Floreal, m. (Fr.), bloeifnaand (van 20
April tot 19 Mei) in den republikeinschen
kalender.
Floreen, m. Gulden,- Floreenplichtige, m., in de provincie Friesland degene
die in de dijklasten bijdraagt en stem
heeft bij het beroepen van een predikant.
Florence, m. (Fr. ; spr. : florans).
Florentijnsche taf.
Florentine, yr., Florentinus, m. De
bloeiende Florentinus (Codex), m.,
beroemd 'handschrift der pandecten (Zie
Corpus juris), dat thans te Florence is
en vroeger te Pisa bewaard werd, daarom ook littera Pisana genoemd, en dat uit
de 6e of 7e eeuw n. C. dateert ; Florentijnsche school, vr., beroemde schilders
en beeldhouwers in de i3de eeuw te
Florenee Florentijnsche bouwstijl,
eerste renaissance (z. a.) in het begin der
i5de eeuw.
Flores, mrv. (Lat.). Bloesems, bloemen;
— aquilegtae, akeleibl., aurantiorum,
oranjebloesem; — caryophyllorum, kruidnagels en anjelieren ; malvae silvestris,
wilde rozen; — papaveris, klaprozen ;
gezuiverde salmiak ; —sailmonc,
lindenstanni, wit tinoxyde ;
bloesem;
trijolii, klaverbloemen ;
viooltjes.
—violae,
Floret, o. Bovenste grof spinsel van
den zijdeworm ; Floretzijde, yr., vlokzijde.
Floriaan, m., Floriane, vr. De bloeiende ; Floricolisch, op bloemen levend;
Floreeren, bloeien, voorspoedig 411 ;
Floriferatie, yr., het dragen van bloemen ;
bloemendragend ; Florileglum, o. (Lat.), bloemlezing (Zie Anthologic en Chrestomathie); Florimanie,
yr. (Lat.-Gr.), overdreven liefhebberij
voor bloemen.

Florin
Florin, m. (Fr.; spr.: florein). Gulden.
Florissant, (Fr.). Bloeiend; Florist, m.
= Fleuriste ; Floristiek, yr., bloemenkunde ; Flos, m. (Lat.), bloem.
Flosculeeren, (Lat.). Bloemrijke taal
gebruiken ; Flosculeus, bloemrijk.
Flottante. Zie Dette ; Fiotteeren,
drijven, niet vast staan.
Flotte, yr. (Fr.). Vloot; Flottielje, yr.,
eskader dat uit kleine vaartuigen bestaat.
Flou (Fr.; spr.: floe). Week, mollig;
slap ; dauw.
Fl. pl. Afkorting in plantenlijsten van
Fiore pleno, met gevulde bloem.
F. L. S. = Fellow of the Linne an
Society. Lid van het Linneisch Genootschap te Londen.
Pluctuatie, yr. (Lat.), (Fr.) fluctuation,
oscillation, (Eng.) fluctuation, oscillation,
(D.) Schwankung, (Ital.) fluttuazione, (Sp.)
fluctuation. Schommeling, ongestadigheid;
Fluctueeren, schommelen; Fluctueus,
schommelend, weifelend.
Huh, yr. (Zwitsersch ; spr. :floe). Rots,
berghelling.
Fluide, (Lat.). VlOeibaar Fluidificatie,
yr., het vloeibaar maken; 'Fluiditeit, yr.,
vloeibaarheid ; Fluidum, o., vloeistof.
Flumen dicendi. Woordenvloed.
Flunky, m. (Eng.). Bediende, dienstknecht; Flunkyism, o., blinde gehoorzaamheid, pluimstrijkerij.
Fluor, o. Element in de scheikunde ;
Fluorcalcium, o., vloeispaath; Fluorescentie, yr., schittering van sommige
stoffen wanneer zij aan den invloed van
chemische en ultra-chemische lichtstralen
blootgesteld zijn; Fluorescent, aan fluorescentie onderhevig ; Fluorine, yr.,
vloeispaathzuur.
Flute, yr. (Fr.). Zie Flauto ;
traversiire dwarsfluit.
Flu
viaal. (Lat.). Wat de rivieren betreft, wat zich in of op rivieren bevindt.
Fluxio, yr. (Lat.). Het vloeien ; zinking;
alvi of — alvina, buikloop; — aurium,
het loopen der ooren ; Fluxion, yr. (Fr.),
zinking.
Flyboat, (Eng.; spr.: fleiboot). Vlieboot;
op de rivieren der westelijke Vereenigde
Staten van Noord-Amerika een groot
vaartuig om de voortbrengselen van het
noorden naar het zuiden te vervoeren.
Fly fishing, (Eng.; spr.: fleffiesjing).
Het hengelen met vliegen als aas.
F. M. = Fiat mixtura, (Lat.). Het
moet gemengd worden.
f. m. = folio meo, (Lat.). Op het blad
der door mid gebruikte uitgave.
Fo. = Formyl.
Fo, m. De stichter van den volksgodsdienst in China en Japan.
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Fonctionnaire
f. o. b. = free on board. (Eng.; spr.:

frieonboord), (Fr.) rendu Iranco d bord,
(D.) frei an Bord, (Ital.) franco a bordo,
(Sp.) puesto franco a bordo. Vrij aan
boord.
.
Focale, o. (Lat.). Verband om den
hals; halsdoek.
Focaria, vr. (Lat.). Keukenmeid.,
Focus, m. (Lat.). Stookplaats, haard ;
brandpunt ; Focaal, wat het brandpunt
betreft.
Foenum graecum, (Lat.). Grieksch
hooi, bokshoorn.
Foetor oris, (Lat.). Stinkende adem ;
Foetor pedum, stank van zweetvoeten.
Foglietta, yr. (Ital.; spr.: foljetta).
Vochtmaat te Rome en Bologna.
Fohi, m. De door de Chineezen vereerde uitvinders der wetenschappen,
kunsten en wetten.
Foie, m. (Fr.; spr.: foa). Lever.
Foire. Zie Fair.
Fokara, m. In Egypte een geleerde
die den koran lezen en ook schrijven kan.
Fokos, m. (Hongaarsch). Lange stok,
kerfstok.
FOkul, m. (Zweedsch). Gletscher.
Fol. = Folia. = Folio.
Folitre, (Fr.). Dartel, uitgelaten; Folitrerie, yr., gestoei.
Folia, mrv. (Lat.). Bladeren ; lauri,
laurierbl. ; — sennae, senebladeren ; Foliatie, vr., het uitloopen der boomen.
Foliant, m. Boek in folioformaat.
Folichon, (Fr.; spr.: foliesjon). Dartel.
Folie, yr. (Fr.). Gekheid, krankzinnigheid; dwaze streek.
Folieeren. Bladzijden nummeren.
Folio, o. (Lat.). Formaat van een vel
druks ; — recto, op den voorkant van
het blad; — verso, op den achterkant
van het blad; in folio, in den hoogsten
graad, volslagen; Folium, o., blad.
Folkething, m. Kamer der afgevaardigden in Denemarken.
Folklore, (Eng. ; spr.: fookloor). Sagen,
sprookjes, spreekwoorden, zeden en gebruiken van een yolk.
Folliculaire, m. (Fr.). Onbeteekenend
dagbladschrijver.
Follis, m. (Lat.). Zak, buidel.
Foment, o. (Lat.). Warme omslag;
Fomentatie, yr., verwarming door natte
omslagen; Fomentatief, verwarmend;
Fomenteeren, verwarmen door omslagen,
betten, aanstoken; Fomento, (Sp.), verwarming, ondersteuning.
Ponce, (Fr.). Donker van kleur.
Foncier, (Fr. ; spr.: fonsiee). Wat den
grond of bodem betreft.
Fonctionnaire, m. (Fr.; spr.:fonksioneer).
Ambtenaar.

Fond
Fond, m. (Fr.; spr. : fon). Bodem, grond ;
achtergrond ; onderste laag ; onderste uit
een flesch of vat; grondslag.
Fonda, yr. (Sp.). Hotel van den eersten
rang; Fondaco, m. (Ital.), verkoophuis.
Fondamento, (Ital.). Bas.
Fonderie, yr. (Fr.). Gieterij, smelterij.
Fonds, mrv. (Fr.), (Eng.) funds, (D.)
Fonds, (Ital.) fondi, (Sp.) fondos. Gelden,
fondsen, geldvoorraad ; in Engeland de
staatsinkomsten voor de interestbetaling
en delging der staatsschuld.
Fontaine, yr. (Fr.). Fontein, bron.
Fontanelle, yr. (Fr.). Kunstmatige
zweer voor het afleiden van ziekelijke
sappen ; de weeke schedelnaad bij pasgeboren . kinderen.
Fontange, yr. (Fr.; spr. : fontanzje).
Strik dien de vrouwen boven op haar
kapsel droegen, hoog hoofdtooisel, zoo
genoemd naar de hertogin de Fontange,
een der minnaressen van Lodewijk XIV,
koning van Frankrijk.
Fontigenisch. Bij bronnen groeiend.
Fontinalia, mrv. (Lat.). Romeinsch
bronnenfeest.
Food, (Eng.; spr.:foed). Voedsel, voeder.
Foolscap, (Eng. ; spr. : foelskep). Soort
van groot formaat schrijfpapier.
Foot, (Eng. ; spr. : foet). Voet, lengtemaat = 0,305 meter ; Football, Engelsch
balspel.
Forabel, (Lat.). Doordringbaar.
Forain, (Fr. ; spr. :forein). Buitenlandsch;
wat de jaarmarkt betreft.
Foramen, o. (Lat.). Opening; Foraminiferen, mrv., in de zee levende ongewervelde diertjes die zoo groot zijn als
een zandkorrel; Foramineeren, doorboren;
Foramineus, doorboord, vol openingen;
Foraminuleus, met zichtbare porien voorzien.
Forcage, m. (Fr.; spr. : forsaazje). Het
opkweeken van planten in broeikasten ;
overwicht bij munten; Forcat, (spr.: forsa),
galeiboef ; Force, yr., kracht, geweld ;
Force majeure (spr.: mazjeur), overmacht; Camisole de force, yr., dwangbuis.
Forceps, m. (Lat.). Tang die bij verlossingen gebruikt wordt.
Forces, mrv. (Fr.; spr. : fors). Krijgsmacht.
Forceeren, (Fr.). Noodzaken, dwingen,
geweld aandoen; openbreken; verdraaien;
in het kaartspel de tegenpartij dwingen
om een kaart met troef te nen2en.
Forcipatie, yr. Het knijpen, rukken
met tangen.
Fordicidium, o. (Lat.). Het offeren
eener drachtige koe bij de Romeinen.
Foreign office, (Eng. ; spr. : forren of/is).
BAAL; Handboek.
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Ministerie van buitenlandsche zaken in
Engeland.
Foreus = Forensis, znw.
Forensis, (Lat.). (Zie Medicina). Als
znw. vreemdeling, iemand die zijn hoofdverblijf in een andere gemeente heeft.
Forestagium, o. Gebruik van bosschen
en betaling daarvoor.
Forestier, m. (Fr.; spr. : forestiee).
Houtvester.
Forestiere, m. (Ital.), (mrv. forestieri).
Buitenlander.
Forfait, m. (Fr. ; spr. : jorfee). Euveldaad ; koop waarbij men zich verbindt
om iets te doen of te leveren tegen een
bepaalden prijs.
Forfanterie, yr.
(Fr.). Zwetserij,
snoeverij.
Foris positi, mrv. (Lat.). In de oude
Christelijke kerk al degenen die in den
kerkelijken ban gedaan waren, omdat zij
buiten de kerkgebouwen moesten blijven.
Forlane, yr. (Ital.). Vroolijke boerendans te Venetic, vooral bij de gondeliers.
Forma, yr. (Lat.). Vorm, gedaante, gestalte (Zie In forma, In optima forma,
Pro forma en Sub utraque forma);
Formaat, o., vorm van een boek of
papier; Zich formaliseeren, zich ergeren ;
Formalisme, o., het hechten aan den
vorm, aan het uitwendige ; Formalist,
m., iemand wien het alleen om den vorm
en niet om het wezen eener zaak te
doen is; Formaliteit, yr., rechtsvorm,
gebruik ; Formaliter, vormelijk, uitdrukkelijk ; Formaria, yr., in kloosters de
non welke toezicht houdt wanneer wereldlijke personen met een andere non
spreken ; Formariage, m. (Fr.), in het
leenstelsel huwelijk dat in strijd is met
de rechten van den beer en vooral het
huwelijk tusschen lijfeigenen die aan
twee verschillende heeren behooren ;
Formarius, m., monnik die tot voorbeeld
gesteld wordt wegens ;zijn strenge leefwijze ; Formateur, m., maker, schepper ;
Formatie, yr., vorming, inrichting; Formeel, uitdrukkelijk, duidelijk, stellig;
Formeeren, scheppen, maken, vormen,
voortbrengen, samenstellen, instellen, inrichten, ontwerpen; Formule, yr., wijze
van voorstelling, overeengekomen vorm;
Formuleeren, in behoorlijken vorm brengen, in duidelijke bewoordingen opstellen;
Formulier, o., vastgestelde bewoordingen
waarvan niet afgeweken mag worden,
vaststaande tekst, gedrukt schema dat
ingevuld moet worden.
Formica, vr. (Lat.). Mier ; — corrosiva
serfiens, sluipmier, haarworm, vurige
huiduitslag ; Formicans pulsus, zeer
zwakke en onregelmatlge polsslag; For30

Formidabel
micatie, vr., kriebelig gevoel alsof er
mieren over de huid loopen ; Formiceeren, jeuken als door kriebelende
mieren ; Formicica salsa, mierzure zouten;
Formiciten, mrv., versteende mieren.
Formidabel, (Fr.). Geducht, ontzaggelijk.
Formula concordiae, yr. (Lat.). Zie
Concordienformulier.
Formulae dispensatoriales of officinales, mrv. (Lat.). In apotheken aanwezige geneesmiddelen; — extemporaneae,
geneesmiddelen die nog niet klaargemaakt zijn ; — magister, m., geneesheer
die recepten schrijft.
Formyl, o. Niet isoleerbaar bestanddeel van mierenzuur; Formyloxydhydraat, mierenzuuraldehyde C2 11,02 ; Formylsuperchloried, naam door Berzelius
aan de chloroform gegeven.
Fornicant, m. (Lat.). Ontuchtige, ho ere erder; Fornicaria, vr., lichtekooi, hoer;
Fornicarius en Fornicateur, m. (Fr.)
= Fornicant ; Fornicatie, vr., ontucht,
hoererij.
Fornices, mrv. (Lat.). Onderaardsche
gewelven.
Fors, yr. (Lat.). Toeval; godin van
het geluk = Fortuna.
Forsan et haec olim meminisse juvabit, (Lat.). Misschien zal het nog eens
aangenaam zijn zich deze dingen te herinneren (woorden van Aeneas (Verg.
Aen. L 203) tot zijne makkers, die aan
den storm ontkomen zijn).
Fort, o. (Fr.). Kleine vesting ; Fortin,
m., klein fort.
Forte, (Ital.). Sterk ; Fortepiano. Zie
Pianoforte.
Forteresse, yr. (Fr.). Sterkte, vesting.
Fortes fortuna (adjuvat). (Lat.). Het
geluk helpt de moedigen, wie waagt wint.
Fortificatie, yr. (Lat.). Versterking,
versterkingskunst, vestingwerk, krijgsbouwkunde ; Fortifieeren, versterken,
sterk maken.
Fortin, m. Korenmaat te Constantinopel.
Fortissimo, (Ital.). Zoo krachtig of
sterk mogelijk; Fortiter (Lat.), dapper,
moedig; Fortiter in re, suaviter in
modo, sterk in de zaak maar zacht in
de wijze, d. i. men moet een zaak met
kracht voorstaan maar op een zachtzinnige manier; Fortitudo, yr., dapperheld (devies van de Oostenrijksche MariaTheresia-orde voor officieren).
Fortuito, (Lat.). Toevallig.
Fortuna, yr. (Lat.). Geluk, fortuin; de
geluksgodin die voorgesteld wordt staande
op een wiel (het rad der fortuin); —
adversa, ongeluk, tegenspoed ; — bruta,
blind geluk ; -- utraque, geluk en ongeluk;
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Fortunata, vr. en Fortunatus, m., de
gelukkige, met goederen gezegende :
Fortune, yr. (Fr.), geluk, vermogen. Zie
a la fortune du pot.
Forum, o. (Lat.). Markt, marktplaats;
rechtbank, gerecht ; — academicum, universiteitsgerecht ; — apprehensionis, rechtbank in de plaats waar een misdadiger
aangehouden is ; — boarium, veemarkt;
— competens, bevoegde rechtbank; — delict:
commissi of commissionis, rechtbank op
de plaats waar de misdaad gepleegd is ;
— externum, buitenlandsche rechtbank ;
— incompetens, onbevoegde rechtbank;
— internum, inlandsche rechtbank ; —
privilegiatum, bevoorrechte rechtstoestand ; — Romanum, oudste marktplaats
te Rome (Zie Campo vaccino); .— supremum, opperste gerechtshof b.v. de Hooge
Raad der Nederlanden.
Forza, yr. (Ital.). Kracht ; Forzando,
Forzato, (Ital.). Zie Sforzando, Sforzato.
Fossa, yr. (Lat.). Kuil, sloot, gracht,
kanaal, groef ; — anterior en posterior,
voor- en achtergroef aan het bovenarmbeen; — cranii, groef in den schedel ;
Fossarii, mrv., doodgravers, grafdelvers;
Fosse, yr. (Fr.; spr.: foos), kuil, groeve;
Fosse, m., sloot, vestinggracht ; Fossette,
vr. (Fr.; spr. : foosset), kuiltje.
Fossiel, (Lat.). Opgegraven, versteend,
voorwereldlijk ; Fossilisatie, yr., het versteenen ; Fossor, m., opgraver.
Fossula cornea, yr. (Lat.). Hol zweertje
op het hoornvlies.
Fou, (Fr.; spr.: foe). Gek, krankzinnig;
als znw. gek, raadsheer in het schaakspel.
Foucault, (spr.: foekoo). Fransch natuurkundige (1819-1868), bekend door zijn
slingerproef om de aswenteling der aarde
te bewijzen.
Foudre, vr. (Fr. ; spr. : foedre). Bliksem;
Foudroyant (spr. : foedroajan), neerbliksemend, verpletterend.
Fouet, m. (Fr.; spr. : foa). Zweep.
Fougasse, vr. (Fr. ; spr. : foegas).
Watermijn.
Fougueux, (Fr. ; spr. : foegeu). Oploopend, driftig, heftig.
Foulard, m. (Fr. ; spr.: foelaar). Zijden
stof ; zijden zakdoek.
Foule, vr. (Fr.; spr.: foel). Menigte,
gedrang.
Fourbe, m. (Fr.; spr. : foerb). Bedrieger,
schelm; Fourberie, vr., bedriegerij,
schelmerij.
Fourchette, yr. (Fr.; spr.: foersjet).
Vork.
Fourgon, m. (Fr.; spr. : foergon).
Bagagewagen ; pook.
Fourier (Charles). Fransche socialist

Fourmilare
(1772-1837); Fourierisme, o., stelsel van
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Fragiel, (Lat.). Breekbaar, broos ; Fragiliteit, yr., broosheid.
Fourmiliire, vr. (Fr.; spr.: joermilieer).
Fragment, o. (Lat.). Brokstuk ; FragMierennest, mierenhoop; zwerm; Fourmentarisch, in brokstukken.
millement, m. (spr.: foermie/jeman), geFragrant, (Lat.). Weiriekend, geurig ;
wemel, gekrioel, gekriebel ; FourmilFragrantie, vr., geurigheid.
Fraicheur, vr. (Fr. - spr.: freesjeur).
leeren, wemelen, krioelen.
Frischheid, nieuwheid ; koelte.
Fourttaise, yr. (Fr. ; spr.: foerneeze).
'
Frais, mrv. (Fr.; spr.: free), (Eng.)
Gloeiende oven.
Fournisseur, m. (Fr. ; spr. : foerniesexpenses, charges, (D.) Spesen, (Ital.) spese,
seur), (Eng.) supplier, (D.) Lieferant, (Ital.) (Sp.) gastos. Kosten.
Fraise, yr. (Fr.; spr. : frees). Aardbezie ;
fornitore, (Sp.) proveedor. Leverancier ;
Fourniture, yr. (Fr.), (Eng.) supply, (D.)
dubbele geplooide halskraag; stormpaal;
ronde yip; freesboor ; Fraiseeren, plooien,
ornitura, (Sp.) suministro,
Lieferung, (ital.)f
van stormpalen voorzien, wijder boren,
leverantie.
freesen.
Fourpence, (Eng ; spr.: foppuns). Vier
Framboise, yr. (Fr ; spr.: franboaaz).
stuivers.
Framboos.
Fourrage, m. (Fr.; spr. : foerraazje).
Beestenvoeder ; Fourrageeren, voeder
Frame, (Eng. ; spr.: freem). Lijst ; stellage.
halen; Fourrageur, m., voederhaler.
Framea, yr. (Lat.). Germaansche
Fourrure, yr. (Fr. ; spr.: foerruur).
Bontwerk, pelterij, pels; Fourreur, m.,
werplans, die in het handgemeen als
peek gebruikt werd.
bontwerker.
Franc, m. Fransche zilveren munt =
Fovea, yr. (Lat.). Holte, kuil; — axiiI o,47°, als bvnw., openhartig, rondlaris, okselholte.
borstig, vrij.
Foveeren, (Lat.). In warme omslagen
wikkelen; verplegen.
Francs-archers, mrv. (Fr.; spr.: arsFoyer, m. (Fr. ;- spr.: foajee). Haard; jee). Vrije boogschutters, vroegere Franbrandpunt; koffiekamer in schouwburgen.
sche militie ingesteld door koning Karel
f. pill. = fiant pillulae, (Lat.). Er
VII en waartoe ceder kerspel een geheel
moeten pillen van gemaakt worden.
gewapend man, die vrij was van alle
belastingen, moest leveren.
f. puiv. = fiat pelvis, (Lat.). Het
moet tot poeder gemaakt worden.
Francesco, m. (Ital.). Frans.
fr. = franco.
Franchement, (Fr. ; spr.: fransjeman).
Ronduit, openlijk.
Fr. = Prater. '
fo, ro. = folio recto; fo, vo. = folio
Franchise, vr. (Fr.; spr.: fransjiez).
verso (z. a.).
Openhartigheid, rondborstigheid, vrijdom
Fra, m. (Ital.). Afkorting van Fratre,
(Eng.) exemption from duty, (D.) Freiheii,
broeder, monnik ; Fra Diavolo, broeder
(Ital.) franchigia, (Sp.) franquicia.
.
Francisatie, yr. (Fr.). Verfransching ;
duivel, naam van een beruchten Italiaanschen rooverhoofdman die in 1806 geFranciseeren, verfranschen.
hangen werd ; titel eener opera van Auber.
Francisca, vr., Franciscus, m. De
Frac, m. (Fr.; spr.: frak). Heerenvrije.
rok.
Franciscaan, m. Monnik van de orde
Fracas, m. (Fr.; spr. : fraka). Drukte,
van Sint-Franciscus van Assisi (13de
lawaai, knaleffect.
eeuw), minderbroeder.
Fractie, yr. (Lat.). Breuk, gedeelte van
Franc-mason, m. (Fr.; spr.: franeen geheel ; gedeelte eener staatkundige
masson). Vrijmetselaar ; Franc-maconpartij; breking der lichtstralen.
nerie, yr., vrijmetselarij.
Fractura, vr. (Lat.). Breuk ; — brachii,
Franco, (Ital.), (Fr.) altranchi, franc de
port, (Eng.) prepaid, posfree, (D.) franko,
breuk van den bovenarm; — claviculae,
br. van het sleutelbeen; — femoris, br.
(Sp.) franco. Vrachtvrij, zonder kosten.
Francomanie, yr. (Lat.-Gr.) = Gallovan het heupbeen ; — costarum, ribbenbr.;
manic.
— cranii, schedelbr.; — cruris, br. van
Franc-tireur, m. (Fr.). Vrijwilliger in
het dijbeen ; — genualis, kniebr.; — humeralis, br. van het schouderbeen; — pa- den Fransch-Duitschen oorlog (187o—'71).
tellae, br. van de knieschijf ; — sterni,
Frange, yr. (Fr. ; spr. : franzj'e). Franje,
Frangeeren, met franje bezetten.
br. van het borstbeen ; — tibiae, scheenFrangipane, vr. (Fr. ; spr.: franzjibeenbr., — ulnae, breuk van de ellepaw:). Reukwerk; soort van room- taart.
boogspijp ; — vertebrarum, wervelbreuk ;
Frankeeren, (Fr.) a/franc/dr, (Eng.) to
Fractureeren, breken, openbreken ; Fracprepay, (D.) fratthieren, (Ital.) francare,
.tuur, vr. = Fractura.

Fourier.
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(Sp.) franquear. Vrachtvrij, portvrij maken •
Frankeering, yr. (Fr.) affranchissement,
(Eng.) prepayment, (D.) Frankatur, (Ital.)
francatura, (Sp.) franqueo, vrijmaking
van vracht en port, vooruitbetaling van
vracht en port.
Frappant, (Fr.). Treffend, in het oog
vallend ; Frappeeren, treffen.
Frascati. Stadje bij Rome, het oude

Tusculum.
Frate, m. (Ital.). Broeder, monnik.
Frater, m. (Lat.). Broeder ; ordebroeder,
kloosterbroeder • — adoptivus, aangenomen br.; Fraterculus, m., broedertje ;
Fraternel, (Fr.), broederlijk ; Fraternisatie, yr., verbroedering; Fraterniseeren,
zich verbroederen ; Fraternitas, yr. (Lat.),
Fraterniteit, yr. en Fraternite, yr. (Fr.),
broederschap; Fratres, mrv., broeders;
Fratres calendarii, mrv. Calandbroeders); — minores, minderbroeders,
Franciscanen; — patrueles, voile neven
van vaders zijde; Fratria, yr. (Lat.),
schoonzuster; Fratriagium, o., erfdeel
van later geboren broeders; Fratricelli,
mrv. (Ital.), soort van Franciscanen in de
14de eeuw; Fratricide, m. (Fr.), broedermoord, broedermoordenaar, broedermoordend; Fratricidium, o. (Lat.),
broedermoord.
Fraudatie, yr. (Lat.). Bedriegerij ; Fraudator, m., bedrieger ; Fraudatrix, bedriegster ; Fraude, yr. (Fr.; spr.: frood),
(Eng.) fraud, (D.) Betrug, (Ital.) frode,
(Sp.) fraude, bedrog, ontduiking, smokkelarijFraudeeren, (Fr.) frauder, (Eng.)
to defraud, (D.) betrugen, (Ital.) frodare,
(Sp.) defraudar, bedriegen, ontduikcn,
smokkelen ; Frauduleus, bedriegelijk (Zie
Bankroet); Fraus, yr. (Lat.), bedrog;
— optica, gezichtsbedrog (Zie Fallada) ;
— pia, vroom bedrog.
Fraxinus, yr. (Lat.). Esschenboom;
Fraxinicolisch, op esschen levend.
Fray en Fraile, m. (Sp.). Monnik.
Fredaine, yr. (Fr ; spr.: fredeen). Dolle
streek, kuur.
Fredegonde, vr. (Oudduitsch). Zij die
voor den vrede strijdt.
Fredum, o. Zoengeld aan de gemeenschap te betalen voor een gepleegde
vredebreuk.
Freemason, m. (Eng; spr. :friemeezun) =
Franc-mason; Freemasonry = Francmaconnerie.
Freetrade, (Eng; spr.: frietreed), (Fr.)
llbre-ichange, (D.) Freihandel, (Ital.) cornmercio ltbero, (Sp.) libre cambio Vrijhandel;
Freetrader, m. (Eng.), (Fr.)e-ichanlibr
giste, (D.) ireiheindler, (Ital.) liberista, (Sp.)
libre cambista, vrijhandelaar, tegenovergestelde van Protectionist.

Frimaire

Fregat, o. (Ital.). Zeilschip met drie
masten ; Fregatvogel, m., zeevogel tusschen de keerkringen.
Freia, yr. Godin der liefde in de
Noorsche mythologie.
Frelateeren, (Fr.). Vervalschen (van
wijn); Frelaterie, yr., vervalsching.
Fremeeren, (Lat.). Brommen ; mompelen; huiveren; Fremitus, m., geruisch,
lawaai, het beven (bij koorts).
Frenesie. Zie Phrenesie.
Frequent, (Lat.). Menigvuldig. herhaald ;
Frequentant, m., koopman die geregeld
jaarmarkten bezoekt; Frequentatie, yr.,
menigvuldig gebruik, verkeer, omgang;
Frequentatief en Frequentativum,
werkwoord dat een telkens herhaalde
handeling uitdrukt; Frequenteeren, geregeld bezoeken, omgaan met ; Frequentie, yr., geregeld bezoek, toeloop;
menigte, massa.
Frere, m. (Fr.; spr.: freer). Broeder;
— d'armes (spr.: darm), wapenbr. ; —
de laic (spr.: lee), zoogbr. ; — terrible, vrijmetselaar die degenen welke in een loge
toegelaten willen worden op de proef
stelt ; — ignorantin, broeder van Johannes
de Deo.
Fresco, (Ital.). Frisch ; vroolijk, levendig;
znw. muurschildering, schildering op kalk.
Fret, m. (Fr. ; spr.: free), (Eng.) freight,
(D.) Fracht, (Ital.) nolo, (Sp.) flete, in ZuidFrankrijk nolis. Vracht. Zie Affrêtement.
Fretillant, (Fr.; spr.: freetieljan). Huppelend ; spartelend; woelig.
Fret, o. (Fr.) Furet, (Eng.) Ferret.
Soort van wezel.
Fretum, o. (Lat.). Zeeengte, sond.
Friabel, (Lat.). Wat gemakkelijk fijn
te wrijven is ; Friabilitas ossium, yr.,
murwheid der beenderen.
Friand, (Fr.; spr.: friean). Snoepachtig,
lekker; als znw. lekkerbek; Friandine,
yr., snoepachtigheid, lekkernij.
Fricandeau, m. (Fr.; spr.: friekandoo).
Gebraden kalfsvleesch.
Fricassee, yr. (Fr.; spr.: friekassee).
In boter gestoofd fijn gehakt vleesch.
Fricatief, (Fr.). Wat met wrijving gepaard gaat; Frictie, yr. (Lat.), wrijving.
Frictorium of Frixorium, o. (Lat.).
Braadpan.
Fridolin, m. (Oudduitsch). De vrede-lievende.
Friedrich d'or, m. Gouden Frederik
(munt).
Frigidarium, o. (Lat.). Inrichting voor
koude baden; Frigideeren, afkoelen;.
Frigiditeit, vr., gevoel van koude, mannelijk onvermogeni Frigidus, koud.
Frimaire, m. (Fr.; spr.: friemeer). In

Fringeeren
den republikeinschen kalender vorstmaand
(21 Nov.-2o Dec.).
Fringeeren, (Fr.). Huppelen; omspoelen.
Fringilla, yr. (Lat.). Vink.
Friperie, (Fr.). Oude kleeren en meubels, uitdragerij ; Fripier, m. (spr.:friefijee),
oude kleerkooper, uitdrager.
Fripon, m. (Fr.). Gauwdief, schelm ;
guit ; Friponneeren, ontfutselen, kapen ;
Friponnerie, yr., schelmerij.
Friseeren, (Fr.). In de krul zetten, opdraaien ; Frison, m., krul, lok.
Frisia non cantat. De Friezen zingen
niet.
Frisson, m. (Fr. ; spr. : friesson). Huivering, rifling ; Frissonneeren, huiveren,
rillen.
Frit, (Fr. ; spr. : frie). Gebakken in de
pan ; Friture, yr., gebakken spijs.
Frith, (Eng.). Zeeboezem.
Fritte, (Fr.), Fritta, yr. (Ital.). Half
gesmolten glasmassa.
Frivool, (Lat.). Onbeduidend, beuzelachtig ; lichtzinnig; Frivoliteit, yr., beuzelachtigheid, lichtzinnigheid; Frivolite, (Fr.),
soort van vrouwelijk handwerk.
Froc, m. (Fr.). Monnikspij.
Frock, (Eng.). Jurk, overkleed.
Froideur, yr. (Fr. ; spr. : froadeur).
Koelheid, nuchterheid.
Fromage, m. (Fr. ; spr.: fromaazje).
Kaas.
Fronde, vr. (Fr.). Slinger (werptuig) ;
partij in Frankrijk die tijdens de minderjarigheid van Lodewijk XIV (1643-166o)
tegen de regentes Anna van Oostenrijk
en den kardinaal Mazarin in opstand
kwam ; Frondeur, m., slingerwerper, bediller van het regeeringsstelsel, aanhanger
der Fronde.
Frondescentie, yr. Het uitloopen der
boomen ; Frondesceeren, uitloopen;
Frondeus, vol bladeren ; Frondositeit,
yr., bladerrijkheid.
Front, o. (Fr.). Voorzijde ; de naar den
vijand toegekeerde zijde ; -- maken, gereed staan om den strijd te aanvaarden,
het hoofd bieden ; Frontloge, yr., loge
tegenover het tooneel ; Frontaal, wat de
voorzijde of het voorhoofd betreft; Frontale, o., altaardoek.
Frontare, yr. (Fr. ; spr. : frontieer).
Grens.
Frontignan, m. (Fr. ; spr. : frontienian).
Fijne muskaatwijn, zoo genoemd naar
het stadje van denzelfden naam in het
Fransche departement Herault bij Montpellier.
Frontispice, m. (Fr.). Voorgevel ;
titelblad, titelplaat ; Fronton, m. (Fr.),
bovengevel.
Frottage, m. (Fr. ; spr. : frottaazje).
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Het wrijven, boenen ; Frottee, yr., met
knoflook ingewreven stuk brood, pak
slaag ; Frotteeren, wrijven, boenen,
schuren ; Frotteur, m., werkman die
parketvloeren boent ; Frottoir, m., (spr.:
frottoaar), wrijflap, boenlap, borstel om
parketvloeren te boenen.
F. R. S. = Fellow (of the) Royal
Society, (spr. : rooiul soceiitie). Lid der
koninklijke academie van wetenschappen.
Fructidor, m. (Fr.). In den republikeinschen kalender ooftmaand (18 Augustus
tot 16 September); Fructuarius, m.
(Lat.), vruchtgebruiker ; Fructus, m.,
vrucht, voordeel ; Fructuosus, m., vruchtrijk ; Fructiferisch, vruchtdragend ;
Fructificatie, yr., bevruchting ; Fructificeeren, vrucht doen dragen, bevruchten ;
Fructiform, in den vorm eener vrucht ;
Fructueus, vruchtbaar ; Fructuositeit,
vr., vruchtbaarheid.
Frugaal, (Lat.). Sober, matig in spijs
en drank ; Frugaliteit, yr., soberheid,
matigheid.
Fruges, mrv. (Lat.). Vruchten; Fruges
consumere nati, degenen die geboren
zijn om te genieten, in overvloed levende
nietsdoeners ; Frugesceeren, vruchten
dragen ; Frugiferisch, vruchtdragend ;
Frugilegisch, vruchten oogstend; Frugiyore, (Fr.), vruchten etend.
Fruit, m. (Fr.; spr. : truuie). Ooft,
vrucht, fruit ; — sec, leerling die niet in
staat is om het eindexamen of te leggen;
Fruiterie, yr., fruitwinkel; Fruitier, m.,
handelaar in fruit; Fruitiare, yr., handelaarster in fruit.
Frumentaal, (Lat.). Wat tot het graan
behoort ; Frumentariae leges, mrv.
Romeinsche wetten op de uitdeeling van
graan aan het yolk op kosten van den
staat ; Frumentarisch, het graan betreffend ; Frumentarius, m., graanhandelaar ; Frumentatie, yr., aanvoer en uitdeeling van graan; Frumentator, m.,
graanhaler, aanvoerder van graan ; Frumenteeren, graan aanvoeren; Frumentum, o., graan.
Frustra, (Lat.). Te vergeefs ; Frustratie, yr. (Fr.) deception, frustration,
(Eng.) deception, (D.) Muschung, (Ital.)
inganno, (Sp.) engano, teleurstelling ;
Frustreeren, teleurstellen.
Frustum, o. (Lat.). Stuk, afgesneden
deel, bete.
F. S. A. = Fellow (of the) Society
(of) Antiquarians, (Eng. : spr. : entikweeriens). Lid van het oudheidkundig genootschap.
Fuchsia, yr. Sierplant met roode of
rooskleurige klokvormige bloemen.
Fuchsine, yr. (Fr.). Roode kleurstof

Fuciten
die uit aniline vervaardigd wordt, zoo
genoemd naar den uitvinder, den Fransch•
man Renard; deze vertaalde zijn naam
in het Duitsch (Fuchs).
Fuciten, mrv. (Lat.). Zeewierversteeningen; Fucologie, yr. (Lat.-Gr.), beschrijving
der zeegewassen ; Fucus, m. (Lat.), zeewier, zeegras.
Fueros, mrv. (Sp.). Voorrechten en
vrijheden der Baskische provincien.
Fuga, yr. (Lat.). Vlucht.
Fuga, yr. (Ital.). Meerstemmig muziekstuk waarin een motief telkens door de
verschillende stemmen herhaald wordt.
Fugaciteit, yr. (Lat.). Vluchtigheid,
vergankelijkheid; Fugae suspectus, verdacht van op de vlucht te zijn ; Fuga
laboris, yr., af keer van den arbeid;
Fuga vacui, yr. (Lat.), afkeer van de
ledige ruimte.
Fugit irreparabile tempus, (Lat.). De
tijd gaat voorbij en kan niet ingehaald
worden (Vergilius, Georgica d. gedichten over het landleven, 3. 284); Fugitief,
snel voorbijgaand, voortvluchtig.
Fuimus Troes, (Lat.). Wij zijn Trojanen geweest, d. onze schoone tijd of
heerlijkheid is voorbij; Fuit, hij, zij, het
is voorbij; Fuit Ilium et ingens gloria
Teucrorum, verdwenen is Ilium (Troje)
en de groote roem der Trojanen VergiliuAbAeneis 2, 325), woorden door den
Trojaan Panthus tot Aeneas gesproken
bij den brand van Troje.
Fulgent, (Lat.). Lichtend, flikkerend;
Fulgentia, vr. en Fulgentius, m., de
schitterende ; Fulgentie, yr., glans, schittering; Fulgied, schitterend.
Fulgur, o. (Lat.). Bliksem; Fulguraal,
wat den bliksem betreft; Fulgurant,
bliksemend ; Fulguratie, vr., het bliksemen,
weerlichten ; Fulgureeren, bliksemen;
Fulguriet, m., door een bliksemstraal
gemaakte opening in den grond, dondersteen.
Fuligineus, (Lat.). Roetachtig, walmend.
Fuligo, yr. (Lat.), roet.
Full dress, (Eng, ; spr.: foeldres). Groote
tenue, galakleeding, ambtsgewaad.
Fulmen brutum, o. (Lat.). Blindelings
treffende bliksemstraal.
Fulmicoton, m. (Fr.). Schietkatoen.
Fulminaat, o. (Lat.). Knalzuurzout ;
Fulminans (Zie Aurum); Fulminant,
bliksemend, knallend; Fulminatie, yr.,
het bliksemen, knallen; Fulminator, m.,
donderaar, slagpijpje; Fulmineeren,
bliksemen, knallen, hevig uitvaren, razen.
Fulvus, (Lat.). Goudgeel, rosachtig.
Fumarium, • o. Rookvat; Fumarole, yr.
(Fr.), spleet waaruit warme dampen en.
rook opstijgen; Fumet, m. (Fr.), geur van
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spijzen en vooral van wild; Fumeur, m.
(Fr.), rooker ; Fumigatie, berooking;
Fumigeeren, berooken; Fumist, m.,
rookverdrijver, bluffer, beetnemer; Fumisterie, yr., beetnemerij ; Fumoir, m.
(Fr. ; spr.: fumoaar), rookkamer.
Funambulus, m. (Lat.). Koorddanser.
Functie en Functio, yr. (Lat.). Verrichting ; ambtsbezigheid; grootheid die
van een andere afhankelijk is en daarmede verandert; Functioneeren, werken,
in werking zijn, ambtsbezigheden verrichten.
Fundament, o. (Lat.). Grondslag ; Fun.
damenteel, tot grondslag dienend; Fundamentum agendi, o., reden om een
vordering in te stellen; — dividendi,
grondslag waarop een indeeling berust ;
probationis, bewijsgrond; Fundatie,
yr. (Lat.), stichting, grondlegging; Fundator, m., stichter, grondlegger; Fundeeren, stichten, grondvesten, oprichten ;
Funded debt, (En g. ; spr.: fundid det)
(Zie Consols) ; Funditus, (Lat.), tot den
grond toe, geheel en al.
Funditor, m. (Lat.). Slingeraar.
Funds, mrv. (Eng.), (Fr.) fonds, (D.)
Fonds, Gelder, (Ital.) fondi, (Sp.) fondos.
Fondsen ; gelden tot dekking der staatsschuld; effecten.
Fundus, m. (Lat.). Grond, bodem ; stuk
land, landgoed.
Funébre, (Fr.; spr. funeebre). Wat een
begrafenis betreft, treurig, somber.
Funerale, o. (Lat.). Lijkdicht; Funeratie, vr., teraardebestelling ; Funeratus,
m., begravene; Funereeren, begraven.
Funeste, (Fr.). Noodlottig, onheilspellend, treurig.
Fung. = Fungi, mrv. (Lat.). Zwammen,
paddestoelen.
Fungeeren. Zie Functioneeren.
Fungibiles res of Fungibilia, mrv.
Vervangbare zaken d. w. z. zaken die
berekend worden naar haar gewicht,
getal of maat, omdat iedere tot de soort
behoorende zaak evengoed is als een
andere van dezelfde soort ba y. graan of
geld. Het hangt echter veel van de omstandigheden af of een zaak als fungibel
zal zijn te beschouwen; een zeldzame
munt in een verzameling zal, hoewel
het een geldstuk is, moeilijk als res fungibilis aangemerkt kunnen worden.
Fungicolae, mrv. (Lat.). Dieren die op
paddestoelen leven.
Fungiet, m. (Lat.). Koraalzwam, versteening in den vorm van een paddestoel;
Fungeus, zwamachtig ; Fungus, m., zwam,
paddestoel.
Funichoregraphie, vr. (Lat.-Gr.). Koorddanserskunst.

Funiculaire
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Funiculaire, m. (Fr.). Met touwen of
kabels werkend; als znw. kabelspoorweg;
Funiculus, m. (Lat.), dun touw, streng;
— varicosus, zaadstreng.
Funken, mrv. (D.). Scheldnaam der
voormalige Keulsche stadssoldaten.
Funus, o. (Lat.). Lijkstaatsie.
Fuocoso, (Ital.). Vurig, hartstochtelijk.
Fuora, (Ital.). Buiten ; -- di banca, buiten de bank, in contant geld; — di modo,
bovenmatig; — di tempo, ten ontijde.
Fur, m. (Lat.). Dief ; Fur, (Eng.), bontwerk; Furaciteit, yr. (Lat.), diefachtigheld, neiging om te stelen ; Furatrina,
diefstal; Furax, diefachtig.
Furca, yr. (Lat.). Vork ; galg; bergpas
b.v. de Furcapas in Zwitserland ; Fur.
culae Caudinae, mrv. (Lat.), Caudijnsche
passen, bergpassen in de nabijheid van
Caudium. Zie Caudijnsch.
Fureur, yr. (Fr.). Woede, razernij;
Furieus, woedend, razend.
Furf. = Furfur, m. (Lat.). Zemelen;
— tritici, tarwezemelen.
Furfuratie, yr. (Lat.). Hoofdzeer.
Furia infernalis, vr. (Lat.). Helsche
furie, kwaadaardige huidzweer; Furlbundus, (Lat.), woedend, razend; Furie,
y r. (Zie Erinnyen en Eumeniden), boosaardige en twistzieke vrouw; Furioso,
(Ital.), razend, heftig.
Furnologie, yr. (Lat.-Gr.). Leer van
den ovenbouw.
Furor, m. (Lat.). Woede, razernij ;
geestdrift; — amatorius, dolle verliefdheid ; Furore, o. (Ital.), daverende toejuiching ; Furore maken, grooten opgang
maken, veel bijval vinden; Furor poeticus, woeste dichterlijke bezieling ;
— teutonicus, Duitsche woede, onstuimige
geestdrift der Duitschers; — uterinus,
dolle manziekheid.
Furtim en Furtief, (Lat.). Heimelijk,
steelsgewijze; Furtum, o., diefstal;
— attentatum, diefstal die wel beproefd
maar niet voltooid is; — domesticum,
huisdiefstal ; — manifestum, diefstal waarop de dief betrapt is; — nocturnum,
diefstal bij nacht; — quali ficatum, gequalificeerde diefstal, diefstal met verzwarende omstandigheden; — ref communis, ontvreemding eener gemeenschappelijke zaak ; - - reiteratum, herhaalde
diefstal (Zie Recidive); - simplex, eenvoudige diefstal.

Gaard

Furunculus, (Lat.). Kleine dief; bloedzweer; — benignus, goedaardige bloedzweer; — malignus, kwaadaardige bloedzweer; — spurius pustulodes, bloedzweer
ter grootte van een erwt.
Fusa, yr. (Ital.). Achtste Hoot.
Fusee, yr. (Fr.). Vuurpijl.
Fusicornisch, (Lat.). Met spilvormige
horens ; Fusiform, spilvormig.
Fusie, vr. (Lat.). Samensmelting ; vereeniging van, tegenovergestelde partijen
tot het bereiken van een gemeenschappelijk doel; Fusionist, m., voorstander
van zulk een vereeniging ; Fusionistisch,
geneigd om partijen te doen samenwerken.
Fusil, m. (Fr.; spr.: fuuzie). Geweer;
Fusileeren, doodschieten ; Fuselier, m.
(Fr. ; spr.: fuuzieliee), met een geweer
gewapende infanterist ; Fusillade yr.
(Fr.; spr.: fuuzieliaad), het doodschieten,
geweervuur; Fusillette,vr., kleine vuurpijl.
Fusipedisch. (Lat.). Met spilvormige
voeten.
Fust, o. Vat.
Fustanella, vr. Kort wit onderkleed,
Albaneesch hemd; rok met plooien der
Grieken.
Fustian, m. (Eng.). Bombazijn.
Fustie. Kind van een blanke en een

Mustie (z.a.)
Fustigatie, vr. (Lat.). Geeseling met
een zweep; Fustigeeren, geeselien, afranselen ; Fustuarium, o., het doodknuppelen (straf voor lafhartige soldaten
in het Romeinsche leger).
Fusus, m. (Lat.). Spil, klos.
Fut. = Futurum.
Futaille, yr. (Fr. ; spr.: futaaii). Vat,
vaatwerk.
Futiel, (Lat.). Onbeduidend, van geringe
waarde, beuzelachtig ; Futiliteit, yr.,
onbeduidendheid, beuzelachtigheid.
Futur, m. (Fr.; spr.: futuur). Toekomende tijd ; bruidegom - Futura, (Lat.)
en Future yr. (Fr.), Druid,
' Futuritie, yr.,
toekomst; Futurum, o. (Lat.), toekomende tijd.
Fuyant, (Fr.; spr.: fwiejan). Vluchtend,
wijkend; Fuyard, m. (Fr. ; spr.: fwiejaar),
vluchteling.
Fylgien, mrv. In de Noorsche mythologie beschermge
esten die den mensch
door het leven vergezellen.
Fz. = Forzando, (Ital.). Te versterken.

G.
G. Op Duitsche rijksmunten Karlsruhe,
op Oostenrijksche Ganzburg in Hongarije, op Pruisische Glaz of Stettin, op
Fransche Poitiers, op Zwitsersche Geneve.

G. = Gajus, bens, Genus, alycium ;
als Romeinsche getalletter = 400.
Oa = Georgie in Noord-Amerika.
Gaard, m. (Deensch). Groote boerderij.,

Cabal
Cabal, m. Naam van den zonnegod
der Syriers.
Gabali, m. Perzische tabak in Egypte.
Gaban. Zie Caban.
Gabaniza, yr. Kostbare pels van den
sultan van Turkije.
Gabare, (Fr.), (Eng.) lighter, (D.) Leichterschiff, Lichterschiff, (Ital.) gabara, alleggio, (Sp.) gabarra. Zie All ege.
Gabbatha, (Hebr.). Plaats voor terechtstellingen te Jeruzalem.
Gabbiano, m. (Ital.). Zeemeeuw.
Gabella, vr. Belasting, tol ; — hereditatis of hereditar
ia, belasting op erfenissen, successierecht ; Labelle, yr. (Fr.),
voormalige belasting op het zout, zoutpakhuis ; Gabelou, m., scheldnaam voor
kommies (ambtenaar bij de belastingen).
Gabier, m. (Fr. ; spr.: gabiee). Marsgast.
Gabion, m. (Fr.). Schanskorf.
Gabriel, m. (Hebr.). Man Gods ; Gabrielle, yr., de goddelijke.
Gabuna. De te Gondar in Abessinie
resideerende patriarch.
Gicheur, m. (Fr. ; spr. : ghasleur).
Kalkmenger ; knoeier ; verkwister ;
Oacheeren, kalk mengen, knoeien, kladschilderen, verkwisten ; dichis, m. (spr. :
gaasiie) mortel, dunne modder, warboel,
rommel.
Gachupines, mrv. (Sp., spr. : ghatsjoepines). Spitsboeven (scheldnaam voor
Europeanen die zich in Mexico komen
vestigen).
Gad, m. Chaldeeuwsche god van het
geluk.
Gadium, o. Testament dat den erflater
in de pen gegeven is.
Gadoliniet, o. Soort van leem.
Gadsteel, (Eng. ; spr. : ghedstiel). Staal
voor vijlen, messen, etc.
Gadus, (Gr.). Schelvisch ; — aglefinus,
gewone schelvisch ; — callarias, dorsch ;
— morrhua, kabeljauw.
Gaea, yr. (Gr.). De aarde ; godin der
aarde.
Gaelen, mrv. Keltische bewoners van
Ierland en de Schotsche hooglanden ;
Gaelisch, hun taal.
Gaffe, yr. (Fr.). Bootshaak ; domheid,
onhandigheid ; Gaffeur, m., iemand die
altijd dom en onhandig is.
Gragaat, m. (Gr.). Zwarte barnsteen ;
steenkool.
Gage, m. (Fr. ; spr. : ghaazje), (Eng.)

pledge, pawn, (D.) Pfand, Unterfifand,
(Ital.) pegno, (Sp.) emfieno. Onderpand ;
Gages, mrv., loon van dienstboden en
kelners ; Gageure, yr. (Fr. ; spr. : ghazjuur), weddenschap ; Gagement, o., bezoldiging.
.
Gagne, (Fr.; spr. : ghanjee). Gewonnen ;
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Gagne-pain, m. (spr.: ghanjepein), broodwinning; Gagne-petit, m.(spr.:ghanjepetie),
scharenslijper ; Gagneur, m. (spr. : ghanjeur), winner ; Gain, m. (spr. : ghein),
winst.
Gaillard, m. (Fr.; spr.: ghaaijaar). Vroolijke snaak ; flinke vent ; kasteel op een
schip, plecht; Gaillarde, yr., oude Fransche dans ; lichtzinnige deern ; kleine
drukletter.
Gaiment, (Fr.; spr.: gheeman). Vroolijk,
opgeruimd.
Gajo, (Ital.). Vroolijk.
Gajus. Zie Cajus.
Gala, yr. (Sp.). Staatsie, pracht, praal ;
feest aan het hof.
Gala, o. (Gr.). Melk ; Galactaat, o., melkzuur zout; Galactiet, m., melksteen ; GalactochroIsch, melkkleurig ; Galactocratie, yr., melkvloed, bovenmatig verlies van
melk ; Galactode, m., melkwitte urine; Galactodiarrhee, melkachtige buikloop; Galactodieet, 0., melkdieet ; Galactographie,
vr., litschrijving der melksappen ; Galactologie, vr., leer der melksappen ; Galactometastasis, yr., schifting der melk ;
Galactometer, m., werktuig om het melkgehalte te onderzoeken ; Galactophaag,
m., iemand die voornamelijk van melk
leeft ; Galactophagie, yr., voeding door
melk ; Galactophora, mrv., middelen om
de vorming van zog te bevorderen; Galactopiometer, m., werktuig tot bepaling
van het vetgehalte der melk ; Galactoplerosis, yr., overvloed van zog; Galactopoea, mrv., zogvormende middelen ;
Galactopoesis, yr., melkafscheiding ; Galactoposie, yr., melkkuur ; Galactopoot,
m., meikdrinker ; Galactopyretos, m.,
zogkoorts ; Galactosis, yr., verandering,
omzetting in melk ; Galactoscoop, m.,
werktuig om melk te onderzoeken ; Galactostasis, yr., opeenhooping van zog;
Galactotrophie, yr., voeding met melk ;
Galactozemie, vr., melkverlies ; Galactuchie, yr., het hebben van zog, het
zoogen; Galacturie, yr., het melkurineeren.
Galam-boter of Bambarra-boter, yr.
Smakelijk plantenvet uit de vruchten
van Bassia longifolia butyracea in Afrika.
Galamment, (Fr ; spr. : ghalamman).
Hoffelijk, hupsch ; keurig.
Galant, (Fr.). Hoffelijk, vooral tegen
vrouwen ; Galanterie, vr., hoffelijkheid,
hupschheid; Galantine, yr., speenvarken
of van beenderen ontdaan gevogelte dat
met fijngehakt vleesch en specerijen gevuld is; Galantuomo, m. (Ital.), fatsoenlijk
man, rechtschapen man (bijnaam van
koning Victor Emanuel II).
Galatea, yr. (Gr.). Schoone zeenimf,

Galaxias
dochter van Nereus, bemind door den
cycloop Polyphemus, wiens liefde zij
versmaadde; Polyphemus verpletterde zijn
gelukkigen medeminnaar Acis onder een
rotsblok, waarop Acis in een rivier werd
veranderd die van de Etna in zee stroomt.
Galaxias, m. (Gr.). Melkweg.
Galbanum, o. (Lat.). Moederhars (gom
van een boom in Syrie).
Gale, y r. (Fr.). Schurft ; Gale, (Eng. ;
spr.: gheel), hevige wind.
Galea, yr. (Lat.). Helm.
Galeamaurosie, yr. Amaurotische
blindheid met verwijding der pupil (Zie
Amaurosis).
Galeancoon, m. (Gr.). Hij die een
kattenarm (misvorming van den arm)
heeft; Oaleanthropie, yr., waan van
iemand die zich verbeeldt de gedaante
eener kat te hebben.
Galeasse, yr. (Fr.), (Ital.) Galeazza.
Groot middeleeuwsch schip met riemen
en zeilen, galjas.
Galeatus. Zie Prologus.
Galei, yr. (Fr.), Galére, yr. Roei- en
zeilschip dat door slaven of misdadigers
voortbewogen werd ; in Frankrijk werden
vroeger de tot dwangarbeid veroordeelden op de galeien geplaatst.
Galenica (remedia), mrv. Galeensche
geneesmiddelen, eenvoudige door menging bereide artsenijen ; Galenisme, o.,
leer van Galenus, Galenist, m., aanhanger dier leer ; Claudius Galenus, m.
(Gr.), beroemde Grieksche geneesheer
geb. te Pergamum in 131 n. C., gestorven
± 200 n. C.
Cialenoide, vr. In de mineralogie een
kristalvorm die uit 24 gelijkbeenige driehoeken bestaat, waarvan ieder zich als
een drievlakkige pyramide vertoont.
Galenok, o. Russische wijnmaat.
Galeomachie, yr. (Gr.). Kattenoorlog ;
Galeomyomachie, yr., oorlog der katten
en muizen (comisch gedicht van den
Byzantijnschen schrijver en dichter Theodoros Prodromos, die in de eerste helft
der 12e eeuw n. C. leefde).
Galeone, yr. (Ital.), (Fr.) galion, (Eng.)
galleon, (D.) Galeone, (Sp.) galeon. Galjoen, groot schip dat vroeger door de
Spanjaarden gebruikt werd om goud en
zilver uit Mexico en Peru naar Spanje
te brengen.
Galeopithecus, m. (Gr.). Vliegende
aap (maki).
Galeotta, vr. (Ital.), (Fr.) galiote, (Eng.)
galiot, (D.) Galeot, (Sp.) galiota. Galjoot,
kleine gales.
Galerie, vr. (Fr.). Galerij; kunstverzameling ; mijngang; plaats voor toeschouwers en toehoorders ; in schouw-
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burgen plaatsen voor en boven de loges
(gaanderij).
Galerne, m. (Fr.). Koude noordwestenwind.
Oaleropie, vr. (Gr.). Het ziekelijke er
vroolijk uitzien.
Galerus, m. (Lat.). K egelvormige
muts.
Galet, m. (Fr. ; spr.: galee). Strandkei ;
draaischijfje, rolletje ; glaskoraal voor den
handel op de 'kust van Afrika.
Galetas, m. (Fr.; spr.: galta). Vliering.
Galette, yr. (Fr. ; spr. : galet). Ronde
platte koek ; scheepsbeschuit ; vlokzijde.
Galgaliel, (Hebr.). Vorst der zon.
Galgant, m. Oostindische plant.
Galimafree, yr. (Fr.). Overgeschoten
vleesch ; onsmakelijke kost.
Galimatias, m. (Fr.). Wartaal, onzin.
Galipot, m. (Fr.; spr.: galifio). Dennenbars, wit pik.
Gallacea salia, mrv. Galappelzure
zouten ; Gallaceum acidum, o., galappelzuur.
Gallae, mrv. (Lat.). Galappels.
Gallego, m. (Sp.; spr. : galjego). Galicier ; sjouwerman en waterdrager te
Lissabon ; noordwestenwind.
Gallert, m., Gallerte, yr. (D.). Gelatine,
dril, dikke lijm.
Galli, mrv. Priesters van Cybele (z. a.)
te Rome ; Galliamben, mrv., hunne
liederen.
Gallicinium, o. (Lat.). Hanengekraai,
het aanbreken van den dag.
Gallicisme, m. (Fr.). Eigenaardige Fransche uitdrukking; letterlijk uit het Fransch
vertaalde uitdrukking ; Gallicist, m., voorstander van den Franschen smaak in de
Spaansche letterkunde der i8de eeuw.
Gallicum fretum, o. (Lat.). Het Nauw
van Calais ; Gallicus morbus, venerische
ziekte ; — sinus, Leeuwengolf op de
zuidkust van Frankrijk; (Janie (Lat. Gallia),
Frankrijk ; Gallicaansch, wat de Catholieke kerk in Frankrijk betreft ; Gallicaan,
m., aanhanger van het gallicanisme ;
Oallicanisme, o., leer der Catholieke Kerb
in Frankrijk in tegenstelling met Ultramontanisme.
Gallinaceae, mrv. Hoenderachtige
vogels.
Galli°. Stadhouder van Achaje (Zie
Handelingen der Apostelen XVIII, 12-16);
Oallionisme, o., onverschilligheid op het
steak van de verscheidenheid der godsdiensten ; Gallionist. Zie Indifferentist.
Gallisme, o. Schedelleer van dr. Gall.
Oallo-Bataafsch. Fr.-Nederlandsch.
Gallomaan, m. (Lat.-Gr.). Blinde bewonderaar der Franschen ; Gallomanie,
yr., blinde bewondering van alles wat

Gallon
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Fransch is, overdreven zucht om de
Franschen na te volgen.
Gallon, (Eng. ; spr. : ghellun). Engelsche
maat = 4'/2 liter.
Gallophiel, m. Vriend der Franschen;
Gallophobe, m., vijand der Franschen ;
Gallophoble, yr., afschuw voor alles wat
Fransch is.
Gallus, m. (Lat.). Haan.
Galluszuur, o. Galappelzuur.
Galmei, o. Met ijzeroker vermengd zink.
Galoche, yr. (Fr. ; spr. : galosje). Overschoen; schoen waarvan het bovenste
gedeelte uit leer en de zool uit hout
bestaat.
talon, m. (Fr.). Gouden of zilveren
tres ; boordsel ; Galonneeren, met galon
versieren.
Galop, m. (Fr.). Het snelle met spronpn loopen van een paard ; Galopin, m.
(Fr. ; spr. : ghalopein), loopjongen, straatslijper ; Galoppade, yr., het springen in
het dansen ; Galoppeeren, met sprongen
loopen.
Galvani. Beroemd natuur- en geneeskundige (1737-1798) geboren. en gestorven
te Bologna, ontdekker van het galvanisme; Galvanisatie, yr., het bedekken van
ijzeren voorwerpen met een dunne laag
zink om ze voor oxydatie te beveiligen ;
toepassing van de door chemische werkingen voortgebrachte electriciteit ; Galvanisch, wat bet galvanisme betreft ;
Galvaniseeren, electriseeren door middel
van de kolom van Volta, spieren in beweging brengen gedurende het leven of
kort na den dood door middel van galvanische electriciteit, een kortstondig
schijnbaar leven geven ; Galvanisme, o.,
electriciteit die door de eenvoudige aanraking van twee verschillende metalen
ontstaat, electrisch verschijnsel dat in
het prikkelen der zenuwen en spieren
bestaat ; Galvano-caustiek, yr., heelkundige bewerkingen met behulp der elec.
trische warmte ; Galvano-magnetisme,
o., magnetische verschijnselen die door
toepassing van het galvanisme ontstaan ;
Galvanometer, m., werktuig om de kracht
van een galvanischen stroom te meten ;
Galvanoplastiek, yr., het opleggen van
een metalen laag op de een of andere
stof door middel van de kolom van Volta;
zij dient om voorwerpen te vergulden en
te verzilveren en ijzer te bronzen ; Galvanopunctuur = Electropunctuur ; Galvanoscoop, m., werktuig om de werkingen van het galvanisme waarneembaar
te maken ; Galvanotherapie, yr., toepassing van het galvanisme in de gen eesk unde.
Gam, o. Perzische lengtemaat.

Ganglie
Oamache, yr. (Fr. ; spr. : ghamazj).
Verouderd woord dat slopkous beteekent ;
Gamaschendienst, m. (D.), slopkousendienst, krijgsdienst in vredestijd waarbij
met kleingeestige strengheid op .niets beteekenende dingen gelet wordt.
Gamacho. Naam van een persoon uit
Don Quichotte (z. a.); Bruiloft van G.,
yr., overvloedige bruiloftsmaaltijd.
Gambade, yr. (Fr. ; spr. : gambaad).
Lucht-, bokkesprong; Gambadeeren, bokkesprongen maken.
Gambado, m. (Sp.). Stijgbeugel in den
vorm eener laars.
Lambe, yr. (Ital.). Knieviool, verouderd
muziekinstrument dat door de violoncel
vervangen is. Zie Viola di gamba.
Gambiet, o. (Fr.). Zet in het schaakspel bij het begin eener partij.
Gambrinus, m. (D.). Fabelachtige koning
aan wien de uitvinding van het bier toegeschreven wordt.
Gambusino, m. (Sp.). Goudzoeker.
Gambutta, yr. Bisschopsstaf.
Game, CEng; spr. : gheem). Spel; wild.
Gamelia, yr. (Qr.). Bijnaam van Hera
( Juno) als godin van het huwelijk; Oa=
melion, m., de aan de goden van het
huwelijk gewijde zevende maand van het
Attische jaar (einde Januari en begin,
Februari).
Gamin, m. (Fr. ; spr. : ghamein). Kwajongen.
Gamma, o. (Gr.). Naam van de derde
letter in het Grieksche alphabet ; toonladder.
Gammahars. Zie Colophonium.
Gammarograaf, m. (Lat.-Gr.). Beschrijver der kreeften; Gammarographie, yr.,.
beschrijving der kreeften; Gammaralogie, yr., kreeftkunde, kennis der schaaldieren.
Gamme, yr. (Fr.). Toonladder.
Gammon, (Eng. ; spr. : ghemmon). Gerookte ham ; triktrakspel (ook backgammon genoemd).
Gamologie, yr. (Gr.). Leer van bet
huwelijk, verhandeling over het huwelijk;
Gamonomie, yr., kennis der bruiloftsen huwelijksgebruiken.
Ganache, yr. (Gr. - spr.: ghanazj). Onderkaak van een paard ; domkop; oude sok.
Gandin, m. (Fr. ; spr. : ghandein). Modegek. Zie Dandy.
Ganeonen, mrv. (Lat.). Zwelgers,
brassers.
Ganga. Heilig water ; hazelhoen der
Pyr eneen.
Ganglie, y r. Zenuwknoop in de ingewanden ; Gangliitis, yr., ontsteking der
zenuwen; Ganglion, o. (Gr.), zenuwknoop;
Ganglionitis = Gangliitis.

Oangraena
Gangraena, yr. (Gr.). Koudvuur, afsterving,. verrotting ; Gangraeneeren, tot
koudvuur overgaan, afsterven ; Gangraenescentie en Gangraenosis, yr., neiging
eener ontsteking om tot koudvuur over
te gaan ; Oangraeneus, koudvuurachtig.
Gannet m. ( Jodenduitsch). Dief, schurk.
Oano, (Sp.: ik win). Uitdrukking in het
omberspel, die beteekent : laat mij den
slag, ik heb den heer.
Ganoiden, Ganoldei, mrv. (Gr.). Visschen met blinkende schubben.
Cause, yr. (Fr.). Boorlint, lus.
Gant, yr. (D.). Verkooping der in een
faillieten boedel aanwezige goederen;
Ganten, in veiling brengen.
Gant, m. (Fr.). Handschoen ; Gantelet,
m. (Fr.: spr.: ghantelee) met reepen ijzer
bekleedle handschoen, handschoenverband ;
Ganterie, vr., handschoenfabriek, handschoenenwinkel.
Canter, Gantner, m. (D.). Houten stellage om vaten op te leggen.
Gant-Haus, o. (D.). Verkoophuis ; -Meister, afslager ; — Mann, m., gefailleerde ; — -Masse, vr., failliete boedel;
pfleger (Zie Curator bonorum);
— -Register, o., inventaris van te verkoopen goederen.
Ganytnedes, m. (Gr.). Volgens de mytho logie een zeer schoone jongeling die bij
Jupiter als schenker dienst deed ; knaap
die zich tot het plegen van ontucht met
mannen leent.
(Ital.). Boeleerder ; Ganza,
Ganzo,
yr., boeleerster.
Gaon, m. (Hebr.), (mrv. Gaonint). Eig.
heerlijkheid, titel voor Joodsche geleerden.
Garage, m. (Fr.; spr.: gharaazje). Het
in veiligheid brengen; het rangeeren op
spoorwegen; berg- en bewaarplaats voor
automobielen en fietsen.
Caramond of Garmond. Soort van
drukletter.
Oarance, vr. (Fr.). Meekrap; Garanceeren, met meekrap verven; Garancine,
yr., de uit meekrap verkregen kleurstof.
Garant, m. (Fr. ; spr.: gharan). Borg;
Garandeeren, waarborgen ; Garantie,
yr. (Fr.) garantie, caution, (Eng.) guaranty,
(D.), Biirgschaft, (Ital.), garanzia, (Sp.),
garantia, waarborging.
Carbin, m. (Ital.). Zuidwestenwind.
Garbo, m. (Ital.). Welvoegelijkheid,
hupschheid.
Carbon, m. (Fr.). Mannetjespatrijs.
Garbure, vr. (Fr.). Broodsoep met kool
en spek.
Oarce, vr. (Fr.). Lichtekooi, slet.
Garcinia. Plantensoort uit de familie
der Guttiferen.
Garcon, m. (Fr. ; spr.: gharson).
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Jongen, knaap ; kelner, koffiehuisbediende ; vrijgezel ; knecht; Garconnare, vr.,
(spr. gharsonjeer), woning van een vrijgezel, meisje dat gaarne met jongens
stoeit.
Garde, yr. (Fr.). Bewaking, wacht ;
gevest; — du corps, lijfwacht ; — civique,
burgerwacht, schutterij in Belgic ;
municipale of republicaine, bereden politie
te Parijs; — mobile, landweer Frankrijk
tot 1871; — -robe, kleerkast.
Garde, m. (Fr.). Bewaker, wachter ;
— -barriêre, baanwachter op een spoorweg ; — -chasse, koddebeier • — -cote,
kustwachter; -crone,, spatbord,
'
spatleder ; — -feu, vuurhaardhekje ; — -fou,
leuning; — -magasin, onverkocht artikel ;
— -main, onderlegger ; — -malade, ziekenoppasser; — -manche, morsmouw ; —
-manger, vliegenkast;— -meuble bergplaats voor huisraad ; — -noble, adellijke
lijfwacht van den paus ; — -vue, oogscherm.
Gardiaan, m. Opzichter in een klooster.
Gardine, vr. (D.). Gordijn ; GardinenPredigt, yr. bedpredikatie, bedsermoen.
Care! (Fr:). Ga uit den weg! Van onderen ! Opgepast ! als znw. spoorweg.
station, (Eng.) station, (D.) Bahnhof, (Ital.)

stazione, (Sp.) estaci6n.
Garenne, yr. (Fr.). Afgesloten jachten vischplaats.
Gargalisme, o. (Gr.). Het kittelen.
Gargarisatie, yr. (Gr.). Het gorgelen;
Oargariseeren, gorgelen ; Gargarisma,
o., water om te gorgelen.
Gargol, (Eng.). Varkensziekte.
Gargotage, m. (Fr. ; spr.: gharghotaazje). Slechte kost, poespas; Gargote,
yr., gaarkeuken ; Gargoteeren, in een
gaarkeuken eten, op een onzindelijke
manier eten ; Gargotier, m., gaarkok.
Gargouille, yr. (Fr. ; spr.: gharghoelje).
Gedeelte eener dakgoot waar het regenwater naar beneden valt.
Gargousse, yr. (Fr. ; spr. : gharghoes).
Kardoes; Gargoussiére, yr., kardoezenzak.
Garibaldi, m. Hoed met breeden slappen rand, zoo genoemd naar den Italiaanschen patriot van Bien naam (18o7
—1882).
Garnacha, yr. (Sp.). Roode wijn.
Garneeren, (Fr.). Bezetten, versieren ;
opwerken ; opvullen ; Garneering, yr.,
versiering, opwerking, stoffeering.
Garnet, (Eng.). Scheepstouw voor het
laden en lossen.
Garni, m. (Fr.). Huis waarin gemeubileerde kamers verhuurd worden.
Uarniec, m. Russische en Poolsche
vochtmaat.
Garnisaire, m. Soldaat die ingekwar-

Oarnison
tierd wordt bij lieden die hun belasting
niet betalen.
Oarnison, yr. (Fr.; spr. : gharnizon).
Garnizoen, militaire bezetting.
Garnituur, yr. (Fr.). Belegsel, versiersel ; toebehooren ; rij ingezette tanden ;
Garniture de cheminee, schoorsteenmantelgarnituur (pendule met coupes).
Gam, o. Onecht aloehout.
Oarrocho, m. (Sp. ; spr. : garrotsjo).
Lans die bij stierengevechten gebruikt
wordt.
Carrot, m. (Fr. ; spr. : gharro). Schoft
van paarden, ezels, enz. ; heelkundig instrument om aders samen te drukken ten
einde verbloeding te voorkomen.
Garrotte, vr.( Fr.). Doodstraf in Spanje
door middel van een ijzeren halskraag
welke dichtgeschroefd wordt ; worging.
Garrotteeren, (Fr.). Iemand bijna doen
stikken door hem een riem met een gesp
zonder tong om den hals te werpen en
dien riem dicht te trekken ; deze riem
heet in het bargoensch pêre Francois
naar den diet die hem het eerst gebruikt
heeft ; Garrotteur, m., straatdief die op
bovenstaande wijze zijn slachtoffer besteelt.
Garruliteit, vr. (Lat.). Babbelachtigheid ; Garruleus, babbelziek.
Garrulus, m. Meerkol, ekster ; -- infaustus, ongeluksvogel (volgens het bijgeloof dat zijn dwars over den weg
vliegen een ongeluk voorspelt).
Garter, (Eng. ; spr. : ghaatur). Kouseband (Zie Order) ; eerste wapenkoning in
Engeland.
Carus. Maagelixir.
Garzette, yr. (Fr.) = Aigrette.
Gas, o. (Waarschijnlijk van het Nederlandsche woord geest, het woord is in
de eerste helft der i7de eeuw door Van
Belmont, die een Vlaming was, gemaakt.)
Luchtvormige vloeistof ; lichtgevende stof
die bij de ontbinding van steenkool door
middel van verhitting ontstaat; gas acidi
carbonici, koolzuur; — acidi muriatici,
chloorgas; — azoticum, stikstofgas; —
hepaticum, zwavelwaterstof ; — hydrogenium, waterstofgas.
Gascogne, yr. (Fr.; spr.: ghaskonje).
Voormalige provincie in het zuidwesten
van Frankrijk ; Oascon, m., Gascogner ;
Gasconnade, vr., snoeverij, ophakkerij ;
Gasconneeren, het Fransch uitspreken
op de wijze der Gasconjers, snoeven,
opsnijden.
Gassendi. Fran sch wijsgeer (1592-1655).
Gasteralgie, yr. (Gr.). Maagpijn; Oasteranax, m., werkzaamheid der maag
bij de spijsvertering ; Oasteremphraxis,
yr., overlading der maag ; Oasteropoda
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= Gastropoden; Oasteropterygli, mrv.,
met buikvinnen (van visschen).
Gastereeren en Gastreeren. Smullen.
Oastonadas, mrv. (Sp.). Ruwe witte
suiker.
Oastranabole, (Gr.). Braking, bet uitgebraakte; Oastranax = Oasteranax;
Oastrenterisch, wat de maag en darmen
betreft; Oastrenteritis, yr., ontsteking
van de maag en darmen ; Gastrenteromalaxie, yr., verweeking van de maag
en darmen ; Oastrepathisch, wat de maag
en lever betreft ; Gastrepatitis, yr., maagen leverontsteking; Oastricisme, o., neiging om de oorzaak der ziekten uit de
gesteldheid van de maag te verklaren ;
Gastriliquor, m., maagsap ; Oastrilogie,
vr., het buikspreken; Gastriloog, m.,
buikspreker; Oastrimarg, m., veelvraat;
Oastrimargie, yr., vraatzucht ; Gastrisch,
wat de maag of den buik aangaat ; Gastrisch systeem, o., alle organen die met
de spijsvertering in verband staan ; Oastrisme, o., overlading der maag, vuile
maag; Gastritis, yr., ontsteking van het
slijmvlies der maag; — muscularis, spierpijn in den hartkuil.
Castro. Woord dat van het Grieksch
gaster, yr., (buik, maag) gemaakt is en
in de geneeskunde in vele samenstellingen
gebruikt wordt.
Gastrobrosis, doorboring der maag; Gastrocarditis, yr., maag- en hartontsteking;
Oastrocolisch, wat de maag en den kronkeldarm betreft; Gastrocolitis, yr., ontsteking van de maag en den kronkeldarm ; Oastrocele, yr., maagbreuk ; Gastrocystitis,
vr., ontsteking van de maag en de waterblaas ; Gastroduodenaal, wat de maag
en den twaalfvingerigen darm betreft;
Gastrodynie, vr., maagpijn ; Oastroepiploisch, wat de maag en het darmnet
betreft ; Gastrolater, m., degene die van
zijn buik een afgod maakt ; Gastrolatrie,
yr., verafgoding van den buik ; Gastroliet,
m., maagsteen; Gastrolithiasis. yr., maagsteenziekte ; Gastrologie, yr., kennis der
maag; Gastromalacie, yr., maagverweeking ; Oastromanie, yr., overdreven
lust om lekker te eten en te drinken ;
Gastrometrotomie, yr. (Zie Hysterotomie en Caesarea sectio); Oastronephritis, yr., maag- en nierenontsteking;
Oastronomie, vr., kunst van lekker eten
en drinken, hoogere kookkunst; Gastronoom, fijnproever, lekkerbek (Zie Gourmet); Gastropancreatitis, yr., maag- en
alvleeschklierontsteking ; Gastropathie,
yr., maaglijden; Gastropericarditis, yr.,
ontsteking van de maag en den hartzak ;
Oastroperitonitis, yr., maag- en buikvliesontsteking ; Oastropharyngitis, yr.,

Gate
maag- en slokdarmontsteking; Castrophilus, m., liefhebber van lekker eten
en drinken ; Gastrophthalmie, vr., oogontsteking die uit het onderlijf voortkomt;
Gastrophthisis, yr., buiktering ; Castropoden, slijmdieren die op hun buik
voortkruipen, b.v. wormen en slakken ;
Gastrorrhagie, yr., bloedbraken, maagbloeding; Gastrorrhoe, yr., diarrhee ;
Gastroseisis, yr., maagschudding ; Gastrosis, maagziekte ; Gastroscopie, yr.,
onderzoek van het onderlijf ; Gastrosplenitis, yr., maag- en miltontsteking ;
Gastrostenosis, yr., vernauwing der
maag; Gastrotomie, yr., het opensnijden
van den buik ; Gastroiiretritis, yr.,
maag- en urineleidingontsteking ; Castrozoen, mrv., buikdieren.
Gate, (Eng.; spr. : geet). Poort, opening.
Gate-metier, m. (Fr. ; spr. : ghaatmeetiee). Marktbederver, onderkruiper ;
knoeier.
Gattine, yr. (Fr.). Ziekte der zijdewormen.
Gauche, (Fr.; spr. : ghoosj). Links ;
onhandig ; Gaucherie, yr. (spr.: ghoosjerie), linkschheid, onhandigheid.
Gaucho, m. (Sp.; spr.: gautsjoo). Afstammeling van Spanjaarden en PampasIndianen ; in Argentinie iemand die zich
op veeteelt toelegt.
Gaudeamus igitur, (Lat.). Laat ons
dus vroolijk zijn (beginwoorden van een
oud studentenlied) ; Gaudeeren, zich verheugen, zich verlustigen ; Gaudium, o.,
vreugde, verlustiging.
Gaufrage, m. (Fr.; spr. : ghoofraazie).
Het drukken van figuren op papier en
andere stoffen door middel van daarvoor
vervaardigde ijzers; Gaufre, yr. (spr.:
ghoofre), wafel, honigraat; Gaufreeren,
figuren op papier en andere stoffen
drukken; Gaufrier, m., wafelijzer ; Gaufroir, m., gaufreerijzer.
Gausapum, o. (Lat.). Dikke, ruige
wollen stof waaruit kleederen en lakens
werden vervaardigd.
Gave, m. (Fr.). Riviertje dat op de
Pyreneen ontspringt.
Gavette, yr. (Fr.). Staaf goud waarvan
gouddraad getrokken wordt.
Gavial, m. Krokodil in de monden van
den Ganges.
Gavotte, yr. (Fr.). Deftige dans.
Gaze, vr. (Fr.). Gaas ; Gazeeren, met
gaas overtrekken, bewimpelen, bemantelen, verbloemen, in een gasvlam zengen.
Gazeificatie, yr. (Fr.). Het in gasvorrnigen toestand brengen; Gazeiforme,
gasvormig; Gazeux, gasachtig (Zie Limonade); Gazier, m., werkman in een
gasfabriek, gasfitter, aanlegger van gas-
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leidingen ; Gazogene, m., toestel om
spuitwater te maken ; Gazometer, m.,
gashouder (het Nederlandsche gasmeter
wordt in het Fransch vertaald door
compteur); Gazometrie, vr., kunst van
gassen te meten.
Gazelle, yr. (Perzisch). Soort van
antilope (z.a.).
Gazetier, m. (Fr.; spr. : gaaztjee).
Courantier ; Gazette, yr., courant, dagblad.
Gazon, m. (Fr.). Graszode ; Gazonneeren, met graszoden bekleeden.
Gazophylacium, o. (Gr.). Schatkamer ;
in de middeleeuwen bewaarplaats der
oblaties in de kerken.
Gazpacho, m. (Sp.). Soort van soep
van brood, komkommers, knoflook, azijn,
olie en water.
G. B. and I. = Great Britain and
Ireland. Groot-Brittanie en Ierland.
G. C. B. = Grand Cross (of the)
Bath. Grootkruis der Bathorde.
Gea. Zie Gaea.
Gebel = DsjebeI.
Geber, m. Perzische priester der vuuraanbidders (Parsen).
Gecko, m. Soort van hagedis.
Gedal, m. (Turksch). Oorlog op den
weg Gods, d. i. tegen de ongeloovigen,
Gedekli, mrv. (Turksch). Eerewacht
te paard van den sultan.
Gefe politico, m. (Sp.). Rege eringsambtenaar.
Gefion, yr. In de Noorsche godenleer
een maagdelijke godin.
Gehenna, 0. (Hebr.). Dal van Hinnom
bij Jeruzalem waar eens kinderen aan
den zonnegod Moloch geofferd werden ; hel.
Geira, yr. (Port.). Vlaktemaat.
Geiser, m. Bron met kokend water
op I Jsland.
Gel, m. (Fr.; spr. : zjel). Vriezend weder;
Gelable, wat bevriezen kan.
Gelasia, yr. en Gelasius, m. De glimlachende, vriendelijke ; Gelasinen (gelasini
denies), mrv., voortanden die bij het
lachen zichtbaar worden ; Gelasma, o.
(Gr.), het krampachtig gedwongen lachen.
Gelatine, yr. (Fr.; spr.: zjelatien). Stof
die in den vorm van gelei uit beenderen
van dieren getrokken wordt; Gelatineus,
geleiachtig.
Geldaristocratie, yr. (Ned.-Gr.). Heerschappij der rijken, der geidmannen.
Gelee, yr. (Fr.; spr.: zjelee). Vorst (vriezend weder); gelei.
Gelidus, (Lat.). I Jskoud ; Geliditeit, yr.,
strenge koude.
Geloscopie, yr. (Gr.). Nasporing en
waarneming van het lachen.
Gemara, (Hebr.). Verklaring der Joodsche wetten; tweede deel van den

aemelliones

Talmud, commentaar op de Mtschna (z. a.).
Oemelliones, mrv. (Lat.). Metalen kruiken ten gebruike der priesters om hun
handen te wasschen.
Gemet, o. Vlaktemaat in de provincie
Zeeland.
Geminatie, yr. (Lat.). Verdubbeling,
paarsgewijze plaatsing ; Gemineeren, verdubbelen ; Gemini, mrv., tweelingen (sterrenbeeld in den Dierenriem) (Zie Castor
en Pollux); aemipunctus, m., dubbele
punt.
Lemma, vr. (Lat.). Knop; edelgesteente ;
sterrenbeeld der eerste grootte in de
Kroon, aemmatie, yr., het knoppen krijgen, uitloopen.
(lemonlae scalae, mrv. (Lat.). Trap
te Rome aan den Capitolijnschen heuvel
waar langs de lijken der terechtgestelde
misdadigers met haken naar beneden
werden gesleept om vervolgens in den
Tiber geworpen te worden.
aemursa, yr. (Lat.). Eksteroog tusschen
de teenen.
Gen. = Genetivus = Genus.
tenant; (Fr. ; spr. : zjeenan). Hinderlijk,
lastig.
Gendarme, m. (Fr.; spr.: zjandarm).
Soldaat die met de politie in het leger
belast is (marechaussee), rijksveldwachter;
'Gendarmerie, yr., korps gendarmen;
kazerne der gendarmen.
Cale, yr. (Fr.; spr. : zjeen). Hinder,
overlast, dwang; geldgebrek.
aenealogie, vr. (Gr.). Geslachtskunde;
geslachtslijst, stamboom ; aenealogisch,
geslachtkundig; Genealogist en aenealoog, m., geslachtkundige.
aeneanomie, yr. Hypothetische natuurwet omtrent de overerving van lichamelijke en geestelijke eigenschappen.
Geneanthrople, vr. (Gr.). Voortbrenging
van menschen.
aeneeren, (spr.: zjeneeren). Hinderen,
kwellen, in verlegenheid brengen, dwang
aandoen.
aeneraal, (Lat.). Algemeen; als znw.
bevelhebber van een legerkorps ; Generaaat, o., waardigheid van generaal, geneaalsrang; Generaal-majoor, m., bevelhebber eerier brigade (z.a.); aenarale,.vr. (Fr.),
generaalsvrouw, generaalmarsch; General
en chef, m., opperbevelhebber ; aeneralissimus, m., opperveldheer; aeneralisatie, yr., algemeenmaking; aeneralin
eeren, algemeen maken; aeneralitelt,
yee
r., algemeenheid, algemeen begrip, in
het Frankrijk van vôör 1789 een provincie
.die door een intendant bestuurd werd ;
Generaliteltslanden, mrv., in de Republiek der Vereenigde Nederlanden die
landstreken welke als veroverd gebied
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beschouwd en niet in de Staten-generaal
vertegenwoordigd werden (Noordbrabant,
Zeeuwsch of Staats-Vlaanderen, gedeelten
van Limburg); General-Superintendent,
m. (D.), opziener in de Evangelische kerk
in Duitschland; aeneratim en Generaliter,
in het algemeen.
aeneratie, yr. (Lat.). Voortbrenging,
voortteling; vorming, ontstaan; menschenleeftijd, alle menschen die in denzelfden
tijd leven, geslacht (afstammelingen);
aeneratief, wat de voortplanting betreft;
Generator, m., voortbrenger, stamvader,
stoomketel, (voortbrenger van den stoom);
aeneratrix, yr., voortbrengster ; Oeneratio aequivoca, yr. (Lat.), voortplanting
zonder zaad en kiem ; aenereeren, voortbrengen, doen ontstaan ; aenerisch, wat
het geslacht betreft ; Generis communis,
van twee geslachten (mannelijk en vrouwelijk) ; — feminini, van het vrouwelijk
geslacht ; masculini, van het mannelijk
geslacht ; — neutrius, van het onzijdig
geslacht; — omnis, van alle geslachten.
Oenereus (Fr.). Edelmoedig, mild ;
aenerositeit, vr., edelmoedigheid, mildheid ; aeneroso, (Ital.), deftig, edel.
Genesis, Genese, yr. (Gr.). Ontstaan,
wording, schepping; naam van het eerste
boek van het Oude Testament waarin
de schepping beschreven wordt; aenesimantle, vr., waarzeggerij uit omstandigheden bij de geboorte ; aenethllacum,
o., verjaarsgedicht ; Genetisch, wat het
ontstaan betreft, wat de ontwikkeling
verklaart ; aenetivus of aenetief, m.
(Lat.), tweede naamval ; aenetrlx, yr.
(Lat.), voortbrengster, moeder (bijnaam
van Venus).
aenette, yr. (Fr.). Turksch paardengebit met een ring in plaats van een
kinketting ; genetkat (dier dat op een
marter lijkt).
Genevrette, yr. (Fr.; spr.: zjenevret).
Jeneverbessenwijn.
Geniaal. Door het genie ingegeven,
vernuftig, oorspronkelijk, scheppend.
aenialiteit, yr. Vermogen om iets
nieuws te vinden, oorspronkelijkheid.
aeniculatie, yr. (Lat.). Het knielen.
Genie, o. (Fr.). Vernuft, aangeboren
geestelijke begaafdheid, uitnemend verstand, scheppingskracht; persoon die deze
eigenschappen in hooge mate bezit; aard,
karakter; genie de la langue, taaleigen.
unde;
Genie, yr. (Fr.). Vestingbouwk
Genietroepen, mrv., troepen die dienen
om vestingen te bouwen, versterkingen
op te werpen, enz.
Genloglossus, m. (Gr.). Tongspier.
Genlographle, vr. (Lat.-Gr.). Bentrijving der geesten.
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Geniohyoides, m. (Gr.). Tongbeenspier ; Geniopharynx, yr., spier aan de
opening van den slokdarm.
Genion, o. (Gr.). Kin.
Genip, y r. Middel om de maag te
versterken.
mrv. (Lat.). Teeldeelen ;
Genitalis dies, m. (Lat.), verjaardag ;
Genitor, m. (mr y . Genitores), voortbrenger ; Genituur, yr., voortbrenging.
tienius, m. (Lat.) (mrv. Genii). Beschermgeest, beschermengel; engelengesaeculi, tijdgeest.
daante ;
Gennah, o. (Arab.). Paradijs der Mohamedanen.
Genista alba = Cytisus albus.
Genou, m. (Fr. ; spr. zjenoe). Knie ;
kaalkop ; Genouilare, yr., kniestuk (gedeelte van de wapenrusting van een
ridder); knieleder, kniekous ; kap eener
rijlaars.
Genoveva, vr. (Ital.). Levenwekster.
Genovine, yr. (Ital.). Genueesche gouden munt.
tienre, m. (Fr. ; spr.: zjanre). Geslacht,
soort ; schrijftrant ; wijze van schilderen;
tlenrebild, o. (D.), voorstelling eener
handeling uit het dagelijksch leven op
letterkundig gebied of op dat der schilderkunst.
liens, yr. (Lat.). Stam, geslacht ; in
het Rome der oudheid alle personen die
denzelfden geslachtsnaam voeren.
(lens d'armes, mrv. (Fr. ; spr. : zjandarm). Fransche cavalerie in de middeleeuwen.
(lentil, (Fr. ;' spr. : zjantie). Aardig,
lief ; van adellijke afkomst.
Gentile, o. (Lat.). Plaats van afkomst,
van oorsprong ; Gentiles, mrv., zip die
tot een Bens behooren ; heidenen.
aentilhomme, m. (Fr.; spr.; zjantteome),
Gentil'uomo, m. (Ital.). Edelman.
Gentiliteit, yr. (Lat.). Heidendom.
Oentillesse, yr. (Fr. ; spr. : zjanttelies).
Liefheid, aardigheid.
Gentleman, m. (Eng. ; spr. : dzfrntlemen). Fatsoenlijk man, beer; Gentlemanlike (spr. dzjentelmenlijk), zooals een
fatsoenlijk man past.
Oentoo, m. (Eng. ; spr. : dzjentoe).
Hindoe.
Gentry, (Eng.; spr. : dzjentrie). Middenstand ; lagere adel.
Genu, o. (Lat). Knie ; Genuaal, wat
de knee betreft ; Genuale, o., knieband ;
Genuculatie en Genuflexie, yr., kniebuiging.
Genuien, (Lat.). Echt, onvervalscht ;
fienuiniteit, yr. echtheid.
Genus, o. (Lat.). Geslacht. Zie Generis.

Genyantralgie, yr. (Gr.). Pijn in de
mondholte.
Oeobiologle, yr. (Gr.). Leer van het
leven der aarde.
Geoblasten, mrv. (Gr.). Planten wier
zaadlobben bij het kiemen in den grond
achterblijven.
Geocentrisch, (Gr.). Wat het middelpunt der aarde betreft ; van uit het middelpunt der aarde beschouwd.
Geochosie, yr. (Gr.). Het met aarde
bestorten.
Geocycliek, yr. of Geocyclon, o. (Gr.).
Toestel die dient om de beweging der
aarde rondom de zon voortestellen • Geocyclisch, die beweging voorstellend.
Geode, m. Holle kiezelsteen.
Geodesie, yr. Aardmeting ; kunst om
met de grootste nauwkeurigheid gegevens
voor het in kaart brengen van een land
te verzamelen ; landmeetkunde.
Geodynamiek, yr. (Gr.). Leer der krachten die in de aarde werken.
Geogenie = Geogonie.
Geochosie, yr. (Gr.). Leer van de samenstelling der aardkorst en der gesteenten ; Geognost, m., degene die de geognosie beoefent; Geognostisch, wat deze
wetenschap betreft.
Geogonie, yr. (Gr.). Leer van het ontstaan en de vorming van den aardbol;
Geogonist, m., beoefenaar der geogonie.
Geograaf, m. (Gr.). Beschrijver van het
aardrijk, aardrijkskundige; Geographie,
yr., beschrijving van het aardrijk, aardrijkskunde ; Geographisch, wat de aardrijkskunde betreft.
Geologie, yr. (Gr.). Aardkunde, natuurlijke geschiedenis van den aardbol, kennis van den vorm der aarde en der aardlagen ; Geologisch, wat de aardkunde
betreft ; Geoloog, m., beoefenaar der
aardkunde.
Geomant, m. (Gr.). Waarzegger uit
aarde of zand; Geomantie, yr., waarzeggerij uit aarde of zand ; Geomantisch,
wat deze waarzeggerij betreft.
Geometer, m. (Gr.). Landmeter; Geometric, vr., meetkunde; Geometrisch,
meetkunstig.
Geomontographie, yr. Kunst om uit
papier in verschillende kleuren gedrukte
reliefkaarten te vervaardigen.
Geomoren, mrv. (Gr.). In het Athene
der oudheid landbouwers, grondeigenaars.
Geomorphologie, yr. (Gr.). Leer van
de gesteldheid der aarde in verschillende
tijdperken.
Geonoma. Plantensoort uit de familie
der palmen.

Oeonomie, yr. (Gr.). Kennis van de
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eigenschappen van bouwland ; Geonoom,
m., landbouwkundige.
Geophaag, m. (Gr.). Aardeter ; Geophagie, yr., het eten van aarde.
Geophiel, m. (Gr.). Beminnaar der
aarde (klasse der Gasteropoden).
Geophysica, yr. (Gr.). Leer van de
natuurkundige verschijnselen in het inwendige der aarde.
Geophyt, o. (Gr.). Plant die op aarde
groeit.
Geoponica, mrv. (Gr.). Geschriften over
den landbouw = Georgica; Ceoponie,
yr., bewerking van den grond.
Georama, o. (Gr.). Holle bol die een afbeelding der aarde bevat, zoodat de toeschouwer die in het midden van dezen
bol geplaatst is, een overzicht der geheele
aarde krijgt.
Georg, m. (Gr.). Landbouwer.
George d'or, m. Hannoversch geldstuk
=19
Georgia Augusta, vr. De door George
August gestichte universiteit Gottingen.
Georgica, mrv. (Gr.). Gedichten die op
het landleven en den landbouw betrekking
hebben (Zie Vergilius).
Georgophiel, Georgophilos, m. (Gr.).
Lief hebber van den landbouw.
Geosaurus. Voorwereldlijke hagedis.
Geoscopie = Geomantie.
Oeostatiek, yr. (Gr.). Leer van het
evenwicht der aarde en der vaste lichamen.
Geothermometer, m. Werktuig om
de warmte der aarde te meten.
Geotomie, vr. (Gr.). Indeeling der
aarde.
Gepard, m. Indisch roofdier van het
kattengeslacht (felis jubata).
Gerada of Gerade, yr. Het huisraad
dat na den dood van den man aan de
vrouw toekomt.
Geraniet, o. Versteening die op de
oogen van een kraanvogel gelijkt.
Geranium. Kraanvogelbek ; kraan om
te laden en te lossen.
Gerant, m. (Fr. ; spr. : zjeeran), (Eng.)
manager, (D.) Geschtiftsfiihrer, (Ital.) gerente, gestore, (Sp.) gerente. Bestuurder
eener vennootschap ; verantwoordelijke
redacteur van een dagblad of een tijdschrift ; Gerance, yr., bestuur.
Gerbe, yr. (Fr. ; spr.: zjerb). Schoof,
garve; — de feu, vuurbundel, bundel
vuurpijlen.
Cerbeleeren. Koopwaren zuiveren van
alles wat ze verontreingt; Gerbeleerder,
m., beambte der Oostindische Compagnie
die met die zuivering belast was.
Gerda of Gerdur, yr. In de Noorsche
mythologie de godin der schoonheid,
gemalin van Freir.

Gerundium
Ceretti, (Ital.). Koperen munt = f o.2o5 .
Cergo, o. (Ital.). Dieventaal.
Gerhard, m. (Oudduitsch). Die bekwaam
is in het gebruiken der speer.
Gerlinde, yr. (Oudduitsch). Speerslang,
d. i. degene die met haar speer wonden'
toebrengt.
Germaan, m. Duitscher ; Germaansch,
Duitsch.
Germani, mrv. (Lat.). Voile broeders
en zusters.
Germania, yr. Duitschland ; Germaniseeren, verduitschen, Duitsch maken ;
Germanisme, o., eigenaardige Duitsche
uitdrukking, letterlijk uit het Duitsch
vertaalde uitdrukking ; Germanist, m.,
beoefenaar van het Duitsche recht of
van de Duitsche taal; Germanistiek,
yr., wetenschappelijke beoefening der
oude Duitsche taal en letterkunde, oudheidkunde van Duitschland; Germanistisch, wat deze betreft.
Germaniteit, yr. (Lat.). Verwantschap.
Germanomanie, yr. (Lat.-Gr.). Het
dwepen met alles wat Duitsch is; Germanophiel, m., vriend der Duitschers ;
Germanophoob, m., degene die een afkeer heeft van alles wat Duitsch is ;
Germanophobie, vr., vrees voor en afkeer van de Duitschers.
German silver, (Eng. ; spr.: dzjurmen).
Nieuwzilver, mengsel van koper, zink en
nikkel.
Germen falsum, (Lat.). Vleeschklomp,
maankalf.
Germinal, m. (Fr. ; spr. : zjermienal).
In den republikeinschen kalender kiemmaand (21 Maart tot 19 April); Germinatie, yr. (Lat.), ontkieming ; Germina=
tief, kiemend ; Germineeren, ontkiemen ;
Germiniparie, yr., voortplanting door
kiemen of uitspruitsels.
Gerocomie, yr. (Gr.). Gezondheidsreer
ten dienste van bejaarde lieden.
Gerold, Gerald, m. (Oudduitsch).
Speerdrager.
Geron, m. (Gr.). Oudste, senator; Gerontisme, o., verzwakking van het verstand
tengevolge van den ouderdom, sufheid ;
Gerontocomion, o. (Gr.), oudemannenhuis, bestjeshuis ; Gerontocratie, yr.,
regeering door een raad der ouden ,
Gerontoxon en Gerotoxon, o., grijsaardsboog, halfcirkelvormige verduistering van het hoornvlies.
Cerra, yr. (Sp.; spr. : dsjerra). Vochtmaat op Minorca.
Gertrud, y r. (Oudduitsch). Geertruida,
degene die met de speer strijdt.
Gerundium, o. (Lat.). Naam van de
verbogen naamvallen van de onbepaalde
wijs van het werkwoord in de Latijnsche

Gerusia
grammatica; Gerundivum, o. (Lat.), adjectivische vorm bij het Grieksche en
het Latijnsche werkwoord, welke aangeeft, dat de handeling, die het werkwoord aanduidt, verricht moet worden.
Gerusia, yr. (Gr.). Raad der ouden ;
raad van state in het hedendaagsche
Griekenland.
Gervais, m. (Fr.; spr.: zjervee). Gervasius.
Geryon, m. Volgens de Grieksche
mythologie een Spaansche reus met drie
lichamen, die veel rundvee bezat en door
Hercules gedood werd.
,Gesneria. Plantensoort uit de familie
der Gesneraceen, bignonia (z. a.).
Gespanschap, o. = Graafschap of comitaat in Hongarije.
(testa, mrv. (Lat.). Daden, handelingen;
krijgsdaden ; rechtszaken; Gesta Romanorum ; het oudste sprookjesboek der
middeleeuwen, waarschijnlijk in de 13e
en 14e eeuw n. C. door geestelijken geschreven ; aldus genoemd omdat vele
er in voorkomende legenden en anecdoten
aan de geschiedenis der Romeinsche
keizers ontleend zijn.
Gestatie, yr. (Lat.). Het dragen, de
houding; zwangerschap.
Geste, m. (Fr.; spr: zjest). Beweging,
gebaar.
Geste, yr. (Fr.). Middeleeuwsch heldendicht.
Gesticulatie, yr. (Lat.). Gebarentaal ; beweging der handen bij het spreken; Gesticulator, m., spreker of redenaar die gebar en maakt ; Gesticuleeren, bewegingen
met de handen maken bij het spreken.
Gestie, vr. (Lat.). Bestuur, beheer ;
°esti° pro herede, het zich als erfgenaam gedragen, het stilzwijgend aanvaarden van een erfenis ; Gestor, m.,
drager, beheerder, bestuurder.
nestus. Zie Geste.
Gettatore, m. (Ital.; spr. : dsjettatore).
Iemand met een boozen blik, d.i. het
vermogen om degenen die men aankijkt
ongelukkig to maken = Jettatore.
Geuges, mrv. Dwergen die tot vermaak
van den sultan dienen.
Oeumatiek, yr. (Gr.). Kennis van hetgeen smakelijk is.
Geus, m. (Fr.). Bedelaar, schooier ;
tegenstander der Spaansche heerschappij
in de Nederlanden in de laatste helft der
i6e eeuw ; scheldnaam voor Protestant.
Oeusiodysphorie, yr. (Gr.). Pijnlijke
prikkeling van den smaak ; Geusionosus,
m., ziekte van den smaak ; Oeusis, yr.,
het proeven ; Geustiek = Geumatiek;
Geustisch, wat den smaak betreft.
Oeza, (Arab.). Krijgstocht, vooral tegen
de ongeloovigen.
B* E, Handbook.

481

Gigot
°hamar, m. (Arab.). Roode wijn in
het Oosten.
°hark. Beste soort aloehout.
Ghasel, o., Oostersch lyrisch gedicht
dat uit tweeregelige coupletten bestaat.
Ghats, mrv. Indische bergpassen.
Ohawasi, mrv. Zigeuners in het Oosten.
Ohazi, m. (Arab.). Held die tegen de
ongeloovigen strijdt ; Ohazidsja, m., heilige oorlog tegen de ongeloovigen.
Ghetto, o. (Ital.). Jodenwijk.
Ghilams, mrv. Chineesche zijden stoffen.
Ghiribizzi, mrv. (Ital.). Snelle overgangen, sprongen.
Ghol of °hoe!, m. Booze geest, soort
van weerwolf.
°hum. Looden noodmunten in Turkije.
Giallo, (Ital. ; spr. : dsjalloo.). Bleekgeel ;
— antico, oudgeel, geelachtig marmer ;
Giallorino, m., geelaarde, Napelsch geel.
Giangurgulo, • m. (Ital. ; spr. : dsjangoergoelo). Staande rol van den vrijpostigen boer op het Italiaansch tooneel.
Giarre. Vochtmaat op de Ionische
eilanden.
Giaur, m. (Turksch). Ongeloovige.
Gibbet, m. (Eng. ; spr. : dzjibbit). Galg.
Gibbon of Golok, m. Groote langarmige Indische aap.
Gibbosus, (Lat.). Bultig, knobbelig ;
Gibbosifolisch, met bultige bladeren ;
Gibbositeit, yr., bult, bochel, uitwas ;
Gibbositas cariosa, kanker in de ruggewervels.
Gibeciere, vr. (Fr. ; spr. : zjiebsieer).
Beugel—, herders—, weitasch ; goocheltasch.
Gibellijn, m. Aanhanger der Hohenstaufen en tegenstander der Welfen; het is
het Italiaansche woord voor het Duitsche
Waiblingen (stamslot der Hohenstaufen).
Gibelotte, yr. (Fr.; spr. : zjieblot).
Gestoofd konijn ; ragout van konijnenvleesch.
Gibus, m. (Fr.; spr. : zjiebuus). Hoed
die opgevouwen kan worden.
Gig, (Eng. ; spr. : ghig). Licht rijtuig
met twee widen en door een paard getrokken = Carriole; lichte sloep ; kleine
harpoen.
Olga, yr. (Ital. ; spr. : dsjiegha). Zie
Gigue.
Gigant, m. (Gr.). Reus; Gigantesk of
Gigantisch, reusachtig ; Gigantographie,
yr., beschrijving der reuzen ; Olgantologie, vr., reuzenkunde ; Gigantomachie,
yr., oorlog der reuzen; Gigas (reus), het
sterrenbeeld Orion.
Gigliato, m. (Ital.; spr. : dsiieljato).
Florentijnsche dukaat.
Gigot, m. (Fr.; spr.: zjieghoo). Schapebout; pofmouw.
31
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Gigue, yr. (Fr.; spr. : zjieg). Lang
been; vroolijke dans.
Gilbert, m. (Oudduitsch). De krachtige,
roemvolle ; Gilbertijnen, mrv., een in
1135 gestichte afdeeling der Benedictijnen.
°net, m. (Fr.; spr. : zjielee). Vest ; — de
Hanel!, flanellen hemdje.
Gilmans, mrv. (Arab.). Schoone jongelingen in het paradijs der Mohamedanen,
die de zaligen bedienen.
Gimel, o. Derde letter van het Hebreeuwsche alphabet (g); Gimelbliittchen,
o. (D.), berucht hazardspel met drie
kaarten.
Gimians, mrv. (Turksch). Groote tapijten
uit Klein-Azie.
Gimli. In de Noorsche mythologie een
paleis aan het zuideinde der aarde (verblijfplaats der zaligen).
Gin, (Eng. ; spr. : dzjin). Jenever.
Gingerbeer, (Eng. ; spr. : dzinzjerbier).
Gemberbier.
Gingham, (Eng.; spr.: ghinghem),
Gingan. Fine Indische katoenen stof;
Ginghamet, gestreepte, gebloemde mousseline.
Gingibrachium, o. (Lat.). Scheurbuik
aan de armen ; Gingipedium, o., scheurbuik aan de voeten.
Gingibrine, yr. Gemberpoeder.
Gingiras, mrv. Oostindische zijden
stoffen.
Gingko. Japansche boom uit de familie
der Taxinemn.
Ginglymoidisch of Oinglymoldalisch,
(Gr.). Wederzijds in elkander passend ;
Ginglymos, m., wederzijdsche inelkanderpassing, vooral der beenderen.
Ginnistan, o. of Badiat al Gin, (Arab.).
Woestijn der geesten; tooverland.
Ginseng, m. Plant die in Canada en in
Midden-Azie groeit en wier wortel versterkend en opwekkend is ; zij behoort
tot de familie der Araliaceen (z. a.) en
wordt door de Chineezerk als een geneesmiddel voor alle kwalen gebruikt.
Gioberiet = Magnesiet.
Giocondamente, giocondevole en giocOndoso, (Ital.). Aangenaam, lieflijk, aanvallig.
Giocosamente, giocoso, giojosetto
en giojoso, (Ital.). Schertsend, stoeiend.
(Moreno, m. (Ital.; spr. : dsjordsjino).
Zilveren munt te Genua en Modena.
Giornata, yr. (Ital. ; spr.: dsjornata).
Dagwerk ; vlaktemaat van 38 aren.
Giovine Italia (la), yr. (Ital.). Het
jonge Italie.
Gipon, m. (Fr.; spr.: zflepon). Smeerof boenlap der lederbereiders.
(figs. Zie Gypsum.
Gipsy, m. (Eng. ; spr. : dzjipsi). Zigeuner.

Glunta

Giraffe, yr. (Port.). Kameelpardel ;
langhals.
Giralda, yr. (Sp.). Windwijzer; naam
van een hoogen toren te Sevilla.
Giramento, (Ital.). Overschrijving van
de eene rekening op de andere.
Girande yr. (Fr.; spr.: zjierand).
Fontein die verscheidene waterstralen
uitwerpt ; bundel vuurpijlen.
Girandole, yr. (Fr. ; spr. : zjierandool).
Luchter met verscheidene armen ; wiel
of zon bij vuurwerken ; oorhanger die
uit edelgesteenten bestaat.
Chant. Zie Endossant; Oiraat, m.,
degene aan wien een wissel overgedragen
(geendosseerd) is; Gireeren (Zie Endosseeren) ; Giro, o. (Zie Endossement) ;
Girobank, yr. (D.), (Fr.) banque de virement, de circulation, (Eng.) clearing bank,
(Ital.) banco giro, (Sp.) banco giros, overschrijvingsbank (Zie Clearinghouse);
Giro in bianco, overdracht van een
wissel in blanco, d. alleen door het
zetten der handteekening zonder invulling
van den naam van den geendosseerde ;
Giro-Valuta, yr. (Ital.), betaalwaarde van
een wissel.
°hone, m. (Fr. ; spr.: zjieroffle). Kruidnagel.
Girolamo, m. (Ital.). Comische rol op
het tooneel te Milaan.
Gironde, yr. (Fr.; spr.: zjierond).
Riviermonding in het zuidwesten van
Frankrijk, die door de samenvloeiing van
de Garonne en de Dordogne gevormd
wordt; Fransch departement; staatkundige
gematigd republikeinsche partij in Frankrijk
gedurende de omwenteling van 1789;
Girondijn, m., aanhanger deer partij, wier
geschiedenis door Lamartine beschreven
is in zijn Histoire des Girondins.
Girouette, yr. (Fr.; spr. : zjieroeet)).
Windwijzer, weerhaan; persoon op wien
men geen staat maken kan, die met alle
winden draait.
Gisela, yr. (Oudduitsch). Gijzelaarster.
Gitana, vr. (Sp.). Zigeunerin ; zigeunerdans ; (Man°, m., zigeuner.
Githagine, yr. Vergiftig bestanddeel
van den brand of roest in het koren

(Agrostema githago).
Githith, yr. (Hebr.). In de opschriften
van sommige psalmen een soort cater.
Giudate, yr. (Ital.; spr.: dsjoedaate).
Kluchtspel op ossenwagens , gedurende
het carnaval te Rome.
Giudizio universale, yr. (Ital ; spr. :
dsjoedizio). Het laatste oordeel.
aiughi. Fakir.
Giulio, m. (Ital. ; spr. : dsjoelio). Zilveren
munt te Rome en Florence.
Giunta, yr. (Ital.; spr. : dsjoenta). Raads-
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heeren die toegevoegd werden aan den
raad van state in de voormalige Venetiaansche republiek.
Giuntinen, mrv. (Ital.; spr.: dsjoentienen). Uitgaven der beroemde Italiaansche boekdrukkersfamilie Giunta.
Giuseppe, (Ital.). Jozef.
Giuskore, m. (Turksch). Voorlezer in
de moskee.
Giustamente, (Ital.; spr.: dsjoestamente).
Recht, billijk.
Giustina. Voormalige Venetiaansche
zilveren munt = f 2,65.
Oivre, vr. (Fr.; spr.: zjievre). Rijp,
rijm. Zie Ouivre.
GlabeIla, yr. (Lat.). Afstand tusschen de
wenkbrauwen; Glabreeren, glad of kaal
maken ; Glabresceeren, (Lat.), kaal
worden; alabrifolisch, met gladde bladeren ; alabriteit, yr. (Lat.), gladheid,
kaalheid.
Glace, yr. (Fr. ; spr. : ghlas). I Js ; portie
ijs; spiegel ; spiegelruit; suikerlaag op
een taart; Glace, bevroren, ijskoud, oversuikerd, glanzend; Glace handschoen,
m., blinkende handschoen; Glacerie, yr.,
spiegelfabriek ; Glaceeren, ijskoud maken,
met suiker bedekken, oversuikeren,
blinkend maken ; Glacialist, m., kenner
van gletschers ; Glacier, m. (Fr. ; spr.:
ghlasssee), gletscher, ijshandelaar, spiegelfabrikant • Glaciêre, yr.(Fr. • spr.: ghlassieer), ijskelder ; Glacies Mariae, yr.
(Lat.), Mariaglas ; Glacis, m., glooiing
aan den buitenkant eener vesting ; Macon,
m. (Fr. • spr. : ghlasson), ijsschots, ijskegel.
Gladiator, m. (Lat.). Zwaardvechter;
Olddiatus, met het zwaard bewapend;
Oladiatuur, yr., zwaardvechtersstrijd,
zwaardendans ; aladiferisch, zwaarddragend.
aladli jus et potestas, (Lat.). Hooge
lijfstraffelijke jurisdictie; (Radii poena,
yr., doodstraf door het zwaard of de bijl.
Gladiolus, m. (Lat.). Kort zwaard ;
(Radius, m., zwaard; zwaardvisch.
Glaesum of Glesum, o. (Lat.). Barnsteen.
Glagolitisch alphabet, o. Het Oudslavische alphabet.
Make, yr. (Fr.; spr. : ghleer). Eiwit;
fluim; alaireus, slijmerig.
olandes quercus, mrv. (Lat.). Eikels ;
Glandiform, in den vorm van een eikel.
Glandula, (mrv. Glandulae), yr. (Lat.).
Klier ; alandulae conglomeratae, klierenkluwen ;
lacrimales, tranenklieren ;
mammariae, borstklieren; — mesenteric,
alvleeschklier; — parotides, oorklieren ;
— pituitariae, slijmklieren; Glandula pinealis, pijnappelklier; alanduleus, klierachtig; alandulositeit, yr., klierachtigheid.
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Glans, yr. (Lat.). Eikel ; — penis, eikel
van het mannelijk lid; — clitoridis, eikel
van den kittelaar.
Glauberiet, o. Wit zout, dat uit zwavelzure natron en kalk bestaat ; Glauberzout,
zwavelzure natron ; beide zoo genoemd
nail- den chemicus Glauber.
Glaucedo. Zie Glaucoma; alaucescent,
zeegroen; Glaucescentie, yr., zeegroene
kleur.
Glaucine, yr. Alcaloide in het sap van
Glaucium luteum; Glauciumzuur, o., organisch zuur uit glaucine.
Glaucoma, o. (Gr.). Oogziekte waardoor
het glasachtig vocht ondoorschijnend
wordt en die gepaard gaat met vervorming
van de pupil en verzwakking van het
gezichtsvermogen, groene staar; Glaucomateus, aan groene staar lijdend; Clancosis, yr., het ontstaan van de groene
staar.
Claymore, o. (Schotsch; spr. : gleemoor).
Groot tweehandig zwaard dat vroeger door
de Bergschotten gebruikt werd.
Glazuur, yr. Verglaassel, glaskorst;
blinkend omhulsel der tanden.
Gleba, yr. (Lat.). ...kardkluit ; Clebae
adscriptus, m., degene die aan het land
waarop hij woont als het ware vastgehecht is, die alleen met dat land verkocht kan worden, lijfeigene.
Glen, o. Bergkloof in de Schotsche
hooglanden.
Glene, yr. (Gr.). Holte van het been
bij een gewricht; oogappel; Glenitis, yr.,
ontsteking der lens in het oog; Glenoldaal,
wat een gewricht betreft.
Gletscher, m. Ontzaglijke ijsmassa in
de bovendalen der gebergten.
Gleucometer, m. (Gr.). Werktuig tot
het bepalen van het suikergehalte van
most van druiven.
Gleven, m. (D.). De in de middeleeuwen
door de groote leenmannen geleverde
gewapende mannen, gewoonlijk lansen
genoemd ; Gleven-burgers, mrv., landedellieden die ten tijde van het vuistrecht
in de steden bescherming zochten en aan
de verdediging er van deel namen.
Gliadine, yr. Bestanddeel van plantaardige kleefstof (gluten).
Glimmer. Kiezelzure verbinding met
leem en talksteen.
alis, m. (Lat.), mrv. Cures. Hazelmuis
(bij de Romeinen een lekkernij).
Glissade, yr. (Fr. ; spr.: ghliessaad).
Glissando, (Ital.),
Het glijden ; glijbaan; Glissando
glijdend ; Glissant, (Fr.), glad,
bedenkelijk; Clissicato, (Ital.), sleepend.
G m. of Glor. mem. = Gloriosae
memoriae, (Lat.). Roemrijker gedachtenis.
Globe, yr. (Fr.). Bol waarop de aarde
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voorgesteld wordt ; Globositeit, yr. (Lat.),
bolvormigheid; Olobosiet, m., ronde gekronkelde versteende slak ; Olobular-Taktik, yr., (D.), de krijgskunde met betrekking
tot de vuurwapens ; Globuli martiales,
Mart's of ferruginosi, mrv., ijzer- of
staalbolletjes, een uit ijzer en wijnsteen
bereid geneesmiddel; Globuline, yr.,
hoofdbestanddeel van de bloedbolletjes ;
Olobull sanguinis, mrv. (Lat.), bloedbolletjes ; Globuliet, m., kever met bolvormige voelhorens ; Olobuleus, bolvormig, uit bolletjes bestaande ; Globus,
m. (Lat.), bol, globe; — coelestis, hemelhystericus, denkbeeldige prop
globe ;
impertalis
in den slokdarm bij kramp ;
rijksappel; — terrestris aardglobe.
Oloire, vr. (Fr. ; spr. : gloaar). Roem.
Olomeriden, mrv. Dieren die den vorm
van een kluwen hebben.
Olomus, o. (Lat.). Kluwen ; prop pluksel
voor wonden.
Glop. Nauwe doorvaart tusschen rotsen.
Gloria, yr. (Lat.). Roem, pracht ; stralenkrans omhet hoofd van een heilige ;
schilderij die den hemel en zijn bewoners
voorstelt ; in vuurwerken een groote zon ;
koffie met suiker en cognac of brandewijn ;
Gloria in excelsis Deo, eere zij God in
de hoogste hemelen (Lucas II, 14); Gloria
marls, yr., roem der zee (zeer fraaie zeeschelp); mundi, eer der wereld; Gloria
patri, filio et spiritui sancto in saecula
saeculorum, eere zij den Vader, den
Zoon en den Heiligen Geest in alle
eeuwigheid; Glorie, yr., heerlijkheid, glans,
roem, stralenkrans; Oloriette, yr., paviljoen in een park of tuin, b.v. in het park
van SchOnbrunn bij Weenen ; Olorieus,
glansrijk, roemrijk, stralend, trotsch, verwaand ; Olorificatie, yr., verheerlijking;
Olorifieeren, verheerlijken; Gloriola, yr.,
glans, stralenkrans, kleingeestige zucht
naar roem; Gloriosa, yr., prachtlelie.
Olos, yr. (Lat.). Zuster van den man,
schoonzuster.
Glossa, Glosse, yr. (Gr.). Tong; kantteekening, opheldering; Olossaar = Glossarium; Glossagra, o. (Gr.), rhumatische
pijn in de tong; Olossalgie, yr., pijn in
de tong; Olossanochon, o., werktuig om
de tong op te lichten en in de hoogte
te houden; Olossanthrax, m., kwaadaardige puist op de tong ; Glossarium,
o. (Lat.), verklarend woordenboek ; —
eOrmologkum, woordenboek met opgave
van de afleiding der woorden; Glossator,
m., uitlegger, woordverklaarder ; Glossatoren noemt men speciaal die school van
juristen, die het Corpus juris (z.a.) verklaarden door aanteekeningen naast of
tusschen den tekst geplaatst; deze school

(Houton
bloeide in de 12e eeuw n. C. te Bologna
zij werd noo n. C. gesticht doo
Irnerius hare voornaamste vertegen
woordigers zijn Bulgarus, Martinus
Jacobus en Hugo (in het midden de
12e eeuw) en Azo (gestorven 123o)
Olosseeren, kantteekeningen maken
vitten ; Glossema, o. (Gr.), duister woor(
dat opheldering noodig heeft ; (Bosse.
piglottisch, wat de tong en de strotkler
betreft; Olossitis, yr. (Gr.), tongontste,
king ; Olossocele, yr., het uit den monc
hangen der tong tengevolge van kramr
of verlamming ; Glossocomium of Glos.
socomon, o., toestel die bij het genezen
van gebroken beenderen gebruikt wordt ;
Olossodesmus, m., tongriem; Gloss°.
graaf, m., schrijver van kantteekeningen;
Glossographie, yr., beschrijving der tong,
het maken van kantteekeningen ; (HossoIde, yr., versteening in den vorm
eener tong ; Olossoiclisch, tongvormig;
Glossolalie, Yr. = Olottolalie Olossobogie, yr., kennis der tong ; Olossoloog,
m., spraakkundige, taalkenner ; (Mossolysis, yr., verlamming en verslapping
der tong; Olossomanie, yr. = Giottomanie Olossomantle, yr., waarzeggerij
uit de gesteldheid der tong; Glossoncus,
yr., tonggezwel ; Olossonomie, yr., wetgeving op het gebied der taal, spraakleer ; Olossopalatinisch, wat de tong en
het gehemelte betreft; Olossoparectama,
vr., het uitsteken der tong, te lange of
te groote tong; Olossopetalisch, met
tongvormige bloembladen; Glossopetrae,
mrv., tongensteenen, versteende tongen;
Olossophaga, mrv., snort van chiroptera,
(z.a.) in Zuid-Amerika, tongzuigers omdat
zij met hun wormvormige tong bloed
zuigen ; Glossopharyngisch, wat de tong
en de opening van den slokdarm betreft;
Glossoplegie, yr., verlamming der tong
zonder verslapping; Olossoptosis, yr.,
het uit den mond hangen der tong; Glossorrhagie, yr., het bloeden uit de tong;
Glossoscirrhus, m., kanker in de tong;
Glossoscople, yr., onderzoek der tong;
Glossospasmus, m., kramp in de tong;
Glossospatha, yr., tonglepel ; Olossostaphylinisch, wat de tong en de huig
betreft ; Olossotomie, vr., tongontleding.
Glottis, yr. (Gr.). Tongetje ; stemspleet;
mondstuk van een blaasinstrument; Clottolalle, yr., het spreken van vreemde
talen; het spreken der apostelen op den
Pinksterdag (Handelingen der Apostelen
II, 1-4); Glottologie, kennis van
talen; Glottomanie, yr., dwaze zucht om
vreemde talen te spreken.
(Houton, m. (Fr.; spr. :ghloeton). Slokop,
schrokker Gloutonnerie, y r., gulzigheid.

Olu
Olu, vr. (Fr.). Vogellijm; Oluant, kleverig ; Oluau, m. (spr. : ghluuoo), lijmstok.
Beroemd Duitsch componist
(1714-1787); Oluckisme, 0., muzikale
stijl van Gluck; Gluckist, m., bewonderaar
van Gluck.
Olus, m. Blaascatarrh.
Gluten, o. (Lat.). Lijm, kleefstof in
lichamen van menschen en dieren ; plantenlijm ; Glutenoidisch, lijmachtig ; Cilutinant, lijmend; Olutinantia, mrv., ,kleefmiddelen; Glutinatie, vr., het aaneenlijmen ; Cilutinatief, lijmend, klevend;
Olutineus, kleverig ; Olutinositeit, vr.,
kleverigheid.
Cilyceria, yr. (Gr.). De zoete, aangename ; Glycerine, yr., zoetsmakende vloeistof, die door de verzeeping van vetten
ontstaat ; Olycerius, m. (Gr.), de zoete;
Glyceryl, o., radicaal van glycerinoxyde ;
Glycine, yr., suikerzoete stof in de
vloeistof welke de kokosnoot bevat ; Glydon, o., zoethout; Glycoinosine, yr.,
middel tot verzoeting van zure wijnen ;
Glycocollon, o., lijmsuiker ; Olycometer
= Gleucometer; Glycyphaag, m., eter
van zoetigheden, snoeper; Glycyphagle,
yr., het eten van zoetigheden, snoeperij;
Glycypicron, o., bitterzoet ; Glycyrrhiza,
yr., zoethout ; Glycyrrhizine, o., de uit
zoethout getrokken stof ; Glycyscoop,
o., werktuig voor het onderzoeken van
het suikergehalte eener stof door middel
van draaiing op het polarisatievlak.
Glyconeus, m. (Gr.). Vers van vier
voeten, behoorende tot de logaoedische
versmaat (z. a.). In de oudheid had de
glyconeus altijd den volgenden vorm :
I, thans noemt
men met dezen naam elke verbinding van
vier logaoedische versvoeten, hetzij de
laatste voet volledig of onvolledig is.
Glyph, m. (Gr.). Spleet, kerf ; Glyphanon, o., graveernaald, beitel; Glyphe of
Glyphiek, vr., graveerkunst, de beeldende
kunst in het algemeen ; Glyphisch, met
snijwerk voorzien ; Glyphogeen, o., bijtmiddel voor het graveeren op staal ; Glypten, mrv., op metaal of steen gegraveerde
figures; Glyptiek, yr. = Olyphiek;
Glyptognosie, yr., kennis van gesneden
steenen; Glyptographie, yr., beschrijving
van gesneden steenen ; Glyptologie, yr.,
verhandeling over oude gesneden steenen;
Cilyptospermata, mrv., menigvuldig gekorven zaadkorrels ; Glyptotheek, yr.,
verzameling van gesneden steenen; gebouw te Munchen, dat zulk een verzameling bevat.
Glysbloem = Ranonkel.
Gmelina. Soort van verbenacee.
Onampsis, vr. (Gr.). Buiging, kromming.
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Onathalgie, yr. (Gr.). Pijn in de wangen;
Onathitis, yr., ontsteking der wan&en;
Gnathoplastiek, yr., wangenvormmg ;
Onathorrhagie, yr., het bloeden uit de
mondholte; Onathospasmus, m., kramp
in de wangen.
Onatho, m. (Lat.). Tafelschuimer.
Gneis, m. Gesteente dat uit veldspaat
en mica bestaat.
Cinesiolutherisch, (Gr.-D.). Echt Luthersch; Onesios, (Gr.), echt.
Gnidia, yr. (Gr.). Bijnaam van Venus
naar de stad Gnidos (op de kust van
Klein-Azie).
Gnome, m. (Fr.). Kabouter, aardgeest.
Gnome, vr. (Gr.). Verstand, meening;
spreuk ; Onomicus, vervaardiger van
spreuken; Onomisch, dat spreuken bevat;
Onomische dichters, mrv., dichters die
de grondregels en plichten des levens in
spreukvorm brengen; Gnomologie, yr.,
verzameling van spreuken ; Onomoloog,
m., verzamelaar van spreuken.
Gnomon, m. (Gr.). Zonnewijzer ; Onomoniek, yr., kunst om zonnewijzers te
vervaardigen.
Onoseologie, yr. Verhandeling over
het wezen der kennis ; Gnosis, yr. (Gr.),
kennis, openbaring, hoogere godsdienstwetenschap ; Cinosticisme, o., leer der
Onostici, kenners der verborgenheden
van den godsdienst, dwepers die er zich
op beroemden een grondige kennis van die
verborgenheden te bezitten; Onostisch,
wat het gnosticisme betreft ; Onostologie,
vr., kennis der openbaring.
Gnou, o. Afrikaansche antilope (z. a.)
die op een rund gelijkt.
Lobar, o. (Arab.). Wijze van getallen
te schrijven waarbij de nullen door punten
aangeduid worden.
Gobelet, m. (Fr.; spr. :ghobbelee). Beker,
goochelbeker; Gobeleterie, yr., fabricatie
van en handel in glaswaren en flesschen.
Gobelins, mrv. (Fr.; spr. : ghobelffts).
Behangsels uit de beroemde behangselweverij te Parijs, zoo genoemd naar
Gobelin die in de 15de eeuw leefde.
Lobe-mouches, m. (Fr. ; spr. : g hobmoesje). Vliegenvanger ; iemand die alles
slikt, lichtgeloovige ; leeglooper.
Goddam. Zie Damn.
Godet, m. (Fr. ; spr. : godee). Druipbakje ;
verfpotje ; tuimelemmer ; afwateringspijp.
Godiveau, m. (Fr.; spr.: ghodievoo).
Pastei van fijn gehakt vleesch.
Godron, m. (Fr.). Rand ; plooi; Godronneeren, plooien.
God save the king, (Eng. ; spr. : God
seev dhe kieng). God behoede den koning
(het Engelsche volkslied).
m. (Hebr.). Bloedwreker.
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Goland, m. (Fr. ; spr.: ghooeelan).
Groote zeemeeuw, kopmeeuw.
Go‘lette, vr. Schoener.
Goes, m. (Gr.). Toovenaar, bezweerder ;
Goatie, yr., tooverij ; Goetisch, betooverend.
Goffio, m. Deeg van tarwe- en gerstemeel.
Golfo, m. (Ital.). Stumper, domkop in
het Italiaansche blijspel.
Gogaille, vr. (Fr.; spr.: ghoghaaie).
Smulpartij.
Clog en Magog, m. (Hebr.). Gevaarlijke
viand die groote verwoestingen aanricht.
Goguette, yr. (Fr. ; spr.: ghoghet).
Vroolijke praat.
Gohles, (Joodsch). Verbanning.
GOT, m. (mrv. Golim), (Hebr.). Naam
voor degenen die den Joodschen godsdienst Piet belijden.
Goinfre, m. (Fr.; spr.: ghooeinfre).
Vraat, tafelschuimer.
G81, (Turksch). Meer.
Cola, yr. (Ital.). Hals, keel; keelstem.
Golaiten, mrv. Mohamedaansche sekte.
Golf. Schotsch balspel.
Golfo, m. (Ital.). Golf, zeeboezem.
Golgas, m. Turksch flanel.
Golgotha, o. (Hebr.). Schedelplaats. Zie
Calvarienberg.
Goliath, m. (Hebr.). Philistijnsche reus
die door David met een slinger gedood
werd (1 Samuel, 17).
Golok = Gibbon.
Golubez, m. Russische volksdans,
duivendans, die door een Tier en een
horen begeleid wordt.
Gom. Zie Gummi.
Gomarist, m. Volgeling van Gomarus
en tegenstander van Arminius (z.a.),
orthodox gereformeerde.
Gomelastiek, o. Gestold sap van Jatropha elastica en andere gewassen. Zie
Caoutchouc en Vulkaniseeren.
Gomorrha, o. (Hebr.). Stad der zonde,
stad in Palestina die, volgens Genesis XIX,
24 en 25, tegelijk met Sodom verwoest werd.
Gomphiasis, yr., Gomphiasme, o. (Gr.).
Het losstaan en stomp worden der tanden
door het gebruik van zuren.
Gomphosis, yr. (Gr.). Onbeweeglijke gewrichtsverbinding waarin de beenderen
opgesloten zijn als een pin in een gat,
b.v. de tanden.
Gomphus, m. (Gr.). Spijker, pin.
Gomuthus. Suikerpalmboom op de
Molukken.
Gongora. Zie Gonyagra; Gonalgie. Zie

aonyalgie.

Gonarthrocace, vr. (Gr.). Ontsteking
van het kniegewricht, klierachtige gewrichtsziekte.

tontine
Gonatalgie = Gonyalgie.
tionatocerisch. Met knievormig gebogen voelhorens.
Gonda. Bengaalsche rekenmunt.
Gondel, yr. (Ital. gondola). Bootje,
schuitje (te Venetic); Condelier, m., bestuurder van een gondel; Gondoliera, yr.
(Ital.), gondellied.
Gone, m. Priester op Ceylon.
Gonecystitis, vr.(Gr.). Ontsteking der
zaadblaasjes ; Gonecystoncus, m., opzwelling der zaadblaasjes ; Gonecystopyosis, yr., verettering der zaadblaasjes;
Gonepoesis, vr., zaadbereiding.
Gonfalon, m. (Fr.), Gonfalone, m. (Ital.).
Vaantje aan een lans; kerkbanier; Gonfalonier, m. (Fr.), Gonfaloniere, m. (Ital.),
banierdrager, opperhoofd der republiek
San Marino, politiedienaar in den voormaligen Kerkelijken Staat.
Gong (Maleisch). Bekkenachtig muziekinstrument, handtrom. Zie Tamtam.
Gongorisme, o. Duistere en hoogdravende schrijftrant zoo genoemd naar den
Spaanschen dichter Gongora (16e eeuw);
Gongorist, m., navolger van Gongora.
Gongrona, (Gr.). Krampachtige zwelling
der slagaderen.
Gongros, m. (Gr.). Ronde knoestige
uitwas.
Gongyle, yr. (Gr.). Pil.
Gonda, yr. (Gr.). Hoek; Goniasme, o.,
het juiste richten volgens den winkelhaak;
Goniocephalisch, met een hoekig hoofd;
Goniogenisch, door afstomping der hoeken
ontstaan • Goniometer, m., hoekmeter ;
Goniometrie, yr., hoekmeting ; Goniopterisch, met hoekige vleugels ; Goniospermisch, met hoekige zaadkorrels ;
Goniostomisch, met hoekigen mond.
Gonitis, yr. (Gr.). Ontsteking van het
kniegewricht.
Gonobolisme, o. (Gr.). Het uitspatten
van het zaad.
Gonocele, yr. (Gr.). Zaadbreuk, uitstorting van zaad in het cellenweefsel.
Gonochorisme, o. (Gr.). Scheiding der
geslachten.
Gonopoea, mrv., (Gr.). Zaadverwekkende middelen ; Gonorrhoea, zaadvloed,
druiper ; --- benign, goedaardige zaaduitstorting ; — feminarum, eenvoudige
vloeiing uit de scheede ; — prostatica,
zaadvloed uit de voorstandsklier ; — scrofulosa, klierachtige druiper of witte vloed;
— simplex, eenvoudige zaadvloed ; —
venerea, venerische zaaduitstorting ; GO..
norrhee = Gonorrhoea; Gonotrophium,
o., broeinest ; Gonozemie, yr., veelvuldig
zaadverlies.
Confine, yr. Aan de goden gewijde
kapel (bij de oude Slaven).

Gonyagra
Gonyagra, o. (Gr.). Kniejicht; anyalgie,
yr., pijn in de knie ; Gonyancon, m.,
ziekelijke verkromming der knie ; Gonyoncus, m., klein kniegezwel; Gonyophysema, o., groot kniegezwel; Gonyorrheuma, o., rhumatische pijn in de knie.
Good bye, (Eng. ; spr. : goedd bet).
Vaarwel.
Go on, (Eng.). Ga voort.
Gopura, yr. Hoofdingang van Indische
tempels.
(fora, (Slavisch). Berg.
Gorami, m. Vischsoort in China.
Gordenbriider, (D.) Afgedankte (diefachtige) soldaten in de 16e eeuw.
Gordianus. Naam van drie Romeinsche
keizers. Toen in 238 n. C. de provincie
Africa wegens de knevelarijen der beambten • van keizer Maximinus Thrax in
opstand kwam, werd de proconsul van
Africa Gordianus door de oproerlingen
tot keizer verheven. Deze 0. I, die reeds
8o jaren was, nam zijn zoon (0. II) tot
mederegent aan en werd door den senaat
als keizer erkend. Capellianus, de stadhouder van Numidie, echter bleef Maximinus trouw en trok met de legio III
Augusta (zie Augusta) tegen Carthago,
de hoofdstad van Africa,op.De ongeoefende
troepen der Gordiani werden verslagen,
in welken slag G. II sneuvelde, waarna
G. I de hand aan zich zelven sloeg. In
hetzelfde jaar (238) werd Maximinus door
zijn eigene soldaten terwijl hij Aquileja
(in Noord-Italie) belegerde, vermoord,
,waarop de kleinzoon van G. I als 0 III
keizer werd. Onder diens regeering werd
Capellianus ter dood gebracht, de legio
III Augusta ontbonden en werden de
daartoe behoorende soldaten bij andere
legioenen ingedeeld en naar den Rijn
gezonden. In 253 werden deze soldaten
echter door keizer Valerianus weder naar
Africa teruggezonden en de legio III
Augusta weder opgericht. G. III werd in
244 bij gelegenheid van een soldatenoproer in de nabijheid van Zaitha (in Mesopotamie aan den Euphraat) vermoord.
Gordian, Gordis, mrv. Draadwormen.
Gordiaansche knoop. Knoop aan den
wagen van Gordius, koning van Phrygie;
die zoo kunstig gelegd was dat hij niet
te ontwarren was ; daar een orakel de
heerschappij over Azie beloofd had aan
dengene die er in slagen zou hem los te
maken, hakte Alexander de Groote hem
door ; den Gordiaanschen knoop doorhakken wil dus zeggen een moeilijkheid
met geweld uit den weg ruimen.
Gordius, m. (Lat.). Draadworm ; —
medinensis, huidworm.
Gordonia. Theestruik.
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Gorge, vr. (Fr. ; spr.: ghorzie). Keel ;
boezem; bergkloof ; Gorge de pigeon
(spr.: piezjon), kleur als die van den hals
eener duif.
Gorgeret, m. (Fr. ; spr.: ghorzjeree).
Heelkundig werktuig dat bij het steensnijden gebruikt wordt.
Gorgo of Gorgone, vr. In de Grieksche
mythologie een vrouwelijk monster welks
haar uit slangen bestond en dat ieder
die het aankeek in steen veranderde; er
waren drie zulke monsters : Medusa,
Stheno en Euryale; Gorgoneion, o., de
Aegis (Zie Egide) met den kop der Gorgo,
die het beeld van Minerva van Phidias (z.a.)
op de burcht te Athene droeg; Gorgonisch,
ijzingwekkend, versteenend, met een steenkorst bedekkend.
Gorgonelle, (D.). Soort linnen.
Gorilla, m. Grootste soort aap die den
mensch het meest nabij komt.
Doris, m. Bengaalsche rekenmunt.
Gorod, (Russisch). Stad; Gorodnitsjil,
m., inspecteur van politie ; Gorodowol,
m., agent van politie.
Gorra, yr. (Ital.). Zwart zijden muts
der landlieden.
Gorschi, mrv. Lichte ruiterij in Perzie;
Gorschi-Baschi, m., aanvoerder er van.
Dose, yr. (D.). Soort van wit bier.
Gospodar, m. (Slavisch). Heer; titel
van den vorst van Montenegro; Gospodin, m. (Russisch), heer (bij het aanspreken).
Oostj, m. (Russisch). Vreemdeling;
koopman; Gostjba, handelsweg; Gostinny-Dwor, m., verkoophuis.
Gothiek, vr. Eigenaardigheid van den
Gothischen bouwstijl; Gothisch, wat de
Gothen betreft, ouderwetsch, ruw;
Oothische bouwkunst, vr., spitsbogenstifi.
Gottschalk, m. (D.). Knecht Gods.
Gouache, yr. (Fr. ; spr.: ghoeasj). Het
schilderen met waterverf die met gom
en honig aangelengd is.
Goudron, m. (Fr.; spr. : ghoedron). Teer.
Gouffre, m. (Fr.; spr.: ghoefre). Kolk,
draaikolk.
Gouge (to), (Eng.; spr.: ghoezj).
Iemands oogen met de duimen naar
buiten drukken, barbaarsche wijze van
vechten bij de grensbewoners der Westelijke Vereenigde Staten van NoordAmerika.
Goulat, m. (Fr.; spr.: ghoezja). Pakknecht, trosknecht; gemeene vent.
Goujon, m. (Fr.; spr.: ghoessjon). Bout, pin.
Goulard-water. Zie Aqua vegeto-mineralis Goulardi.
Goulasch, o. (Hong.), (Fr. goulache). In
dobbelsteenen gesneden en met Spaansche
peper gekruid rundvleesch.

aoulot
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Goulot, m. (Fr.; spr. : ghoelo). Hals
eener flesch.
Goulu, m. (Fr. ; spr. : ghoeluu). Schrokker, slokop.
0011111, m. (Fr., spr. ghoem). Troepen
die de Arabische stammen in Algerie
aan de Franschen leveren.
Qourde, yr. (Fr.; spr.: ghoerd). Kalebas,
uitgeholde pompoen ; veldflesch.
Gourdin, m. (Fr.; spr.: ghoerdein).
Knuppel.
Gourgandine, yr. (Fr.; spr.: ghoerghandien). Slet, lichtekooi.
Gourgouran, m. (Fr.; spr. : ghoerghoeran). Zware Indische zijden stof.
aourmade, yr. (Fr. ; spr.: ghoermaad).
Vuistslag in het aangezicht.
Gourmand, m. (Fr.; spr. : ghoerman).
Gulzigaard; Gourmandise, vr., guizigheid.
Gourmet, m. (Fr.; spr.: ghoermee).
Wijnkenner, fijnproever.
Gourmette, vr. (Fr. ; spr.: ghoermet).
Kinketting.
Gousse, yr. (Fr.; spr.: ghoes). Schil, dop.
Gousset, m. (Fr.; spr.: ghoessee). Okselholte ; vestzakje, horlogezakje.
CoAt, m. (Fr.; spr.; ghoe). Smaak,
liefhebberij; Gouteeren, aangenaam vinden, goedkeuren.
doutte, yr. (Fr. • spr.: ghoet). Druppel;
'
slokje, borrel; jicht
; aoutte volante,
vliegende jicht; aoutte sereine =
Amaurosis.
Gouttlêre, vr. (Fr. ; spr. : ghoetieer).
Dakgoot.
Gouvernail, m. (Fr.; spr.: ghoevernaaii).
Roer.
Couvernant, m. (Fr.; spr.: g hoevernan).
Bestuurder ; aouvernante, yr., opvoedster,
landvoogdes ; aouvernement, o., regeering; aouvernementaal, wat de regeering
betreft ; Gouverneur, m., stedehouder,
landvoogd, opvoeder, vroegere titel van
commissaris der Koningin ; aouverneeren,
regeeren.
aovernatore, m. (Ital.) = Gouverneur.
aoverno, m. (Ital.). Regeering, stadhouderschap; in den handel richtsnoer.
Gownsman, m. (Eng.; spr. : ghounsmen).
Geestelijke ; advocaat; student aan een
Engelsche universiteit.
Gr. = Granum, (Lat.). Grein.
Graal, m. Diepe schotel die, naar men
zegt, uit een enkelen smaragdbestond en
waarin Josef van Arimathea het bloed van
den gekruisigden Verlosser opving; middelpunt van een middeleetm schen sagen kr ing.
Grabeau, m. (Fr.; spr.: graboo). Afval
van drogerijen; Grabeleeren = aerbeleeren.
arabuge, m. (Fr. ; spr. : ghrabuuzje).
Kibbelarij, gekijf.

araeca

Gracchtis, (Lat.), (mrv. aracchen),
Romeinsche familienaam. Zie Agrarisch.
Grace, yr. (Fr; spr.: ghraqs). Genade.
gratie, gunst ; bevalligheid, bekoring;
Grace a Dieu, God zij dank ; De bonne
grace, gewillig ; Gracieus, bevallig.
araciel, (Lat.). Rank, tenger; aracilitelt,
yr., rankheid.
aracioso, m. (Sp.). Grappenmaker in
het blijspel.
Grad, (Slavisch). Stad.
Gradas, mrv. (Sp.). Laatste plaats in
Spaansche schouwburgen.
aradatie, yr. (Lat.). Trapsgewijze
stijging ; Gradatim, trapsgewijze.
Gradeeren. Het zout uit het water van
zouthoudende bronnen laten druppen;
aradeering, yr., het uitdruppen van zout
door middel van verdamping van het
water ; aradeerwerk, o., inrichting die
daartoe dient.
Gradevole en araditamente, (Ital.).
Aangenaam, bevallig.
aradiatie, yr. Indeeling volgens graden
op landkaarten.
Gradins, mrv. (Fr.; spr.: ghradein).
Oploopende zitbanken.
aradivus, m. (Lat.). Bijnaam van Mars,
den god des oorlogs, d.i. hij die in den
strijd voorwaarts gaat.
Grado, (Ital.). Trapsgewijze.
Gradometer, m. Cathetermeter.
Graduaat, m. Gegradueerde, degene
die den graad van doctor heeft; Graduale,
o., gebed bij de mis ; araduatie, yr., verdeeling in graden;• toekenning van een
universitairen graad; vergelijking in de
spraakkunst ; Gradueel, trapsgewijze; Gradueeren, in graden afdeelen, allengs doen
toenemen, een universitairen graad toekennen ; Gradus, m. (Lat.), graad, trap;
kerklessenaar ; trap van vergelijking (positief, comparatief, superlatief) ; universitaire waardigheid ; 36oe deel van een
cirkel; Gradus admonitionis, voorafgaande
waarschuwing bij kerkelijke straffen ; —
ad Parnassum, een schrede naar den
Parnassus toe (z. a.), titel van een handboek der Latijnsche versleer ; — cognationis, graad van bloedverwantschap ;
comparationis, trap van vergelijking ; —
poenitentiae of poenitentiales, verschillende
trappen van kerkelijke boetedoening ; —
prohibilus, verboden graad van bloedverwantschap.
Graeca, mrv. (Gr.). Grieksche geschriften ; araeca sent, non legantur, het is
Grieksch en moet dus niet gelezen wor•
den, het is to moeilijk en daarom slaan
wij het over; Graeciseeren, vergriekschen,
op Grieksche wijze spreken of inrichten •
Graecisme, o., Grieksch spraakgebruik,

Graffito
eigenaardigheid der Grieksche taal, letterlijk uit het Grieksch vertaalde uitdrukking ;
Oraeciteit, yr., Griekendom, Grieksche
schrijftrant, kennis der Grieksche taal;
Graecomaan, m., hij die dweept met het
Grieksch; Graecomanie, yr., het dwepen
met het Grieksch.
Graffito. (Ital.). Opschrift op de muren
en gedenkteekens nit de oudheid, b.v. te
Pompei; grijze muurschildering.
Grahambrood, o. (spr. :greehern). Brood
van grof gemalen tarwe of rogge zonder
zuurdeeg.
Grain, m. (Fr.; spr.: grein). Korrel;
grein; graan, koren ; Graine, yr., zaad;
Graines, mrv., eieren van zijdewormen.
Graissage, m. (Fr. ; spr. : ghreessaazje).
Insmering met vet ; Graisseeren, met vet
insmeren; Graisseux, vettig, vol vetvlekken.
Gramen, o. (Lat.). Gras ; Gramineus,
grasachtig.
Gramiae, mrv. (Lat.). Etter in de hoeken
der oogen.
Gramma, o. (Gr.). Zie Scrupel; schriftteeken, letter.
Grammaire, yr. (Fr.; spr. : ghrammeer).
Spraakkunst.
Grammar school, (Eng. ; spr.: ghremmerskoel). School ter voorbereiding voor
de universiteit.
Grammaticaal of Grammatisch, (Lat.).
Taalkundig; Grammatica, yr. (Gr.),
spraakkunst, spraakleer; Grammaticaster, m., onwetend taalleeraar ; Grammaticus, m., taalkenner, taalkundige, taalleeraar, geleerde ; Grammatisme, o.,
taalkundig voorschrift, het te nauw
letten op de regels der spraakkunst;
Grammatistiek, yr., kunst om zonder
fouten te spreken, te schrijven en te
lezen; Grammatistisch, te veel gewicht
hechtend aan de spraakkunst en te
weinig aan den geest en den inhoud
van het gelezene; Grammatolatrie, yr.,
letterknechterij ; Grammatologie, yr.,
schriftkennis, grondregels voor het vervaardigen eener spraakkunst; Grammatologisch, wat de grammatologie betreft.
Grammiet, m. (Gr.). Lettersteen.
Grammitis. Soort van varens.
Grammometer, m. Lijnafdeeler (bij
het teekenen).
Granum, o. (Lat.). Korrel, graankorrel;
grein (medicinaal gewicht) ; Grana, mrv.,
korrels, pitten, zaden.
Granaat, m. Bloedsteen, ijzerhoudend
edelgesteente.
Granaat, yr. Hol projectiel.
Granadine, vr. Mannasuiker uit de
schors van den wortel van den granaatboom.
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Grapheion

Granalien, mrv. Korrelige massa bij
het slaan van munten.
Granarium, o. (Lat.). Korenschuur,
bergplaats voor koren.
Granatiet, yr. = Stauroliet.
Grand, (Fr.; spr. : ghran). Groot, gewichtig, voornaam ; Grandaevus, (Lat.),
hoogbejaard; Grandaeviteit, yr., lange
levensduur ; Grand-aumilnier, m., grootaalm oezenier ; Grand-duc, m., groothertog,
grootvorst, ooruil ; Grande-duchesse, vr.,
groothertogin, grootvorstin; Grande, m.
(Sp.), iemand die tot den hoogsten
Spaanschen adel behoort; Grande nation,
yr., het groote yolk (de Franschen);
Grandeur, vr., grootheid, grootte ; Grandezza, yr. (Ital.), Grandeza, yr. (Sp.),
waardigheid van grande, trotsch optreden ; Grandiflorus, grootbloemig ;
Grandioos, (Ital.), grootsch ; Grandiosi•
teat, yr., grootschheid.
Grandison, m. Zeer deugdzame held
in een der romans van Richardson.
Grand-maitre, m. (Fr.; spr.: ghranmeetre). Grootmeester in een ridderorde;
Grand merci, hartelijk dank.
Grando, vr. (Lat.). Hagel.
Grand Seigneur, m. (Fr.; spr.: seenjeur).
Groote Heer, sultan van Turkije.
Graneeren en Granuleeren, (Lat.).
Korrelig maken.
Granetto. Klein Italiaansch gewicht.
Graniet, o. Gesteente dat uit veldspaat
en mica bestaat en er korrelig uitziet ;
Granitello, m., halfgraniet; Graniteeren,
granietachtig schilderen; Granito, o. (Ital.),
citroenwater, met daarin drijvende stukjes
ijs ; Granitolde, gesteente dat op graniet
gelijkt.
Graniferisch. Korrels dragend.
Granikow. Kleinste Poolsche gewicht.
Graniliet, o. Graniet met fijne korrels.
Granivorae, mrv. (Lat.). Zaadetende
vogels.
Grano, m. Napolitaansche en Siciliaansche
pasmunt.
Granow, m. Poolsch gewicht, grein.
Granula, mrv., korreltjes ; Granulatie,
vr., het korrelig maken; klein gezwel in
den vorm van een korrel ; Granuleeren,
(zie Graneeren) ; Granulicaull ch, met
een korreligen stengel; GranUliferisch,
met korreltjes bezet; Granuliet, o., witsteen (soort van graniet); Granuliform,
korrelvormig ; Granuleus, korrelig; Granulositeit, yr., korreligheid ; Granum
salts, korreltje zout, d. i. een beetje
verstand. Zie Cum grano sails.
Grapheion, o. (Gr.). Datgene waarmede
men schrijft, teekent of schildert; griffel,
schrijf- of teekenstift;penseel; Graphidion, o., verkleinwoord van Grapheion,

(frappe
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griffeltje; Graphiek,vr., teeken- of schilderkunst ; Graphiet, o., potlooderts ; Graphiodisch, griffelachtig; Graphisch, door
teekeningen voorgesteld ; Graphium =
Orapheion ; Graphodromie, yr., het snelschrijven (Zie Stenographie en Tachy.
graphie); Graphodroom, m., snelschrijver;
Grapholiet, m., schrijfsteen, lei ; Grapho=
logie, yr., kunst om uit het schrift van
een persoon zijn karakter te leeren kennen ;
Grapholoog, m., degene die zich op de
graphologie toelegt; Graphometer, m.,
hoekmeter ; Graphotypie, vr., kunst om
teekeningen voor den druk gereed te
maken zonder hulp der graveernaald.
(frappe, yr. (Fr.). Tros ; druiventros.
Graptoi, mrv. (Gr.). Met letters op het
voorhoofd gebrandmerkte martelaars,
bijnaam gegeven aan twee broeders Theodoros en Theophanes, voorstanders van
den beeldendienst te Byzantium, wien op
bevel van keizer Theophilus (829-842),
den laatsten der iconoclasten (z. a.), twaalf
verzen in het voorhoofd gebrand werden.
Graptoliet, m. (Gr.). Steen met teekeningen.
Grassatie, yr. (Lat.). Het heerschen,
woeden, voortwoekeren van ziekten.
Grass-cloth, (Eng.; spr. : ghresklooz).
Graslaken, linnenachtig weefsel uit de
vezels van Chineesch gras of van de
ananasplant met bijvoeging van katoen.
Grasus, m. (Gr.). Okselstank, bokkenreuk.
Gratia, yr. (Lat.). Gunst, genade ; dank;
bevalligheid; Gratia gratiam parit, gunst
kweekt gunst; ex mera gratia, uit louter
gunst; ex speciali gratia, uit bijzondere
gunst; Gratiani decretum (Zie Canoniek
recht); aratias, dankbetuiging, dankgebed, danklied; aratias tibi ago, (Lat.),
ik zeg u dank.
Gratianus. Romeinsch keizer, zoon
van Valentinianus geb. 359 n. C., door
zijn vader tot medekeizer verheven in
367. Na den dood zijns vaders verhief
hij Valentinianus 1I tot medekeizer, en
nadat keizer Valens in 378 bij Hadrianopel tegen de Gothen was gesneuveld,
bekleedde hij in 379 Theodosius (de Groote)
met dezelfde waardigheid. Gr. werd in
383 te Lyon op bevel van den usurpator
Maximus vermoord.
Graticula, vr. (Lat.). Traliewerk, hek,
rooster; araticuleeren, van traliewerk
voorzien, door middel van een netwerk
nateekenen.
Oratie. Ontheffing van door rechterlijke uitspraak opgelegde straf. Zie van
Hamel, Inleiding tot de studie van het
Nederlandsche Strafrecht I p. 480. Artikel 68 Grondwet luidt :

aratulant

„De koning heeft het regt van .gratie
van straffen door regterlijk vonnis opgelegd.
Hij oefent dat regt uit na advies te
hebben ingewonnen van den regter daartoe bij algemeenen maatregel van bestuur
aangewezen.
Amnestie of abolitie worden niet dan
bij eene wet toegestaan."
De in het tweede lid bedoelde rechter
wordt aangewezen in het Koninklijk besluit van 13 December 1887 (Staatsblad
no. 215). In den regel is dit de rechter,
die de straf heeft opgelegd; zijn er
echter drie jaren sedert de strafoplegging verloopen, dan wordt het advies
van de kamer voor strafzaken van den
Hoogen Raad ingewonnen. De gratie
kan worden verleend op verzoek van
den veroordeelde of door de Koningin
uit eigen beweging. Zij bestaat in vermindering, verwisseling of kwijtschelding
van straf. Zie ook Abolitie en Amnestie.
aratien (de drie), (Lat.), aratiae. (Gr.)
Charites. De godinnen der bevalligheid,
dochters van Jupiter en Eurynome • zij
zijn ten getale van drie : Thalia
en Euphrosyne.
aratificatie, yr. (Lat.). Geldelijke toelage, belooning; aratificeeren, een toelage schenken, beloonen.
Gratin, m. (Fr. ; spr.: gratein). Korst
van geraspt brood; rundvleesch met een
dergelijke korst er over gebakken ; Gratineeren, met geraspt brood bakken.
aratiositeit, yr. (Lat.). Beleefdheid,
vriendelijkheid ; °ratios° titulo, koste.
loos ; aratiosus, beleefd, vriendelijk ;
genadig (in de middeleeuwen titel van
graven en prinsen).
Gratis, (Lat.). Kosteloos, voor niet ;
aratist of Gratuist, m., kostelooze
leerling.
Gratteau, m. (Fr.; spr.: ghrattoo).
Polijststaal; arattoir, m. (Fr.; spr.:
ghratioaar ), krabijzer voetschraper, radeermesj
e ,• aratte-langue, m., tongschrabber der tandheelkundigen; Grattez
le Russe et vous aurez le Tartare, als
men den Rus afkrabt, komt de Tartaar
te voorschijn.
Gratuit, (Fr.; spr. : ghratwie). Kosteloos ; aratuiteitt yr., kosteloosheid, vrijwillige genade ; Gratuita mensa, (Lat.),
kostelooze voeding, vrije kost; aratuita
uxor, (Lat.), bijslaapster • Oratulto, (Lat.),
zonder reden.
kosteloos,
Gratulant en Gratulator, m. (Lat).
Gelukwenscher ; Gratulatie, vr., - gelukwensch; Oratulatorisch, gelukwenschend;
aratuleeren, gelukwenschen ; Gratulor,
ik wensch geluk, ik . feliciteer.

Gravamen
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Gravamen, vr. (Lat.) Bezwaar-- continuum, voortdurend bezwaar; de' futuro,
toekomstig bezwaar; irrelevans, niets
beteekenend bezwaar ; Gravamina, mrv.,
bezwaren ; Gravamineeren, bezwaren inbrengen ; Gravantia, mrv., bezwarende of
verdachtmakende omstandigheden; Gravatic, yr. bezwaring; Gravativus dolor,
m., pijn die door een bezwarende massa
veroorzaakt wordt; Gravatus, m., verdachte, beschuldigde.
Grave of Gravemente, (Ital.). Ernstig,
plechtig.
Gravedineus, (Lat.). Verkouden in het
hoofd ; Graved°, yr., loomheid in de ledematen, verkoudheid.
Graveel, o. (Fr.). Ziekelijke aandoening
der nieren en der waterblaas die door de
vorming van steentjes veroorzaakt wordt.
Gravelure, yr., (Fr.). Schuine mop, onbetamelijk praatje.
Graveolent, (Lat.). Hevigen stank verspreidend ; Oraveolentie, vr., hevige
stank, stinkende adem.
Graves, m. (Fr.). Soort van Bordeauxwijn.
Gravesceeren, (Lat.). Zwaar of zwanger
worden.
Graves slaves, (Lat.). Vroegere aanduiding der reeks tonen van a tot g.
Graveur, m. (Fr.). Plaatsnijder ; Oraveeren, plaatsnijden, bezwaren, beschuldigen, lastig vallen; Gravure, yr., prent,
plaat.
Dravida, yr. (Lat.). Zwangere vrouw
Oravideeren, belasten, bezwangeren ;
Oraviditeit, vr., zwaarte, zwangerschap.
Gravimeter, m. (Lat.-Gr.). Vanewichten voorziene areometer (z. a.).
Gray's, (Lat.). Zwaar; gewichtig ; ernstig ;
diep van toon • Oravissimo, (Ital.), zeer
ernstig; Graviteit, vr. (Lat.), ernst, plechtigheid ; GravitAtisch, (D.), ernstig, plechtag, defti*; Oravitatie, vr., zwaartekracht,
aantrekkmgskracht; Oraviteeren, aantrekken, zich bewegen om.
Great, (Eng.; spr.: greet). Groot; GreatBritain, (spr. : britten), Groot-Brittanje ;
Great-Charter = Magna Charta; Great
Eastern, Groot Oostelijke, naam van het
grootste schip der Engelsche handelsvloot,
dat thansgesloopt is.
Orec, m. (Fr.). Griek ; valsche speler,
bedrieger • Grecque, vr., Griekin ; grec,
grecque, Grieksch.
'
Gredin, m. (Fr. ; spr.: ghredetn). Schoft,
smeerlap.
Green, (Eng. spr. : ghrien). Groen ;
Green one (spr.: wun) onervarene, onnoozele hals, scheldnaam voor iemand
die pas in Noord-Amerika is aangekomen ;
Greenback (spr. : bek), groene rug, pa-

pieren geld in Noord-Amerika, zoo genoemd naar de groene drukletters op
den achterkant der bankbiljetten ; Greenhorn, onontbolsterde jongeling ; Greenroom, (spr. : roem), kleedkamer bij het
tooneel voor de tooneelspelers.
Oreffe, m. (Fr.). Griffie ; Greiner, m.
(spr. : ghrejfiee), griffier.
Greffeeren, (Fr.). Enten (van boomen).
Oregarius, (Lat.). Tot de kudde behoorend ; Oregarii, mrv., vogels die in
troepen lev en.
Oregarinen, mrv. (Lat.). Woekerdieren
(parasieten) in het haar.
Gregatim, (Lat.). Bij wijze van kudden
of hoopen.
Oregorius, m. (Gr.). De waakzame
(naam van verscheidene pausen) ; Ores
goriaansche tang, het door paus Gregorius I ingestelde kerkgezang ; Gregoriaansche kalender, m., de door paus
Gregorius XIII in 1582 ingevoerde tijdrekening (nieuwe stip) ter vervanging
van den Juliaanschen kalender die nog
bij de Russen in gebruik is.
Grelot, m. (Fr. ; spr. : greloo). Belletje ;
Attacher le grelot, de kat de bel aanbinden.
Oremiale, o. Schootdoek van een
bisschop bij het zitten op den bisschopsstoel; Oremio, m. (Sp.), gild ; Oremium,
o. (Lat.), schoot, het madden, het binnenste.
Grenade, yr. (Fr.). = Granaat.
Grenadier, m. (Fr.). Eig. een soldaat
die handgranaten werpt ; infanterist die tot
de lijfwacht behoort en een meer dan
middelmatige lenAte heeft.
Grenadine, vr. (Fr.). Passiebloem (Pas-

siflora caerulea).
Grenadine, yr. (Fr.). Granaatappelsap ;
zijde die bij de fabricatie van zwarte
kant gebruikt wordt.
Orenaille, vr. (Fr. ; spr. : ghrenaaie).
Metaal in korrels.
Oreneleeren, (Fr.). Leder korrelig
maken.
Oressibel. Gereed om te gaan ; Oressus, m. (Lat.), schrede.
Greve, yr. (Fr.). Zandige rivieroever
en zeeoever ; Oreveplein (place de Gave),
plein te Parijs voor het stadhuis aan den
oever der Seine, waar vroeger terechtstellingen plaats hadden, thans stadhuisplein (place de PHotel de ville); werkstaking (zie Strike); Orevist, m., werkstaker.
Oribane, yr. (Fr.). Schuit van 5o a 6o
ton in Normandie.
Oriblette, yr. (Fr.). Geroosterde in spek
gewikkelde dunne schijfjes vleesch.
Oribouillage, m. (Fr.; spr.: ghriboeitaazje). Kladwerk, onleesbaar schrift;
Oribouilleeren, knoeien, bekladden.
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Gridiron, (Eng.; spr.:ghrideirn). Rooster
waarop vleesch en visch geroosterd wordt;
spotnaam voor de vlag der Vereenigde
Staten van Noordamerika. Zie Stars and
Stripes.
Grief, m. (Fr.; spr. : ghrieef). Nadeel ;
bezwaar ; grief.
Oriffo, m. (Sp.). Afstammeling van
negers en mulatten.
Griffon, m. (Fr.). Fabelachtig dier met
het lichaam van een leeuw, den kop en
de vleugels van een arend, de ooren van
een paard en, in plaats van manen, een
kam van vinnen ; griffioen, grijpvogel ;
soort van hond.
Oriffonnage, m. (Fr.; spr. : ghriefonnaazje). Gekrabbel, knoeiwerk ; Griffon=
neeren, krabbelen, knoeien, in haast opschrijven, ruw schetsen ; Griffonneur, m.,
krabbelaar, knoeier.
Origou, m. (Fr.; spr. : ghrieghoe). Vrek,
duitendief.
Grillade, yr. (Fr.; spr. : ghrieljaad). Geroosterd vleesch ; Grillage, m., het roosteren, traliewerk ; Grille, yr., hek ;
leeren, roosteren.
Crimas, vr. (Fr.). Gezichtsvertrekking,
grijns.
Grime, m. (Fr.). Bespottelijke grijsaard,
oude gek op het tooneel ; Grimeeren,
het voorkomen geven dat bij een rol op
het tooneel past.
Orindelia. Plantensoort uit de familie
der Composita.
Gringos, mrv. Scheldnaam voor vreemdelingen in Mexico.
Oriotte, yr. (Fr.). Morel.
Oriphos, m. (Gr.). Eig. net; ingewikkeld voorstel, raadsel.
Grippe, yr. (Fr. ; spr.: ghriep). Zie Influenza; Orippeeren, kapen, pakken, inpalmen.
Cris, (Fr. ; spr.: ghrie). Grijs, grauw ;
aangeschoten, dronken; Grisaille, yr. (spr
ghriezaaii), schilderij in witte en zwarte
kleuren, mengsel van wit en grijs Naar
voor pruiken; arisitre (spr. : griezaatre),
grijsachtig.
Criscio, m. (Ital.; spr.: griesjo). Egyptische zilveren munt.
Grisette, yr. (Fr.; spr. : ghriezet).
Naaistertje • meisje uit de volksklasse dat
met jongelieden leeft.
Orison, m. (Fr. ; spr. : ghriezon). Grijskop; grauwtje (ezel); Grauwbunderlander;
Les Orisons, mrv., Grauwbunderland.
Orison, m. (Fr.; spr.: ghriezoe). Mijngas.
Ode pommele, (Fr.). Appelgrauw (van
paarden).
43111'018! (Fr.; spr.: ghrievoa). Gemeen,
plat, schum.

Grouillement

Oriwaiten, mrv. Opperpriesters der
Heidensche Pruisen.
gr. m. = grosso modo.
Groan, (Eng. ; spr. : ghroon). Gekreun,
gebrom als teeken van afkeuring.
Groat, (Eng. ; spr. : ghroot). Engelsche
rekenmunt = f 0,20.
Grobian, m. (D.). Lomperd, vlegel ;
Grobianisme, o., lompheid, onbeschaamdheid.
Grocer, m. (Eng ; spr :ghrooser). Kruidenier; Grocery, kruidenierswaren, kruidenierswinkel.
Grog, m. (Eng.). Drank die uit rum of
cognac, water en sulker bestaat, zoo
genoemd naar den Engelschen admiraal
Vernon die den scheldnaam van grog
had wegens zijn grijze kleeding (grogram).
Orognard, m. (Fr. • spr. : gronjaar).
Pruttelaar, oude snorrebaard (soldaat die
reeds eenige jaren dienst heeft).
Grolinger, (D.). Soort van syphilis (z.a.).
aroma, vr. (Lat.). Instrument om het
land op te meten ; middelpunt eener
legerplaats; aromatiek,vr.,landmeetkunst;
Gromaticus, m., landmeter.
Groom, m. (Eng.; spr.: ghroem). Rijknecht ; titel van verscheidene ambtenaren
aan bet Engelsche hof.
Gros, (Fr.; spr.: ghroo). Dik, groot;
Oros, o., het grootste deel, menigte, twaalf
dozijn, oud gewicht en munt; Oros de
l'armee, hoofdleger; Gros de Naples,
Napolitaansche zijde ; Gros de Tours,
(spr. : toer), zijde uit Tours.
Grossaventurei, vr. (D.). Zie Bodemerij.
Grosserie, yr. (Fr.). Grove ijzerwaren;
p ; gedreven zilverwerk.
keukengereedscha
Grossesse, yr. (Fr.). Zwangerschap.
Grossetto, m. Rekenmunt in Venetic
en Ragusa.
Grossier, m. Koopman die zijne waren
uit de eerste hand betrekt en ze aan de
winkeliers verkoopt, (Fr.) negociant en
gros, (Eng.) wholesale dealer, (D.) Grossist,
(Ital.) grossista, (Sp.) comerciante por

mayor.
Grossierete, yr. (Fr.; spr.: groossieertee).
Grofheid, lompheid.
Grossificatie, yr. Bezwangering; Orossimanisch, met dikke handen ; Grossipedisch, met dikke voeten.
Grosso, m. Rekenmunt in Navarre en
te Venetic.
Grosso modo, (Lat.). Grof gestooten
of gesneden (op recepten).
Orotesk, (Fr.). Zonderling, belachelijk ;
Orotesken, mrv., zonderlinge, wonderlijke
beeldhouwwerken.
Grotte, yr. (Fr.). Grot; hol.
Grouillement, m. (Fr.; spr.: ghrodjetnan). Gekrioel; gerommel in den bulk.

Group
Group, m. (Fr.; spr. : ghroep). Verzegelde geldzak.
troupe, m. (Fr.; spr.: ghroep). Groep;
Groupement, m., groepeering.
Grove, (Eng.). Boschje.
Grist:len, mrv. Soorten van kraanvogels ;
Grulnaal, in den vorm van den snavel
van een kraanvogel.
thus, (Lat.). Kraanvogel.
Grusmescentie yr. (Lat.). Het klon'
teren ; Grumeus, klonterig;
Grumus, m.,
hoopoe garde, kionter.
Grunda (Lat.). Vooruitstekende lijst
aan een
Grusch, m. Rekenmunt te Smyrna.
Grutum, o. (Lat.). Droge huiduitslag.
Gruyere, m. (Fr. ; spr. : ghrwiejeer).
Zwitsersche kaas, zoo genoemd naar een
dorp in het kanton Freiburg.
Gryllus, m. (Fr.). Krekel;
campestris,
veldkrekel ; -- devastator, Afrikaansche
sprinkhaan;
domesticus, huiskrekel.
Oryphiet, m. (Gr.). Havikmossel.
Oryphosis of Oryposis, yr. (Gr.). Misvorming der nagels.
Oryps, m. (Gr.). Grijpvogel ; griffioen,
fabelachtige viervoetige vogel. Zie Arimaspen.
G. T. = Genius tutelaris, m. (Lat.).
Beschetmgeest Genio tutelari, aan
den beschermgeest.
Ott. of Outt. = Guttae, (Lat.). Droppels (op recepten).
Guaco, m. (Sp.). Plant in Nieuw-Grenada,
tegengif teen slangebeten.
Guaranine, vr. Uittreksel uit de schors
van den Ouajakboom Guajacum, guajakhout.
Guajava. Indische peer.
Guajaza, yr. Indische hennep.
Guanaco, o. (Sp.). Lama (z. a.).
Guano, m. (Sp.). Vogelmest van eenige
eilanden op de kust van Peru.
Guapo, m. (Sp.). Modegek.
Guaracha, yr. (Sp.). Solodans op het
tooneel.
Guarana, vr. Deeg dat er uitziet als
grof gemalen cacao en door de inboorlingen in Brazilie en Uruguay bereid wordt;
Guaranine, yr., vergiftig bestanddeel van
guaranavruchten.
Guarapo, m. (Sp.). Warme drank uit
suikerriet.
Guardia, yr. (Ital.). Bewaking ; voogdijschap ; Guardian, m. (Eng. ; spr. :
ghaarajun), voogd.
Guardinfante, m. (Ital.). Wijde vrouwenrok om de zwangerschap te verbergen.
Guastaldia of Gastaldia, yr. Bij de
Longobarden het ambt van Guastaldus,
d. bestuurder van een district.
Guazzo, o. (Ital.) = Gouache.
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tuba (Hongaarsch). Grof wollen mantel.
Oubernaculum, o. (Lat.). Stuurroer ;
Oubernator, m., stuurman, bestuurder.
Gubernum, o. (Lat.) en Oubernija, yr.,
(Russisch) = Gouvernement.
Oudok, m. (Russisch). Viool met drie
snaren.
Gue, m. (Fr. ; spr.: ghee). Waadbare
plaats.
Gueber. Zie Geber.
Guéde, vr. (Fr. ; spr. : gheede). Weede.
Weif.
Guelf
Guemul, m. Dier dat op een paard
en op een ezel lijkt (Zuid-Amerika).
Gueriba, m. (Sp.). Zwarte brulaap.
Gueridon, m. (Fr.; spr.: gheeridon).
Rond tafeltje op een poot, stommeknecht.
Guerilla, yr. (Sp.; spr.: gheerilja). Kleine
oorlog ; korps vrijwilligers die op eigen
hand oorlog voeren; Guerillero, m., soldaat die tot een guerilla behoort.
Guerre, vr. (Fr.; spr.: gheer). Oorlog ;
— a mort (spr. : moor) of a outrance (spr.:
oetrans), oorlog op leven en dood.
Gueule, yr. (Fr.; spr.: gheul). Muil, bek;
Gueules, mrv., rood (keel) in de wapenkunde.
Ougel, yr. (D.). Narrenkap, zotskap,
middeleeuwsche muts,
Guichet, m. (Fr.; spr. : ghiesjee). Loket;
deurtje in een, groote deur ; raampje
waardoor gesproken wordt; Guichetier,
m., portier in een gevangenis cipiersknecht.
Guide, m. (Fr.; spr. : ghied). Gids, geleider, wegwijzer, leidsman ; leiddraad ;
Guides, mrv., lijfwacht te paard van den
koning van Belgic ; Guide-main (spr.
mein), handleider (toestel voor het eerste
onderwijs op de piano).
Guido, m. (Ital.). Veit d. boschbewoner.
Guidon, m. (Fr. ; spy. ghiedon). Richtvaan ; signaalvlaag ; vizierkorrel aan den
loop van een geweer; renvooiteeken =
Custos ; stuur eener fiets.
Guignol, m. (Fr. ; spr. : ghienjol). Poppenkast, Jan-Klaassen-spel.
Guignole, yr. (Fr. : ghienjool). Weegschaaldrager bij het aanmunten van geld.
Guignon, m. (Fr. ; spr. : ghienjon). Ongeluk, het wanboffen. •
Guila, vr. (Hongaarsch). Kudde rundvee ; Oullas, m., koewachter.
Guildhall, (Eng. ; spr. : ghildhaol). Stadhuis te Londen.
Ouildive, vr. (Fr. ; spr. : ghieldieve).
Brandewijn uit suiker. Zie Taffia.
Guilladors, mrv. Indische zakdoeken.
Guillemets, mrv. (Fr. : spr.: ghieljemee).
Aanhalingsteekens, zoo genoemd naar
den uitvinder.
Guillocheeren, (Fr. ; spr. : ghieljosjeeren). Met dooreengevlochten lijnen
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versieren ; Guilloche, yr., naald daarvoor ; Quillochis, yr., versiering met
dooreengevlochten lijnen.
Quillotinade, yr. (Fr. ; spr. : ghielptienaad). Onthoofding door middel der
guillotine ; Guillotine, yr., valbijl zoo
genoemd naar den Franschen arts GuilIota:, die dit werktuig in Frankrijk invoerde (1738-1814) ; Guillotineeren,
met de valbijI onthoofden ; Guillotineur,
m., gedurende de Fransche omwenteling
degene die het misbruiken der guillotine
goedkeurde ; Ouillotomanie, yr., misbruik
der guillotine.
Ouimbarde, vr. (Fr. ; spr.: gheinbard).
Mondharmonica ; slecht rijtuig, rammelkast ; ouderwetsch kaartspel.
Ouimpe, yr. (Fr. ; spr. : gheinpe).
Boezemdoek ; geborduurd vrouwenlijfje.
Quindeeren, (Fr. : spr. : gheindeeren).
Opwinden, ophijschen, opschroeven.
Guinea, (Eng.; spr.: ghinnie). Voormalige
Engelsche gouden munt = / 12.6o; blauw
katoente.
Quingan. Zie Gingham.
Ouinguet, m. (Fr.). = Kamelot.
Ouinguette, yr. (Fr.; spr.: g hetnhet). Buitenherberg ; optrekje ; open rijtuig op twee
wielen ; tabakspijp.
Guipure, yr. (Fr. ; ser : ghiepuur). Soort
van kant met zijden draden er doorheen.
Guirlande, yr. (Fr. ; spr.: g hierland).
Bloemenslinger ; Quirlandeeren, met zulke
slingers versieren.
Ouisado, m. (Sp.). Fricassee van gevogelte of wild.
Ouisarme, yr. (Fr. ; spr. : ghiezarm).
Tweesnijdende biji, hellebaard.
Guitare, yr. (Fr.; spr. : ghitaar). Gitaar,
armluit ; Guitariste, m., gitaarspeler.
Ouivre, yr. (Fr. ; spr. : g hivre). Slang
in de wapenkunde.
Oul. Arabische doornstruik.
Oula, yr. (Lat.). Keel, slokdarm ; Gula,
(Hongaarsch), kudde die in het open veld
overnacht.
Oulistan, m. Perzische rozengaarde.
Qulo, m. (Lat.). Lekkerbek.
Quite, yr. (Oudduitsch). Betaling die
nog geschieden moet, schuld, interest;
Giiitbrief, m., schuldvordering.
Gummata, mrv. (Lat.). Soorten van
gom, planten die gom opleveren.
Oummi, o. (Lat.). Gom, plantenhars ;
week beengezwel ;
ammoniacum, ammoniakgom ; arabicum, Arabische gom;
- asae dulcis, benzoe; — asphaltum,
jodenlijm; — asae foetidae, duivelsdrekgom;
- cerasorum, kersgom; copal (Zie
Copal); — elasticum, gomelastiek (z. a.);
Oummiferisch, gomhoudend ; gummi
guttae, guttegom ;
hederae, klimopgom ;

— olibani, wierook; Oummeeren, gommen,
sangutnis
met gomwater bevochtigen;
draconis, drakenbloed; sarcocollae,
lijm.
Gunther, m. (Oudduitsch). Flinke krijgsman.
Our, m. Wit Indisch katoen ; Ouraks,
beschilderd Bengaalsch linnen ; Ourguran,
m., zware Indische zijde.
Ousli, yr. Russische liggende harp.
Oussjanki, mrv. Lange vaartuigen op
de Wolga.
Oustaaf, m. (Zweedsch). Krijgsman,
held; naam van eenige koningen van
Zweden, waarvan de voornaamste zijn:
Oustaaf Wasa, die Zweden van het
Deensche auk bevrijdde en in 1523 tot
koning uitgeroepen werd ; Oustaaf Adolf
611-1632), die deel nam aan den
d ertigjarigen oorlog en in den slag bij
Lutzen sneuvelde; Oustaaf III (1771-1792),
die op een bal vermoord werd (Zie
Ankarstroem); Oustaaf IV (1792-18o9),
die afgezet werd.
Oustatie, vr. Het proeven.
Oustavia. Plant uit de familie der

Myrtaceen.
Ousteeren, (Lat.). Proeven; goedkeuren;
Gusto, m. (Ital.) (Zie Oofit) ; Oustoso,
(Ital.), smaakvol ; Oustus, m. (Lat.), smaak.
Outta, yr. (Lat.) (mrv. Outtae). Droppel;
Outta cavat lapidem, de droppel holt
den steen uit ; Outta gambia, guttegom ;
infantum, schurft bij kinderen ; —
opaca, grauwe staar ; — percha of getah
pertja, verdikt sap van den gutta-percha
of gutta tubanboom, op Borneo, dat veel
op caoutchouc (z. a.) gelijkt en evenzoo
gebruikt wordt ; — rosacea, koperroode
uitslag in het aangezicht ; — serena. Zie
Ooutte sereine.
Outtatim, (Lat.). Droppelsgewijze ;
Outtatus, gespikkeld.
Guth = Gummi guttae.
Outtulae Wardii, mrv. (Lat.). Witte
droppels van Ward, een Engelschen arts.
Outtur, o. (Lat.). Keel, strot ; Outturaal, wat de keel betreft ; Outturaalletter, keelletter.
Guido.
Guy, (Fr.)
Gyges, m. Een Lydier die volgens
de legende een ring bezat waardoor hij
zich onzichtbaar kon maken, gunsteling
van koning Candaules, (z. a.) dien hij
vermoordde om in diens plaats to regeeren.
Oymnasiaal. Wat het gymnasium betreft ; Gymnasiarch, m. (Gr.), opziener
over een gymnasium in de oudheid;
Gymnasiast, m., leerling op een gymnasium • Gymnasium, o., in de oudheid
openbare plaats buiten de Grieksche
steden, waar men naakt lichaamsoefe-

=

Oymnopaedien
ningen hield, worstelplaats, gymnastiekschool ; inrichting van hooger onderwijs
die voorbereidt voor de universiteit ;
Gymnast, m., beoefenaar der gymnastiek; Gymnastiek, yr., stelselmatige bewegingen van het lichaam; Gymnastikon, o., toestel om binnenskamers
lichaamsbewegingen uit te voeren ; Gymnastisch, wat de gymnastiek betreft ;
Gymnastiseeren, gymnastische oefeningen houden ; Gymneten, mrv., lichtgewapenden bij de oude Grieken.
Oymnopaedian, mrv. (Gr.). Spartaansch
feest waarbij naakte knapen dansen en
lichaamsoefeningen uitvoerden.
Oymnopode, m. Barrevoeter (monnik).
Oymnoptera, mrv. (Gr.). Naaktyleugeligen, insecten met • naakte stoflooze
vleugels.
Oymnosophisten, mrv. (Gr.). Bijna
naaktloopende Indische wijsgeeren.
Gymnospermen, mrv. (Gr.). Met zaad
dat Been omkleedsel heeft.
Gynaecea en Gynaecia, mrv. (Gr.).
Maandelijksche zuivering (Zie Menses en
Menstruatie); Gynaecocratie, yr. vrouwenregeering ; Gynaecologie en Gynaeologie, yr., vrouwenkunde, leer van de
geslachtsverhoudingen en ziekten der
vrouwen, verloskunde; Gynaecomaan,
m., vrouwengek ; Gynaecomanie, yr.,
het verzot zijn op vrouwen ; Gynaecomastos, m., man met borsten als van
een vrouw ; Gynaecomorphisch, van
vrouwelijke gestalte; Gynaeconitis, yr.,
vrouwenvertrek; Gynaeconomie, vr„ opzienerschap over vrouwen in het Athene
der oudheid; Gynaeconoom, m., opziener
over de vrouwen te Athene : Gynaecophaag, m., vrouweneter ; Gynaecophonisch, met een vrouwenstem ; Gynaeco-
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physiologic, yr., physiologie der vrouw;
Oynaecotomie, y r., ontleding van het
lichaam eener vrouw ; Gynaecresie, yr.,
vergroeiing van de geslachtsdeelen der
vrouw.
Gynandria, mrv. (Gr.). Planten wier
meeldraden op den stamper bevestigd zijn;
ynandrie, yr., vereeniging van meelOraden en stampers op dezelfde plant,
het aanwezig zijn van mannelijke en
vrouwelijke geslachtsdeelen in hetzelfde
wezen; Gynanthropos, m. (Gr.), iemand
die tegelijk man en vrouw is, tweeslachtig
m ensch.
Gynatresie, yr. (Gr.). Sluiting der
moederscheede.
Gynerium, o. Soort van graminee.
Gypaetus, (Gr.). Gierarend, soort van
roofvogel die tusschen den gier en den
valk in staat.
Gypsum, o. (Lat.). Gips, waterhoudende
zwavelzure kalk ; — ustum, gebrande
gips.
Gyratie, yr. Ronddraaiing; duizeligheid;
Gyrenia, plant die tot de asphodeleen
behoort ; Gyri, mrv. van Gyrus, Gyriophiden, ineen kronkelende slangen ; Gyrosus,
(Lat.), gekronkeld ; Gyroma, o. (Gr.), het
rondgedraaide, iets dat den vorm van
een bord heeft, rond schoteltje ; Gyromantie, yr., waarzeggerij uit kringen of
cirkels ; Gyrophaag, m., iemand die aan
den kost komt door bij verschillende
'personen te gaan eten; Gyroscoop, o.,
toestel om de draaiing der aarde te bewijzen ; Gyrotrichum, soort van paddestoel ; Gyrotroop, m., toestel om een
electrischen stroom een tegenovergestelde
ricliting te geven ; Gyrovagus, m., landlooper, vagebond ; Gyrus, m., kring,
kronkel.

H.
H. = Hydrogenium ; als Romeinsche
getalletter = 200; op Duitsche rijksmunten beteekent zij Darmstadt, op oude
Oostenrijksche Ganzburg, op oude Fransche La Rochelle; op Romeinsche opschriften staat zij voor /label, Heres, Honos.
h. a. = hoc anno of hujus anni (Lat.).
In dit jaar, dezes jaars.
Haartoer, m. Vlecht van valsch haar.
Habarah, m. (Arab.). Groote zijden
vrouwenmantel te Cairo.
Habassis, yr. Soort van Indiaansch
linnen.
Habeas Corpus act. Engelsche wet
van 1679, zoo genoemd naar de woorden
waarmede zij begint (habeas corpus, gij
zult uw lichaam (voor den rechter) hebben) ;

zij verbiedt onwettige inhechtenisneming
en beveelt dat de gearresteerde binnen
24 uren verhoord moet worden; zij beveelt den cipier het lichaam van den gevangene voor den rechter te brengen en
te verklaren door wien en waarom de
arrestatie is geschied; de rechter is verplicht den gevangene tegen borgtocht in
vrijheid te stellen, tenzij deze beschuldigd
wordt van verraad of een misdaad die
met den dood gestraft wordt.
Habeas tibi, (Lat.). Behoud het voor
uzelven, schrijf het uzelven toe ; Habeat
sibi, laat hij het voor zich houden; Habemus Papam, wij hebben een paus (geroep terstond nadat een paus gekozen is).
Habana, yr. (Lat.). Riem, teugel.

Habent sua fata libelli
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Habent sua fata libelli, (Lat.). Boeken
hebben hunne lotgevallen.
Haberdasher, m. (Eng.; spr. : hebberdesjur). Koopman in lint, spelden, naalden
en garen.
Habiel, (Lat.). Bekwaam, geschikt, bedreven ; bevoegd, gerechtigd ; Habilitatie,
yr., bevoegdmaking, wettiging, het verkrijgen der bevoegdheid om onderwijs te
geven aan een universiteit; Habilitations-Schrift, yr. (D.), wetenschappelijke
arbeid waardoor het recht om aan universiteiten onderwijs te geven verkregen
wordt ; (zich) habiliteeren, zich als docent aan een universiteit vestigen ; Habiliteit, yr., bekwaamheid, geschiktheid,
bevoegdheid.
Habillement, m. (Fr.; spr. : abieljeman).
Kleeding ; Habilleeren, aankleeden, bekleeden, het opmaken van gevogelte dat
gekookt of gebraden moet worden.
Habitabel, (Lat.). Bewoonbaar; Habitabiliteit, yr., bewoonbaarheid; Habitaculum, o., woonplaats ; Habitant, m., in.woner, bewoner; Habitatie, yr., het wonen, woning; Habitator, m., bewoner ;
Habitatrix, yr., bewoonster ; Habiteeren,
wonen, bewonen.
Habitude, vr. (Fr.; spr. : abietuud). Gewoonte, hebbelijkheid ; Habitué, m., stamgast, vaste bezoeker, vaste klant; Habitueel, tot een gewoonte geworden, ingeworteld ; Habitueeren, gewennen ; Habitus, m. (Lat.), voorkomen, houding,
lichaamsgesteldheid, dracht ; Habitus non
facit monachum, (Lat.), I'habit ne fait
pas le moine, (Fr.), kleeren maken den
man niet.
Hiblerie, yr. (Lat.). Het zwetsen, opsnijden ; HAbleur, m. zwetser, opsnijder.
Hac gratia, (Lat.). Hierom.
Hachee, vr. (Fr. ; asjee). Stukjes gekookt rundvleesch met uien en saus ;
Hacheeren, hakken, onhandig voorsnijden, afhakken arceeren, (met kruisstrepen voorzien); Hachis, m., gehakt ; Hachure, vr., arceering, kerf.
Hachich en Haschisch, m. (Arab.).
Eig. droop kruid ; bladeren van den Indischen hennep (Cannabis indica) die gedroogd worden om ze vervolgens te
kauwen of te rooken ; bedwelmend middel uit die bladeren gemaakt dat dezelfde
werking heeft als opium.
Hacienda, yr. (Sp.). Boerderij, landhuis ;
vermogen ; — publica, financien van het
Rijk ; tiaciendero, in., bezitter van een
landgoed.
Hac (via) itur ad astra, (Lat.). Langs
dezen weg gaat men naar de sterren,
komt men tot roem.

Haemadenosis

Hackney-coach (Eng.; spr.: hekniekootsj).
Stationneerend rijtuig. Zie Cab.
Hac lege, (Lat.). Onder deze voorwaarde.
Hactenus, (Lat.). Tot hiertoe, tot dusver.
Hadar, m. (Arab.). Stedeling in tegenstelling met Fellah (z.a.)
Haddesi, mrv. Arabieren die in steden
wonen en zich op de kunsten, ambachten
en den karavaanhandel toeleggen, in tegenstelling met de Bedoeinen (z.a.)
Hades, m. (Gr.). De god der onderwereld; de onderwereld, het schimmenrijk.
Hadis, (Arab.). Overlevering, vertelling,
vooral met betrekking op Mohammed.
Hadrian' valium, o. (Lat.). Wal van
Hadrianus (z.a.); grenswal onder de regeering van keizer Hadrianus in de jaren
122 en volgende n.C. opgericht ter bescherming der provincie Britannia (z.a.);
deze wag liep van de monding van de
Tyne dwars door het eiland naar den

Solway Firth.
Hadrianus. Romeinsche keizer (117.138
n.C.). Hij brak met de veroveringspolitiek
van zijn voorganger Trajanus (Zie Dacia)
en bepaalde zich tot het voeren van die
oorlogen, welke onvermijdelijk waren om
het rijk te beveiligen. Hij was er vooral
op uit den bloei van het rijk te bevorderen en ondernam groote reizen om van
alles op de hoogte te komen. Hij breidde
Athene uit door aan de oude stad (die
van Theseus) eene nieuwe (die van Hadrianus) toe te voegen. Zijn grafmonument
te Rome is omgebouwd tot den Engelenburg. Zie Antoninus, Augusta, Britannia.
Hadsjah, m. (Arab.). Bedevaart, vooral
naar Mekka ; Hadsji, m., bedevaartganger,
pelgrim, eeretitel voor degenen die een
bedevaart naar Mekka doen of gedaan
hebben ; Armenische Christen die een
bedevaart naar Jeruzalem gedaan heeft.
Hadsjib, m.(Arab.). Deurwachter ;
kamerheer; minister bij de kaliefen van
Bagdad.
Hadsjilai = Hadsji.
Haec est voluntas gubernii, (Lat.).
Dat is de wil der regeering ; Haec hactenus, voor vandaag tot zoover (aan het
einde eener voordracht),
Haemacyanine, y r. Blauwe kleurstof
in het bloed.
Haemadenosis, vr. Iedere ziekte der
bloedvaten ; Haemagogisch, bloedafvoerend ; Haemalops, m. (Gr.), bloedgezwel,
bloedstriem ; Haemantine, yr., bloedstof ; Haemaporie, yr., bloedarmoede ;
Haemaptysis, vr., bloedspuwing bij het
hoesten ; Haematangiosis = Haemadenosis ; Haematapostema, o.. bloed-
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zweer; Haematemesis, vr., het bloedbraken, ook zwarte ziekte (melaena en
morbus niger) genoemd; Haematemesis
simulata, niet gevaarlijk bloedbraken;
Haematencephalon, o., hersenbloeding;
Haemathidrosis, yr., het bloedzweeten;
Haematiasis, vr., ziekte van het bloed;
Haematien, mrv., bloedlichaampjes ; Haematiek, yr., leer van het bloed, van het
ontstaan van het bloed; Haematine, yr.,
het roode deel van het bloed; Haematinon,
o., door de ouden voor schotels, enz.
gebruikte vermiljoenkleurige glasmassa
die door Pettenkofer weder teruggevonden
is (Zie Porporino) ; Haematisme, o., het
bloeden, vooral neusbloeding; Haematites,
m., bloedsteen; Haematobium, o., bloedbolletje; Haematocele, vr., bloedbreuk,
tegennatuurlijke afscheiding van bloed in
den teelballenzak ; Haematochezie, yr.,
bloederige stoelgang ; Haematochroom,
o., bloedroode kleur; Haematochysis,
yr., bloeding; Haematocoelie, yr., bloeduitstorting in de buikholte; Haematocol.
pus, m., bloeduitstorting in de scheede ;
Haematocathartica, mrv., middelen om
het bloed to zuiveren; Haematocratie,
yr., regeering die zich door bloedvergieten
wil staande houden ; Haematocystie, yr.,
bloedblaasje ; Haematodes = Haematoides ; Haematogaster, m., bloeduitstorting in de maag ; Haematogeen =
Haematine ; Haematoglobuline, yr.,
protemne (z. a.) in het bloed; Haematographie, vr., beschrijving van het bloed;
Haematoides, bloedig; Haematologie
= Haematiek ; Haematoma, o., bloedgezwel; Haematomantie, yr., het voorspellen uit de gesteldheid van het bloed;
Haematopathie, yr., ziekte van het bloed;
Haematopathologie, yr., leer der ziekten
van het bloed; Haematophilie, vr., erfelijke neiging tot hevig bloeden bij de
geringste kwetsuren ; Haematophobie,
vr., vrees voor bloed, afschuw van bloed;
Haematopisie, yr., ophooping van bloed
in de baarmoeder ; Haemotopoesis, yr.,
bloedbereiding; Haematops =Haemalops;
Haematoptysie, yr., het bloedspuwen;
Haematorrhoea ani, aambeien; Haematorrhysis, yr., bloedvloeiing; Haematosis,
yr., bloedvorming, verandering van het
voedingsap in bloed; Haematospongos,
m., bloedzwam; Haematostatica, mrv.,
bloedstelpende middelen; Haematostatiek, yr., leer van de beweging van het
bloed; Haematostatisch, bloedstelpend;
Haematosteon, o., bloeduitstorting in
beenholten; Haematostosis, yr., verbeening der bloedvaten ; Haematotheologie, yr., leer van de verzoening met
God door bloedige offers; Haematothorax,
BAALE, Handboek.

Hagiasme
yr., bloeduitstorting in de borstholte ;
Haematoxylon, o., bloedhout ; Haematozoen, mrv., bloeddiertjes ; Haematuresis, yr., het bloedwateren; Haematuria
haemorrhoidalis, bloedende aambeien;
— renalis, nierenbloeding; Haematus,
bloeduitstorting in het inwendig oor ;
Haemodia, yr. (Gr.), tandpijn, scheurbuik; Haemodiasme, m. (Gr.), stompheid
en gevoeligheid der tanden door het
gebruik van zuren ; Haemodynamiek, yr.,
leer van de kracht der beweging van
het bloed; Haemocathartica, mrv. =
Haematocathartica; Haemodynamometer, m., werktuig ter bepaling der kracht
van het bloed; Haemometer, m., toestel
ter bepaling der dichtheid van het bloed;
Haemopathologie, leer van de ziekten
des bloeds ; Haemophthalmos = Haemalops ; Haemoptoe = Haemoptysie,
het bloedspuwen ; Haernoptysis interna, inwendige verbloeding, longbloeding;
Haemormesis, yr., aandrang van bloed;
Haemorrhagie, yr., bloedstorting, biz.
neusbloeding; Haemorrhoidarius, m.,
iemand die aambeien heeft; Haemorrhoiden, mrv., aambeien; Haemoscopie,
yr., beschouwing van het bloed; Haemostasie, yr., stilstand van het bloed;
Haemostatica, mrv., bloedstelpende middelen.
Haeredipeta. Zie Heredipeta.
Haereditas, haeres, etc. Zie Hereditas, etc.
Haeresiarch, m. (Gr.). Aartsketter ;
Haeresie en Haeresis, yr., dwaalleer,
ketterij; Haeresioloog, m., ketterbeschrijver ; Haeresiologium, o., lijst van
ketters ; Haeresiomastix, m., bestraffer
van ketters ; Haereticus, m., dwaalleeraar, ketter ; Haeretisch, kettersch.
Haesitatie, yr. (Lat.). Het stamelen ;
het weifelen, aarzeling; Haesiteeren,
blijven steken, aarzelen.
Hafi, m. (Arab.). Barrevoeter ; Hafis,
m., iemand die den koran uit zijn hoofd
kent of die beroemde gedichten opzeggen
kan; eeretitel van geleerden.
Hafne, yr. Particuliere kas van den
sultan.
Hagar, yr. (Hebr.). Vreemdelinge,
vluchtelinge.
Hagard, (Fr.; spr.; hagaar). Schuw,
verwilderd.
Haggadah, yr. (Hebr.). Verkondiging ;
sage ; vertellingen der rabbijnen.
Haggai, m. (Hebr.). De feestelijke,
plechtige.
Hagiasma, o. (Nieuw-Gr.). Wijwater;
heilige bron; Hagiasme, o., heiliging ;
Hagioglypten, mrv., oude heilige beeldhouwwerken ; Hagiograaf, m., beschrijver
32
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van de levens der heiligen ; Hagiographa,
m., heilige schriften in het Oude Testament die niet tot de MozaIsche en prof etische behooren, b.v. de Psalmen, de
Spreuken van Salomo ; Hagiographie,
yr., levensbeschrijving der heiligen ;
Hagiolatrie, yr., aanbidding der heiligen ;
Hagiologie, vr., kennis der heiligen ;
Hagiologium, o., heiligenkalender ; Hagioloog, m., kenner der heiligen ; Hagiomachie, vr., twist over de aanbidding
der heiligen ; Hagiomachos, m., bestrijder
van de aanbidding der heiligen ; Hagiopolitick = Sacropolitiek ; Hagiosideron = Agiosideron ; Hagiotiek, yr.,
leer der heiligmaking.
Hagneuma, o. (Gr.). Kuischheid ; Hagneutisch, kuisch ; Hagnisma, o., zuiVeringsmiddel ; Hagnismos, m., het louteren.
Haha, m. (Fr.). Opening in een tuinmuur met een sloot er voor.
Hai (Chineesch). Zee.
Haidoet, m. Straatroover in Turkije.
Haidschnucke of Heidesnucke, yr.
(D.) Klein schaap op de Luneburger
heide.
Hale, yr. (Fr. ; spr. : hee). Heg, haag.
Zie En hale.
Halk, m. (Arab.). Groot wollen overkleed der Mooren in Afrika.
Haiman, m. (Turksch). Rondtrekkende
herder.
Hairetiten, mrv. Sceptische Mohamedaansche sekte.
Hakea. Australische zilverden.
Hakim, m. (Turksch). Wijze ; arts ;
rechter ; — -Basji, eerste geneesheer ; -Effendi, m., eerste lijfarts van den
sultan.
Hakonarbok. Uslandsch wetboek.
Halachah, yr. (Hebr.). Regel, richtsnoer, uitspraak der rabbijnen met betrekking op de burgerlijke wet.
Halage, gin. (Fr. ; spr.: alaazje). Het
voorttrekken van schuiten; trekloon ;
Chemin de —, jaagpad.
Halcyon, m. (Gr.). Usvogel ; Halcyonische dagen, mrv., dagen van rust,
omdat volgens de Grieksche mythologie
gedurende den broeitijd der ijsvogels de
winden rustten, zeven dagen voor en
even zooveel na het winterzonnestilstandspunt.
Halfpenny. (Eng. ; spr. : heepenie). Halve
stuiver.
Halia, yr. (Gr.). Volksvergadering.
Haliaetus, m. (Gr.). Zeearend.
Halibin, m. Wallachijsche el voor laken
en zijde.
Halichelidon, (Gr.). Zeezwaluw.
Halieus, m. (Gr.). Visscher ; Halieutiek, yr. (Gr.), het visschersbedrijf ;

Halleutica, mrv., gedichten over de
vischvangst ; Halieutisch, wat de vischvangst betreft.
Halismos, m. (Gr.). Het inzouten.
Haliteeren, (Lat.). Blazen, dampen ;
Haliteus, dampig: Halitus, m., adem, damp.
Hall, (Eng.; spr. : haol). Voorhuis,
groote ruimte bij den ingang van een
heerenhuis of paleis; gebouw voor vergaderingen van rechterlijke collegies ;
stichting aan de universiteiten van Oxford
en Cambridge.
Hallage, m. (Fr. ; spr. : allaazje).
Marktgeld.
Haitian, m. Kreet der jagers als het
hert tot staan gebracht is ; fanfare op
jachthorens bij die gelegenheid.
Hallel, (Hebr.). Loflied ; naam die aan
de Psalmen 113-119 gegeven wordt.
Halleluja ! (Hebr.). Looft den Heer !
Hallelujahoed, m., hoofddeksel in gebruik
bij het Leger des Heils.
Halles, mrv. (Fr. ; spr. : al). Groote
overdekte markt te Parijs. Zie Dames

de la halle.
Hallex, m. (Lat.). Groote teen.
Hallkarl, m. Op de postkantoren in
Zweden de beambte die voor versche
paarden zorgt.
Halloren, mrv. Zoutzieders te Halle
aan de Saale (nakomelingen van een
Wendischen volksstam), geoefende zwemmers en duikers.
Halloysiet, o. Delfstof die uit kiezelzure leem en water bestaat.
Hallucinatie, yr. (Lat.). Wartaal; zinsbegoocheling ; ziektetoestand waarin de
patient personen of zaken meent te zien
of te Mooren die niet bestaan.
HaImaturini, mrv. Soort van buideldieren ; Halmaturus, m., kangoeroe.
Halochemie, yr. (Gr.). Gedeelte der
scheikunde dat over de zouten handelt,
zoutbereiding ; Halogeen, zoutvoortbrengend ; Halogene lichamen, mrv., electronegatieve lichamen b.v. chloor, iodium,
die zouten vormen door zich met electropositieve metalen te verbinden ; Halographic, yr., beschrijving der zouten;
Halologle, yr., zoutkunde, leer der zouten;
Halologisch, wat de zoutkunde betreft;
Halomantie, yr., waarzeggerij uit hoopjes
zout ; Halometer, m., zoutmeter ; Halometric, yr., kunst om het alcoholgehalte
van het bier te bepalen door zijn vermogen om keukenzout op te lossen.
Halos, yr. (Gr.}. Lichtkring om de zon
of maan ; kring om tepels en pokken.
Haloscoop, o. (Gr.). Toestel voor het
onderzoek van het zoutgehalte van het
zeewater ; Halotechnie en Halotechniek,
yr., zoutbereiding.

Halteres
Halteres, mrv. (Gr.). Looden gewichten,
die men bij het springen in handen neemt,
om de kracht te vermeerderen, halters.
Haiwa, o. Turksche lekkernij die uit
sesammeel en honing bestaat.
Hama, (Gr.). Te gelijk, te gelijker tijd.
Hamac, m.(Fr.). Han mat.
Hamachromie, yr. (Gr.). Kunst om met
verschillende kleuren te gelijk te drukken.
Hamadryade, yr. (Gr.). Boschnimf.
Hamal, (Turksch). Lastdrager.
Hamaloth, mrv. (Hebr.). Liederen, de
psalmen 120-134.
Hamam, o. (Arab.). Turksche openbare
badinrichting ; parasi, badgeld, fooi ;
, Hamamdsji, m., badopzichter, houder van
een badinrichting.
Haman. Wit Indisch katoen.
Hamartie, yr. (Gr.). Zonde.
Hamasa, yr. (Arab.). Eig. dapperheid:,
verzameling van oude Arabische liederen.
Hamaxobien, mrv. (Gr.). Op wagens
levende, op karren rondtrekkende volksstammen (speciaal de Scythen).
Hamede of Hamodis. Witte Bengaalsche
katoenen stof.
Hamen, m. Zakvormig aan een hoepel
bevestigd vischnet.
Hamidiehmarsch, m. Het Turksche
volkslied.
Hamieten, mrv. Nakomelingen van
Ham of Cham, zoon van Noach, gemeenschappelijke, naam van een aantal Afrikaansche volksstammen wier talen met
elkander verwant zijn.
Hamma, o. (Gr.). Band, breukband;
Oudgrieksche lengtemaat, 4o el = 18,4
meter.
Han, m. (Perzisch). Herberg in het
Oosten, vooral voor karavanen.
Hanabar Nasari, m. (Turksch). Opzichter in het arsenaal.
Hanaken, mrv. (Slavisch). Bewoners
van Moravia.
Hanaper, (Eng.; spr. : hennepur). Mand
die door de oude Engelsche koningen
gebruikt werd om er hun geld in te bergen
wanneer zij op reis waren; schatkist.
Hanc veniam petimusque damusque
vicissim, (Lat.). Deze vrijheid verlangen
wij en wij verleenen haar wederkeerig.

(Ars Poetica

Horatius).

Handicap, (Eng.; spr. : hendikeft). Wedren waarbij het gewicht dat ieder paard
dragen moet, bepaald wordt volgens zijn
ouderdom en zijn voorafgaande verrichtingen.
Handsjar, m. (Turksch). Dolk, degen.
Handsji, m. (Turksch). Opzichter over
logementen.
Hanefiten. Orthodoxe Mohamedaansche sekte.
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Hangar, m. (Fr.; spr. : angaar). Afdak ;
loods ; wagenhuis.
Hank, (Eng.; spr.: hen k). Twee of
meer bij elkander gebonden strengen
zijde of garen.
Hanna, (Hebr.). Aanvalligheid.
Hannibal ante portas (Lat.). Hannibal
staat voor de poorten, d.i. het gevaar is nabij.
Hansa of Hanse, yr. (Oudduitsch). Verbond ; menigte ; verbond tusschen verscheideue steden in Duitschland en NoordEuropa tot bescherming van den handel
in de middeleeuwen; Hanseatisch, wat
dit verbond betreft; Hansesteden, mrv.,

Hamburg, Bremen en Lubeck.
Hansom, (Eng ; spr. : hensom). Licht
rijtuig op twee wielen zonder bok, welks
bestuurder achter den passagier zit.
Hanteeren, (Fr.). Behandelen; Hantise,
yr., vertrouwelijke omgang.
Hapaxlegomenon of Hapaxeiremenon,
o. (Gr.). Woord dat maar denmaal gebruikt is of voorkomt.
Haphtharoth = Haphtaren, mrv.
(Hebr.). Brokstukken der profetische boeken die, behalve de wekelijksche gedeelten
van den Pentateuch (z.a.), bij den dienst
in de synagoge voorgelezen worden.
Haploes, (Gr.). Eenvoudig.
Haplotes, yr. (Gr.). Eenvoudigheid, oprechtheid.
Haplotomie, yr. (Gr.). Operatie door
eenvoudige snede.
Happelourde, yr. (Fr. ; spr. : aploerd).
Valsch edelgesteente ; mom maar zwak
paard ; bedriegelijke schijn.
Haptisch, (Gr.). Tot het gevoel behoorend ; Haptisch bedrog, o., misleiding van
het gevoel.
Haquet, m. (Fr. ; spr.: akkee). Lange
wagen, rolwagen.
Harabnik, m. (Russisch). Lange zweep
der paardendrijvers.
Haradsj = Charadsj.
Hara-Kari en Hara-Kiri, o. Zelfmoord
door het opensnijden van den buik in Japan.
Haram, (Arab.). Verboden, being ; omtrek van den tempel te Mekka.
Harami, mrv. Zigeuners ; dieven ; de
drie dingen die het den Bedoeinen verboden is aan te raken : varkens, krengen
en bloed.
Harangue, yr. (Fr. ; spr. : arangh).
Plechtige toespraak ; Harangueeren,
lechtig toespreken, een toespraak houden • Harangueur, m., redenaar, toeden
spreker.
Harar, m. Afdeeling van het Turksche
leger.
Haras, m. (Fr.; spr. : araa). Stoeterij.
Harasseeren,
Afmatten, vermoeien.

Harbie
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Harbie, (Arab.). Wat het krijgswezen
betreft ; eklami, kanselarij in het Turksche ministerie van oorlog.
Harceleeren, (Fr.). Onophoudelijk aanvallen, bestoken, lastig vallen.
Harde. Deensch rechtsgebied.
Hardes, mrv. (Fr. ; spr. : ard). Bundel
kleedingstukken.
Hardi, (Fr.). Driest, koen, stout; Hardiesse, yr., driestheid, koenheid, vrijpostigheid.
Hardware, (Eng. ; spr. : haadwheer).
Algemeene benaming van metalen voorwerpen ketels, potten, zagen, messen, enz.
Harem, m. (Arab.). Vrouwenvertrek ;
al de vrouwen die in een harem verblijf
houden.
Hareng, m. (Fr. ; spr. : aran). Haring ;
— pec, pekelharing; — saur, bokking.
Harfenett, o. (D.). Kleine harp ; Harfenist, m., harpist.
Haricot, m. (Fr.; spr. : arieko). Stukjes
schapenvleesch met aardappelen en
knollen of rapen; snijboon; Haricots
vents, peulen.
Hariero, m. Huurkoetsier, voerman.
Harlekijn. Zie Arlecchino.
Harmattan, m. Verzengend heete wind
in West-Afrika.
Harmonia praestabilita, yr. De vooraf bepaalde overeenstemming van alle
dingen, vooral die van het lichaam en
de ziel ; Harmonica, yr., bekend door
Franklin uitgevonden muziekinstrument;
Harmonichord, o. (Gr.), snaarinstrument ;
Harmonie, yr. (Gr.), welluidendheid ;
eenstemmigheid, overeenstemming ; Harmonieleer, yr., akkoordenleer • Harmoniemuziek, yr., muziek van ;
menten; Harmonieeren, overeenstemmen,
eenstemmig zijn ; Harmonisch, overeenstemmend, eenstemmig; Harmoniseeren,
in overeenstemming brengen, een melodie
van harmonische begeleiding voorzien ;
Harmonistlek, yr., wetenschappelijk
streven om de elkander tegensprekende
plaatsen in de Evangelien tot overeenstemming te brengen ; Harmonium, o.,
muziekinstrument dat op een orgel gelijkt.
Harmost, m. (Gr.). Spartaansch stadhouder, tevens commandant der bezetting
in de door Sparta veroverde of beheerschte steden (tijdens de hegemonie
(z. a.) van Sparta).
Harnachement, m. (Fr. ; spr. : arnasjeman). Paardetuig.
Haro, m. (Fr.). Gebrom van afkeuring.
Harpa, (Ital.), Harpe, yr. (Fr.). Harp.
Harpagon, m. (Fr.). Hoofdpersoon m
den Vrek van Moliere ; gierigaard ; Harpax, m. (Gr.), roofzuchtig ; als znw.
roover.

Hatrasch

Harpeggio. Zie Arpeggio.
Harpocrates, m. (Gr.). God van het
zwijgen.
Harpoen, m. (Fr.). Werpspies met
haken die voor de walvischvangst gebruikt wordt; Harpoenen, met een
harpoen vangen; Harpoenier, m., degene
die een harpoen uitwerpt.
Harpij, vr. (Gr.). Fabelachtig monster
met het aangezicht eener vrouw, l*t
lichaam van een gier, scherpe klauwen
en vleugels ; boosaardig wijf.
Harry, m. (Eng. ; spr. : herrie). Hendrik,
Hein.
Harst, m. en yr. (Oudduitsch). Krijgsbende, voorhoede van een Zwitsersch
leger.
Haruspex, m. (Lat.), (mrv. Haruspices).
Romeinsch priester die uit de ingewanden
der geslachte offerdieren de toekomst
voorspelde ; Haruspicium, o., kunst van
te voorspellen uit de ingewanden der
offerdieren.
Harvani, o. Ambtsgewaad der Turksche
rechters.
Hasard, m. (Fr. ; spr. : azaar). Toeval,
kans ; Hasardeeren, wagen, op het spel
zetten. Zie Hazardspel.
Haschisch. Zie Hachisch.
Hasenpanier, o. (D.). Das Hasenpanter
ergreijen, het hazepad kiezen.
Hasnadar, m. Thesaurier van den sultan
van Turkije ; Hasne, vr., schatkamer van
dien sultan.
Hassad. Oogsttijd in Turkije.
Hassan, m. (Arab.). De schoone, de goede.
Hassas, m. (Arab.). Verteller van
sprookjes.
Hassock, m. (Eng. ; spr. : hessok). Dikke
mat of kussen om op te knielen.
Hasta, yr. (Lat.). Lans ; Hastati, mrv.,
de met een laps gewapenden ; het voorste
gelid van het Romeinsche legioen. Zie
Sub hasta.
Hat, m. Rechtstreeksch schriftelijk bevel van den sultan aan zijn ministers.
Hatagan. Zie Jatagan.
Hate, yr. (Fr.). Haast, spoed.
Hitelet, m. (Fr.). Klein spit; Hatelettes, mrv., stukjes vleesch aan het
spit gebraden ; Hittereau, m. (spr. : atroo),
geroosterde, gepeperde en gezouten snede
varkenslever.
Hathor, yr. Egyptische godin met de
zonneschijf en een paar horens.
Hatischerif. Zie Hatscherif.
Hato, m. (Sp.) = Estancia.
Hatrasch, m. (Turksch). Oplegging
eener boete aan Turksche volksstammen,
die op de grenzen wonen, wanneer zij
na een oproeping niet op den bepaalden
tijd verschijnen.

Hatscherif
Hatscherif, m. (Turksch). Heilig geschrift, onherroepelijk bevel van den
sultan van Turkije.
Hatschier en Hatschierer, m. (van
het Sp. archero, (Ital.), arciero). Boogschutter, soldaat der keizerlijke lijfwacht
te Weenen.
Hatti Humajum, m. Besluit van den
sultan van Turkije.
Haubergeon, m. (Fr. spr.: ooberzjon).
Lichtpantserhemd, malienkolder.
Handedsji, (Arab.). Draagstoel.
Haureeren, (Lat.). Uitscheppen.
Hausch, o. (Arab.). Landgoed, pachthoeve in Algerie.
Hausieren, (D.). Waren van huis tot
huis te koop aanbieden, venten ; Hausierer, m., marskramer, venter.
Hausse, vr. (Fr.; spr. : oos), (Eng.) rise,
advance, (D.) Steigen, (Ital.) rialzo, (Sp.)
alza. Het stijgen der effecten (Zie Balsse) ;
opzet voor het .richten van ,.engeweer
of kanon.
Hausse-col, m. (Fr.). Ringkraag.
Haussier, m. (Fr.; spr. : oosjee). Speculant op rijzing. Zie Bull.
Haustus, m. (Lat.). Teug, slok.
Haut, (Fr. ; spr. : oo). Hoog, verheven ;
aanzienlijk ; luide ; Hautain (spr. : ootein),
trotsch, hoogmoedig ; Haut-Barsac, m.,
witte Fransche wijn ; Hautbois, m. (spr. :
ooboa), hobo ; Hautboiste, m., hoboist ,
Haute-Contre, yr., altstem, altzangeres ;
Haute Cour, yr. (spr. : koer), hooggerechtshof ; Haute Finance, yr., voorname
bankiers, invloedrijke geldmannen; Haute
lisse, vr., geweven behangsel waarbij de
schering loodrecht (verticaal) staat ; Haute
maree, yr., hoogwater ; Hautement (spr. :
ootman), luid, openlijk, krachtig, flunk ;
Hauteur, yr., hoogte, trots ; Haute volee,
vr., de voorname lieden, hoogste krin&en
der maatschappij ; Haut gout, m., wildsmaak ; Haut mal (Zie Caducum malum
en Epilepsie); Haut relief, m., verheven
beeld- of snijwerk ; Haut Sauterne, spr. :
oossootern), witte Bordeauxwijn.
Havelock, (Eng. ; spr. : heevlok). Manteljas met kraag zonder mouwen, zoogenoemd naar den generaal die den opstand
in Engelsch-Indie (1857) onderdrukte.
Havresac, m. (Fr.). Oud woord voor

ransel.
Hawadsji, m. (Arab.). Koopman.
Hazardspel, o. Spel waarin het vooral
op geluk aankomt.
Hazazel, m. (Hebr.). Zondenbok.
H. B. M. = His British Majesty
(spr. : medzjest:). Zijne Britsche Majesteit.
H. C. = Helvetica Confessio.
h. e. = hoc est (Lat.). Dat is of beteekent.

5oz

Hectica

Head-right, (Eng. ; spr. : heddreit). In
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika
een certificaat betreffende aanspraak op
een bepaald stuk land ter belooning van
aan den staat bewezen diensten; Head-sea,
(Eng. ; spr. : heddsie), golf die tegen het
voorschip slaat.
Hear! Hear! (Eng.; spr.: hier). Luistert!
(geroep in een vergadering bij belangrijke gedeelten eener redevoering).
Heautognosie, yr. (Gr.). Zelfkennis ;
Heautontimorumenie, yr., zelfkwelling.
Hebdomadaal, (Gr.). Wekelijksch ;
Hebdomada major = — sancta; Hebdomadarius, m. (Gr.-Lat.), degene die
gedurende de week dienst heeft ; Hebdomada sancta, yr., de goede week
voor Paschen ; Hebdomas, yr. (Gr.), week.
Hebe, yr. (Gr.). De godin der jeugd
die belast was met het schenken van
nectar (z.a.) aan de goden ; zij was een
dochter van Jupiter en gehuwd met
Hercules (z.a.); mooi meisje die bij een
maaltijd de glazen inschenkt.
Hebeantisch. Met fluweelachtige bloemen; Hebecarpisch, met donzige vruchten;
Hebecladisch, met donzige takken.
Hebeteeren, (Lat.). Verstompen, stomp
maken ; Hebetudo, vr. (Lat.), stompheid,
stompzinnigheid; — dentium, stompheid
der tanden; — mentis, onnoozelheid ; —
visus, zwakte der oogen.
Hebralciteit, yr. Kennis der Hebreeuwsche taal; eigenaardigheid dier taal ;
Hebraicus, m., kenner of leeraar der
Hebreeuwsche taal ; Hebralseeren, Hebreeuwsch maken ; Hebraisme, o., eigenaardige Hebreeuwsche uitdrukking ; Hebralst, m., kenner der Hebreeuwsche taal.
Hecate, yr. (Gr.). Een der namen die
overeenkomt met een der drie gedaanten
van Diana ; de ouden noemden haar
Selene aan den hemel (de maan), Diana op
aarde en Hecate alsgodin der onderwereld.
Hecatombaeon, m. (Gr.). Eerste maand
in het Atheensche jaar (einde Juli en
begin Aug.); Hecatombe, yr., offer van
Ioo dieren, slachting; Hecatomphonia,
mrv., offer wegens ioo gedoode vijanden;
Hecatompolisch, met ioo steden ; Hecatompylisch, met ioo poorten ; Hecatoncheir = Centimaan ; Hecatontade, vr.,
honderdtal, ioo stuks; Hecatontarch,
m., bevelhebber over Too man, kapitein
= Centurio (z.a.); Hecatostys, honderdtal.
Hectare, m. (Fr.). Tienduizend vierk.
meters. Zie Are.
Hectica, yr. (Gr.). Tering; — abdominails, buiktering; — chlorotica, bleekzucht ;
— exulcerata, tering met verettering; —
infantum, tering bij kinderen ; — nervosa,
zenuwtering ; — pulmonalis en — pulmo-
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num, longtering ; Hecticus, m., teringlijder ; Hectisch, teringachtig.
Hecto. Voorvoegsel in het metrieke
stelsel dat ioo beteekent.
Hector, m. (Gr.). Anker ; naam van den
dapperste der Trojanen die Patroclus
doodde en zelf door Achilles gedood werd.
Zie Andromache.
Hecuba. Vrouw van Priamus, koning
van Troje ; zij zag haar man bij den brand
van Trope voor hare oogen ter dood brengen.
Hedenbergiet. Zweedsche delfstof.
Hederaceae. Klimopachtige planten.
Hedonicus, m. (Gr.). Voorstander van
het Hedonisme, leer van den Griekschen
wijsgeer Aristippus, den stichter der
Cyrenaische school, volgens welke zingenot (Hedone) het hoogste goed en het
doel van het menschelijk leven is ; Hedonist = Hedonicus. Zie Cyrenaicus.
Hedra, vr. (Gr.). Zetel; achterste; dikke
darm ; Hedrocele, vr., breuk van den
dikken darm.
Hedschra, yr. (Arab.). Vlucht van Mohammed van Mekka naar Medina (15
Juli 622 n. C.), waarmede de Mohamedaansche tijdrekening begint.
Hedwig, yr. (Oudduitsch). Strijdende
vrouw, degene die de overwinning behaalt.
Hedychroum, o. (Gr.). Geneesmiddel
dat een aangename kleur heeft.
Hedypathie, vr. (Gr.). Behaaglijkheid,
aangenaam leven.
Hedyphaan, o. Grijsachtige delfstof die
in mangaankiezel voorkomt.
Hedysma, o. (Gr.). Specerij ; alles wat
kruidt en geur geeft ; aangename smaak
of geur.
Heftianer, m. (D.). Schrijfboekgeleerde,
iemand wiens wijsheid in zijn schrijfboeken bevat is.
Hegeding. Plechtige Oudduitsche rechtzitting.
Hegeliaan, m. Volgeling van den wijsgeer Hegel.
Hegemonle, vr. (Gr.). Opperheerschappij die door een Griekschen staat
over de andere uitgeoefend werd ; Hegemonisch, wat de opperheerschappij betreft.
Hegira. Zie Hedschra.
Hegumenos, m. (Gr). Overste van een
Grieksch klooster; Hegumene, yr., abdis
van zulk een klooster.
Heiduk, m. Hongaarsche infanterist
die de grenzen aan den kant van Turkije
bewaakte; lange en forsche bediende in
Hongaarsche kleederdracht.
Heilsarmee. Zie Salvation army.
Heimarmene, yr. (Gr.). Noodlot.
Heimdal, m. In de Noorsche mythologie een machtige god die de brug Bifreust (z.a.) bewaakt.
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Heimskringla, yr. (Oudnoorsch). Aarde,
wereld.
Heinrich, m. (Oudduitsch). Hendrik,
vorst des lands, heer in het hues; Heinz,
verkorting van Heinrich.
Hel of Hella, yr. Oudnoorsche godin
der hel.
Helcologie, yr. (Gr.). Leer der zweren ;
Helcoma, o., zweer ; Helcos, o., etterende
wondzweer ; Helcosis, yr., ettering, verzwering; Helcotisch, zweerachtig; Helcoxerosis, yr., het opdrogen van zweren.
Helctiek, yr. (Gr.). Trekkracht, aantrekkingskracht ; Helctica, mrv., trekmiddelen ; Helctisch, trekkend ; Helcydrion, zweertje vooral op het hoornvlies ; Helcysmometer, m., werktuig om
de grootte der aantrekkingskracht te bepalen ; Helcyster, m., trekker, haak om
de doode vrucht uit het lichaam eener
vrouw te trekken, verlostang.
Helena, yr. (Gr.). De lichtende, beroemde ; naam der vrouw van Menelaus,
koning van Sparta ; zij werd door den
Trojaan Paris, zoon van Priamus, geschaakt en gaf daardoor aanleiding tot
den Trojaanschen oorlog; la belle Helene,
titel eener comische opera van Jacques
Offenbach, die Helena ten tooneele voert;
Sinte-Helena, vr., moeder van keizer

Constantinus I (z.a.)
Heleniet, m. (Gr.). Zonnesteen.
Helenine, vr. Soort van kamfer.
Heliaea, yr. (Gr.). Hoogste gerechtshof
in het oude Athene.
Heliand, m. Heiland. Titel van een
Saksisch gedicht uit de 9e eeuw waarin
het leven van Jezus volgens het Evangelie behandeld wordt.
Heliarisch, (Gr.). Zonnig, wat de zon
betreft.
Heliasis. Zie Heliosis.
Heliast, m. (Gr.). Lid der Heliaea (z.a.)
Helice, yr. (Gr.). Het sterrenbeeld de
Groote Beer.
'Mice, yr. (Fr.; spr. : eelies). Zie Helix.
Heliciet, m. (Gr.). Slakkensteen; Hellcitisch, in den vorm van een slak of
schroef.
Helicodromisch. Kronkelend; Hellcoide, yr., schroef- of slakkenlijn ; Hellconiden, mrv., de Muzen zoo genoemd
naar den berg Helicon; Helicosophie,
yr., kunst om schroeflijnen te trekken.
Heliocaminus, m. (Lat.). Kamer op de
zon op Romeinsche landgoederen ; Hellocarpus, m., zonnevrucht (Amerikaansche
tiliacee); Heliocentrisch, wat het middelpunt der zon betreft; Heliochromie, yr.,
vervaardiging van gekleurde lichtbeelden;
Heliodoor, m. en Heliodora, vr., gave
der zon ; Heliognost, m., aanbidder der

Helix
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zon; Heliograaf, m., werktuig tot het
maken van photographien der zon, toestel
om door middel van het zonlicht seinen
te geven; Heliographic, yr., beschrijving
der zon, kunst om photographien door
den druk te vermenigvuldigen = Phototypie ; Heliographisch, door de werking
van het zonlicht vervaardigd ; Hellogravure = Heliographic ; Heliolatrie, yr.,
aanbidding der zon; Helioliet, m., zonnesteen; Heliometer, m., toestel voor
het bepalen van de schijnbare middellijn
van zon en maan ; Hellophobie, vr., zonneschuwheid, lichtschuwheid; Heliophobisch, lichtschuw ; Heliophthalmus, m.,
zonoog (plant in Louisiana) ; Helios, m.,
god der zon, zon; Helioscoop, o., kijker
om de zon te beschouwen, werktuig
waardoor het beeld der zon in een donkere
kamer (camera obscura) kan gebracht
worden; Heliosis, yr., zonnesteek ;
Heliostaat, m., werktuig waardoor een
in een donkere kamer gebrachte zonnestraal steeds dezelfde richting behoudt;
Heliotheologisch bewijs, o., bewijs van
het bestaan van God uit de zon ; Hellothermometer, m., zonnewarmtemeter ;
Hellotisch, wat de zon betreft; Hellotroop, m., plant uit de familie der Borragineen, plant die zich naar de zon toekeert, zonnebloem, groenachtig roodgeaderd edelgesteente ; door Gauss uitgevonden zonnespiegel voor trigonometrische opnamen; soort van zonnewijzer ;
Heliotypie, yr. (Zie Heliographic) ; Helisch = Heliotisch.
Helix, yr. (Gr.). Spiraal, schroeflijn ;
elk voorwerp in den vorm van een schroef
of kurketrekker.
Hellanodical, mrv. (Gr.). Kamprechters
bij de Olympische spelen.
Hellas, yr. (Gr.). Griekenland.
Helle, yr. Dochter van Athamas, koning
van Beotie en Nefthele (z. a.); zij werd
weggevoerd op den ram met het gulden
vlies en verdronk in den Hellespont, waaraan zij haar naam gaf; Hellespont, m.,
zee van Helle, straat der Dardanellen (z. a.).
Hellebaard, yr. Piek met een big in
den vorm eener halve maan aan het
boveneinde; Hellebaardier, m., die met
een hellebaard gewapend is.
Helleborisme, o. Zuivering of afvoering door middel van Helleborus, m.
(Gr.), nieskruid.
Helleen, m. (Gr.). Griek ; Helleensch,
Grieksch ; Helleniseeren, Grieksch maken,
het Grieksch nabootsen ; Hellenisme, o.,
eigenaardige Grieksche uitdrukking ; Hellenist, m., kenner der Grieksche taal;
Hellenistisch, Grieksch zooals het gevonden wordt in de vertaling der Zeven-
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tigen, in de Evangelien ; Hellenomanie,
vr., het dwepen met alles wat Grieksch
is ; Hellenophiel, m., vriend der Grieken.
Heller, m. (D.). Halve pfennig = f 0,003.
Hellwigia. Soort van sluipwespen.
Helminthagoga, Helminthica, mrv.
(Gr.). Middelen tegen wormen ; Helminthiasis, vr., wormziekte ; Helminthisch,
wat de wormen en wormziekten betreft;
Helminthodisch, wormachtig ; Helmintholiet, m., versteende worm; Helminthologle, yr., beschrijving der wormen;
Helmintholoog, m., kenner der wormen;
Helminthopyra, yr., wormkoorts.
Helobiae. Moeras- of waterplanten ;
Helobisch, in moerassen groeiend; Helos,
o. (Gr.), moeras.
Helodes en Helopyra, vr. (Gr.). Zweet-,
moeraskoorts.
Helolse, yr. (Fr.). Beroemde overwinnares. Zie Abelard.
Helos, m. (Gr.). Nagel, pin; uitwas aan
hadden of voeten, likdoorn.
Heloten, mrv. (Gr.). Lijfeigenen in
Sparta, misschien zoo genoemd naar de
stad Helos welker bewoners, toen de
Doriers zich reeds in Sparta gevestigd
hadden, in opstand kwamen en met geweld ten onder gebracht moesten worden;
Helotie, yr., slavernij; Helotisch, slaafsch.
Helotis, yr. (Gr.). Haarziekte bij de
Polen.
Help yourself, (Eng.). Help u zelven.
Zie Aide.
Heluatie, yr. (Lat.). Het brassen,
zwelgen ; Helueeren, brassen ; Heluo,
m., brasser.
Helvetia, yr. (Lat.). Oude naam van
Zwitserland ; Helvetica Confessio, yr.,
Zwitsersche geloofsbelijdenis ; Helvetia-,
m., Zwitser ; Helvetisch, Zwitsersch.
Hemera, yr. (Gr.). Dag ; Hemeralopie,
yr., nachtblindheid ; Hemeralops, m., die
in de schemering niets zien kan ; Hemeresisch, wat een dag duurt ; Hemerobaptisten, mrv., Joodsche sekte die
haar aanhangers de verplichting oplegt
om zich eens per dag volgens de voorschriften van den godsdienst te wasschen;
Hemerocallis, daglelie (liliacee); Hemerodromen, mrv., dagloopers, ijlboden in.
het Griekenland der oudheid ; Hemerologic, yr., kunst om kalenders te maken;
Hemerologium, o., kalender ; Hemeropathie, vr., ziekte die zich alleen bij dag
vertoont.
Hemerose of Hemerosis, yr. (Gr.).
Temming, veredeling; zelfbeheersching,
het bedwingen der hartstochten.
Hemeroscoop, o. (Gr.). Dagwachter,
schildwacht bij dag.
Hemi. Grieksch voorvoegsel dat hall

Hemionos
beteekent ; Hemianthropos, m., halfmensch ; Hemianthropie, yr., halve ontmensching, hevige krankzinnigheid, ruwheid ; Hemicephalisch, met een half
hoofd ; Hemicephalus, m., misgeboorte
met een half hoofd ; Hemi phorium, o.,
half koor op het tooneel; Hemicrania,
y r., en Hemicranicon, o., scheelhoofdpijn (Zie Migraine); Hemicyclus, halve
cirkel ; Hemicyclisch, half cirkel vormig;
Hemidactylisch, een halven vinger lang ;
Hemidaricon, o., halve daricus (z. a.) ;
Hemihecton, o., een twaalfde deel, n.l.
van een medimne (z.a.) = 4 1V, liter ;
Hemilepidotisch, half met schubben
bedekt ; Hemimorphisch, half gevormd ;
Hemiobolion, o. (Gr.), halve obolus (z.a.).
Hemionos, yr. (Gr.). Muilezel,
Hemiop(s)ie, yr. (Gr.). Het halfzien ;
Hemipathie, yr., ziekelijke toestand van
het halve lichaam ; Hemiphonie, yr.,
halve stem, zwakke stem ; Hemiphorium,
o. (Gr.), kort bovenkleed der Grieksche
geestelijken ; Hemiplegie en Hemiplexie,
yr., beroerte waardoor het halve lichaam
verlamd wordt ; Hemiptera, mrv., insecten
met halve bedekking der vleugels ; Hemipterisch, halfgevleugeld ; Hemipterologie. yr., beschrijving der halfvleugeligen;
Hemirrhachialgie, yr., pijn in een zijde
van den ruggegraat ; Hemisfeer, yr.,
halfrond ; Hemistichium, o., halve regel,
half vers; Hemithoracion, o., half borstharnas ; Hemitonium, o., halve toon ;
Hemitropien, mrv., tweeling-kristallen;
Hemitropisch, half gekeerd, half verschoven.
Henaden, mrv. (Gr.) = Monaden.
Hendaze, yr. (Turksch). El.
Hendeca, (Gr.). Elf ; Hendecagoon, m.,
(Gr.), elfhoek ; Hendecasyllabe, vr., elflettergrepig woord of vers.
Hendiadys, vr. (Gr.). Redefiguur waardoor twee znw. door het voegwoord en
verbonden worden, waarvan het eene
in de plaats van een genitief of een bijv.
nw. staat, b.v. staal en wapens in plaats
van stalen wapens.
Heniochos, m. (Gr.). Paardenbestuurder.
Henna = Alhenna.
Hennin, m. (Fr.; spr.: annein). In een
punt uitloopende hooge muts die de
vrouwen in de 15de eeuw droegen.
Henoch = Enoch.
Henosis, vr. (Gr.). Verzoening; = Symblepharon (z. a); Henoticon, o., poging
tot verzoening, speciaal het vereenigingsformulier van den Byzantijnschen keizer
Zeno (474-491) in 482 opgesteld en waardoor deze trachtte de verschillende sekten
in de Christelijke kerk tot elkaar te
brengen ; Henotisch, vereenigend.
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Henri, m. (Fr. ; spr. : anrse). Hendrik ;
Henriade, yr., heldendicht op Henri IV,
koning van Frankrijk, door Voltaire;
Henri quatre, sikje (in een punt uitloopend baardje aan de kin); Henry,
(Eng.), Hendrik.
Heorte, vr. (Gr.). Feest ; Heortologie,
yr., kennis der feestdagen ; Heortologlum, o., lijst der feestdagen.
Hepar, o. (Gr.). Lever ; — uterinum,
nageboorte, moederkoek.
Hepatalgia, yr. (Gr.). Pijn in de lever;
-- calculosa, leverkoliek tengevolge van
galsteenen ; Hepatalgie = Hepatalgia;
Hepatalgisch, leverziek; Hepatapostema,
o., leverzweer ; Hepatemphraxis, yr.,
verstopping der lever ; Hepatica, mrv.,
middelen ter genezing der lever; Hepaticus, m., leverzieke ; Hepatisatie, yr.,
verandering der longen in een leverachtige massa, longenverharding; Hepatisch,
wat de lever betreft, leverkleurig; Hepatiet, m., leversteen; Hepatitis, yr.,
ontsteking der lever ; Hepatocele, yr.,
leverbreuk ; Hepatographie, yr., beschrijving der lever ; Hepatolithiasis, yr., het
ontstaan van steenen in de lever ; Hepatologie, yr., verhandeling over de lever,
leverkunde ; Hepatoncus, m., levergezwel;
Hepatophthisis en HepatophthoE, yr.,
levertering ; Hepatoscopie, yr., beschouwing der lever ; Hepatosplenitis, vr.,
ontsteking van de lever en de milt; Hepatotomie, yr., ontleding der lever.
Hephaestos, m. (Gr.). = Vulcanus.
Hephata en Effatha (Hebr.). Wordt
geopend (Marcus VII, 34).
Hephthemimeres, (Gr.). Uit zeven
halve versvoeten bestaande, — Caesura,
caesuur (z.a.) na den zevenden halven voet.
Hep ! Hep 1 De het eerst in 1819 te
Wurzburg gehoorde uitjouwing der Joden,
die waarschijnlijk afkomstig is van het
gewestelijk woord hep (geit), uithoofde
van de baarden der Joden, of van de
beginletters der woorden Hierosolyma est
perdita (Jeruzalem is verloren).
Hepsema, vr. (Gr.). = Decoct ; Hepseals, vr. = Coctie.
Hepta, (Gr.). Zeven ; Heptacanthisch,
met zeven dooms of stekels; Heptachord, m. (Gr.), tier of citer met zeven
snaren ; ook = Septime ; Heptaider, m.,
zevenvlak ; Heptaemeron, o., werk van
zeven dagen, het scheppingswerk ; Heptagonaal, zevenhoekig; Heptagoon, m.,
zevenhoek ; Heptagynisch, met zeven
stampers ; Heptameris, vr., zevende deel;
Heptameter, m., zevenvoetig vers ; Heptamimeris = Hephthemimeris ; Heptandria, mrv., planten weer bloemen zeven
meeldraden hebben, Heptangulair, zeven-

Heptasyllabisch
hoekig ; Heptantherisch, met zeven helmknoppen (Zie Anthera); Heptapetalisch,
met zeven bloembladen ; Heptaphyllisch,
met zeven bladeren ; Heptarch, m., zevenvorst ; Heptarchie, yr., regeering van
zeven mannen, verdeeling van Engeland
in zeven Angelsaksische koninkrijken nl.
Kent, Sussex, Wessex, Essex, Northumberland, Oost-Anglie en Mercia, die in
827 door koning Egbert vereenigd werden.
Heptasyllabisch, uit zeven lettergrepen
bestaande; Heptateuch, de eerste
zeven boeken van het Oude Testament.
Hera, yr. Koningin der goden, vrouw
van Zeus = Juno.
Heracliden, mrv. Nakomelingen van
Hercules.
Heraclitos. Grieksch wijsgeer, leefde
Soo v. C. ; van hem gaat het verzinsel,
dat hij over de dwaasheden der menschen
weende, evenals van Democritos (z.a.)
dat deze altijd zou hebben gelachen. Dit
verzinsel komt waarschijnlijk voort uit
het feit, dat H. een pessimist was en
een ongunstige meening over zijne
medemenschen koesterde. Zijn hoofdstelling is : panta rei d. alles vloeit,
m. a. w. alle dingen veranderen voortdurend, ook al blijven ze schijnbaar
onveranderd.
Heraclius. Byzantijnsch keizer (610641) Zie Chosroes.
Heraderos, mrv. Spaansche feesten,
dagen waarop de naam van de bezitters
in de huid der gevangen wilde stieren
gebrand wordt.
Heraeen, mrv. (Gr.). Feesten ter eere
van Hera (z.a.)
Heraldiek, yr. Wapenkunde (Zie Blason) Heraldicus, m., wapenkundige ;
Heraldisch, wat de wapenkunde betreft ;
Heraldische kleuren, mrv., de zes kleuren
der herauten.
Heraut, m. (Fr.) heraut, (Eng.) herald,
(D.) Herold, (Ital.) araldo, (Sp.) haraldo.
In de oudheid een a mbtenaar die belast
was met het doen van plechtige afkondigingen ; in de middeleeuwen degene
die de feesten en steekspelen regelde en
een lijst hield van de namen en familiewapens der ridders en verschillende afkondigingen en boodschappen deed ; de
eerste heraut aan het hof van Frankrijk
heette Mon joie Saint-Denis, de oude
wapenkreet der Franschen.
Herba, yr. (Lat., mrv. Herbae). Kruid,
plant ;
absinthii, absent (z.a); — aconiti,
(zie Aconiet);
alliariae, knoflook ; —
althaeae (zie Althaea); — aquilegiae (zie
Aquilegia); — aristolochiae (zie Aristolochia) ; — belladonnae (zie Belladonna) ;
bellidis maioris, groot madeliefje ;
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bellidis minoris, het klein madeliefje ;
bidentis, het tweetandenkruid ; — born
Henrici, kruid van den goeden Hendrik,
veldspinazie; botryos, ganzevoet;— brancae ursi verae, echt berenklauwkr.,— bursae
calcitrapae,
pastoris, herderstaschkr. ;
ridderspoor ; — camphoratae, kamferkr. ;
— cannabis (z.a.); — capillorum Veneris,
vrouwenhaarkr. ; — cardui benedicti, gezegend distelkr. ; centaurii minoris,
duizendguldenkr. ; — ceterach of asplenii,
miltkr. ; — chelidonii (zie Chelidonium);
— chenopodii ambrosioidis, welriekende
ganzevoet, Roomsche thee, Jezuieten- of
Karthuizerthee ; — cichoriti (zie Cichorei);
- cicutae, scheerling ; cicutae aquaticae,
waterscheerling; — clemitidis (Zie Clematis) ; — cochleariae (zie Cochlearia); —
cuscutae, duizendgaren ; — cynoglossae (Zie
Cynoglossum); — digitalis, vingerhoedskruid ; — dracunculi esculentt, dragonkr. ;
— endiviae, andijvie ; — epithymi, thijm; —
ericae (zie Erica); — erucae, witte mosterdkr. ; — esulae, duivelsmelk, wolfskr. ;
— euphrasiae, oogentroost; — filicis, varenof Johanniswortelkr. ; —foeniculi, venkel;
— fragariae, aardbezieplant; —fumariae,
aardrook ; — galegae, geitenbladkr. ; —
genistae, brem, bezemplant ; — geranii
(zie Geranium) ; — gratiolae, genadekr. ;
— hellebori (zie Helleborus); — hepaticae
nobilis, edel leverkr. ; — hirundinariae,
zwaluwwortel ; — hydropiperis, waterpeper ; — hyoscyami, bilzenkr. ; — hyssopi,
hysopkr. ; — lactucae, latuw ; — lamii albi,
wit netel duiven- of wormnetelkr. ;
ledi palustris, wilde rosmarijn ; — lini
cathartici, laxeerkr. ; — lunartae, maankr. ;
— lupuli, hop ; — lycopodii, leeuwenvoet ;
— malvae, maluwe; — mandragorae (zie
Alruin); — mare veri, amber- of kattenkr. ;
— matrisilvae, meidrankkr., onzelievevrouwebedstroo; — menthae piperitae,pepermuntkr. ; — myrtae, myrte ; nicotianae,
tabak ; primulae, sleutelbloem ; — rhododendri, alpenroos ; — rhododendri ferruginei, roestkleurige alpenroos ; Herbarium, o. (Lat.), planten- of kruidboek,
verzameling van gedroogde planten ; —
vivum, verzameling van levende planten;
herba sempervivi, huislook ; — solani,
nachtschade; — spinaciae, spinazie ; —
taraxaci, leeuwentand ; — theae, theeplant ;
— urticae majoris, groote brandnetel ; —
verbenae, ijzerkruid ; Herbesceeren, uitspruiten ; Herbescent, plant- of kruidachtig; Herbiferisch, kruiden voortbrengend, rijk aan kruiden ; Herbigradisch,
in het gras loopend ; Herbivorae, mrv.,
plantenetende dieren ; Herborisateur, m.
(Fr.), plantenzoeker ; Herborisatie, yr.,
het zoeken en verzamelen van planten
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Herboriseeren, planten zoeken en ver•
zamelen ; Herboriste, m., handelaar in
kruiden, drogist ; Herbulent, kruiden
bevattend.
Hercotechniek en Hercotectoniek, vr.
(Gr.). Versterkingskunst.
Herculaneum, o. Een in 79 n. C. door
de lava uit den Vesuvius bedolven stad
in Campanie, die gedeeltelijk opgegraven
is; Herculaneische oudheden, de in Herculaneum gevonden voorwerpen.
Hercules, (Lat.) en Heracles, (Gr.).
Naam van een halfgod, zoon van Jupiter
en Alcmene (z.a.), beroemd door zijn
lichaamskracht en zijn twaalf werken.
(Zie Augias, Nemelsch, Nessus, Diomedes, Hesperiden, Qeryon, Theseus,
Prometheus, Hydra); Zuilen van Hercules, straat van Gibraltar (Zie Abyla
en Calpe) ; Hercules-kever, m., grootste
Zuidamerikaansche kever ; Herculisch,
met verbazende lichaamskracht.
Herculeus morbus, (Lat.). Vallende
ziekte. Zie Caducum malum.
Hercynia silva. Het Hercijmche woud,
uitgestrekt gebergte in Germane, door
Caesar en Tacitus vermeld ; het omvatte
het Schwarzwald, het Odenwald, de Rauhe
Alp, de Frankische Hoogvlakte, het Bohemer Woud, het Moravisch Gebergte en
eindigde in het Mannhardts Woud bij
Weenen.
Heredipeta, m. (Lat.). Erfenisjager.
Hereditarius, (Lat.). Tot een erfenis
behoorende; erfelijk, geerfd; Hereditas,
yr. (Lat.), erfenis ; — fideicommissaria
= Universaalfidelcommis (Zie Fidelcommis); — jacens, erfenis die niet
aanvaard is, en dus als 't ware aan niemand toebehoort — legitima, erfenis,
die een of meer personen krachtens wetsbepaling toevalt bij gebrek aan een testament ; — sine sacris, erfenis waaraan
geen lasten, in casu te verrichten offers
zijn verbonden, onverdeeld genot ; testamentaria, erfenis waartoe men door
testament geroepen wordt.
Heres, m. (Lat.). Erfgenaam ; — ex
asse, universeel erfgenaam ; — ex testamento, krachtens testament; — fide'.
commissarius en fiduciarius (Zie fideicommis); — legitimus, erfgenaam krachtens de wet ; — necessaries, erfgenaam,
die de erfenis verkrijgt, zonder dat hij
het wil of het weet, tegenover den — voluntarius, wien het vrij staat de erfenis te
aanvaarden of te verwerpen ; — primus,
secundus, tertius, eerste, tweede, derde
erfgenaam ; men kan in het Romeinsche
recht in een testament meerdere erfgenamen instellen, met dien verstande
dat, als de eerste de erfenis niet kan
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verwerven, de tweede erfgenaam wordt,
enz.
Wasson, m. (Fr.; spr.: eerieson). Egel
(Erinaceus europaeus) ; onhandelbaar
mensch ; kamrad; afsluiting met ijzeren
punten of glasscherven ; met ijzeren punten bezette slagboom.
Hermandad, yr. (Sp.). Broederschap.
Zie Santa —.
Hermaeen, mrv. (Gr.). Feest ter eere
van Hermes (Mercurius) ; Hermaeon, o.,
onverwachte winst, buitenkansje (dat men
aan Hermes toeschreef) ; Hermaphrodiet,
m., persoon die de mannelijke en vrQuwelijke teeldeelen in zich vereenigt, die
tegelijk man en vrouw is ; Hermaphroditisme, o., tweeslachtigheid; Hermaphroditisch, wat de tweeslachtigheid
betreft.
Herman, m. (Oudduitsch Heriman).
Krijgsman.
Hermathene, vr. Zuil met het beeld
van Hermes en dat van Pallas Athene (z. a.).
Herme, yr. (Gr.). Hermeszuili zuil met
het hoofd van Hermes.
Hermeias = Hermes.
Hermelijn, o. (Fr.) hermine, (Eng.) ermin,
(D.) Hermelin, (Ital.) ermellino, (Sp.) armilio. Witte wezel met zwarten staart ;
bontwerk dat van het vel van dit dier
gemaakt wordt, zoo genoemd naar het
land waaruit het oorspronkelijk in Europa
als pellis Armeniae ingevoerd werd ; geelwit paard met roodachtige manen en staart.
Hermeneus of Hermeneut, m. (Gr.).
Tolk, uitlegger ; uitlegger en vertaler der
Heilige Schrift ; Hermeneutiek, yr., uitlegkunde, vooral der Heilige Schrift ; Hermeneutisch, uitleggend, verklarend.
Hermes, m. (Gr.). Mercurius, bode der
goden, beschermgod der kooplieden en
der dieven ; Hermesstaf, m. (Zie Caduceus); Hermes Trismegistos, m., de
driemaal groote Mercurius,Egyptische
wijze in de 2e eeuw n. C., die, naar men
zegt, een boek vol geheimzinnigheden
geschreven heeft ; Hermetiek, yr. (Gr.)
= Alchimie ; Hermeticus, m. = Alchimist; Hermetisch, luchtdicht, dichtgesmolten, wat de leer van Hermes Trismegistos betreft, wat tot den steen der
wijzen behoort.
Hermitage, yr. Kluis, woning van een
kluizenaar; fine wijn uit Dauphine.
Hermocopiden-proces, m. Gerechtelijke vervolging van Alcibiades (z. a.)
wegens de schennis der Hermen (z. a.)
te Athene (415 v. C.) ; Hermoglyph, m.,
vervaardiger van Hermesbeelden, beeldhouwer ; Hermoglyphiek, yr., beeldhouwkunst.
Hernia, yr. (Lat.). Breuk; — abdominalis,
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onderlijfsbr.; — adiposa, vetbr.; — am,
breuk van den grooten darm ; — Opendicularis, breuk van den blinden darm;
— aquosa = Hydrocele ; — arteriae,
slagaderbr.; — carnosa, vleeschbr.; — cerebri,
uitzakking der hersens bij een schedelwond; — collaris, hals- of luchtpijpsbr. ;
— cordis, hartbreuk ; — corneae = Ceratocele ; — cruralis, schenkelbr. ; — diaphragmatis, middelrifsbr.; — dolorosa,
pijnlijke breuk ; — dorsi, rugbr., breukgezwel aan den rug; — externa, uitwendige
breuk ; —femoralis, dijbeenbr.; — funiculi
umbilicals, navelstrengbr.; — gutturalis
= — collaris; — hepatica = Hepatocele;
— humeralis, ontsteking der teelballen ;
— incarcerate, beklemde breuk ; — inguinalis, liesbr. ; — interna abdominis, inwendige buikbr.; — intestinalis, darmbr. ;
— ischiadica, breuk van het heupbeen ;
— labialis, breuk der schaamlippen ;
— lienalis = Splenocele ; — lumbalis,
lendenbr. ; — medullae spinalis. ruggemergsbr.; — oesophagea, breuk van den
slokdarm ; — omentalis, darmnetbr. ; —
ovariais, eierstokbr.; — partialis, halve
breuk ; — perinaealis, breuk van het inwendige stuitbeen; —pulmonalis,longenbr.;
— renalis, nierbr. ; — sacci lacrimalis,
tranenzakbr. ; — sanguinea, bloedbr. ; —
scleroticae, breuk in het witte oogvlies ;
— scrotalis, bloederige breuk van den,
teelballenzak; — spine (Zie Hydrorrhachis); — thoracica, breukgezwel aan
de borstkas ; — thoracica externa, uitwendige borstbr.; — thoracica interna, inwendige borstbr.; — thoracis= — thoracica;
— umbilicals, navelbr. ; — urachi = Uromphalus ; — urinosa, waterbr. ; — uteri,
uitzakking der baarmoeder; — uterina
(Zie Hysterocele) ; — uveae, uitzakking
van het regenboogvlies; — vaginalis,
scheedebr. ; — varicosa, aderbr. ; -- venarum, bloedaderbr. ; — ventosa, windbr. ;
— ventralis, buikbr. ; — ventriculi =
Oastrocele; — vesicalis of vesicae, blaasbr.;
Hernieus, gebroken, aan breuken lijdend;
Herniographie, yr., beschrijving der
breuken; Herniologie, verhandeling over
de breuken ; Herniotomie, yr., het breuksnijden; Herniotoom, m., breuksnijder,
werktuig om breuken te snijden.
Hernhutters of Moravische broeders,
mrv. Christelijke door den graaf van
Zinzendorf gestichte sekte die zich door
een reinen levenswandel onderscheidt.
Heroalectriden, mrv. Vogels die op
den haan en den reiger lijken.
Heroon, mrv., van Heros. Vergode
helden der oudheid ; Heroide, m., heldenbrief, gedicht in briefvorm waarin een
held of heldin zijne of hare gewaarwor-
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dingen mededeelt ; Heroine, yr., heldin;
Heroisch, heldhaftig ; Heroische middelen of Heroica, mrv., sterk werkende
geneesmiddelen, paardenmiddelen ; Heroische poezie, yr. = Epische poezie ;
Heroisch vers = Hexameter; Heroisch
tijdvak, heldentijd; Heroiseeren, tot held
maken ; Heroisme, o., heldengeest, heldenmoed; Heromanie, yr., het dwepen met helden; Heroologie, yr. (Gr.), heldenverhalen;
Heroon, o., heiligdom of tempel van een
held; Heros, m., held, halfgod; Herotheisme, 0., heldenvergoding.
Herostratus, m. Eerzuchtig man die
zich onsterfelijk trachtte te maken door
het in brand steken van den tempel van
Diana te Ephesus (Zie Ephesier); iemand
die zich door misdaden berucht tracht te
maken.
Herpes, m. (Gr.). Roos, uitslag in den
vorm van blaasjes ; — aleppicus, huiduitslag van Aleppo (Zie Aleppobuil) ; —
barbae, baardworm; — ecthymatodes, etterende roos ; — esthiomenus of exedens,
boosaardige roos; — exulceratus, zwerende
roos; — glandularum, roos in de klieren ;
— labialis, uitslag aan de lippen ; — menti,
roos in de kin; — praeputialis, roos in de
voorhuid ; — spurius, waterig hoofdzeer;
— vasorum, roosachtige aandoening der
vaten; — venereus, venerische uitslag ; —
zonaeformis of zoster, gordelroos; Herpetisch, roosachtig, schurftig; Herpetographic, yr., beschrijving der roosachtige
uitslagen.
Herpetologie, yr. Verhandeling over
de kruipende dieren ; Herpetoloog, m.,
kenner en beschrijver der kruipende dieren.
Herred. District in Denemarken.
Herse, yr. (Fr. ; spr.: ers). Egge (landbouwwerktuig) ; visscherseg ; valpoort;
stormplank (met ijzeren punten beslagen
plank om in de bres te leggen); driehoekige kerkkandelaar ; Hersillon, m. (Fr.;
spr.: ersieljon) stormplank.
Hertha, yr. Oudduitsche godin der aarde.
Zie Nerthus.
Hesekiel = Ezechiel.
Hesperantha. Hesperbloem (Iridee);
Hesperidae of Hesperiden, mrv., naam
van drie zusters, dochters van den Nacht;
de tuin der Hesperiden leverde gouden
appels op die door een draak bewaakt
werden; Hesperidine, yr., pomeransbitter, bestanddeel van het witte vruchtomhulsel der Hesperideen.
Hesperia, vr. (Gr.). Avondland, het land
dat in het westen ligt, Italic; Hespera,
yr., avondstond; Hesperis, yr., nachtviooltje; Hesperus, m., de avondster.
Hesterno die, (Lat.). Gisteren.
Hestia, yr. (Gr.). Zie Vesta.

Hestiasis

508

Hestiasis, yr. (Gr.). Onthaal, spijziging.
Hesus en Esus, m. God der Galliers
met Mars gelijkgesteld, aan wien menschen geofferd werden.
Hesychast of Hesychiast, m. Rustzoekende ; navelbeschouwer, aanhanger
eener dweepzieke Oostersche sekte die
in de I2de eeuw in de kloosters op den
berg Athos ontstaan is; zij leerde dat
men, om tot de kennis der goddelijke
dingen te geraken, zich in de eenzaamheid terugtrekken, het hoofd voorover
buigen en aandachtig zijn navel bekijken
moest ; Hesychia, yr. en Hesychius, m.,
de rustige, bedaarde.
Hetaica, yr. Gekleurd Russisch linnen.
Hetaire, yr. (Gr.). Vriendin, gezellin ;
in het Athene der oudheid een boeleerster (Zie Aspasia); Hetairie, yr., bond
der Nieuwgrieken ; Hetairist, m., lid van
den bond der Nieuwgrieken tegen de
Turken.
Heter of Hetero. Grieksch voorvoegsel
dat anders, verschillend beteekent.
Heteracanthisch. Met dorens van verschillenden vorm ; Heterandrisch, met
meeldraden van verschillenden vorm ; Heteranthisch, met verschillende bloemen;
Heterarchie, yr. regeering van een
vreemdeling, vreemde heerschappij ; Heterobiographie, yr., levensbeschrijving
die door een ander persoon vervaardigd
is in tegenstelling met Autobiographic
(z. a.); Heterocarpisch, met verschillende
vruchten ; Heterochelisch, met ongelijke
hoeven; Heterochroisch, veelkleurig,
bont; Heterochronisch, op een anderen
tijd; Heteroclita, mrv., onregelmatig verbogen of vervoegde woorden ; Heterocrasie, yr., zonderling mengsel; Heterodactylisch, met ongelijke vingers ; Heterodermisch, met ongelijke huid ; Heterodontisch, met ongelijke tanden; Heterodox, van de ware leer afwijkend;
Heterodoxie, yr., dwaalleer ; Heterodroom, m., hefboom wiens steunpunt
tusschen de macht en den weerstand
ligt ; Heterogeen, wat van verschillenden
aard is; Heterogenea, mrv., zelfstandige
naamw. die in dezelfde of in verschillende beteekenis in het mrv. een ander
geslacht hebben; Heterogeniteit, yr.,
ongelijkslachtigheid ; Heterograaf, m., die
een andere spelling volgt; Heterographisch, op ongewone wijze geschreven,
van de gewone spelling afwijkend; Heterolalie, vr., het fouten maken in het
spreken, het zich verspreken; Heterolalisch, zich versprekend ; Heterolobisch,
wat zich in verschillende kwabben verdeelt ; Heteromorphisch, van verschillenden vorm ; Heteronomie, yr., vreemde
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wetgeving, afhankelijkheid van vreemde
wetten, onzelfstandigheid van het menschelijk verstand, het tegenovergestelde
van Autonomie ; Heteropathie, yr. =
Allopathie ; Heterophonie, vr., onnatuurlijke stem; Heterophthalmie, vr., oogen
van twee verschillende kleuren; Heterophthongie, vr., het ongewone spreken,
buikspreken ; Heterophyllisch, met verschillende bladeren ; Heteropterisch, met
verschillende vleugels ; Heteroptiek, yr.,
valsche schijn, gezichtsbedrog; Heterorexie, yr., zonderlinge eetlust (b.v. bij
zwangere vrouwen) (Zie Cissa); Heterorrhytmisch, in ongelijke of verschillende
tijdmaat; Heterorrhytmus, o., ongelijke
tijdmaat, ongeregelde pols; Heteroscii,
eenschaduwigen, degenen die onder de
keerkringen wonen wanneer de zon voor
hen niet door het toppunt gaat, en bewoners der gematigde luchtstreken die
op den middag hun schaduw of naar het
noorden of naar het zuiden werpen ;
Heterotelle, yr., afhankelijkheid, onzelfstandigheid ; Heterothetisch, bovenzinnelijk ; Heterotomisch, met ongelijke insnijdingen of kerven ; Heterozetese, yr.,
neiging tot het zonderlinge, strikvraag.
Hetman, m. (Poolsch) en Ataman, m.
(Russisch). Bevelhebber eener kozakkenhorde.
lieu me miserum ! Ach ik ongelukkige!
Heureka, (Gr.). (Zie Archimedes);
Heuristiek, yr., kunst om zelf iets te
vinden; Heuristisch, uitvindend, navorschend ; Heuristische methode, yr.,
leerwijze waardoor de leerling er toe
gebracht wordt om zelf de grondstellingen
te vinden.
Hexa. Grieksch voorvoegsel dat zes
beteekent; Hexachord, o., muziekinstrument met zes snaren ; Hexaedrisch, zesvlakkig ; Hexaedron, o., zesvlak, teerling,
kubus; Hexaemeron, o., het werk van
zes dagen, commentaar op de eerste
hoofdstukken van Genesis; Hexagium,
o., gewicht; Hexagonaal, zeshoekig; Hexagoon, 0., zeshoek ; Hexagram, o., zeslijnige figuur; Hexagynia, mrv., planten
met zes stampers ; Hexameron, o., =
ilexaemeron; Hexameter, m., zesvoetig
vers (Zie Alexandrijn); Hexandria, mrv.,
planten met zes meeldraden ; Hexangulair,
zeshoekig ; Hexapetalisch, met zes bloembladen ; Hexaphyllisch, met zes bladeren ;
Hexapla, mrv., door Origenes uitgegeven
werk dat in zes kolommen zes verschillende Grieksche vertalingen van den
Hebreeuwschen tekst des Bijbels bevat ;
Hexapoda, mrv., zesvoetige dieren ; Hexapodlsch, zespootig ; Hexapteren, mrv.,
insecten met zes vleugels ; Hexapterisch,
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zesvleugelig; Hexaptoton, o., woord datzes
naamvallen heeft ; Hexarch, m., degene die
met vijf andere personen te samen regeert;
Hexastichon of Hexastichum, o., gedicht
van zes regels ; Hexastylisch, met zes
kolommen ; Hexasyllabisch, zeslettergrepig ; Hexateuch, m., de vijf boeken
van ozes en het bock Jozua.
xis, yr. (Gr.). Blijvende gesteldheid,
toestand, gewone lichaamsgesteldheid.
Hg. = Hydrargyrum. Kwikzilver.
Hiatus, m. (Lat.). Gaping; het op elkander
stooten van twee klinkers.
Hiberna castra, mrv. (Lat.). Winterkwartieren ; Hibernaal, wat den winter
betreft; Hibernant, den winterslaap
houdend ; Hibernatie, yr., winterslaap;
Hiberneeren, overwinteren.
Hibernia, yr. (Lat.). Oude naam van
Ierland; Hibernicisme, o., eigenaardigheid der Iersche taal; Hibernisch, Iersch ;
Hiberno-Keltisch, Iersch-Keltisch.
Hibridisch, (Gr.). Van twee geslachten,
gemengd (ras), b.v. de muilezel; Hibridum,
o., bastaardwoord. Zie Vox hybrida.
Hic, m. (Fr. ; spr. : iek), Knoop, moeilijkheid ; Voila le hic, daar zit de knoop.
Hiccius Doctius, m. (Eng.). Goochelaar.
Hic haeret aqua, (Lat.). Hier houdt
het water op (in . wateruurwerken), het
uurwerk is afgeloopen.
Hickory, (Eng.). Amerikaansche noteboom (Carya alba).
Hickup, (Eng.). De hik.
Hic niger est, hunc tu, Romane,
caveto, (Lat.). Deze is zwart (boosaardig),
voor dezen, o Romein, wacht u, nl. voor
dengene die een vriend achter diens rug
bekladt en zich ook overigens als een
onbetrouwbaar persoon doet kennen. (Horatius. Satiren I. 4.85).
Hic Rhodus, hic salta, (Lat.). Hier is
Rhodus, spring hier, d. i. bewijs hier uwe
bekwaamheid, anders gelooft men niet
dat gij ze bezit (antwoord aan iemand
gegeven die er op pochte dat hij op Rhodus
een verbazenden sprong had gedaan).
Hidalgo, m. (Sp., samengetrokken uit
Hijo de algo, noon van vermogen). Zie
Fidalgo ; Hidalguia, vr., adel.
Hide, (Eng. ; spr.: heidd). In de oude
Engelsche wetten een stuk land ; huid, vel.
Hideux, (Fr.; spr. : iedeu). Afzichtelijk.
Hidrischesis. Zie Hidroschesis.
Hidroa, mrv. (Gr.). Zweetbobbels ; Hidrocritica, mrv., verschijnsels in of bij
het zweet; Hidronosus en Hidronusos,
yr., ziekte met voorafgaand zweeten ;
Hidropedesis, vr., bovenmatig zweeten;
Hidroplanie, yr., het zweeten op ongewone plaatsen, verplaatsing van het zweet
naar andere deelen dan de huid; Hidro-

Hierarch
poeetica, mrv., zweetmiddelen ; Hidropyra, yr., zweetkoorts ; Hidroschesis, yr.,
het wegblijven van het zweet; Hidrosis,
yr., het zweeten; Hidroterion = Sudatorium : Hidroticum, Hidroticon, o.,
zweetmiddel (mrv. Hidrotica), Hidrotisch,
zweetverwekkend.
Hiemaal, (Lat.). In den winter groeiend,
wat den winter betreft.
Hiemanten, mrv. (Lat.). In de oude
Christelijke kerk de door den duivel bezetenen ; ook = Paederasten en Sodomieten.
Hiematie, yr. (Lat.). Overwintering.
Hieraciet, m. Lid eener Christelijke
sekte die in de 3de eeuw in Egypte door
een zekeren Hierax gesticht werd; zij
loochende de opstanding van het lichaam,
verwierp het huwelijk en leerde dat de
kinderen die vOOr de jaren des onderscheids stierven, het eeuwige leven niet
zouden beerven.
Hieranosus. Zie Ballismos.
Hierarch, m. (Gr.). Geestelijk opperhoofd
in de Grieksche kerk; geestelijke heerscher; voorstander der priesterheerschappij ; Hierarchie, yr., priesterheerschappij, bestuur der kerk, trapsgewijze
opkhmming in rang en waardigheid;
Hierarchisch, wat de hierarchie betreft ;
Hieraticum, Hidroticon, o., heiligdom,
het van het schip der kerk gescheiden
koor ; Hieratisch schrift, yr., verkort
hieroglyphisch schrift, schrift der priesters
in het Egypte der oudheid : Hieraules,
m., fluitist bij de offers ; Hiereus, m.,
priester; Hiereia, vr., priesteres ; Hiero,
naam van twee tirannen van Syracuse:
Hiero I 477-467 v. C. en Hiero II 269215 v. C. ; Hierobotanon, o., heilig plantenboek, verklaring der in den Bijbel
voorkomende namen van planten; Hierocraat (Zie Hierarch) , Hierocratie, vr.,
(Zie Hierarchie); Hierocratisch (Zie
Hierarchisch) ; Hierodiaconos, m., geordende monnik in de Grieksche kerk;
Hierodrama, o., tooneelspel uit de bijbelsche geschiedenis; Hierodulen, mrv.,
(in het Griekenland der oudheid) slaven
en slavinnen voor den tempeldienst bestemd, de slavinnen waren vooral in de
tempels van Venus te Corinthe een soort
bajadeeren (z. a.), kerkedienaars in de
tegenwoordige Grieksche kerk ; Hierodulie, yr., tempeldienst; Hieroglyph, yr.,
schriftteeken der oude Egyptenaren dat
bestond in een meer of minder nauwkeurige nabootsing van een voorwerp;
Hieroglyphisch, wat de hieroglyphen bebetreft, duister, raadselachtig ; Hierogramma, o., heilig schrift; Hierogrammatisch, wat het heilig schrift betreft;
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Hierogrammateus, m., kenner van het
priesterschrift, Oudegyptische priester en
schriftgeleerde ; Hierograaf, m., hij die
heilige dingen zinnebeeldig voorstelt;
Hierographa, mrv., zinnebeeldige voorstellingen van heilige dingen ; Hierographie, yr., heilig geheimschrift, zinnebeeldige voorstelling der heilige dingen ;
Hierologie, verhandeling over goddelijke
dingen, huwelijksinzegening door een
priester; Hieromantie, yr., waarzeggerij
uit offers; Hieromnemoon, m., in het
Athene der oudheid en de overige tot
het verbond der Amphictyonen behoorende staten waren de Hieromnemonen
de secretarissen der naar de vergaderingen van dat verbond afgevaardigde
gezanten, en als zoodanig de overheidspersonen, die met de maatregelen van
voorbereiding en uitvoering waren belast ;
in het Byzantium (z. a.) der oudheid :
de hoogste overheidspersoon, tevens belast met de zorg voor de godsdienstige aangelegenheden ; Hieromonachos, m., monnik met priesterlijke waardigheid ; Hieron,
o., tempel; Hieronymiten, mrv., broeders
des gemeenen levens, kluizenaars die
Sint-Hier
onymus tot beschermheilige hadden, ofschoon zij den reel van SintAugustinus volgden; Hierophant, m.,
titel van den priester die de Eleusinien
(z. a.) leidde en de heilige gebruiken aan
de ingewijden uitlegde, opperpriester ;
Hierophantis, yr., priesteres van Demeter
en Persephone te Eleusis, Hierophylacium, o., plaats waar de heilige voorwerpen bewaard worden ; Hierophylax,
m., bewaker van een tempel of kerk;
Hieropoeen, mrv., Atheensche overheidspersonen ten getale van tien die het opzicht hielden over de offers ; Hieropolitiek, yr., staatsregeering volgens godsdienstige grondregels ; Hieropyr, o., heilig
vuur, vurige puisten Hieroscopie, yr.,
heilige waarzeggerij 'b.y. uit den gang
van een offerdier ; Hierosolyma = Jeruzalem ; Hierotheek = Hierophylacium ; Hierotheet, m. regelaar van
godsdienstige plechtigheden ; Hierothiek,
yr., leer der heiligheid of der heiligmaking.
High Church, (Eng.; spr. heitsjurtsj).
(Zie Episcopale kerk); Highlands, mrv.
(spr. : heilendz), Schotsche hooglanden;
Highlander, m., Hooglander, Bergschot ;
High life, (spr. : heileif), de groote wereld,
voorname lieden, mode ; High treason,
(spr. : heitriezun),hoogverraad; Highwayman, m. (spr.: heiweemen), struikroover.
H. I. H. = His of Her Imperial
Highness, (Eng; spr. : hies of hur impieheines). Zijn of Haar Keizerlijke
Hoogheid.
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Hippocrates

Hiketes, m. (Gr.). Iemand die om bescherming smeekt.
Hilaris, (Lat.). Vroolijk; Hilarien, mrv.,
vreugdefeesten; Hilariteit, yr., vroolijkheid ; Hilarodie, yr. (Lat.-Gr.), vreugdezang.
Hildebert = Childebert (z.a.).
Hildebrandisme, o. Hoogste graad der
pauselijke macht onder Gregorius VII,
die vroeger Hildebrand heette.
Hildegard, yr. (Oudduitsch). Beschermster in den strijd.
Hilderich = Childerik (z.a.).
Himantoma, o., Himantosis en Himas,
vr. (Gr.). Uitzakking der huig ; ontsteking
der huig.
Himation, o. (Gr.). Ruim overkleed der
Grieksche vrouwen.
Himeros, m. (Gr.). Begeerte ; verlangen
(naar mingenot).
Hin, o. (Hebr.), Vochtmaat.
Hinc illae lacrimae, (Lat.). Daar komen
die tranen van daan ; daar zit hem de
knoop ; Hinc inde, van bier en daar,
van de eene en andere partij.
Hindi, mrv. Derwischen (z.a.) uit Indic
die in de Turksche groote steden rondzwerven.
Hindoe, m. Bewoner van Hindostan;
Hindostani, o., taal welke in Hindostan
in het dagelijksch verkeer gebruikt wordt.
Hinnus, m. (Lat.). Muilezel.
Hiob, m. (Hebr.). Job, de door het
noodlot vervolgde, de lijder.
Hippanthropie, yr. (Gr.). Waanzin
waarin de zieke zich verbeeldt een paard
te zijn ; Hippanthropos, m., paardmensch
= Centaur ; Hipparch, m., aanvoerder
der ruiterij, opperstalmeester; Hippelaphos, m., paardhert, hert van Aristoteles,
(z.a.), dat op Java, Sumatra en in Bengalen
voorkomt ; Hippiater, m., paardendokter ;
Hippiatriek, yr., kunst van paarden te
genezen ; Hippiatrisch, wat deze kunst
betreft ; Hippocampus, m., zeepaard,
naam der paarden die Neptunus en andere
zeegoden in hunne wagens voorttrokken ;
zeepaardje ; Hippocastanine, yr., bestanddeel der schors van den paardekastanjeboom ; Hippodamisch, wat het temmen
van paarden betreft, wat behoort tot het
eigenaardige in de standen en bewegingen
van het paard ; Hippodamos, m., paardentemmer ; Hippodroom of Hippodromos,
m., renbaan, paardenspel in de open lucht
(Zie Byzantium)i Hippoglossus, paardetong, heilbot (visch); Hippogryph, m.,
gevleugeld fabelachtig deer, half paard
half griffioen.
Hippocras, m. (Gr.). Zie Hypocras.
Hippocrates, (Gr.). Beroemd geneeskundige omstreeks 46o v. C. op het
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eiland Cos geboren ; zijn bloeitijd valt
omstreeks het jaar 436 v. C.; Hippocraticus, m., geneesheer die de grondregels van Hippocrates volgt; Hippocratisch, wat met deze grondregels overeenstemt, doodsbleek (Zie Facies hippocratica) ; Hippocratisme, o,. leer van Hippocrates.
Hippocrene, yr. (Gr.). Hengstebron,
bron der Muzen op den berg Helicon (z.a.),
die door den hoefslag van Pegasus (z.a.)
ontstaan is.
Hippolapathum. Monniksrhabarber.
Hippoliet, m. (Gr.). Paardesteen; Hippologie, yr., paardenkennis; Hippologisch,
paardenkundig; Hippoloog, m., paardenkenner ; Hippolytus, m., hij die de
paarden losmaakt of uitspant, naam van
den zoon van Theseus (Zie Phaedra);
Hippolytusbroederschap, yr., monnikken
der Christelijke liefde, orde die in 1585
in Mexico gesticht is ; Hippomachie, yr.,
ruitergevecht ; Hippomaan, m., hartstochtelijk liefhebber van paarden ; Hippomanie, yr., hartstochtelijke liefhebberij
voor paarden ; Hippomantie, yr., waarzeggerij uit het hinniken van paarden;
Hippometer, m., werktuig om de verschillende deelen van het lichaam van
een paard to meten ; Hippomolg, m.,
paardenmelker, paardenmelkdrinker, nomade (z. a.) ; Hippopathologie, yr., leer
der paardenziekten ; Hippopatholoog,
m., kenner der paardenziekten; Hippoperae, mrv., valies of mantelzak achter
op het paard; Hippophaag, m., paardevleescheter ; Hippophagle, vr., het eten
van paardevleesch; Hippopode, m., iemand
die paarde- of horrelvoeten heeft; Hippopodiform, in den vorm van een paardevoet; Hippopotamos en Hippopotamus,
m., nijlpaard; Hippos, m., paard ; Hipposandalen, mrv., hoefijzers zonder spijkers;
Hipposteologie, yr., verhandeling over
het geraamte der paarden ; Hippotomie,
yr., ontleding van het paard ; Hippotoxoten, mrv., bereden boogschutters ;
Hippotrophie, yr., verzorging van paarden, paardenfokkerij ; Hippuris, m.,
paardestaart; Hippuurzuur, o., zuur in
de urine der paarden.
Hippus, m. (Gr.). Het knippen met de
oogen; — pupillae, kramp in het regenboogvlies.
Hiram, m. (Hebr.). De hoogste leeft
nog.
Hircine, vr. Bestanddeel van bokkeen schapevet ; Hircipedisch, met bokspooten; Hircisme, o., het stinken als een
bok, onaangename reuk uit de oksels;
Hircoos, bokachtig ; Hircositeit, vr., bokkestank ; Hirculatie, yr., geilheid van den

Hivernage
wijnstok ; Hircus, m. (Lat.), bok, stank
onder de oksels.
Hirkai-Sjerif, m. Vaandel en rok van
den profeet.
Hirquitallio, yr. (Lat.). Een zware stem
krijgen, manbaar worden (Zie Paraphonia
puberum); Hirquitallus, m., opgeschoten
knaap.
Hirsuut, (Lat.). Vol lange haren, ruig ;
Hirsutia, yr., ruigheid.
Hirudo, yr. (Lat.) (mrv. Hirudines).
Bloedzuiger.
•
Hiskia, m. (Hebr.). Sterkte des Heeren.
Hispanic, o. (Lat.). Spanje ; Hispanisme, o., eigenaardige Spaansche uitdrukking ; Hispaniola, Klein Spanje, oude
naam van het eiland Cuba ; Hispanus,
m., Spanjaard.
Hispidus, (Lat.). Borstelig ; Hispiditeit,
vr., borsteligheid.
Histion, o. (Gr.). Weefsel, zeil.
Histogenie, yr. (Gr.). Ontwikkeling der
weefsels ; Histographie, yr., beschrijving
der weefsels.
Histoire, yr. (Fr. ; spr.: iestoaar). Geschiedenis, vertelling ; — bataille, krijgsgeschiedenis, geschiedverhaal waarin
hoofdzakelijk de oorlogen behandeld
worden.
Histologic, yr. (Gr.). Leer der weefsels
in het dierlijk lichaam; Histonomie, yr.,
leer van de oorzaken en wetten van de
ontwikkeling der weefsels.
Historiciteit, yr. Geschiedkundige getrouwheid; Historicus, m., (mrv. Historici), geschiedkundige, geschiedvorscher ;
Historic, vr., geschiedenis, voorval; Historiette, yr. (Fr.), vertelseltje ; Historicotheologie, yr., bewijsvoering voor het
bestaafl van God uit de geschiedenis ;
Historieschilder, m., schilder die historische gebeurtenissen op het doek brengt;
Historiograaf, m., geschiedschrijver; Historiographie, vr., geschiedschrijving ; Historioloog, m., geschiedkenner; Historiomathie, vr., het bestudeeren der geschiedenis ; Historiosophie, vr., philosophie
der geschiedenis ; Historisch, geschiedkundig ; Historiseeren, geschiedkundig
behandelen.
Histotomie, yr. (Gr.). Ontleding der
weefsels.
Histrio, m. (Lat.). Tooneelspeler (mrv.
Histrionen).
Hitha, yr. (Slavisch). Hoofddoek der
Boheemsche vrouwen.
Hitopadesa, m. (Sanskriet). Vriendelijk
onderricht, Oudindische verzameling van
fabelen.
Hivernage, m. (Fr.; spr. : ievernaazje).
Overwintering.
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Hives, mrv. (Eng. ; spr. : heivz). Croup
(kroep).
h. 1. = hoc loco, (Lat.). Op deze plaats;
= hujus loci, dezer plaats.
H. L. Q. C. = bora locoque consueto,
(Lat.). Op den gewonen tijd en plaats.
H. M. = His of Her Majesty, (Eng.;
spr. : hies, hur medzjestt). Zijne of Hare
Majesteit.
h. m. = hoc mense, (Lat.). In deze
maand; = hujus mensis, der loopende
maand.
Hoax, (Eng.; spr. : hooks). Fopperij,
beetnemerij.
Hobal. Arabisch afgodsbeeld.
Hobbes. Engelsch wijsgeer (1588-1679);
Hobbesianisme of Hobbisme, o., leer
van dien wijsgeer die het materialisme,
het egoisme en het despotisme predikt.
Hobby, (Eng.). Stokpaardje.
Hobo, yr. = Hautbois.
Hoc anno, (Lat.). In dit jaar; hoc est,
dat is of beteekent; hoc habet, dat
(de wonde) heeft hij (de zwaardvechter)
beet, die steek of houw treft.
Hochepot, m. (Fr.; spr. : osjepoo). Hutspot, stukken vleesch met knollen of rapen,
aardappels en wortels of peen.
Hock, (Eng.), Hoc, (Fr.). Kaartspel;
Hock (Rhenish), schuimende (mousseerende) Rijnwijn.
Hockday, (Eng.; spr.: hokdee). Vreugdedag.
Hocko, m. Zuidamerikaansche vogel
die op een kalkoen gelijkt.
Hoc loco, (Lat.). Op deze plaats ; hoc
mense, in deze maand; hoc sensu, in
deze beteekenis ; hoc tempore, in dezen
tijd.
Hocus pocus, m. (Uit de woorden van
den priester bij de toediening van het
Avondmaal : hoc est corpus, dit is het
lichaam). Goochelarij.
Hodegeet, m. (Gr.). Wegwijzer, gids,
leermeester ; Hodegesis en Hodegetiek,
vr., wegwijzing, gids hoe te leven en te
studeeren ; Hodegetisch, inleidend; Hodegetria, yr., de maagd Maria als gids der
blinden.
Hodie mihi cras tibi, (Lat.). Heden ik,
morgen gij ; hodiernus van daag ; Hodierno die, op den huidigen dag.
Hoditologie, yr. (Gr.). Kunst van te
reizen.
Hodometer, m. (Gr.). Wegmeter, schredenteller (werktuig om de afstanden die
men te voet of m een rijtuig aflegt te
meten en opteteekenen) ; Hodometrie,
vr., wijze waarop zulke afstanden gemeten
worden; Hodometrisch, volgens den
wegmeter ; Hodoplanie, vr., afwijking
van den regelrechten weg.

Hodsja. Onderwijzers in Turkije.
Hoedur, m. Oudnoorsche blinde god
des oorlogs.
Hoed, o. Oude Nederlandsche maat voor
steenkolen = 11,7268 hectoliter, voor kalk
= 9,712 hectoliter.
Hogshead, (Eng.; spr. : hogzhedd). Okshoofd.
Hol, Holo. Grieksch voorvoegsel dat
geheel beteekent.
Holacanthisch, (Gr.). Geheel met stekels bedekt.
Holagoga, mrv. (Gr.). Geheel zuiverende
middelen ; Holagogisch, schoon schip
makend.
Holda, Hulda of Holle, yr. Oudduitsche
godin van het huwelijk en der vruchtbaarheid ; Holden, mrv., de vriendelijken,
boozegeesten, ongedierte.
Holi. Feest ter eere van den god Krisjna

(Visjnoe).
Hollander, m. (D.). Werktuig in papierfabrieken om de lompen te wasschen en
fijn te malen.
Holle. Zie Holda.
Holm, o. (Nederduitsch). Eilandje, b.v. te
Groningen bewaard gebleven in de namen
van sommige straten zooals Munnikenholm,
Schoolholm, en ook in Bornholm; Holmgang, m., tweegevecht (omdat het meestal
op een eilandje plaats had).
Holmia yr. = Stockholm.
Holobranchien, mrv. (Gr.). Visschen
met volkomen kieuwen.
Holocaustum, o. (Gr.). Brandoffer, offer
dat geheel verbraltd wordt.
Holodontisch. Geheel met tanden bezet.
Holoeder, m. (Gr.). Kristal dat alle
vlakken heeft; Hologastrisch, met een
volslagen maag ; Holographisch, geheel
eigenhandig geschreven (Zie Testament) ;
Holographum, o., eigenhandig geschreven.
oorkonde; Hololepidotisch, geheel met
schubben bedekt ; Hololeucisch, geheel
wit; Holomeriaan, m., spiritualist (Zie Spiritualisme), die beweert dat de geest in
een ruimte aanwezig is, tegenovergestelde
van Nullibist ; Holometer, m., sterrenkundig werktuig dat dient om de hoogte
van een punt boven den horizon te meten;
Holoserisch, geheel van zijde ; Holosio
derisch, geheel van ijzer ; Holosterisch,
dat geheel uit een vaste stof bestaat (Zie
Anerolde); Holosymphysis, yr., geheele
vergroeiing ; Holosymphytisch, geheel
vergroeid ; Holothurien, mrv., straaldieren die op een worm gelijken , Holotonie, yr., verstijving van alle lichaamsdeelen (Zie Tetanos); Holotonisch, wat
de geheele verstijving betreft.
Holsatia, yr. Holstein.
Holy, (Eng.). Heilig ; Holyday, vacan-

Homagiaal

tiedag ; Holyrood, spr.: holliroedd), crucifix (z. a.), naam van het paleis te Edinburg.
Homagiaal. Wat de huldiging betreft;
Homagium, o., huldiging, leenplicht.
Homagra. Zie Omagra.
Hombre, m. (Sp.). Man ; aan de Spanjaarden ontleend kaartspel voor drie personen met 40 kaarten, omberspel (Zie
Basta, Manille en Spadille).
Home, (Eng.; spr.: boom) Tehuis;
Home office, ministerie van binnenlandsche zaken.
Homeriden, yr. (Gr.). Rhapsoden (z. a.)
die in den trant van Homerus dichtten en
zijn gedichten voordroegen ; Homerist,
m., navolger van Homerus; Homeromastix, m., geesel van Homerus, scheldende beoordeelaar.
Home-Rule, (Eng. ; spr.: hoomroel).
Het streven der Ieren naar een van Engeland onafhankelijk bestuur ; Homeruler, m., voorstander van dit streven.
Homicidium, o. (Lat.), Homicide, m.
(Fr.). Doodslag, moord ; — casuale, moord
zonder opzet; — culposum, moord met
opzet ; — dolosum, sluipmoord ; — necessarium, moord uit zelfverdediging (Zie
Defensio); — voluntarium, moord met
voorbedachten rade.
Homileticus, m. (Gr.). Leeraar in de
kanselwelsprekendheid ; Homiletiek, yr.,
kunst van te preeken en preeken te
maken; Homiletisch, wat de homiletiek
betreft; Homiliarium, o., Homiliarius
liber, m., bundel preeken; Homilie, yr.,
preek, leerrede ; Homilist, m., prediker,
kanselredenaar.
Homines, mrv. (Lat.). Menschen (Zie
Homo) ; — intelligentiae, menschen van
inzicht (verstand), dweepzieke sekte in
de i5de eeuw in de Nederlanden; — liberi
en proprii, vrije mannen en lijfeigenen;
Hominicolae, mrv., menschaanbidders,
die Christus ook als mensch vereerden,
sekte in de 4de eeuw.
Hominy. In water gekookt maismeel.
Hommage, m. (Fr.). Zie Homagium.
Homme, m. (Fr.; spr.: oom). Mensch,
man ; — d' affaires, zaakgelastigde ; — de
bten, rechtscbapen man; — de cour, hoveling ; — de lettres, letterkundige ; — de
qualde, man van stand ; — d' esprit, geestig
man ; — d'etat, staatsman.
Homo, m. (Lat.). Mensch ; — alienijuris,
iemand die nog onder de vaderlijke macht
staat ; — sapiens, de met verstand begaafde mensch; — novus. m., parvenu (z.a.).
Homo. Grieksch voorvoegsel dat gelijk,
hetzelfde beteekent ; — branchisch, met
gelijke kieuwen ; — carp:sch, met dezelfde
vruchten; -- centrisch, met een gemeenBAALX, Handbook.
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schappelijk middelpunt; — centrum, o.,
gemeenschappelijk middelpunt; — ethnic,
yr., afstamming van hetzelfde yolk;
— galacten, mrv., zoogbroeders en zoogzusters ; — gamie, vr., toestand eener
plant wier bloemen alien van hetzelfde
geslacht zijn ; — geen, van hetzelfde
geslacht, gelijk van aard, van dezelfde
soort; — genie, vr., gelijk geslacht; —
— gentled, vr., gelijksoortigheid; — gram,
o., raadsel met gelijke letters, woord dat
op dezelfde wijze geschreven wordt als
een ander woord; -- graaf, m., werktuig
voor hetperspectiefteekenen; — loog, overeenstemmend, gelijkluidend, gelijknamig,op
dezelfde wijze liggend (van ho ek en); Homologatie, vr., gerechtelijke bekrachtiging(Zie
Faillissement) ; Homologeeren, gerechtelijk bekrachtigen ; Homologie, yr., overeenstemming, in de Grieksch-Catholieke
kerk = kerkelijk symbool ; Homologumena, mrv., algemeen erkende of voor
echt gehouden geschriften ; Homomorphisch, van denzelfden vorm ; Homoniem,
gelijknamig; Homoniemen, mrv., woorden
die op dezelfde wijze uitgesproken maar
soms verschillend gespeld worden; Homonymie, yr., gelijknamigheid; Homophoon,
elijkluidend, gelijkklinkend ; Homophylsch, metgelijke bladeren ; Homoptera,
mrv., insecten met gelijke vleugels.
Homoeobiotiek, yr. (Gr.). Levenskracht
die in een ziekelijk lichaam aanwezig is ;
Homoeographie, yr., soort van lithographischen (z.a.) overdruk ; Homoeomerle, yr., het bestaan uit gelijke deelen ;
Homoeomorphisch, gelijkvormig ; Homoeon, yr., het gelijkvormige ; Homoeopathie, yr., geneeswijze door Hahnemann
uitgevonden, die een ziekte tracht te genezen door het gebruik van middelen die
in een gezond lichaam dezelfde ziekte
zouden doen ontstaan (deze middelen
worden in zeer kleine dosissen toegediend);
Homoeopaat, m., arts die deze geneeswijze volgt ; Homoeophona, mrv., gelijkluidende woorden; Homoeophonie, yr.,
klankverwantschap ; Homoeoplasie, yr.,
het aangroeien van gelijkvormige deelen;
Homoeoprophoron, o., wanklank die
ontstaat als verscheidene op elkaar volgende woorden met dezelfde letters beginnen ; Homoeoptoton, o., gelijkheid
der naamvallen; Homoeosis, yr., gelijkenis,
onderwijs door gelijkenissen; Homoeoteleuton, 0., gelijke uitgang, rijm.
Homo omnium horarum, m. (Lat.).
Mensch van alle uren, iemand die zich
in alles weet te schikken ; Homo proponit
Deus disponit, de mensch wikt maar
God beschikt; Homo sui juris, iemand
die niet meer onder de vaderlijke macht
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staat ; Homo sum, nihil human' a me
allenum puto, ik ben een mensch en
meen dat niets menschelijks mij vreemd
is (Terentius Heautontimorumenos I. 25) ;
Homo testis diluvii, mensch die getuige
isgeweest van den zondvloed, fossiele
mensch ; Homo trium litterarum, mensch
in drie leters, b.v. fur, dat in het Latijn
dief beteekent.
Homoiiesie, vr. (Gr.). Eenheid van
wezen of aard van God en Christus, leer
van Athanasius (z.a.) ; Homoioesie, yr.,
gelijkvormigheid van wezen ; Homoioesiwi
aan, m., aanhanger der leer dat Christus
wel een gelijkvormige natuur met God
heeft maar niet een van wezen met
God is.
Homunclo, Homunculus, m. (Lat.).
Menschje, ellendig of verachtelijk mensch;
een door chemische bewerkingen ontstaan
mensch (volgens Paracelsus).
Honestus, (Lat.). Welvoegelijk, achtbaar, eerlijk; Honestas publica, yr., goede
naam ; Honestatie, yr., welvoegelijkheid,
sieraad; Honesteeren, eeren; Honestissimus, edelachtbare.
Hong, mrv. Chineesche maatschappij
die uitsluitend bevoegd is om met vreemdelingen handel te drijven; zij wordt ook
Jang hong sang, maatschappij voor den
zeehandel, genoemd.
Hongre, m. (Fr.; spr.: ongre). Ruin.
Hongroise, yr. (Fr.; spr. : ongroaze).
Hongaarsche dans.
Honnéte, (Fr.; spr. : onneet). Eerlijk,
fatsoenlijk ; — homme, eerlijk, fatsoenlijk
man ; Honnétete, yr., eerlijkheid, fatsoen.
Honneur, m. (Fr.). Eer ; Honneurs,
mrv., eerbewijzen, het verwelkomen en
onthalen der gasten ; de vijf hoogste
troeven in het whistspel.
Nonni soit qui mal y pense, (Fr.;
spr. : onnie soa kie mal i pans). Schande
over hem die er kwaad bij denkt, devies
van de door koning Eduard Ill in 1350
gestichte Engelsche ridderorde van den

Kouseband.
Honor of Honos, m. (Lat.). Eer, aan•
zien, eerbewijs ; eereplaats, eerambt;
Honorabel, eervol; Honorair, degene die
na een ambt bekleed te hebben er den
titel van behoudt ; Honorarium, o., loon
voor schrijvers, kunstenaars, rechtsgeleerden, artsen, onderwijzers ; Honorarium sus, o., het geheel der rechtsvoorschriften, waaruit de edicten der praetoren
in het oude Rome bestonden ; Professor
honorarius of Honorair professor, m.,
hoogleeraar die zonder tot de universiteit
te behooren college geeft; Honoratiores,
mrv., voorname lieden; Honoratus, m.
en Honorata, vr., geeerde ; Honoratum

Horaal
feudum, o., eereleen; Honoreeren, (Fr.)
honorer, faire bon accueil a, (Eng.) to honour, to protect, (D.) honorieren, (Ital.)

onorare, far accoglienza ad, (Sp.) honrar,
accepteeren (z. a.) en betalen (van wissels), loon uitbetalen ; Honores mutant
mores, waardigheden en eerambten brengen verandering in den omgang; Honoris
causa, eershalve.
Honorius, m., zoon van Theodosius I,
keizer van het Westersch Romeinsche
rijk (395-423), naam van vier pausen
(Zie Alarich).
Honos habet onus, (Lat.). Eer heeft
last, waardigheden brengen lasten mede.
Honourable, (Eng. ; spr.: onnerebul).
Eervol ; weledel; geacht.
Honteux, (Fr. ; spr. : onteu). Beschaamd;
schandelijk.
Honved, m. Hongaarsch landweerman.
Hookah en Hooka, (spr.: hoeka). Turksche pijp waarin de rook door een bakje
met water gaat om hem of te koelen.
Hopelt, o. Grijze delfstof die als parelmoer schittert.
Hopla, mrv. (Gr.). Wapenen; Hopletiek,
yr. (Gr.), wapenleer ; Hoplismatiek, yr.,
leer der bewapening en versterking; Hoplites, m., geharnaste strijder te voet;
Hoplochrisma, o., wapenzalf (zalf waarmede volgens een bijgeloovig begrip de
wapens bestreken werden); Hoplomachie,
vr., gevecht in voile zware wapenrusting;
Hoplomachus, m., zwaardvechter die
zwaar gewapend streed; Hoplotheek,
yr., wapenkamer, arsenaal.
Hople, yr. (Gr.). Hoef ; Hoplometer,
m., hoefmeter ; Hoplometrie, yr., het
meten der hoeven; Hoplopode, met hoeven aan de pooten.
Hoppelpoppel, o. Russische drank, die
uit warme thee met rum, suiker en
eidooier bestaat.
Hoqueton, m. (Fr. ; spr. : hokton). Jas
der vroegere politieagenten; jas in het
algemeen.
Hora, yr. (Lat.). Uur ; Hora est, het
is tijd ; Hora locoque consueto, op den
gewonen tijd en plaats ; Hora rust, venit
mors, de tijd vliegt om, de dood nadert;
Horae, Horen, mrv., godinnen der jaargetijden die belast waren met het openen
en sluiten van de poorten des hemels,
dochters van Jupiter en Themis, later
symbolen van recht en orde; zij heetten
Eunomia (z. a.), Dice en Irene, uren
waarop in kloosters gezongen en gebeden
wordt ; Horae canonicae, voorgeschreven
uren van gebed; — des; voorgeschreven
werkuren der monniken; — regulares,
voor het zingen bestemde uren in kloosters.
Horaal. Dat een uur duurt; Horaire,

Horaein
wat op de uren betrekking heeft, als znw.
spoorweggids.
Horaeen, mrv. Feesten ter eere der
Horae; Horaeisch, in den bloei der jaren.
Horat. = Horatius.
Horatius (voluit Quintus Horatius
Flaccus), beroemd Romeinsch lierdichter,
vriend van Maecenas, den gunsteling
van Augustus (z. a.). H. leefde 65-8 v. C.
Horde, yr. Rondzwervende troep Tataren.
Hordeaceae en Hordeaceen, mrv.
(Lat.). Gerstachtige gewassen ; Hordeacisch,gerstachtig, Hordeiform,in den vorm
van gerst ; Hordeine, yr., bestanddeel van
gerstemeel ; Hordeolus, m. = Crithe ;
Hordeum, o., gerst ; — excorticatum, gepelde gerst, gort.
Horebiten, mrv. De naar den berg
Horeb genoemde partij der Hussieten.
Horen. Zie Horae.
Horismogi aphie, yr. (Gr.). Beschrijving
der grenzen ; Horismologie, vr., verklaring der kunstwoorden ; Horisme, m.,
begrenzing, nauwkeurige bepaling van
den omvang eener zaak of van een begrip
= Definitie; Horos, m. grens, en =
Horisme.
Horis subsicivis, (Lat.). In de snipperuren.
Horizon en Horizont, m. (Gr.). Gezichteinder; bevattingsvermogen; Horizontaal, waterpas ; Horizontaliteit, yr.,
horizontale Egging; Horizontaal-parallax,
yr., verschil tusschen den schijnbaren en
den waren horizon; Horizontaal-pro.
jectie, yr., projectie (z. a.) van een punt
op een horizontaal vlak.
Horkos, m. (Gr.). Eed; getuige bij een
eed ; datgene waarbij gezworen wordt;
Horkios, m., bijnaam van Jupiter als
degene die over de heiligheid der eeden
waakt.
Horme, yr. (Gr.). Levendigheid en geestkracht waarmede iets gedaan wordt.
Hormos, m. (Gr.). Halssnoer.
Hornpipe, (Eng.; spr.: hoawnpe0).
Doedelzak ; horlepijp (Engelsche matrozendans).
Hornung, m. Oudduitsche naam voor
Februari.
Horodictus, m. (Gr.). Uurwijzer ; Horographic, yr., beschrijving der uren, indeeling der uren, kunst om zonnewijzers
te maken ; Horokilometrique, (Fr.), per
uur en per kilometer; Horologium, o.,
uurwerk, Horometer, m., urenmeter ;
Horometrie, yr., urenmeting ; Horopter,
o., sn ij punt der verlengde op een voorwerp gerichte oogassen ; Horoscoop, m.
en o., punt der ecliptica (z. a.) dat in den
horizont komt op het oogenblik dat een
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kind geboren wordt, voorspelling die de
astrologen (z. a.) grondden op den stand
der planeten en van sommige vaste sterren
op het oogenblik van iemands geboorte;
van daar de uitdrukking „iemands horoscoop trekken", iemands lot voorspellen uit
den stand der sterren bij zijn geboorte;
Horoscopie, vr., waarzeggerij uit den stand
der planeten en sommige vaste sterren ;
Horoscopeeren, het horoscoop trekken;
Horoscopisch; wat het horoscoop betreft.
Horrend, (Lat.). I Jzingwekkend, afgrijselijk; Horrent, huiverend; Horresceeren,
voor iets terugdeinzen.
Horreur, vr. (Fr. ; spr. : orreur). Gewaarwording waarbij men kippenvel krijgt
en het haar te berge rijst, afgrijzen;
iets dat zeer leelijk is ; Horribel, (Lat.) =
Horrend ; Horribile dictu of visu, schrikkelijk om te zeggen of te zien ; Horribiliteit, yr., afgrijselijkheid; Horriblement,
op afgrijselijke wijze ; Horricomisch, met
overeind staand haar ; Horrid, (Lat.), afgrijselijk, borstelig ; Horripilatie, vr:
(Lat.), huivering die de koorts voorafgaat;
Horrisonisch, wat afgrijselijk klinkt;
Horror, m. (Lat.), huivering, afgrijzen;
Horror vacua, afschuw van de ledige
ruimte dien men vroeger aan de natuur
toeschreef om daardoor sommige verschijnselen te 'verklaren.
Hors de combat, (Fr. ; spr. : ordekomba).
Buiten gevecht ; Hors de la lot, (spr. : loa):
buiten de wet, vogelvrij ; Hors de propos,
ten onpas ; Hors de prix, peperduur;
Hors de saison, ten ontijde; Hors-d'oeuvre,
m. (Fr.; spr. : ordeuvre), uitweiding, overtollige zaak, bijgerecht bij het begin van
een maaltijd.
Horse-guards, mrv., (Eng.; spr. :
horsghaadz). Regiment gardeklirassiers.
Hortamen, o. (Lat.). Opwekking, aansporing ; Hortatie, vr., opwekking, vermaning ; Hortatief of Hortatorisch, op.
wekkend, vermanend.
Hortense, yr. (Fr.; spr. : ortans), Hontensia, vr. (Lat.), Japansche roos (hydrangea hortensia) ; Hortense de Beauharnals
(1783-1837), dochter van keizerin Josephine,
gemalin van Lodewijk Napoleon, koning
van Holland, en moeder van keizer Napoleon III.
Hortensius, bnw. (Lat.). In den tuin
groeiend.
Horticole, (Fr. ; spr.: ortiekool) W at
den tuinbouw betreft ; Horticulteur, m.,
tuinbouwer ; Horticultuur, vr., tuinbouw;
Hortologie, yr., kennis van tuinen; Hontoloog, m., tuinkenner, liefhebber van
tuinen; Hortus, m., tuin; — botanicus,
plantentuin ; — deliciarum, tuin der geneugten (een door de abdis Herrad van

Horus
Landsperg in den Elzas op het einde van
de z2de eeuwgeschreven en met teekeningen voorzien bock dat al het wetens•
waardige voor dien tijd bevatte); — siccus,
droge tuin, plantenboek. Zie Herbarium.
Horns of Or, m. Licht, zomerzon, Oudegyptische god.
Hosanna, yr. (Hebr.). Help hem ! Geef
hem heil!
Hosea, (Hebr.). Redding, hulp.
Hospes, m. (Lat.). Vreemdehng; gast ;
gastheer ; waard ; Hospice, m. (Fr.) (Zie
Hospitium); Hospitabel,gastvrij ; Hospitaculum, o., herberg; Hospitaal, o.,
ziekenhuis; Hospitaalkoorts, yr., typhus;
Hospitalarius, m., ziekenverpleger; Hospitallet, m., verpleegde ; Hospitaliteit,
yr., gastvrijheid ; Hospitaalridders, mrv.,
ridders van Sint-Jan en van de Duitsche
orde ; Hospitant, m., student die een
collegie bijwoont in een andere faculteit
dan die waartoe hi' behoort ; Hospiteeren,
zulk een collegie bijwonen; Hospitium,
o., logement, herberg, klooster op den
Sint-Bernard (Alpen), gesticht waarin oude
lieden verpleegd worden.
Hospodar, m. (Slavisch). Heer ; titel der
voormalige vorsten van Moldavie en Wallachije ; Hospodaraat, o., waardigheid van
hospodar.
Hostenditium. Geldelijke hulp die in
tijd van oorlog door den leenman aan
den leenheer verstrekt werd.
Hosteria, yr. (Sp.). Herberg, logement.
Hostie, yr. (Lat.). Slachtoffer, offerdier;
het ongezuurde brood dat door den
priester gewijd wordt ; het hoogwaardige.
Hostiel, (Lat.). Vijandig; loath! animo,
met vijandige gezindheid; Hostiliseeren,
tot vijand maken; Hostiliteit, vr., vijandelijkheid ; Hostiliter, vijandig Hostilitium, o., oorlogsbelasting; Hostis, m.,
vreemdeling, vijand.
Hotcockles, mrv. (Eng.). Spel waarin
een geblinddoekt speler raden moet wie
der andere spelers hem geslagen heeft.
HOte, m. (Fr.; spr. : oot). Gast ;gastheer;
o., heerenhuis, groot logement; —
de ville, stadhuis; — -Dieu, ziekenhuis te
Parijs; garni, huis welks kamers gemeubileerd verhuurd worden;
m., (spr.: ootliee), hotelhouder ; HOtellerie,
vr., logement.
Hotela Japonica. Plant uit de familie
der Saxifragacan.
Hotspur. (Eng.). Opvliegend man (bijnaam van Henry Percy in Shakespeare's
Hendrik IV).
Houari, o. Open zeilvaartuig.
Houppelande, yr. (Fr.; spr.: oepland).
Lange wijde gewatteerde overjas met
mouwen en platten kraag.
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Hour', vr. (Arab.; spr.: hoeri). Eeuwig
jonge schoone vrouw die, volgens den
Koran, de zaligen in Mohammeds paradijs
bedient.
Hourvari, m. (Fr.; spr. : oervarie). Geroep der jagers om de jachthonden die
het spoor bijster zijn, weer op het rechte
spoor te brengen ; list van het opgejaagde
wild om de honden te verschalken; groot
lawaai.
House of Commons, (Eng.). Huis der
Gemeenten, Lagerhuis ; House of.Lords,
Hoogerhuis. Zie Parlement.
Houssarde, vr. (Fr. ; spr.: oessard).
Huzarendans.
Houwitser, m. Kort stuk geschut dat
gebruikt werd voor het vuren met granaten.
Hovas, mrv. Volksstam op Madagascar.
Howadji, m. Vreemdeling (in Egypte).
Hreidmar, m. Machtige toovenaar in
de Noorsche godenleer.
H. R. H. = His of Her Royal Highness,
(Eng. ; spr.: hies, hur rooijel heines). Zijn
of Hare Koninklijke Hoogheid.
H.S. = L.L.S. = Libra Libra Semis.
Twee en een half as (z.a.) = Sestertius.
h. s. hic situs of h. s. e. hic
situs est, (Lat.). Hier ligt begraven.
h. s. = hoc sensu, (Lat.). In deze
beteekenis.
h. t. = hoc tempore, (Lat.). In dezen
tijd.
Huacas, mrv. Grafsteden der oorspronkelijke bewoners van Peru.
Huaco, m. Middel tegen slangebeet.
Hubert, m. (Oudduitsch). Degene die
door zijn verstand schittert; Hubertine,
yr., zeer beroemde; St.-Hubertus, m., beschermheilige der jagers en der jacht.
Hueba, yr. Vruchtenmaat in Tunis.
Huerta, yr. (Sp.). Tuin, kunstmatig
bevloeide akker in het zuiden van Spanje.
Hugenoot, m. (mrv. Hugenoten). Verbastering van het Duitsche Eidgenosse.
Scheldnaam dien de Catholieken in Frankrijk vroeger aan de Calvinisten (z.a.)
gaven.
Hugo. Zie Hubert.
Huissier. m. (Fr. spr. wiesiee). Deurwaarder.
Huh = Hujus, (Lat.). Dezes ; mensis,
dezer maand; — anni, dezes jaars ; — loci,
dezer plaats.
Hul of Hull, m. Indisch feest waarop
lichtgeloovigen gefopt worden.
Hulda, Huldina. Zie Holda.
Hulk, m. (Eng.). Oud onzeewaardig
vaartuig ; afgetakeld schip, dat vroeger
in Engeland als gevangenis gebruikt werd.
Humaan, (Lat.). Menschelijk ; menschlievend; inschikkelijk; voorkomend; Humaniora, mrv., schoone kunsten en weten-

Humaat
schappen, Grieksche en Latijnsche taalen letterkunde ; Humaniseeren, tot een
beschaafd mensch maken, handelbaar
maken ; Humaniseering, beschaving, ontwikkeling; Humanisme, o., omvang van
alle kundigheden die de beschaving en
ontwikkeling van den mensch bevorderen,
onderwijs dat het aanleeren der oude
talen tot grondsiag heeft ; Humanist, m.,
kenner of leeraar der oude talen ; Humanistisch, wat het humanisme betreft;
Humanitair, wat het geheele menschdom betreft; Humanitairen, mrv., degenen
die de maatschappelijke misstanden trachten weg te nemen ; Humanitarisme, o.,
stelsel en streven der humanitairen ;
Humaniteit, yr., menschheid, menschlievendheid, voorkomendheid.
Humaat, o. Humuszuur zout.
Humatie, yr. (Lat.). Teraardebestelling;
Humator, m., begraver.
Humble, (Fr.). Nederig. ootmoedig.
Humboldtiet, m. = Datoliet.
Humbug, (Eng.). Snoeverij, ophakkerij ;
bedrog.
Humectantia, mrv. (Lat.). Bevochtigende geneesmiddelen; Humectatie, yr.,
bevochtiging; Humecteeren, bevochtigen;
Humectief, bevochtigend.
Humeraal, (Lat.). Wat den schouder
of den bovenarm betreft ; Jiumerale, o.,
schouderdoek van den priester onder het
misgewaad ; Humeraliferisch, den schouderdoek dragend ; Humerocubitaal, wat
bij den schouder en den elleboog behoort;
Humerus, m., schouder, bovenarm.
Humesceeren. Vochtig worden ; Humescent, vochtig wordend.
Humeur, o. (Fr.). Vocht; luim, gemoedsstemming.
Humicubatie, yr. (Lat.). Het liggen
op den grond.
Humide, (Fr.), Humidus, (Lat.). Vochtig;
Humideeren, bevochtigen ; Humiditeit,
yr., vochtigheid.
Humilis, (Lat.). Nederig, ootmoedig;
Humiliant, vernederend, krenkend ; Humiliatie, yr., vernedering, krenking;
Humilleeren, vernederen, krenken ; Humiliteit, yr., nederigheid, ootmoed.
Humine, yr. Stof die verkregen wordt
door too deelen suiker, 200 deelen water
en 29 deelen zwavelzuur lang te laten
koken.
Humisch zuur, o. Teelaardezuur, dat
verkregen wordt door suiker of afval
van planten met chloorhydrisch zuur te
behandelen.
Humor, m. (Lat.), (Ital. umore, Eng.
humour). Vochtigheid ; gemoedsstemming
die volgens de oude geneeskunde van de
menging der sappen afhangt; mengsel
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van spotternij en aandoenlijkheid ; het
lachen en schreien tegelijk; het ernstige
met de beenen in de lucht; vocht, sap;
Humoraal, wat de vochten in het
lichaam betreft ; — pathologie, vr., leer
van het bederf der vochten ; Humor
aqueus, waterachtig vocht; Humores
peccantes, mrv., ziektestoffen die zich
verplaatsen ; Humoreske, yr., kleine
grappige vertelling; Humoriseeren, met
humor voorstellen of schrijven; Humorist,
m., humoristisch schrijver; Humoristisch,
met humor ; Humor lacrimalis, tranenvocht ; — puriformis, etterachtig vocht;
— puruientus, ettervloed.
Humulus. Hop.
Humus, yr. (Lat.). Teelaarde, bruinachtige stof die ontstaat door de langzame ontbinding en verbranding van
organische stoffen in den grond of aan
de oppervlakte van den grond.
Hundred, (Eng.). Honderd; gedeelte
van een Engelsch graafschap ; Hundredweight, (spr.: weet), Engelsche centenaar.
Hune, yr. (Fr. ; spr.: uun). Mars, mastkorf.
Hunt, (Eng.). Jacht; Hunter, jager,
jachtpaard; Hunterstakes, mrv., inzetten
der jagers bij wedrennen ; Huntingbottle, foedraal met een flesch en een
glas er in.
Huntjack. Armeensche volksbond.
Hunt's actinograaf, yr. Werktuig voor
het bepalen van de heiderheid van het daglicht.
Hurdle-race, (Eng.; spr. : hurdelrees).
Wedren met hindernissen in den vorm
van teenen horden, heggen, enz.
Hurdy-Ourdy, (Eng.; spr. : hurdiegurdie). Snaarinstrument.
Hurluberlu, (Fr.). Onbesuisd, onbezonnen ; Hurly-Burly, (Eng.), rumoer, verwarring.
Huso, m. Steur (visch).
Hussiet, m. Aanhanger en wreker van
den in 1415 op bevel van het concilie van
Constanz levend verbranden hervormer
Jan Huss (Zie Utraquist) ; Hussitisme,
o., leer der Hussieten.
Hustings, mrv. (Eng.). Stellaadje waarop de candidaten bij de verkiezingen voor
het Parlement zich plaatsen om het yolk
toe te spreken.
Huzaar, m. (Van het Hongaarsch husz,
twintig). Eig. de twintigste, omdat in de
oorlogen tegen de Turken elk dorp in
Hongarije op elke 20 man een geheel uitgerust en gewapend ruiter moest leveren
die terstond te velde moest kunnen
trekken.
Hwo. Korenmaat der Chineezen.
Hyacint, m. (Gr.). Roodachtig geel of
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paars edelgesteente; — vr., bloem (scilla
dal:Ca); naam van een persoon dien
Apollo bij ongeluk doodde en in een bloem
veranderde.
Hyades, mrv. (Gr.). Dochters van Atlas
die hun broeder Hyas zoo zeer beweenden
dat Jupiter haar in sterren veranderde;
zeven sterren in den kop van den Stier,
wier op- en ondergang volgens de Ouden
altijd met regen gepaard ging.
Hyalos, yr. (Gr.). Glas; Hyalcidisch. glaskleurig, doorzichtig; Hyalin, doorzichtig;
Hyalipennisch, met doorzichtige vleugels;
Hyaliet, m., glassteen, soort van kwarts ;
Hyalitis, yr., ontsteking van het glasvlies
of het glaslichaam in het oog; Hyalodes
corpus, kristallens in het oog ; Hyalodisch, wat op glas gelijkt; Hyalographie, yr., kunst om op glazen platen to
etsen en to drukken; Hyaloidisch = Hyalodes ; Hyaloldeltis, yr., ontsteking der
kristallens ; Hyalonixis, yr., groene staar ;
Hyalopterisch, met doorzichtige vleugels;
Hyalosomisch, met een doorzichtig
lichaam ; Hyalospermisch, met doorschijnende zaadkorrels ; Hyalotypie = Hyalographie ; Hyalurg, glasblazer ; Hyalurgie, yr., het glasblazen.
Hyanche, yr. (Gr.). Ontsteking der keelamandels.
Hyaparatopie, yr. (Gr.). Verplaatsing
van het tongbeen.
Hybo(m)a, o. en Hybosis, yr. (Gr.).
Bochel.
Hybridisch, Hybridum.Zie Hibridisch,
etc.
Hydarthrose en Hydarthrosis, yr. (Gr.).
Gewrichtswaterzucht.
Hydatiden. Zie Hydatis.
Hydatidocele, yr. (Gr.). Gezwel dat
waterblaasjes bevat.
Hydatis, yr. (Gr.). Waterblaasje aan
het lichaam ; blaasworm ; — cordis, waterblaasje aan het hart en den hartzak ;
glandulae lacrimalis, waterblaasje aan de
tranenklier ; — mammarum, watergezwel
aan de borst of borsten ; Hydatina, mrv.,
sobrt van straaldiertjes ; Hydatisme, o.,
het rommelen van het water in de borst
en het onderlijf ; Hydatis pulmonum,
watergezwel aan de longen ; — tracheae,
watergezwel aan de luchtpijp ; — vesicae
urinariae, watergezwel aan de waterblaas ;
— viscerum abdominis, watergezwel in
de ingewanden.
Hydatiten, mrv. (Gr.). Sterkoralen met
golfvormige stralen.
Hydatochloros, (Gr.). Watergroen;
Hydatochrolsch, Hydatochroos of Hydatochrus, waterkleurig (van de huid);
Hydatodes, waterig; Hydatogenesis, yr.,
het ontstaan van water ; Hydatoncus, in.,

Hydrarg.

watergezwel ; Hydatoposie, vr. (Zie Hydroposie) ; Hydatopoot (Zie Hydropoot);
Hydatoscopie (Zie Hydroscopie); Hydatrisch, waterig, wat op water gelijkt.
Hydepark, (En*. ; spr.: heidftaak). Koninklijke dierentum en wandelplaats in
Londen.
Ryder. Zie Hydra.
Hyderoncus, m. (Gr.). Watergezwel =
Oedema.
Hyderos, m. Zie Hydrops.
Hydnum. Plantensoort uit de familie
der paddestoelen.
Hydra, yr. (Gr.). Waterslang; — van
Lerna, in de mythologie een monsterachtige slang met negen koppen die terstond
weder aangroeiden naarmate zij afgehouwen werden ; het dooden van dit
monster was een der twaalf werken van
Hercules (z. a.).
Hydraat, o. (Gr.). Chemische verbinding
van water met een metaaloxyde of van
water met een zuur ; Hydraatwater, o.,
water in een daarmede verbonden of
gemengd zuur, b.v. zwavelzuur hydraat.
Hydrachne, vr. (Gr.). Waterblaasje op
de huid of in den mond; Hydrachnides,
(mrv. van Hydrachnis, yr.), waterpokken.
Hydracidum, o. (Gr.). Waterstofzuur.
Hydragoga, mrv. (Gr.).Waterafvoerende
middelen ; Hydragogie, vr., afvoering van
water uit het lichaam; Hydragogisch,
waterafvoerend.
Hydralcohol, m. Alcohol van 22°, half
water, half alcohol ; gewone brandewijn.
Hydralme, yr. (Gr.). Zoutwater.
Hydralogeen, o. (Gr.). Zeezout.
Hydrangiographie, vr. (Gr.). Beschrijving der lymphavaten - Hydrangiologie,
yr., leer der lymphavaten
'
; Hydrangiotomle yr., ontleding der lymphavaten ;
Hydrangium, o., lymphavat.
Hydraporie, vr. (Gr.). Zie Anhydrie.
Hydrarchos, m. Beheerscher der zee,
voorwereldlijk reusachtig waterdier.
Hydrarg. = Hydrargyrum ; Hydrargyria, vr. (Gr.), kwikzilveruitslag; Hydrargyriasis, yr., kwikziekte ; Hydrargyrie,
yr., uitslag die door het misbruiken van
kwik ontstaat; Hydrargyrisch, kwikhoudend; Hydrargyrosis, genezing eener
ziekte door middel van kwik; Hydrargyrum, o., kwik ; — aceticum oxydatum,
azijnzuur kwikoxyde ; — alcalisatum, alcalisch kwikoxyde ; — borussicum, blauwzuur kwikoxyde ; — bromatum, broomkwik ; — chloratum, chloorkwik ; — jodaturn, joodkwik; — muriaticum corrosivum,
bijtend kwiksublimaat; — nitricum, salpeterzuur kwikoxyde ; — oxydatum rubrum, rood kwikoxyde; — fihosphoratum
of phosphoricum, phosphorzuurkwik; —
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sulphuratum, zwavelkwik ; — tartaricum,
wijnsteenzuurkwik ; Hydrargyruur, yr.,
mengsel van kwik met andere metalen.
Hydrarthron, o. (Gr.). Waterzucht in
de gewrichten; Hydrarthrus humeri,
waterzucht in het schoudergewricht ; —
scrofulosus, klierachtige waterzucht.
Hydraspis. Zoetwaterschildpad.
Hydrastis, yr. Moerasranonkel.
Hydraulicum horologium, (Gr.-Lat.).
Wateruurwerk ; — organon Vie Hydraulisch orgel); Hydraulicus, m., waterbouwkundige ; Hydraulicostatiek, vr.,
leer van den druk dien stroomend water
op de oevers van een kanaal uitoefent ;
Hydrauliek, yr., leer van de kracht van
het water, kunst om het water te leiden;
Hydraulisch, waterbouwkundig, waterleidend ; Hydraulische kalk, yr., kalk
die in het water hard wordt; Hydraulische lift, vr., lift die in werking gebracht wordt door de drukking van water;
Hydraulisch orgel, o., waterorgel; Hydraulische pers, yr., werktuig dat een
zwaren druk door middel van water uitoefent; Hydraulisch ventiel, o., klep tot
afsluiting van den gastoevoer in de gasbuizen ; Hydraulist = Hydraulicus.
Hydrelaeon, o. (Gr.). Mengsel van water en olie.
Hydrelectriciteit, yr. (Gr.) = Galvanisme.
Hydremesis, yr. (Gr.). Het waterbraken.
Hydrencephalion, o. (Gr.). Waterzucht
in de hersens ; Hydrencephalitis, yr.,
branderige waterzucht in de hersens ;
Hydrencephalocele, yr., hersenwaterbreuk; Hydrencephalus, m., waterhoofd;
Hydrepigastrium, o., waterzucht aan de
oppervlakte van den buik.
Hydria, yr. (Gr.). Watervat en watermaat ; Hydriaphoros, m., waterdrager ;
Hydriade, vr., waternimf ; Hydriasiologie, vr., leer der genezing door water;
Hydriasis, yr., genezing door water;
Hydriatiek, yr., watergeneeskunde ; Hydriatros, m., arts die de watergeneeskunde uitoefent ; Hydriform, op een waterslang gelijkend; Hydrina, mrv., zeeslangen ; Hydriodaat, waterstofzuur tout.
Hydrioten, mrv. Bewoners van het
eiland Hydra.
Hydrisch. Met waterstof verbonden.
Hydroa, yr. mrv. (Gr.). Waterblaasjes.
Hydroborisch, (Gr.). Uit water en lucht
samengesteld, in water en lucht levend ;
Hydroaeropyrisch, uit water, lucht en vuur
bestaande.
Hydroarion, o. (Gr.). Waterzucht in
den eierstok.
Hydrobaat, m. (Gr.). Duikeleend, wa-
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Hydrogaster
Hydroblepharon, o. (Gr.) Watergezwel
aan de oogleden.
Hydroboraciet, o. Phosphorzure magnesia die ook phosphorzure kalk en water
bevat.
Hydroborisch. Waterstof en boor bevattend.
Hydrobroomzuur, o. Broomwaterstofzuur.
Hydrocantharida, mrv. (Gr.). Zwemkevers.
Hydrocardle, yr. (Gr.). Waterzucht in
den hartzak.
Hydrocele, yr. (Gr.). Waterzakbreuk ;
— dartos, waterig gezwel in den teelballenzak ; — funiculi spermatici, waterbreuk
der zaadstreng ; — herniosa scrotalis,
waterbreuk met darm- en darmnetbreuk ;
— testis, waterbreuk van den teelballenzak ; Hydrocelisch, wat de waterbreuk
betreft.
Hydrocellometer, o. Werktuig om de
snelheid van het water te bepalen.
Hydrocephalitis, vr. (Gr.). Hersenwaterzucht met ontsteking; Hydrocephalus = Hydrencephalus ; Hydrocephalus acutissimus = Cretinisme; —
adultorum, hersenwaterzucht bij volwassenen ; — cervicalis, waterzucht in
den nek.
Hydroceramen, o. mrv. (Gr.). Aarden
vaten die de vochten snel laten uitwasemen.
Hydrochemie, yr. (Gr.). Leer van het
water in de scheikunde.
Hydrochezie, yr. (Gr.). Waterige stoelgang.
Hydrochloraten, mrv. Zoutzure zouten;
Hydrochlorinezuur, o., zoutzuur in.
droppels ; Hydrochloorzuur, o., chloorwaterstofzuur.
Hydrocholecystis, yr. (Gr.). Waterzucht der galblaas ; Hydrocholecystitis,
yr., ontsteking der galblaas.
Hydrochorus, m. Watervarken; Hydrochus, waterkever.
Hydrocolie, yr. (Gr.). Buikwaterzucht.
Hydroconion, o. (Gr.). Hersenontsteking.
Hydrocranion, (Gr.). Hersenwaterzucht.
Hydrocyaanzuur, o. Blauwzuur.
Hydrocystis = Hydatis.
Hydroderma, o. (Gr.). Huidwaterzucht.
Hydrodynamiek, yr. (Gr.). Leer van
de kracht en werking van het water;
leer van de kracht en beweging der
sappen in het dierlijk lichaam.
Hydroelectriciteit, yr. (Gr.). De door
verdamping Ontstane electriciteit.
Hydrogaelsch, (Gr.). Uit water en aarde
bestaande.
Hydrogala, yr. (Gr.). Water en melk.
Hydrogaster, m. (Gr.). Maagwaterzucht,
waterverzameling in de maag.
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Hydrogenium, o. (Gr.). Waterstof, bestanddeel van het water dat na het vrijworden 'der zuurstof overblijft en in een
buis opgevangen kan worden ; Hydrogenesis, yr. (Zie Hydatogenesis) ; Hydrogenisatie, yr., het verbinden met
waterstof ; Hydrogeenpool, yr., de negatieve pool der kolom van Volta, waaraan
bij de ontbinding van bet water de
waterstof zich afzet.
Hydrogeologie, yr. (Gr.). Leer volgens
welke de aardkorst door de werking van
het water gevormd is.
Hydroglossum, o. (Gr.). Eig. watertong
(gezwel onder de tong).
Hydrograaf, m. (Gr.). Waterbeschrijver,
degene die de op den aardbol aanwezige
wateren beschrijft; Hydrographie, yr.,
beschrijving der zeeen en meren, van
het ontstaan en den loop der rivieren ;
Hydrographische kaarten, mrv., zee-,
meer- en rivierkaarten; Hydrographisch
papier, o., met galappeltinctuur en ijzervitriool toebereid papier waarop met
water geschreven letters zwart worden.
Hydrojoodzuur, o. Joodwaterstofzuur.
Hydrolaat, o. Gedistilleerd water ; Hydrolatuur, yr., het afkoken in water.
Hydroleros, m. (Gr.). Rustelooze krankzinnigheid.
Hydroliet, m. (Gr.). Watersteen, roodachtig wit kristal.
Hydrologic, yr. (Gr.). Waterkunde ;
Hydrologisch, wat deze kunde betreft.
Hydrologium, o. (Gr.). Wateruurwerk.
Hydromanie, yr. (Gr.). Zucht om in
het water te springen ; onleschbare dorst;
het dwepen met de koudwatergeneeswijze.
Hydromant, m. (Gr.). Waarzegger uit
water ; Hydromantie, yr., het waarzeggen uit water.
Hydromediastinum, o. (Gr.-Lat.). Waterzucht in het middelrif.
Hydromeli, o. (Gr.). Mede (drank).
Hydromelon, o. (Gr.). Appeldrank.
Hydromeningitis, yr. (Gr.). Waterzucht
in de hersenvliezen.
Hydrometeoor, o. (Gr.). Waterig luchtverschijnsel.
Hydrometer, m. (Gr.). Watermeter.
Hydrometra, vr. (Gr.). Waterzucht in
de baarmoeder = Hydrops uteri ; —
gravidarum, waterzucht bij zwangere
vrouwen.
Hydrometric, yr. (Gr.). Watermeting.
Hydromphalus, m. (Gr.). Waterig
gezwel aan den navel.
Hydroncus, m. (Gr.). Watergezwel.
Hydronette, vr. (Gr.). Spuit om tuinen
te besproeien.
Hydronosos = Hydrops.
Hydrooxygeen-Gas-Microscoop, o.

Hydropneumatisch
Vergrootingswerktuig waarbij de vergrooting door water- en zuurstof plaats
heeft.
Hydroparastaten, mrv. (Gr.). . Waterdrinkers, aanhangers van den gnosticus
Tatianus, die in plaats van wijn water
dronk en bij het Avondmaal.
Hydroparotis, yr. (Gr.). Waterzucht in
de oorklier.
Hydropathie of Hydropathiek, yr.
Watergeneeswijze ; Hydropathisch, wat
die geneeswijze betreft.
Hydropericarditis, yr. (Gr.). Met uitzweeting van waterige lympha gepaard
gaande waterzucht van den hartzak.
Hydroperione, yr. Vloeistof in het
vlies van het ei.
Hydroperitonaeum, o. (Gr.). Buikvlieswaterzucht.
Hydroperitonitis, yr. (Gr.). Darmvlieswaterzucht.
Hydrophaan, (Gr.). Geelachtig wit halfedelgesteente (opaal) dat water inzuigt
en vervolgens doorschijnend wordt en
schittert ; wereldoog.
Hydrophallus, in, (Gr.). Waterige opzwelling van het mannelijk lid.
Hydrophiel, m. (Gr.). Liefhebber van
water.
Hydrophilina, mrv. (Gr.). Waterkevers;
Hydrophilieten, mrv., versteende waterkevers.
Hydrophimosis, vr. (Gr.). Vernauwing
der voorhuid door een watergezwel.
Hydrophobia hysterica, vr. (Gr.).
Hysterische watervrees ; Hydrophobia,
yr., watervrees ; Hydrophobisch, wat de
watervrees betreft.
Hydrophoor, m. (Gr.). Waterdrager,
zak voor water ; Hydrophorien, mrv.,
feest van het waterdragen op Aegina
(Griekenland).
Hydrophosphaat, o. Met water ver bonden phosphaat.
Hydrophthalmie, yr. (Gr.). Oogwaterzucht, opzwelling der oogen door vocht,
wateroog ; Hydrophthalmion, o., kringvormig gezwel om de oogen ; Hydrophthalmus cruentus, bloeduitstorting in
het oog; — externus, uitwendig waterig
gezwel aan het oog ; — tnterngs, inwendig waterig gezwel aan het oog.
Hydrophyllum. Waterbloem.
Hydrophytologie, yr. (Gr.) Leer der
waterplanten.
Hydropica, mrv. Middelen tegen de
waterzucht.
Hydropiper, m. (Gr.-Lat.). Waterpeper.
Hydropisch, (Gr.). Waterzuchtig ; Hydropisie, yr., waterzucht.
Hydropit, o. Soort van kiezelmangaan.
Hydropneumatisch, (Gr.). Wat het
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water en de gassen betreft ; toestel,
om gassen onder water op te vangen ;
Hydropneumatosis, yr., buikwater- en
windzucht; — pectoris, water- en windathorax,
zucht in de borst ; Hydropneum
yr., waterzucht in de longen.
Hydropoot, m. (Gr.). Waterdrinker;
Hydroposie, yr., het waterdrinken.
Hydrops, m. (Gr.). Waterzuchtige; waterzucht ; abdominis = Ascites ; — ad
matulam, waterzucht in den kamerpot,
het niet inhouden der urine; — articuli,
gewrichtsw.; capitis = Hydrencephalus ; — cavitatum cerebri, waterz. in de
hersenholte • — cavitatum thoracis, waterz.
in de borsiholte ; cellulosus puerperarum, huidw. der kraamvrouwen; — diaphragmatis, middelrifw. ; — fun iculi spermatici, zaadstrengw.; — hepatis, leverw.;
intestinorum, ingewandenw. ; — lienis,
miltw. ; — mesenterii, darmscheelw. ; —
oculorum, oogw.; — ossium, beenderenw.;
ovarii, eierstokw. ; — palpebrae, oogledenw.; pancreatis, alvleeschklierw.;
— pectoris (Zie Hydrothorax); — pericardia,
hartzakw.; — periostei, beenvliesw.; peritonaei, buikvliesw. ; — pleurae, ribbenvliesw.;
pulmonum, longenw.; —
renum, nierenw. ; — sacci herniosi, breukzakw.;
sacct lacrimalis, tranenzakw.;
scroti, teelballenzakw. = Hydrocele
scrotalis ;
spinae dorsi, ruggegraatw. ;
testiculi, teelballenw. ; — tympani, trommelvliesw. ; — ureterum, urineleidingw. ; —
uteri Hydrometra; — vagus, wandelende
w. ; — ventrictili, maagw. ; vesicae felleae,
galblaasw. ; vesicae urinariae, waterblaasw.; Hydroptica, mrv., middelen
tegen de waterzucht ; Hydrorchis, yr.,
teelballenw. ; Hydrorrhachis, yr. ruggegraatw. ; cervicalis, splijting der halswervels; Hydrorrhachitis, vr., ruggegraatw. met ontsteking.
Hydrorrhoea intestinorum, (Gr.-Lat.).
Waterachtige diarrhee; — oculi of — oculorum, het vloeien van water uit de
oogen ; — uteri gravidarum, vloeiing bij
zwangere vrouwen.
Hydrosaccharum, o. (Gr.). Suikerwater
of suikerstroop.
Hydrosarcidium, o. en Hydrosarca,
vr. (Gr.). Watergezwel in het vleesch.
Hydroscheocele, vr. of Hydroscheon o.
= Hydrocele scrotalis.
Hydroschoncus, m. (Gr.). Teelballenzakwaterzucht.
Hydroscoop, o. (Gr.). Hij die de bronnen
en onderaardsche wateren weet op te
sporen; Hydroscople, yr., zoogenaamde
kunst van het opsporen van bronnen.
Hydrosiderum, o. Phosphorijzer.
Hydrostasis, yr.(Gr.). Behoud van het

Hygro

evenwicht van het water; Hydrostatica,
yr., deel der mechanica, dat over het
evenwicht der vloeistoffen en over de
drukking, die zij op de wanden van
vaten uitoefenen, handelt ; Hydrostatisch,
wat de hydrostatica betreft; Hydrostatische lamp, yr., lamp waarin de olie
door een waterkolom omhoog geduwd
wordt.
Hydrosteon, o. (Gr.). Verwatering van
de uiteinden der beenderen en van het
merg.
Hydrosulphur, m. (Gr.-Lat.). Waterzwavel.
Hydrotachymeter, m. (Gr.). Toestel
om de snelheid van stroomend water te
te meten.
Hydrotechnie en Hydrotechniek, yr.
(Gr.). Waterbouwkunde; Hydrotechnisch,
wat de waterbouwkunde betreft; Hydrotect, m., waterbouwkundige.
Hydrotherapeut, m. (Gr.). Arts die
de genezing door koud water voorstaat ;
Hydrotherapeutie, yr., geneeswijze door
het gebruik van koud water ; Hydrotherapeutische inrichting, inrichting voor
het genezen door koud water.
Hydrothion-gas, o. (Gr.-Fr.). Zwavelwaterstofgas.
Hydrothorax, m. (Gr.). Water in de
borst ; — intercostafis, waterzucht tusschen
de ribben.
Hydrotica, mrv. (Gr.). Zweetmiddelen;
Hydrotisch, het zweeten bevorderend.
Hydrovarium, o. (Gr.-Lat.) = Hydroanion.
Hydroxaalzuur, vr. Suikerzuur.
Hydruren, mrv. (Gr.). Verbindingen
van waterstof met metalen.
Hyena, yr. (Gr.). Verscheurend viervoetig dier, dat eenigszins op een varken
gelijkt.
Hyetometer, m. (Gr.). Regenmeter =
Ombrometer ; Hyetometrie, yr., regenmeting ; Hyetoscoop = Hyetometer.
Hygea, vr. (Gr.). Zie Hygiea ; Hygelsch,
wat de gezondheidsleer betreft; Hygelsme, o., gezondheidsleer; Hygeist, m.,
bevorderaar der gezondheid; Hygiaea,
vr. = Hygiea ; Hyglastiek, yr., kunst
van gezond te blijven; Hyglea, yr., godin
der gezondheid, een in 1849 ontdekte
kleine planeet; Hygiene en Hygieologie,
vr., gezondheidsleer • Hygieometer, m.,
gezondheidsmeter, beoordeeling der gezondheid naar de verrichtingen van het
lichaam; Hygienist, m., geneesheer die
zich op het bevorderen der volksgezondheid
toelegt.
Hygro. Grieksch voorvoegsel dat vochfig beteekent; Hygrobarometer, m.,
werktuig om den graad van vochtigheid

Hygrusie
der lucht te bepalen; Hygrobiroscoop,
0., vochtweger ; Hygrobaten, mrv., de in
het water loopenden, soort van steltloopers (vogels) : Hygrocirsocele, yr. (Gr.),
waterige aderbreuk ; Hygrocollyrium, o.,
vloeibaar geneesmiddel voor de oogen;
Hygroendiometer, m., werktuig om de
zuiverheid der lucht te bepalen ; Hygrologic, yr., verhandeling over de vloeistoffen ; Hygrometer, m., werktuig dat
dient om den graad van vochtigheid des
dampskrings te bepalen (Zie Notiometer);
Hygrometrie, yr., het bepalen van den
graad van vochtigheid ; Hygrophila, yr.,
die op vochtigheid gesteld is (Acanthacee);
Hygrophobie, yr., vrees voor of afkeer
van vocht (Zie Hydrophobic) ; Hygrophthalmic, yr., vochtige oogontsteking;
Hygroscoop, m., werktuig om de aanwezigheid van waterdamp in de lucht te
doen kennen.
Hygrusie, yr. (Gr.). Waterigheid.
Hyke, (Eng.; spr : hetk). Los Arabisch
kleedingstuk. Zie Halk.
Hyksos, mrv. (Gr.). Ten onrechte heeft
men aan dit woord de beteekenis gegeven
van herders; bij Manetho, den Egyptischen
geschiedschrijver in de derde eeuw v. C.,
is het een samenstelling van hka = vorst
en schasu = nomaden of Bedoeinen; het
beteekent dus vorst der Bedoeinen; schasu
wordt in verband gebracht met een
Semitisch stamwoord, dat rooven beteekent;
de heerschappij der zoogenaamde herders
over Egypte duurde niet minder dan Soo
Saar.
Hyla arborea, yr. Groene boomkikvorsch.
Hylarch, m. (Gr.). Beheerscher der stof,
wereldgeest, wereldziel; Hylarchisch, wat
den wereldgeest betreft; Hyle, vr., hout,
woud, oorspronkelijke stof (vooral voor
den zoogenaamden steen der wijzen);
Hylisch, stoffelijk.
Hylisis, yr., Hylisme, o. (Gr.). Het
doorzijgen; filtreeren; Hylister, m., filter.
Hylobates Lars Zwarte aap of gibbon.
Hylobiers, mrv. (Gr.). Woudbewoners,
de in bosschen wonende menschen =
Hylogonen ; Hylogenie en Hyloplastiek,
yr., stofvorming; Hylognosie, yr., kennis
der stof , Hylologie, yr., leer der stof ;
Hylonomisch, in de bosschen levend ;
Hylopathisme, o., leer dat de stof gevoel
heeft; Hylophaag, m., houteter; Hylophila, vriendin van het woud (Indische
orchidee); Hyloplastiek, yr. = Hylogenie;
Hylotheist, m., die de stof als een godheid vereert (Zie Pantheist) ; Hylotoma,
zaagwespen, wespen die met haar staart
openingen in de boomen boren om er
hare eieren in te leggen ; Hylotrypanop.
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terae, mrv., vogels die de schors der
boomen open hakken ; Hylozoisme, o.,
wijsgeerig stelsel dat aan de stof een
eigen zelfstandig Leven toekent ; Hylozolst,
m., aanhanger van dat stelsel.
Hymen, m. (Gr.). God van het huwelijk;
bruiloft, huwelijk ; Hymen, o., maagdom,
maagdevlies; Hymenaea, mrv., bruiloftsliederen ; Hymenaeus, m. = Hymen;
bruiloftszang.
Hymenitis, yr. (Gr.). Ontsteking van
de weeke vliezen der ingewanden ; Hymenodisch, vliesachtig ; Hymenographie,
yr., beschrijving der vliezen; Hymenologie, yr., leer der vliezen; Hymenophthalmie, yr., ontsteking van het oogvlies ; Hymenoptera, mrv., insecten met
vliesachtige vleugels (bijen, wespen);
Hymenopterographie, yr., beschrijving
dier insecten ; Hymenotomie, yr., ontleding der vliezen.
Hymettos, m. (Gr.). Berg in Griekenland (Attica) ten zuidoosten van Athene,
bekend door zijn honig en marmer.
Hymir. Reus in de Noorsche mythologie, vader van Tyr.
Hymnarium, o. (Gr.-Lat.). Kerkelijk
gezangboek ; Hymne, vr., lofzang ; Hymnick, yr., het dichten van lofzangen;
Hymnist, m., dichter van lofzangen;
Hymnoden, mrv., bij de Grieken der
oudheid personen die lofliederen zongen ;
Hymnograaf, m., schrijver van lofliederen; Hymnologie, yr., het opzeggen of
zingen van lofliederen; Hymnoloog, m.,
kenner van kerkelijke gezangen ; Hymnologisch, wat de geschiedenis van het
kerkgezang betreft; Hymnus, m. Zie
Hymne.
Hyodes, Hyodisch en Hyades (Gr.).
In den vorm van een varkenssnuit of
der Grieksche letter Y; Hyophtalmos,
m., varkensoog, remand die kleine oogen
heeft.
Hyoscyamine, vr. Hoofdbestanddeel
van het bilzenkruid; Hyoscyamos, m.
(Gr.), zwart bilzenkruid.
Hyotherium, o. (Gr.). Voorwereldlijk
dier dat tot het varkensgeslacht behoort.
Hyothyreoldelsche banden (Ligamenta hyothyreoldea), mrv. (Gr.-Lat.).
Banden van het strottenhoofd.
Hypactica, mrv. (Gr.). Zacht afvoerende
middelen.
Hypaethraaltempel, m. (Gr.). Tempel
die zijn licht kreeg door een opening in
het dak ; Hypaethron, o., daklooze ruimte,
plaats onder den blooten hemel.
Hypallage, vr. (Gr.). Omzetting der
gewone woordvoeging.
Hypamaurosis, vr. (Gr.). Onvolkomen

zwarte staar.
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Hypamblyopie, yr. (Gr.). Geringe ver•
zwakking van het gezichtsorgaan.
Hypante, yr. (Gr.). Maria Lichtmis in
de Grieksche kerk.
Hypanthisch. Met kelk en bloemkroon
onder den eierstok ; Hypanthus, m.,
onderste gedeelte van den bloemkelk.
Hypapoplexie, yr. (Gr.). Lichte beroerte.
Hypaspist, m. Schildknaap, wapendrager ; lichte infanterist in het Macedonische Leger.
Hypate, vr. (Gr.). Snaar die den laagsten toon heeft, voornaamste snaar in de
Grieksche muziek.
Hypatia. Beroemde vrouw die te Alexandrie de wijsbegeerte onderwees en
door dweepzieke Christenen vermoord
werd (370-415).
Hypecchoresis, vr. (Gr.). Zachte stoelgang ; Hypecchoretisch, zacht afvoerend.
Hypelaeon, o. (Gr.). Bezinksel van olie.
Hypemphraxis, yr. (Gr.). Gedeeltelijke
verstopping.
Hypenantiosis, vr. (Gr.) =- Allopathie.
Hypepigeocarpisch, (Gr.). Met vruchten
onder en boven den grond. Zie Amphikarpisch.
Hyper. Grieksch voorvoegsel dat bovenmatig, overdreven beteekent; Hyperaesthesis, yr., overgevoeligheid, te groote
prikkelbaarheid ; Hyperacusis, yr., overgevoeligheid van het gehoor ; Hyperaematosis, Hyperaemosis, yr., volbloedigheid ; Hyperaemie, vr., ziekelijke plaatselijke ophooping van bloed tengevolge
van storing in den bloedsomloop; Hyperaphie, vr., ziekelijk verscherpt gevoelsvermogen, overgevoeligheid; Hyperaphrodisie, vr., te hevige geslachtsdrift;
Hyperasthenie, vr., hoogste graad van
krachteloosheid, geheele ontzenuwing;
Hyperauxesis, yr., bovenmatige vermeerdering, ziekelijke vergrooting (vooral van
het regenboogvlies); Hyperbasie, vr.,
overschrijding, overtreding (van de wet);
Hyperbaton, o., woordverplaatsing, vrije
woordschikking; Hyperbel (Zie Hyperbool); Hyperbibasme, o., verplaatsing van
den klemtoon, woordverdraming; Hyperbolisch, overdreven ; Hyperboliseeren,
overdrijven ; Hyperbololde, vr., in de
meetkunst een niet gesloten krom vlak
van den tweeden graad ; Hyperbool, yr.,
grootspraak, overdrijving, redefiguur waardoor jets veel te groot voorgesteld wordt
(b.v. een stroom van tranen storten),
kegelsnede ; Hyperboreers, m. mrv., bewoners van het hooge noorden ; Hyperboreisch ,
in het hooge noorden wonend ;
Hyperbulie, vr., bovenmatige wilskracht;
Hypercardiotrophie, yr., vergrooting van

Hypermetrisch
het hart; Hypercatalectisch, (vers) dat
een of meer overtollige lettergrepen
aan den uitgang heeft; Hypercalharsis,
yr., overdreven purgatie; Hyperceratosis, vr., het uitpuilen van het hoornvlies ;
Hyperchloraat, o., hyperchloorzuur zout;
Hypercinesia gastrica, (Gr.-Lat.) = Hypochondrie ; Hypercinesie, yr., ziekelijke
prikkelbaarheid; Hypercrisis, yr., al te
groote omkeer eener ziekte ; Hypercritiek, yr., te gestrenge beoordeeling, vitterij; Hypercriticus, te strenge beoordeelaar, vitter ; Hypercritisch, vitachtig ; Hypercultuur, yr., overbeschaving; Hypercyesis, yr., overmatige bevruchting, te
dikwijls terugkeerende zwangerschap ;
Hyperdiapason, bovenoctaaf ; Hyperditonos, groote terts ; Hyperdrama, o.,
overdreven tooneelspel dat niet geschikt
is om opgevoerd te worden ; Hyperdulie,
yr., overdreven vereering; Hyperdynamie, vr., te groote werkkracht = Hypersthenie ; Hyperdynatocrasie, yr., al
te groote stijfheid der vezels ; Hyperelasticiteit, yr., bovenmatige veer- of
spankracht; Hyperemesie en Hyperemesis, yr., het bovenmatig braken ;
Hyperenergie, yr., bovenmatige krachtsinspanning; Hyperephidrosis, yr., het te
sterk zweeten ; Hyperepidosis, vr., bovenmatige uitzetting of aangroeiing van
sommige deelen; Hypererethisie, yr., te
groote prikkelbaarheid.
Hyperetes, m. (Gr.). Handwerksman, "
dienaar ; ordonnans, adjudant.
Hypergermaansch, overdreven Duitschgezind ; Hypergenesis, yr., misgeboorte
tengevolge van te groote teelkracht;
Hypergeusie en Hypergeusis, yr., ziekelijk
verscherpte smaak ; Hyperhexapodes,
dieren met meer dan zes pooten.
Hyperion, m. Zonnegod, zon.
Hyperlogisch, wat al te verstandig is ;
Hypermetrisch, de versmaat overschrijdend (Zie Versus hypermeter) ;
Hypernoea of Hypernoia, yr., iedere
ziekte met bovenmatige werkzaamheid
van den geest , Hyperoche, yr., overmaat ; Hyperoltis, yr., ontsteking van
het gehemelte ; Hyperoon, o., bovenverdieping van het Oudgrieksche woonhuis ; Hyperorgosis, vr., geilheid ; Hyperorthodox, overdreven rechtgeloovig;
Hyperorthodoxie, overdreven rechtgeloovigheid ; Hy perosmie, yr., ziekelijk
verscherpte reuk ; Hyperostosis i vr.,
gezwel aan een been of aan een der
beenderen; Hyperoxyde, o., oxyde met
een te groot zuurstofgehalte ; Hyperoxygeen, o., oververzadiging met zuurstof ;
Hyperpathie, vr., al te groote vatbaarheid
voor ziekten ; Hyperpathisch, kleinzeerig,

Hyphaema
overgevoelig; Hyperphlegmatisch, al te

bedaard, al te langzaam; Hyperphlogosis
yr., hevige ontsteking ; Hyperphysisch,
bovennatuurlijk ; Hyperpimele, vr., te
groote vetheid ; Hyperplerosis, yr., overvulling ; Hyperplexie, yr., stijfheid, onbeweeglijkheid ; Hypersarcoma, o., wild
vleesch in een wond ; Hypersarcosis, yr.,
het groeien van wild vleesch ; Hyperscepticisme, o., overdreven twijfelzucht ;
Hypersophie, vr., waanwijsheid ; Hyperspasmie, vr., te hevige spierbeweging;
Hyperspeculatie, yr., het al te gewaagde
speculeeren ; Hypersplenalgie, yr., hevige
pijn aan de milt ; Hyperspienotrophie, yr.,
bovenmatige vergrooting der milt; Hyperstlienie, yr., ziekelijk verhoogde werkzaamheid van het leven ; Hyperstomisch,
wat zich boven de monding bevindt ; Hyperthymie, yr., krankzinnige vermetelheid ; Hypertonie, yr., overspanning der
zenuwen; Hypertrichosis, vr., al te
dichte of te sterke haargroei; Hypertrophie, vr., te sterke voeding, het dik
worden; Hypertropheeren, te sterk
voeden.
Hyphaema, o. (Gr.). Geronnen bloed
onder de huid.
Hyphen, vr. (Gr.). Verbindingsteeken; bij
de Grieken een teeken in den vorm van
een omgekeerden boog dat de verbinding
van twee woorden tot een samengesteld
woord aanduidt.
Hypnobaat of Hypnobates, m. (Gr.).
Slaapwandelaar ; Hypnobatesis en Hypnobatie, yr., het slaapwandelen ; Hypnobatisch, wat het slaapwandelen
betreft ; Hypnologie, yr., leer van den
slaap; Hypnopathie, yr., slaapziekte ;
Hypnophobie, yr., afkeer van slaap,
slapeloosheid; Hypnose en Hypnosis, yr.,
het insluimeren ; Hypnoticum, o., slaapdrank ; Hypnotisch, slaap verwekkend ;
Hypnotiseeren, doen inslapen, in den
magnetischen slaap brengen ; Hypnotiseur, m., degene die andere personen in
den magnetischen slaap brengt ; Hypnotisme, o., magnetische slaap.
Hypnum, o. Soort van bladmos.
Hypo. Grieksch voorvoegsel dat onder
of een weinig beteekent.
Hypobasis, vr. (Gr.). Voetstuk, basis
(z. a.).
Hypoblepharon. o. (Gr.). Gezwel onder
de oogleden.
Hypoboleus, m. (Gr.). Inblazer ; in den
schouwburg souffleur.
Hypobranchisch, (Gr.). Met kieuwen
onder aan het lichaam.
Hypo catharsis, yr. (Gr.). Lediging van
het lichaam door den stoelgang.
Hypocausis, yr. (Gr.). Stookplaats aan•
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gebracht onder den vloer van een vertrek, _en waaruit door buizen de heete
lucht in dat vertrek werd gevoerd (vooral
in de badhuizen); een op deze wijze verwarmd vertrek heette Hypocaustum, o.
(Gr.) = Vaporarium, o. (Lat.).
Hypochonder of Hypochondriacus,
m. (Gr.). Miltzieke, zwaarmoedige ; Hypochondrion, o. (Gr. mrv. Hypochondria), het onderlijf en de ingewanden ;
Hypochondrialgie, vr., pijn in het onderlijf ; Hypochondrialgologie, yr., leer van
de pijnen in het onderlijf of der miltziekte ; Hypochondrie, yr. of Hypochondriasis, yr., het sukkelen aan het
onderlijf, ziekelijke aandoening der zenuwen in het onderlijf, miltziekte, zwaarmoedigheid ; Hypochondrisch en Hypochondrist = Hypochonder.
Hypochyma, o. (Gr.) en Hypochysis,
vr. (Gr.). De staar in het oog.
Hypocophos, (Gr.). Een weinig stomp
of doof.
Hypocorisma, o. (Gr.) en Hypocorismos, m. (Gr.). Vleiend, liefkoozend woord;
vergoelijkende, bemantelende uitdrukking ;
verkleinwoord ; Hypocoristisch, vleiend,
liefkoozend, vergoelijkend, bemantelend.
Hypocras, m. Eigenlijk Vinum-Hippocraticum, d. wijn van Hippocrates
(z. a.), gekruide wijn.
Hypocrisis en Hypocrisie, yr. (Gr.).
Eigenlijk : antwoord ; voordracht, spel,
kunst van den tooneelspeler ; huichelarij,
veinzerij, schijnheiligheid; Hypocriet, m.,
tooneelspeler, huichelaar, schijnheilige,
schijnvrome; Hypocritisch, huichelachtig, geveinsd, schijnheilig.
Hypodactylus, m. (Gr.). Het onderste
gedeelte der teenen.
Hypodema, o. (Gr.). Het ondergebondene, zool, sandaal, schoen ; Hypodematopoeos of Hypodematorrhaphos, m.
(Gr.), schoenmaker, schoenlapper.
Hypoderis, yr. (Gr.). Onderhals ; bedekking
gvan den onderhals, halssieraad,
halsband.
Hypodermatisch, (Gr.). Zich onder de
huid bevindend.
Hypodesis, yr. (Gr.). Het onderbinden.
Hypodesma, o. (Gr.) en Hypodesmos,
m. (Gr.) = Hypodema.
Hypodexie, yr. (Gr.) en Hypodexis,
yr. (Gr.). Gastvrije opname, ontvangst,
onthaal.
Hypodiaconus, m. (Gr.). Onderhelper
(rang van een geestelijke).
Hypodiapason. Laagste octaaf.
Hypodiapente. Onderquint.
Hypodiaeresis, yr. (Gr.). Onderverdeeling.
Hypodidascalos, m.(Gr.). Ondermeester.

Hypodoche
Hypodoche, yr. (Gr.). Zie Hypodexie.
Hypogaeum, o. (Gr.). Onderaardsch
gewelf, grafkelder ; Hypogaeos, onderaardsch.
Hypogastrion, o. (Gr.). Onderlijf ; Hypogastralgie, vr., pijn in het onderlijf;
Hypogastrisch, het onderlijf betreffend;
Hypogastrocele, darm- of netbreuk in
het onderlijf ; Hypogastrorrhexis, breuk
in den buik, waarbij het darmvlies scheurt.
Hypogelon en Hypogeios = Hypo=
gaeum en Hypogaeos.
Hypoglossa, yr. (Gr.). Soort van steekpalm, muizendoorn.
Hypoglossis, yr. (Gr.). Gezwel aan den
onderkant der tong, tongriem.
Hypogloutis, yr. (Gr.). Het deel des
lichaams dat tusschen de heupen en het
achterste ligt.
Hypognaath, m. (Gr.). Misgeboorte met
een niet ontwikkeld hoofd aan de onderkin.
Hypogonation, o. (Gr.). Kussen om op
to knielen.
Hypogramma, o. (Gr.). Onderschrift,
opschrift.
Hypolampsis, yr. (Gr.). Het afgeven
van een zwakken glans, het even opflikkeren ; lichte aanval van kramp.
Hypolaena. Restionacee ; Hypolepis,
cytinee.
Hypoleucos, (Gr.). Van onderen wit,
witachtig.
Hypolysis, vr. (Gr.). Een kleine verlamming.
Hypomie, yr. (Gr.). Gedeelte van het
lichaam dat zich onder de schouders bevindt.
Hypomnema, o. (Gr.) Herinnering; gedenkschrift waarin men datgene opteekent wat men niet wil dat verloren gaat;
boek van den wisselaar of bankier waarin
de namen der schuldeischers en schuldenaars staan; verklaring, commentaar (z.a.);
Hypomnematist of Hypomnematograaf,
schrijver van gedenkschriften of cornmentaren.
Hypomochlion, o. (Gr.). Onderstel van
den hefboom.
Hypomorie, yr. (Gr.). Lichte graad van
krankzinnigheid; Hypomoros, een weinig
dom of onnoozel.
Hyponarthecie, yr. (Gr.). Het verbinden van een beenbreuk door middel van
een spalk.
Hyponoema, o. (Gr.). Vermoeden,
meening.
Hypophasis, vr. (Gr.). Het doorschemeren der oogappels, als zij in den slaap
of in ziekte onder de halfgeopende oogleden zichtbaar worden.
Hypopheet, m. (Gr.). Verkondiger of
uitlegger van den goddelijken wit; priester die een orakel uitspreekt.
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Hypophiegmasie, vr. (Gr.). Lichte graad
van ontsteking.
Hypophora, yr. (Gr.). Zuivering van
het lichaam, afdrijving ; tegenwerping;
voorwendsel; ontzenuwing van de tegenwerping der tegenpartij ; fistelachtig gezwel.
Hypophosphaat, o. Onderphosphorzuur
zout.
Hypophyllisch, (Gr.). Onder het blad
groeiend; Hypophyllocarpisch, met vruchten onder de bladeren.
Hypopion, o. (Gr.). Het gedeelte van
het gezicht dat onder de oogen ligt ; slag
in het gezicht en de buil die daardoor
ontstaat.
Hypoplexie, yr. (Gr.). Lichte aanval
van beroerte.
Hypopodion, o. (Gr.). Voetbank.
Hyporchema, o. (Gr.). Een aan Apollo
gewijd lied, dat onder muziek en dans
gezongen werd.
Hyporrhina, o. mrv. (Gr.). Snor, knevel ; Hyporrhinion, o., gedeelte van het
gelaat dat onder den neus ligt.
Hyporrhysis, yr. (Gr.). Het naar beneden vloeien ; het instorten; onderaardsch
afvoerkanaal.
Hyposcenion, o. (Gr.). In het theater
der oude Grieken de ruimte onder het
tooneel, de wand die het tooneel van de
orchestra (z. a.) scheidde en die met zuilen en standbeelden was versierd.
Hypospadiaeus, m. (Gr.). Degene, bij
wien de opening van de urineleiding benedenwaarts zit.
Hypospasma, o. (Gr.). Lichte aanval
van kramp.
Hypospathismos, m. (Gr.) Operatie
waarbij een insnijding in de schedelhuid wordt gemaakt, door welke vervolgens een spatel wordt gestoken, waarmede de huid geheel wordt losgemaakt.
Hyposphagma = Hyphaema.
Hypostaphyle, yr. (Gr.). Ontsteking der
huig.
Hypostase of Hypostasis, yr. (Gr.).
Onderlaag, grondslag ; onderwerp van
een redevoering, een gedicht of een
vertelling; stof die daarin behandeld wordt;
de werkelijkheid, het wezen eener zaak.
Hyposthenie, yr. (Gr.). Verzwakking
van krachten ; Hyposthenisch, de krachten verzwakkend.
Hypostrophe, vr. (Gr.). Het omkeeren
(vooral van de baarmoeder).
Hypostylon, o. (Gr.). Overdekte gaanderij.
Hypotacticos, (Gr.). Onderwerpend,
ondergeschikt makend ; den conjunctivus
(z. a.) regeerend ; als znw. m., conjunctivus.

Hypotaurion
Hypotaurion, o. (Gr.). Plaats tusschen
den balzak en den aars.
Hypotells, yr. (Gr.). Hulpmiddelen die
den mensch ten dienste staan ter bereiking
van het hoogste goed.
Hypotenusa, yr. (Gr.). De zich tegenover den rechten hoek uitstrekkende (lijn)
in den rechthoekigen driehoek ; de zijde
die zich tegenover den rechten hoek
uitstrekt.
Hypothalattlek. yr. (Gr.). De kunst
om onder water te zwemmen.
Hypotheek, yr. (Gr.). Zie art. 1208 van
het Burg. Wetb.: „Onderzetting of hypotheek is een zakelijk regt op onroerende
goederen, strekkende om daaraan de
voldoening eener verbintenis te verhalen."
Hypotheek kan alleen gevestigd worden
op onroerende goederen, pandrecht alleen
op roerende goederen. Doel van de hypotheek is den schuldeischer voor zijne
vordering zekerheid te verschaffen, daar
hij zich bij voorrang boven de andere
schuldeischers uit de opbrengst van het
onroerend goed kan voldoen. De hypotheek wordt in het Nederlandsche recht
alleen gevestigd door overeenkomst (hypothèque conventionnelle), niet zooals nog
in het Fransche recht door de wet (bypotheque legale) of door rechterlijk vonnis
(hypothêque judiciaire).
Alle hypotheken moeten volgens ons
recht ingeschreven worden en zijn dus
openbaar ; het Fransche recht schrijft dit
niet voor, er zijn daar nog stilzwijgende
hypotheken. De hypotheek is niet te verwarren met de Romeinsche hypotheca die
zoowel op roerende als op onroerende
goederen kon worden gevestigd.
Hypothenar, o. (Gr.). Spier in de palm
der hand in de richting van de pink.
Hypothese en Hypothesis, yr. (Gr.).
Onderstelling, vermoeden; Hypotheseeren, veronderstellen, aannemen ; Hypothetisch, veronderstellend.
Hypotheton, o. (Gr.). Steek- of zetpil.
Hypotrachelium, o. (Gr.). Onderhals,
gladde strook onder den hals eener
kolom.
Hypotrimma, o. (Gr.). Gekruid vleeschnat.
Hypotrope, yr. en Hypotropiasme, o.
(Gr.). Het wederinstorten (van zieken)
(Zie
Recidive);
Hypotropisch,
nd
terugkeere, gemakkelijk terugkomend.
Hypotypose, Hypotyposis, yr. (Gr.).
Voorstelling, verzinnelijking; korte schets,
ontwerp.
Hypovanadaat, o. Vanadiumzuur zout.
Hypoxanthisch. (Gr.). Geel aan den
onderkant.
Hypoxis, yr. Soort van narcis.
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Hypozeuxis, yr. (Gr.). Verbinding van
een zindeel met een werkwoord.
Hypozoma, o. (Gr.). Middelrif.
Hypselologie, yr. (Gr.). Grootsprekerij ;
Hypsistariers, mrv., Christelijke sekte
in de vierde eeuw, die den Allerhoogste
(Hypsistos, d. i. God) in den vorm van
licht en vuur met vele joodsche en
heidensche gebruiken vereerde ; Hypsologie, vr., leer van het verhevene ;
Hypsoma, o., het verhevene ; Hypsometrie, vr., hoogtemeting = Barometric;
Hypsometrisch, de hoogtemeting betreffend ; Hypsophonos, m., iemand die een
hooge stem heeft ; Hypsopteren, hoogvliegende vogels ; Hypsos, m. = Hypsoma.
Hyson of Hysson, (Eng. spr. : heissun).
Groene Chineesche thee.
Hystera, vr. (Gr.). Baarmoeder ; Hysteralgia, Hysteralgie, yr., pijn in de baarmoeder; — abortiva, koliek tengevolge
van een miskraam ; — adhaesiva, vergroefing der eivliezen ; — calculosa, moedersteenen ; — cancrosa, kanker in de
baarmoeder ; — ectopica, moederwee door
verkeerde ligging der vrucht ; — erethistica,
kramp in de baarmoeder; — inflammatoria,
ontsteking der baarmoeder = Metritis ;
— lactea, zogkoorts ; — lochialis, moederwee bij de kraambedzuivering; — menstrualis, met de maandelijksche zuivering verbonden moederwee; — parturientium,
barensweeen; — plethorica, moederwee
tengevolge van congestie (z.a.) ; -pruriginosa, het jeuken in de baarmoeder;

— puerperarum = — parturientium; —
rtkida, verharding der baarmoeder; —
scirrhosa, kwaadaardige verharding der
baarmoeder ; — spasmodica = — erethistica; — syphilitica, venerische vloeiing
uit de scheede.
Hysterandria, mrv. (Gr.). Planten met
meer dan tien op den kelk staande meeldraden.
Hysteranthisch, (Gr.). Met bloesems die
verschijnen voordat de bladeren uitloopen.
Hysteratresie, yr. (Gr). Vergroeiing
der baarmoeder.
Hysterelosis, yr. (Gr.). Omkeering der
baarmoeder.
Hysterergie, yr. (Gr.). Nawerking van
geneesmiddelen.
Hysteria of Hysterica, mrv. (Gr.).
Middelen tegen hysterie.
Hysteric, yr. (Gr.). Zenuwziekte die
zich openbaart door stuiptrekkingen en
door het gevoel alsof er een prop uit de
baarmoeder naar de keel opstijgt ; Hysterisch, wat hysterie betreft, manziek.
Hysteritis, yr. (Gr.). Ontsteking der
baarmoeder.
Hysterium, o. Soort van paddestoel.

Hysterobulie
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Hysterophoor, m. (Gr.). Baarmoederdraagband.
Hysterophthisis, Hysterophthoe, vr.
(Gr.). Wegtering der baarmoeder.
Hysterophysema, o. (Gr.). Ophooping
van wind in de baarmoeder.
Hysteroplasma, o. (Gr.). Nagemaakte
baarmoeder ten gebruike bij het onderwijs in de verloskunde.
Hysteroplegie,vr. = Hysteroparalysis.
Hysteropotmos, m. (Gr.). Teruggekeerde ; schijndoode ; uit den dood opgestane.
Hysteropsophie, yr. (Gr.). Ontsnapping
van lucht door de baarmoeder.
Hysteroptosis, yr. (Gr.). Uitzakking
der baarmoeder ; — collaris, uitzakking
van den hals der baarmoeder.
Hysterorrhagie, yr. (Gr.). Bloedvloeiing
uit de baarmoeder. Zie Haemorrhagie
en Metrorrhagie.
Hysterorrhexis, vr. (Gr.). Scheuring
der baarmoeder.
Hysterospasmus, o. (Gr.) = Hysteralgia spasmodica.
Hysterostomatie, yr. Insnijding in den
hals der baarmoeder ; Hysterostomatoom, o., instrument om die insnijding to
verrichten.
Hysterotoom, m. (Gr.). Instrument voor
de keizersnede ; Hysterotomie, yr., het
opensnijden der baarmoeder, keizersnede
= Metrotomie ; Hysterotomotocie, yr.,
verlossing door middel van de keizersnede.
Hystriciasis, yr. of Hystricisme, o.
Stekelvarkenziekte ; Hystriciden, mrv.,
knaagdiereri waarvan het stekelvarken
het type is ; Hystriciet, m., stekelvarkensteen ; Hystrix, yr., varkenshaar, stekelvarken.

Hysterobulie, vr. (Gr.). Het inwinnen
van raad nadat men reeds de daad
volbracht heeft.
Hysterocele en Hysterocelis, yr. (Gr.).
Baarmoederbreuk.
Hysterocnesme, m. = Hysteralgia
pruriginosa.
Hysterocystocele, yr. (Gr.). Breuk der
baarmoeder en blaas.
Hysterodynie, vr. (Gr.). Pijn in de
baarmoeder.
Hysterogeen, (Gr.). Naderhand geboren,
later ontstaan.
Hysterolleten, mrv. (Gr.). Moeder- of
Venussteenen ; Hysterolithiasis = Hysteralgia calculosa.
Hysterologie, yr. (Gr.). Het vooropstellen van hetgeen volgen moest.
Hysteroloxie, yr. (Gr.). Scheeve ligging
der baarmoeder.
Hysteromalacie, yr. (Gr.). Verweeking
der baarmoeder.
Hysteromanie, yr. (Gr.). Manziekheid
= Furor uterinus.
Hysteromochlion, o. (Gr.). Hefboom
die bij verlossingen gebruikt wordt.
Hysteron, o. (Gr.). Het achterste ; nageboorte.
Hysteroncus, m. (Gr.). Gezwel aan de
baarrnoeder.
Hysteron-proteron, o. (Gr.). Het achterste voren, de omzetting der natuurlijke volgorde (redefiguur); het vooropstellen van hetgeen naderhand moest
komen.
Hysteroparalysis, vr. (Gr.). Verlamming
der baarmoeder.
Hysteropathie, vr. (Gr.). Ziekte der
baarmoeder = Hysteric en Deuteropathie.
Hysteropetrae = Hysterolieten.

I.
I. Als Romeinsch getal = i, als muntteeken op Fransche munten Limoges, op
Oostenrijksche Schemnitz (Hongarije), op
Duitsche rijksmunten Hamburg; afkorting
voor Imperator, keizer ; in de scheikunde

Jood.
lacoet-Aga, m. Opperste der gesnedenen van den sultan van Turkije.
i ad graecum pi ! (Lat.). Loop naar de
Grieksche pi (n) d. i. naar de galg.
Iahisoe. Bij de Japanners de god van
het water.
Iakchos, m. (Gr.) = Bacchus; loflied
op Bacchus.
Ialemos, m. (Gr.). Treurdicht, treurzang.
lama, o. (Gr.). Geneesmiddel, genezing ;
lamatologie en lamologie, yr., leer der

geneesmiddelen ; lamotechnie, yr., artsenijmengkunde.
lasis, yr. (Gr.). Genezing ; later, m.
(Gr.), geneesheer.
latraliptes, m. (Gr.). Arts die door insmering met zalf geneest ; latraliptiek,
yr., geneeswijze door het insmeren met
zalf ; latrarchie, yr., heerschappij van
den arts ; latreusiologie, yr., uitoefening
der geneeskunde; Iatrice, yr., geneeskunde ; latrie, vr., het genezen, genezing ;
latrine, yr., vrouwelijke arts, vroedvrouw;
Iatrisch, geneeskundig ; latrochemie, yr.,
toepassing der chemie op de geneeskunde;
latrochemicus, m., geneesheer die de
chemie op de geneeskunde toepast; latrognomiek, vr., leer der ziekten en van
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de wijze om ze te herkennen = Diagnostiek ; latrologie, yr., verhandeling
over de geneeskunde ; latromantie, yr.,
geneeskundige waarzeggerij; latromathematicus en latromechanicus, m.,
iemand die de verrichtingen van het
menschlijk lichaam volgens de wetten der
werktuigkunde poogt te verklaren; Iatromathesis, yr., toepassing van de stellingen der wis- en natuurkunde op de geneeskunde; latrophazuur, o., crotonzuur ;
latrophysica, yr., geneeskundige natuurkunde; latrophysicus, m., geneeskundige
natuurvorscher ; latros, m., arts; latrotechniek, yr., wondheelkunde.
ib. of ibid. = ibidem.
Ibadad, mrv. (Turksch). Godsdienstoefeningen.
Iberia, o. Oude naam van Spanje;
lberiers, mrv., oude naam van de bewoners van Spanje ; Iberiet, o., groenachtig
grijze delfstof.
Ibidem, (Lat.). Op dezelfde plaats, op
dezelfde bladzijde, in hetzelfde geschrift.
Ibis, m. Nijlreiger, Egyptische moerasvogel.
lblis, m. (Arab.). Engel des verderfs
bij de Mohamedanen.
Ibn = Ebn, Ben, (Arab.). Zoon ; IbneKelb, m., hondenzoon (scheldnaam voor
niet-Mohamedanen).
Ibrahim, m. (Arab.). = Abraham.
Ibrikdar-Aga, m. (Turksch). Waterbekkendrager ; die den sultan water over
de handen giet.
I. C. = Jezus Christus; = Julius Caesar;
I. C. D. = Jesu Christo Duce (Lat.),
onder de leiding van Jezus Christus.
Icariers of Icarische Communisten,
mrv. (Fr.). Degenen die de meeningen
toegedaan zijn, welke de Franschman
Cabet in zijn Reis naar Icarie in 1842 uiteengezet heeft.
Icarus, m. Zoon van Daedalus (Zie
Dedale), die met zijn vader in den doolhof op Creta opgesloten werd; door de
vindingrijkheid van Daedalus, die vleugels
vervaardigde, welke zij met was aan
hun lichaam vasthechtten, ontsnapten zij
uit hunne gevangenis door er uit te
vliegen ; ondanks de waarschuwingen van
zijn vader kwam Icarus te dicht bij de
zon waardoor het was smolt, en hij in
de Icarische zee (deel der Aegaeische zee)
verdronk ; waarschijnlijk is dit een zinnebeeldige voorstelling van den zeevaarder
die voor het eerst zeilen gebruikte en bij
een schipbreuk omkwam.
Ichneumon, m. (Gr.). Viervoetig roofdier van de grootte eener kat, ook
Mangouste genoemd, dat door de oude
Egyptenaren vereerd werd, omdat het

I. C. N.

de eieren van den krokodil verslindt;
soort van vliesvleugelig insect dat een
angel heeft en zijn eieren in het lichaam
der rupsen legt; Ichneumonologie, vr.,
natuurlijke geschiedenis van den ichneumon.
Ichnognomiek, yr. (Gr.). Kunst van
sporen op te zoeken ; Ichnograaf, m.,
ontwerper en teekenaar eener schets;
Ichnographie, yr., plattegrond, schetsteekening, plan, ontwerp; Ichnographisch,
wat een schetsteekening betreft ; Ichnos,
o., (voet)spoor.
Ichoglans, Icoglans, mrv. (Turksch).
Edelknapen, hofjonkers van den sultan.
Ichor, o. (Gr.). Het bloed der goden ;
de waterachtige bestanddeelen van het
bloed ; etter ; Ichoreus, etterig; Ichorositeit, yr., opvulling met stinkenden etter.
Ichthya, yr. (Gr.). De gedroogde huid
van de Rhine, yr. (Gr.) een soort haai,
die gebruikt werd om hout en marmer
te polijsten ; Ichthyelaeum, o., traan;
Ichthyisch, wat de visschen betreft;
Ichthyites, in., vischsteen; Ichtyocentaur, m., meerman (van boven mensch
en van onderen visch); Ichthyocolla, o.,
vischlijm ; Ichthyodonten, mrv., versteende vischtanden; Ichthyoglossen,
mrv., versteende tongen van visschen ;
Ichthyographie, yr., beschrijving der
visschen; Ichthyolatrie, yr., goddelijke
vereering der visschen; Ichthyollet, m.,
versteende visch ; Ichthyolithologie, yr.,
beschrijving der versteende visschen;
Ichthyologle, yr., kennis van de visschen ; Ichthyoloog, m., kenner van de
visschen; Ichthyomantie, yr., waarzeggerij door middel van visschen; Ichthyomorpha, mrv., geschubde salamanders
(die den vorm van een aal hebben) ; 'ch.
thyomorphisch, vischvormig ; lchthyophaag, m., vischeter ; Ichthyophagie, vr.,
het eten van visch; Ichthyophiel, m.,
liefhebber van visch, vriend der visschen;
Ichthyophthalmiet, m., vischoogensteen
(kiezel); lchthyosaurus, m., vischhagedis,
reusachtig fossiel dier tusschen visch en
hagedis in ; Ichthyosis, yr., uitslag in den
vorm van schubben die als dakpannen
over elkander liggen; Ichthyospondyliet,
m., fossiele vischgraat ; Ichthyotisch,
met ichthyosis behept; lchthyotomle,
yr., ontleding van visschen ; Ichthyotypoliet, m., afdruk van een visch in steen;
Ichthys, m., .de visch als herkenningsteeken der eerste Christenen, samengesteld uit de beginletters van Jesus Christus Theu Yios Soter (J. C. Gods zoon
Heiland); Ichthyt, m., versteende visch.
I. C. N. = in Christi nomine, (Lat.).
In den naam van Christus.

Icoon
Icoon, vr. (Gr.). Beeld ; zinnebeeld ; gelijkenis ; Iconisme, o., afbeelding ; Iconoborze, m., aanhanger eener sekte van
beeldstormers in de Grieksche kerk in
Rusland die onder den blooten hemel
baden ; Iconocausten, verbranders van
beelden; Iconoclasten, beeldstormers;
Iconoclastic, beeldstormerij ; Iconodulen,
mrv., aanbidders van beelden ; Iconodulie,
vr., beeldendienst; de strijd tusschen de
Iconoclasten en Iconodulen hield ruim een
eeuw het Byzantijnsche rijk in beroering ;
hij began onder de regeering van Leo III
den Isaurier (717-741), (Zie Byzantium)
die in 726 een edict tegen den beeldendienst uitvaardigde en eindigde eerst in
843 onder de regeering van Michael III
(842-867) met de overwinning der Iconodulen (Zie Graptoi) ; Iconograaf, m.,
schilder, beeldenbeschrijver ; Icononographie, yr., beschrijving van beelden,
kennis daarvan; Iconographisch, beeldenbeschrijvend ; Iconolater, m., aanbidder van beelden ; Iconolatrie, yr., aanbidding van beelden; Iconologie, vr., uitlegging van zinnebeelden ; Iconoloog, m.,
uitlegger van zinnebeelden ; Iconologisch,
wat het uitleggen van zinnebeelden betreft; Iconomachie, vr., beeldenstrijd,
oorlog over de vereering en aanbidding
van heiligenbeelden; Iconomanie, yr., het
dwepen met beelden of schilderijen, overdreven vereering van heiligenbeelden;
Iconophiel, m., beeldenvriend, liefhebber
van beelden; Iconostasis, yr., plaats der
beelden, muur die in de Grieksche kerken
het heiligdom afsluit en met beelden
bezet is ; Iconostrophe, m., toestel die
het beeld omkeert, soort van brit voor
kopergraveurs, waardoor de beelden ten
onderste bovengekeerd schijnen.
Icosaeder, m. Icosaedron, o. (Gr.). Twintigvlak, een door twintig gelijkzijdige driehoeken ingesloten lichaam.
Icosandria, mrv. (Gr.). Planten met
twintig en meer meeldraden.
Icositetraeder, m. Lichaam dat door
24 vierhoeken ingesloten is.
I. C. T. = Jesu Christo Tutore (Lat.).
Onder bescherming van J. C.
Icteritia, vr. (Lat.). Bleekzucht, maagdenziekte ; Icterus, m., geelzucht ; — albus,
bleekzucht = Cachexia ; --- biliosus, geelzucht ; — flavus, geelzucht; — niger,
zwarte geelzucht ; — ruber, roode geelzucht.
Ictus, m. (Lat.). Stoat; steek ; houw;
klemtoon op een lettergreep bij het lezen;
verheffing van toon ; — arteriarum, palsslag; — solis, zonnesteek.
ICtus. (Lat.). Verkorting van Juris
consultus.
BAALK, Handivek.
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Idloblos

id. (Lat.). :-.---- Mem.
Ida, vr. Berg in Klein-Azie in wiens
nabijheid Troje lag; Idaeisch, wat dezen
berg betreft.
Ida, vr. (Oudduitsch). Waarschijnlijk
de arbeidzame.
Idalia, yr. (Gr.). Bijnaam van Venus
naar de voormalige stad Idalium op het
eiland Cyprus.
Ideaal. o. Iets dat alleen in de verbeelding en niet in werkelijkheid bestaat;
denkbeeldige volmaaktheid waarnaar
gestreefd wordt ; als bvn. geheel volmaakt,
alleen in de verbeelding bestaande ; Idealiseeren, volmaakt, ver boven de werkelijkheid verheven voorstellen; Idealisme,
o., leer van de oorspronkelijkheid en
wezenlijkheid der begrippen, neiging om
naar het volmaakte te streven met voorbijzien van , den praktischen kant der
zaken, als volmaakt voorstellen ; Idealist,
m., iemand die idealen najaagt; Idealistisch,
wat het idealisme betreft ; Ideale waarde,
vr., denkbeeldige waarde; Idee, yr. (Fr.),
denkbeeld, begrip, inval; Ideeen-associatie, yr., het met elkander in verband
brengen van begrippen.
Idem,(Lat.).Dezelfde, hetzelfde; Idemist,
m., jabroer.
Iden. Zie Idus.
Identidem, (Lat.). Herhaaldelijk.
Identificatie, vr. (Lat.). Vereenzelviging,
gelijkmaking ; vaststelling van de identiteit; Identificeeren, vereenzelvigen, geiijkmakeri, de identiteit vaststellen; Identisch, volkomen gelijk ; Identiteit, yr.,
volkomen gelijkheid, zekerheid dat de
persoon dien men voor zich heeft wezenlijk degene is waarvoor hij zich uitgeeft.
Ideo, (Lat.) Daarom, derhalve.
Ideogenisch. Wat het ontstaan der begrippen betreft.
Ideocratie, yr., Ideocratisme, o. Het
streven om in strijd met de bestaande
rechtsverhoudingen alles in overeenstemming met het verstand te regelen; Ideographic, vr., voorstelling der begrippen
door teekens (Zie Pasigraphie); ldeologle, yr., wetenschap van het ontstaan en
de ontwikkeling der begrippen; Ideologisch, wat de ideologie betreft; Ideoloog,
m., ontwikkelaar van begrippen, aanhanger van het wijsgeerig stelsel van Condillac , Napoleon I gaf dien naam aan
degenen die met fraaie theorieen dweepten en de eischen der praktijk voorbij
zagen.
Id est, (Lat.). Dat is, dat wil zeggen.
Idiobios, m. (Gr.). Hij die afgezonderd
voor zichzelf leeft; Idiobule en Idiobuleusis, yr., het met zichzelf alleen te rade
gaan, zelfstandigheid van den wil ; Idio34

Idis
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Chiron, o. (Gr.), oorspronkelijk handschrift ;
Id iographos, eigenhandig geschreven;
Idiocrasia, y r., eigenaardige menging,
eigenaardigheid van het lichaam ; Idiocratisch, wat aan het lichaam eigen is ;
Idioctonie, m., zelfmoord; Idloctonus,
m., zelfmoordenaar ; Idioelectriciteit, yr.,
electriciteit door wrijving opgewekt ;
Idioelectrisch, door wrijving electriciteit
opwekkend; Idlognomicus, m., iemand
die zijn eigen meening over lets heeft ;
Idiographisch, eigenhandig geschreven
----:--- Idlographos ; Idlogynie, vr., afscheiding der geslachten; Idiolater, m., zelfaanbidder, zelfzuchtige, egoist; Idiolatrie,
yr., zelfaanbidding ; Idioma en Idioom,
o., het taaleigen ; Idiomata, mrv., eigen
hoedanigheden der drie personen die de
Drieeenheid vormen; Idiomatisch, wat
aan een taal eigen is; Idiomatographie
n Idiomatologie, y r., beschrijving van
e et taaleigen, kennis der tongvallen ; Idiometalliek, wat door de aanraking van
twee metalen ontstaat; Idiopathic, yr.,
plaatselijke ziekte ; Idiopatriotisme, o.,
overdreven bekrompen vaderlandsliefde;
Idiophidisch, wat de eigenaardigheden
eener slang betreft; Idiopoiesis, yr.,
vereeniging van de menschelijke met
de goddelijke natuur in Christus, verlichamelijking van den logos (z. a.);
Idlosomnambulisme, o., het slaapwandelen dat zonder den invloed van het
magnetisme ontstaat; Idiospasme, o.,
kramp in een enkel lichaamsdeel; Idiospastisch, aan zulke kramp lijdend ;
Idlosyncrasie, y r., persoonlijke eigenaardigheid die iemand meer of min vatbaar maakt voor sommige invloeden ;
natuurlijke neiging of afkeer ; Idioot, m.,
iemand die van verstand ontbloot is, als
bv.n. dom, onnoozel ; Idiotia, Idiotic, yr.,
onnoozelheid, volkomen gemis van verstand ; Idloticon, o., verzameling van
woorden en spreekwijzen die aan een
landstreek of gewest eigen zijn ; Idiotisme, o., eigenaardige uitdrukking, ook
= Idiotia; Idiotrophus, m., iemand
die zich op zijn eigen wijze voedt, Idiotropisch, eigenzinnig.
Idis, mrv. Glasparelen van Murano.
Idisen, mrv. Goddelijke maagden in
de Germaansche godenleer.
ldocras of Vesuviaan, m. Olijfgroen
of bruin edelgesteente dat bij den Vesuvius
gevonden wordt.
Idool, o. (Gr.) Beeld; afgod, afgodsbeeld ; Idologie, y r., beeldendienst, nfgoderij = Phaenomenologie; Idololater,
m., afgodendienaar ; Idololatrie, y r., afgoderij ; Idoleion, o., afgodstempel; Idolopoila, vr., het maken van afgoden

het invoeren van een overledene als
spreker.
Idoneiteit, y r. Deugdelijkheid, geschiktheid ; Idoneus, (Lat.). Geschikt, bekwaam.
Idos, o. (Gr.). Gestalte, beeld.
id quod interest, (Lat.). Dat waar het
op aankomt.
Idriatine, y r. Soort van vermiljoen.
Idsjmaa, mrv. (Arab.). Meeningen en
uitleggingen der eerste volgelingen van
Mohammed.
lduna. Oudnoorsche godin der jeugd
en onsterfelijkheid.
Idus, mrv. (Lat.). Bij de Romeinen de 15de
dag der maanden Maart, Mei, Juli en
0 ctober en de 13de der andere maanden.
Idylle, y r. (Gr.). Herdersdicht; lieflijk
landelijk tafereel ; Idyllisch, landelijk.
I. e. = id est.
I. f. = in fidem, (Lat.). Tot staving,
bekrachtiging ; = in fine, aan het einde,
aan het slot ; = apse fecit, hij heeft het
zelf gemaakt.
Ifaga, m. (Turksch). Opperkamerheer
van den sultan, opziener der pages.
Ighirmilk of Ighirmisilik, m. Turksche
zilvermunt = 20 para's.
Ignatiaan, m. = Jezuiet.
Ignatius, m. De vurige ; Ignatius van
Loyola (1491-1556), stichter van de
orde der JezuIeten.
Ignavus, (Lat.). Lui, traag, laf ; Ignaveeren, lui, traag, laf maken.
Ignelsch, (Lat.). Vurig ; Ignescent, vuurgevend ; Igniarium, o., toestel om vuur
aan to leggen ; Ignicola, m., vuuraanbidder;
Ignicollisch, met een vuurkleurigen hals;
Ignivomisch, met vuurrood haar; ignigenisch, door het vuur ontstaan of vuur
voortbrengend ; Ignipotent, het vuur
gebiedend, over het vuur heerschend;
Ignis Antoniii, Sint-Antoniusvuur (z.a.) ;
Ignis fatuus, dwaallicht; Ignis persicus,
Perzisch vuur, brandzweer ; Ignispicium,
o., voorspelling uit vuur ; Ignis sacer,
heilig vuur = Hieropyr ; Ignitie, yr.,
verbranding tot kalk en asch ; Ignivomisch,
vuurspuwend. Zie ook Aqua et igni
interdicere.
Ignobel, (Lat.). Onedel, gemeen, plat.
Ignominie, y r. (Lat.). Smaad, schande ;
Ignomineus, smadelijk.
Ignoramus, (Lat.). Wij weten het niet,
het is ons niet bekend; Ignorant, onwetend,
onkundig ; Ignorantia crassa, y r., grove
onkunde ; — facti, onbekendheid met een
feit of gebeurtenis ; — juris, onbekendheid met het recht; — legis, onbekendheid met de wet; — juris nocet of non
excusat, onbekendheid met het recht
brengt nadeel aan of levert geen ver-

Ignosceeren
ontschuldiging op (ieder wordt geacht de
wet te kennen); — suptna, moedwillig
verzuim of nalatigheid; Ignorantisme, o.,
domperstelsel, stelsel volgens hetwelk
het yolk dom gehouden moet worden ;
Ignorantie, yr., onkunde, onwetendheid;
Ignoratio elenchi, yr., fout in een bewijs
door datgene waar het op aankomt weg
te laten; Ignorantijn, m., broeder van
Johannes de Deo, monnik die aan kinderen
onderwijs geeft ; Ignoreeren, niet weten,
onkundig zijn, den schijn aannemen van
iets niet te weten, iemand niet willen kennen.
Ignosceeren, (Lat.). Vergiffenis schenk en;
Ignoscentie, yr., vergiffenis ; Ignoscibel,
vergeeflijk.
Ignoti nulla cupido (est), (Lat.). Onbekend maakt onbemind ; wat niet weet
wat niet deert.
Ignya, vr. (Gr.). Knieholte.
Iguana, yr. Eetbare hagedis met een
halskwab en een kam op den rug en den
staart, die in Japan Leguaan en op SintDomingo Igoana of Hivana heet.
Ihram, m. (Arab.). Mantel der pelgrims
die een bedevaart naar Mekka doen.
I. H. S. Opschrift op de gebouwen der
Jezuieten = in hoc salus (Lat.) in dezen
heil ; = in hoc signo (vinces), onder
dit teeken (het kruis) zult gij overwinnen;
= Jesum habemus socium, wij hebben
Jezus tot metgezel = Jesus hortator
Sanctorum, Jezus de vermaner (leeraar)
der heiligen (vromen) ; = Jesus hominum Salvator, Jezus de Verlosser der
menschen, kenspreuk der Jezuieten.
its quorum interest, (Lat.). Dengenen
die het aangaat, aan de belanghebbenden.
ljar. Na de Babylonische ballingschap
de tweede, thans de achtste maand der
Joden, in een schrikkeljaar de negende.
Ikameth. Aankondiging van de uren
des gebeds bij de Mohamedanen.
lkigroesj of Ikilik. Turksche dubbele
piaster = 8o para's.
lkinzi Kapa Oglani. Opperopziener der
scholieren aan het hof van den sultan
van Turkije.
Ikirin, m. Reuzenslang in Cayenne.
Ikpal, yr. (Turksch). Vrouw van den
tweeden rang in den harem.
Ikra, m. (Russisch) = Kaviaar.
II. Latijnsch en Fransch voorvoegsel
dat uit in voor de 1 ontstaan is en een
ontkenning uitdrukt.
Ilarch, m. (Gr.). Aanvoerder eener ile
(z. a.), ritmeester.
II doppio movimento, m. (Ital.). De
dubbele beweging, nog ëënmaal zoo snel.
Ile, yr. (Gr.). Ruiterafdeeling gewoonlijkvan 128 man, eskadron ; schare,
menigte.
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Illegitiem
Ilea. Plantensoort uit de familie der
zeewieren.
Ilelsch = Ilisch.
Ileitis, vr. (Gr.). Ontsteking van den
kronkeldarm.
Ileon, o. (Gr.). Darmbeen kronkeldarm;
Ileotyphus = Abdominale typhus;
Ileum = Ileon.
Ileus, m. (Lat.). Darmjicht; kronkel in
de darmen = Miserere.
Ilex, yr. (Lat.). Steeneik, steekpalm.
Ilia, mrv. (Gr.). Ruimte tusschen de
ribben en heupen ; ingewanden, darn , c i.
Iliacos intra muros peccatur et extra,
(Lat.). Binnen en buiten de muren van
Ilium (Troje) wordt gezondigd, d. i. overal
worden misslagen begaan (Hor. Ep. I.
2.16); Iliade en Ilias, yr., gedicht van
Homerus over den Trojaanschen oorlog;
Ilias malorum, menigte rampen of ongelukken ; Ilias post Homerum, een Iliade
na Homerus, d. i. iets overtolligs.
nisch, (Gr.). Darmjichtig.
Ilingus, m. (Gr.). Het draaien ; de draaiziekte, duizeligheid.
Iliocolisch, (Gr.). Wat den kronkeldarm
betreft.
Ilion, Ilium. Zie Ileon.
Ilithyia, (Gr.). Beschermgodin der barenden.
Ilk. Marter, bunzing.
Ilkhan, m. Aanvoerder in den oorlog;
titel eener Mongoolsche regeeringsfamilie,
titel van een Mongoolsch vorst.
Illacerabel, (Lat.). Onverscheurbaar.
Illacrimabel, (Lat.). Niet in staat om
te weenen, tranenloos ; Illacrimatie, vr.,
tranenvloed.
Illaesibel, (Lat.). Onkwetsbaar; Illaesibiliteit, vr., onkwetsbaarheid.
Illapsus, m. (Lat.). Ingang; inval ; het
inbreken.
Illaqueatie, yr. (Lat.). Valstrik, het vangen in een strik ; Illaqueatus, (Lat.),
niet verstrikt.
Illata, mrv. (Lat.). Zie Invecta et illata.
Illatie, yr. (Lat.). Het inbrengen ; gevolgtrekking ; Illatief, gevolgtrekkingen
makend, afgeleid.
Illatinist, m. Iemand die geen Latijn
geleerd heeft.
Illaudabel, (Lat.). Niet te prijzen.
Illecebreeren, (Lat.). Lokken ; Illecebreus, aanlokkelijk.
Illegaal. In strijd met de wet, wederrechtelijk ; yr. Illegaliteit, strijdigheid met
de wet.
Illegibel. Onleesbaar.
Illegitiem, (Lat.). Onwettig, onrechtmatig ; onecht, buiten huwelijk geboren;
Illegitimiteit, yr., onwettigheid, onrechtmatigheid, ongeldigheid.

Illiberaal
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Illiberaal, (Lat.). Onedel van karakter
en gedrag; gierig ; niet vrijzinnig ; Illiberalisme, o. = Antiliberalisme ; Illiberaliteit, yr., karigheid.
Illiberisch, (Lat.). Kinderloos.
Illicentieus. Ongepast, onwelvoeglijk.
Illicieae. Plantensoort uit de familie
der ranonkels.
Illiceeren, (Lat.). Aanlokken, aanleiding
geven.
Illicita res, yr. (Lat.). Ongeoorloofde
daad ; 'incite, ongeoorloofd.
Illico, (Lat.). Terstond, dadelijk.
Illideeren, (Lat.). Tegen jets stooten;
kneuzen, verpletteren.
Illideeren, (Lat.). Insmeren, inwrijven,
zalven.
Illiquiditelt, yr. Onduidelijkheid; 1111quidus, (Lat.), niet vloeibaar, onduidelijk,
onafgedaan, onbewezen.
Illis, yr. (Gr.). Vrouw die Scheel ziet.
Illisie, yr. (Lat.). Indrukking, instooting, kneuzing.
Illitie, yr. (Lat.). Insmering, zalving.
111itteratus, m. (Lat.). Ongeletterde,
onkundige; Illitterata, mrv., klanken die
niet door letters voorgesteld kunnen
worden.
Illos, m. (Gr.). Scheelziende; Illosis,
vr., het scheelzien. Zie Strabisme.
Illotis manibus, (Lat.). Met ongewasschen handen, onvoorbereid.
Illoyaal. Trouweloos, in strijd met den
plicht.
Illudeeren, (Lat.). Beschimpen, bespotten, ontduiken (Zie Eludeeren); Illudium,
0., spel, bedriegelijke schijn.
Illuminaat, m. (Lat.). Verlichte, lid van
een in 1776 door Weishaupt gestichte vrijmetselaarsorde ; Illuminateur, m., iemand
die prenten kleurt (in het Fransch wordt
in deze beteekenis het woord Enlumineur gebruikt); Illuminatie, yr., feestehjke verlichting, het kleuren van prenten ;
Illuminator, m., verlichter, in de middeleeuwen degene die de beginletters in
handschriften en wiegedrukken (Zie Incunabel) kleurde = Miniator, toestel
om lichtbeelden goed te kunnen zien;
Illumineeren, verlichten, kleuren; Illuminist = Illuminateur.
Illusie, yr. (Lat.). Misleiding, verblinding, zinsbedrog,. bedrieglijke nabootsing ;
Illusoire (Fr.; spr.: ieluzoaar), misleidend,
bedrieglijk, denkbeeldig.
Illustratie, yr. (Lat.). Verklaring, opheldering ; glans, room ; verluchting van
een boek ; tijdschrift met platen en gravures ; beroemd persoon ; koper- of staalgravure, steendruk, houtsnede; Illustratief, verklarend, ophelderend; Illustrator,
m., verklaarder, ophelderaar, teekenaar

Imbibeeren
voor tijdschriften ; Illustre, (Fr.), Illustris,
(Lat.), beroemd, vermaard, aanzienlijk,
voornaam, doorluchtig ; Illustreeren, ophelderen, beroemd maken, verluchten,
versieren ; Illustrissimus, zeer beroemd,
doorluchtig.
Illutatie, yr. (Lat.). Insmering met
modder, etc. van jichtige ledematen.
Illuut, (Lat.). Onbevochtigd, ongewasschen.
11 meglio 6 11 nemico del bene, (Ital.),
le mieux est souvent l'ennemi du bien,
(Fr.). Het betere is dikwijls de vijand van
het goede ; alle verandering is geen ver•
betering.
Ilse, yr. (Oudduitsch). De donkere.
Iltizam, m. (Turksch). Het verpachten
van de inning der belastingen.
Il y a des juges a Berlin, (Fr. ; spr.:
ielieadeezjuuzje a Berlem). Er zijn rechters
te Berlijn, d. i. er is recht te krijgen;
deze uitdrukking is ontleend aan het
bekende gedicht van Andrieux : Frederic
et le Meunier de Sans-souci (Frederik de
Groote van Pruisen en de Molenaar van
Zonderzorg).
Im. Latijnsch voorvoegsel voor b, m en
p= In.
1. m. = in margine, (Lat.). Aan den
kant; = in medio, in het midden.
Imagina, yr. (Lat.). Dweepster ; Imaginabel, denkbaar, wat men zich verbeelden kan ; Imaginaliter, figuurlijk ;
Imaginair, (Fr.), denkbeeldig, ingebeeld,
niet bestaand; Imaginaire grootheden,
grootheden die onbestaanbaar zijn ; Imaginant, m., dweper ; Imaginatie, yr.,
verbeelding, voorstellingsvermogen, hersenschim, bedenksel ; Imagineeren, verbeelden, verzinnen, bedenken.
Imam, m. (Arab.). Turksch schriftgeleerde, wereldlijk geestelijke, bestuurder
eener moskee, geestelijke rechter ; Imamaat, o., waardigheid van bestuurder
eener moskee, heerschappij der 12 imams
van Irak (nakomelingen van Ali) ; ImamEffendi, m., priester in bet serail.
Imaret, m. Turksch ziekenhuis, toevluchtsoord voor behoeftigen en reizigers ;
eethuis voor studenten en scholieren ;
volksgaarkeuken bij een moskee.
Imbecile, (Fr.), lmbecillus, (Lat.). Sukkel, domoor ; als bv.n. dom, onnoozel;
Imbecillis ratio, zwakke, onvoldoende
reden ; Imbecilliteit, yr., zwakheid van
geest, domheid ; Imbecillitas, yr. Zie
Atonie.
Imbellia, yr. (Lat.). Ongeschiktheid voor
den oorlog.
Imber, m. (Lat.). Plasregen.
Imbibeeren, (Lat.). Drenken, doorweeken, verzadigen ; inzuigen, doortrekken
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Imbibitie, yr., het drenken, het inzuigen.
Imbrahar-Basil, m. (Turksch). Opperstalmeester van den sultan.
Imbreviatuur, yr. Korte samenvatting
van verhandelingen, protocol, register.
Imbrex, m. en yr. (Lat.). Dakpan ; holte
der hand bij het in de handen klappen;
toejuiching.
lmbrikdar, m. (Turksch). Bediende bij
de godsdienstige wasschingen van den
sultan.
Imbroglio, m. (Ital. ; spr. : imbrojo).
Verwarring, verwikkeling; zeer ingewikkeld tooneelstuk.
Imbueeren, (Lat.). Indoopen ; inwijden,
onderwijzen.
Imerachisme, o. Ziekte in het noorden
van Siberi8, aanval van woede of vrees
bij een anders gezond lichaam.
Imham. Aan den vloer en de zoldering
bevestigd koord waarmede het raampje
bij drukpersen verbonden is.
Imitabel, (Lat.). Wat nagemaakt kan
worden; Imitatie, yr., namaking, nabootsing ; Imitatlef, namakend, nabootsend ; lmitativum (Zie Verbum); Imitator, m., namaker, nabootser ; Imitatorum servum pecus, troep naapers, het
naapende gespuis ; Imitatrix, vr., namaakster ; Imiteeren, namaken, nabootsen, naapen.
Imma, vr. (Perzisch). Fijne zachte stof
die gebruikt wordt om te blanketten.
Immaculabel. (Lat.). Onbevlekbaar ; Immaculata conceptio, yr., onbevlekte ontvangenis der maagd Maria.
Immadesceeren, (Lat.). Nat worden.
Immaladief. Niet aan ziekten onderhevig.
Immalleabel. Niet hamerbaar.
Immancatie, yr. Plicht der R. C. geestelijken om misdadigers die een schuilplaats in een kerkgebouw hebben gezocht,
alleen uit te leveren onder voorwaarde
dat zij niet verminkt of gedood zullen
worden.
Immanent. Wat in de dingen aanwezig is, innerlijk, bijblijvend ; Immanentie, yr., het aanwezig zijn van den
geest Gods in de natuur; Immaneeren,
het in de dingen aanwezig zijn, bijblijven.
Immanifest. Niet openbaar, onduidelijk,
duister.
Immaniteit, yr. (Lat.). Monsterachtige
wreedheid.
Immanuel, m. en Emanuel, (Hebr.).
God met ons.
Immarcescibel, (Lat.). Onbederfelijk,
onverwelkelijk, onvergank elijk.
Immartyrologiseeren, (Lat.-Gr.). Onder
de martelaren opnemen.
Immaterialiseeren. Als onstoffelijk

Immiscibel
voorstellen; Immaterialisme, o., leer van
de onstoffelijkheid der ziel = Spiritualisme ; Immaterialist, m., iemand die de
onstoffelijkheid der ziel aanneemt of den
geest niet voor een deel der stof houdt;
I mmaterialiteit, yr., onstoffelijkheid ;
Immaterieel, onstoffelijk.
Immatriculatie, yr. (Fr.) Inschrijving
in een register ; Immatriculeeren, in een
register inschrijven.
Immatrimoniaal, (Lat.). Tegen het
huwelijk gekant.
Immaturiteit, vr. (Lat.). Onrijpheid;
ontijdigheid ; Immatuur, onrijp, ontijdig.
Immediaat. Onmiddellijk, zonder bemiddeling ; Immediate, (Lat.) en Immediatement, (Fr.), onmiddellijk, terstond;
Immediatiseeren, tot souvereinverheffen,
b.v. de door Napoleon -I tot souverein
verheven Duitsche vorsten ; Immedieteit,
yr., onmiddelbaarheid, rechtstreeksche
afhankelijkheid.
Immedicabel, (Lat.). Ongeneeslijk.
Immelancholisch, (Gr.). Niet zwaarmoedig.
Immemorabel, (Lat.). Niet noemenswaard.
Immemoriaal, (Lat.). Sedert onheuglijken tijd.
Immens, (Lat.). Onmetelijk, ontzaglijk
groot ; Immensiteit, vr., onmetelijkheid ;
Immensurabel, onmeetbaar ; Immensurabiliteit, yr., onmeetbaarheid.
Immerent, (Lat.). Onverdiend, schuldeloos.
Immergeeren. (Lat.). Indompelen;
Immergeet, m., wederdooper.
Immerito, (Lat.). Op onverdiende, onbillijke wijze; Immeritorisch, onverdienstelijk.
Immersie, vr. (Lat.). Indompeling;
intrede eener planeet in de schaduw eener
andere bij verduisteringen; Immersiedoop, m., doop door indompeling ; Immersief, indompelend; Immersor, m., dooper.
Immi, o. Inhoudsmaat in Zuid-Duitschland en Zwitserland.
Immigrant, m. (Lat.). Degene die zich
in een vreemd land komt vestigen ;
Immigratie, yr., vestiging in een vreemd
land; Immigreeren, zich in het buitenland vestigen.
Immaneeren, (Lat.). Op handen zijn,
dreigen, boven het hoofd hangen; Imminent, dreigend; Imminentie, yr., het
op handen zijn.
Imminueeren, (Lat.). Verminderen;
Imminutie, vr., vermindering.
Immiscibel. Onvermengbaar ; Immiscibiliteit, yr., onvermengbaarheid; Immisceeren, mengen in; Immixtie, vr.,
inmenging.

Immissarium

534

Immissarium, o. (Lat.). Boven den grond
gebouwde vergaarbak, waaruit het water
eener waterleiding door pijpen rondgeleid
en verdeeld wordt; Immitteeren, instellen,
inzetten ; Servitus tigni immittendi, erfdienstbaarheid, daarin bestaande, dat men
het recht heeft balken in 's buurmans
muur te steken of zijn dak op 's buurmans muur te doen rusten.
Immobiel, (Lat.). Onbeweeglijk, on.
roerend ; Immobiles (res) of Immobilia,
mrv., onroerende goederen ; Immobillseeren, onbeweeglijk maken, roerende
goederen tot onroerende maken; Immobiliteit, yr., onbeweeglijkheid.
Immoderaat, (Lat.). Ongematigd; Immoderatie, vr., ongematigdheid.
Immodest, (Lat.). Onbescheiden, onbeschaamd, onwelvoeglijk ; Immodestie, yr.,
onbescheidenheid, onbeschaamdheid ; onwelvoeglijkheid.
Immodica donatio, yr. (Lat.). Overmatige schenking die daarom herroepen
kan worden ; Immodice, onmatig.
Immolatie, yr. (Lat.). Offering; slachting ; Immolator, m., offeraar ; Immoleeren, offerers, doen omkomen.
Immoraliteit, yr. (Lat.). Onzedelijkheid;
zedeloosheid; Immoreel, onzedelijk, zedeloos.
Immortalisatie,vr.(Lat.).Vereeuwiging,
onsterfelijkmaking; Immortaliseeren, onsterfelijk maken, vereeuwigen; Immortaliteit, yr., onsterfelijkheid; Immortel,
(Fr.), onsterfelijk (Zie Acadtmie) ; Immortelle, vr., stroobloem, papierbloem.
Immortificatie, yr. (Lat.) Onbekeerdheid, onboetvaardigheid.
Immunis, Immuun, (Lat.). Vrij van belasting ; onvatbaar voor besmetting ; Immunisatie, yr., het onvatbaar maken voor
of beschermen tegen besmetting ; Immuniseeren, onvatbaar maken voor besmetting ; Immunitas ecclesiastica, vrijstelling der geestelijken van zakelijke en persoonlijke staatsdiensten; Immuniteit, vr.,
onvatbaarheid voor besmetting, vrijstelling.
Immundabel. (Lat.). Ongeschikt voor
reiniging.
Immuratie, yr. (Lat.). Inmetseling.
Immutabel, (Lat.). Onveranderlijk; bestendig ; Immutabiliteit, yr., onveranderlijkheid ; Immutatie, yr., verandering, wijziging ; Immuteeren, veranderen, wijzigen.
Immuzikaal. 'In strijd met de wetten
der toonkunst.
Imp. en Imper = Imperium, (Lat.).
Het rijk ; = Imperil, van het rijk; =
Imperator, keizer ; = Imperatief of
Imperativus, m., gebiedende wijs.
Impacco, (Ital.). Verpakking.
Impact, m. (Lat.). Punt waarop de

Impeachment
slinger begintlite werken; Impactie, yr.,
het aanslaan, aanstooten.
Impair, (Fr. ; spr. : einpeer). Oneven.
Impalpabel, (Lat.). Ontastbaar, niet te
grijpen; Impalpabiliteit, yr., ontastbaarheid.
Impanatie, vr. (Lat.). Verbinding van het
lichaam van Christus met het Avondmaalsbrood.
Impanneling, (Eng. ; spr.: impenneling).
Het opteekenen van de namen der leden
eener jury op een stuk perkament ; het
bijeenroepen eener jury (z. a.).
Impar, (Lat.). Oneven, niet opgewassen
tegen ; Impariteit, yr., onevenheid.
Imparaat, (Lat.). Niet gereed, onvoorbereid.
Impardonnabel, (Fr.). Onvergeeflijk.
Imparlance, (Eng. ; spr.: impaalens).
Recht van den verweerder op uitstel
zijner zaak ten einde hem de gelegenheid
te geven om de zaak in der minne te
schikken.
Imparochatie, yr. Het brengen in een
kerspel (parochie).
Impartabel = Impartibel.
Impartiaat. (Lat.). Onpartijdig; lmpartialiteit vr., onpartijdigheid.
Impartibel. (Lat.). Ondeelbaar ; Impartibiliteit, yr. ondeelbaarheid.
Impassab el. Onbegaanbaar.
Impasse, yr. (Fr.). Straat die dood
loopt; netelige toestand.
Impassibel. (Lat.). Onvatbaar voor smart;
ongevoelig ; Impassibiliteit, yr., ongevoeligheid, onvatbaarheid voor smart.
IImpasseeren. Bij het whisten laag aftroeven in de veronderstelling dat de
tegenpartij geen hoogere troef heeft.
Impastatle, vr. (Fr.). Het maken van
deeg, het kneden ; het opleggen van vette
kleuren ; het vermengen van strepen en
punten bij het graveeren ; Impasteeren,
deeg maken, kleuren of verven dik opleggen, punten en strepen op kopergray ures verbinden.
Impastoraal. Onherderlijk.
Impaternel. Niet vaderlijk.
Impatibel, (Lat.). Onverdragelijk; Impatibiliteit, yr., onverdragelijkheid.
Impatienteeren, (Fr.). Ongeduldig maken; Impatiêntie, yr., ongeduld.
Impatroneeren of Impatroniseeren.
Als heer en -meester aanstellen.
Impavidus, (Lat.). Onverschrokken,
onversaagd.
Impayable, (Fr.; spr.: einpeejable). Onbetaalbaar.
Impeachment, (Eng; spr.: impietsjment).
Aanklacht die tegen een ambtenaar wegens
plichtverzuim of slecht beheer ingediend
wordt.

Impeccabiliteit
Impeccabiliteit, yr. (Lat.). Zondeloosheid.
Impedatie, yr. (Lat.). Het plaatsen van
staken bij de wijnstokken.
Impedeeren, (Lat.). Hinderen, verhinderen ; Impediment, o., hindernis ;
Impedimenta, mrv., hindernissen als
redenen tot verontschuldiging van het
niet verschijnen voor het gerecht ; Impedimentum canonicum, o., verhindering
in kerkelijke zaken ; — civile, verhindering
in hurgerlijke zaken ; — ecclesiasticum =
— canonicum; — legitimum, wettige verhindering ; — matrimonii dirimens, reden
tot echtscheiding ; — matrimonii impediens,
omstandigheid, die het sluiten van een
huwelijk belet; Impeditle, vr.,verhindering.
Impegno, m. (Ital.). Deelneming aan
een netelige zaak ; medeverantwoordelijkheid.
Impelleeren, (Lat.). Voortdrijven.
Impendent, (Lat.). Wat boven het hoofd
hangt, wat dreigend nadert.
Impendeeren, (Lat.). Te koste leggen;
Impendicus, kostbaar.
Impenetrabel, (Lat.). Ondoordringbaar;
Impenetrabiliteit, yr., ondoordringbaarheid.
Impenibel. Niet pijnlijk.
Impenitent. (Lat.). Niet boetvaardig;
Impenitentie, yr., onboetvaardigheid.
Impensae, mrv. (Lat.). Kosten van
onderhoud; — funebres, begrafeniskosten ;
— necessariae, kosten gemaakt tot behoud
eener zaak ; — utiles, kosten gemaakt om
de waarde eener zaak te verhoogen;
— voluptuariae, kosten gemaakt tot verfraaiing der zaak, zonder dat de marktwaarde daardoor noemenswaardig wordt
verhoogd ; Impensen = Impensae ; Impensis beteekent op de titels van Latijnsche boeken: uitgegeven, uitgaaf van.
Imperans, m. (Lat.). De gebiedende,
heerschende ; Imperatief, bevelend ; Imperatief en Imperativus, m., gebiedende
wijs; Praktische of Categorische Imperatief, onvoorwaardelijk gebod van
het verstand, hoogste zedewet ; Imperatief mandaat, o., opdracht die nagekomen
moet worden en waarvan niet afgeweken
mag worden ; Imperator, m., keizer;
Imperatrlx, vr. (Lat.), Imperatrice, yr.
(Fr.), keizerin.
Imperceptibel, (Lat.). Onmerkbaar, niet
te zien of waar te nemen ; Imperceptibiliteit, vr., onmerkbaarheid.
Imperdibel, (Lat.). Onverliesbaar; onvernietigbaar ; Imperdibiliteit, yr., onvernietigbaarheid ; Imperditus, m., remand die
niet te gronde gericht is.
Imperf. = Imperfectum; Imperfect,
(Lat.), onvolkomen, onvolmaakt ; Imper-
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fectibel, niet voor volmaking vatbaar ;
Imperfectibiliteit, yr., onvatbaarheid
voor volmaking; Imperfectie, yr., onvolmaaktheid ; Imperfectum, o., onvolmaakt
verleden tijd.
Imperfide, (Lat.). Niet trouweloos.
Imperforabel, (Lat.). Ondoorboorbaar;
Imperforatio iridis, yr., het ondoorboord
zijn van het regenboogvlies in het oog; Imperforatie, vr., het dichtgroeien van openingen in het lichaam, vooral van den
aars en de geslachtsdeelen.
Imperiaal, (Lat.). Keizerlijk; grootsch;
Imperlaal, m., Russische gouden munt
van zes roebels ; drank die uit water,
sulker, citroenschillen en wijnsteen bestaat;
soort van kaartspel; schrift met letters
die meer dan vijf centimeter hoog zijn;
Imperiale, yr. (Fr.; spr. : einfieeriaal),
plaats boven op een rijtuig om er de
bagage op te plaatsen, zitplaatsen boven
op een omnibus of tramwagen ; Imperialisme = Absolutisme en Despotisme,
militaire regeering, het streven van een
staat naar de wereldheerschappij; Imperialist, m., voorstander van dat streven;
Imperiaal papier, o., grootste papierformaat ; Impereeren, bevelen, heerschen;
Imperieus, gebiedend, heerschzuchtig ;
Imperiositeit, yr., heerschzucht.
Imperissable, (Fr.; spr. : einpeeriessable).
Onvergankelijk.
Imperitia, yr. (Lat.), Imperitie, yr.
(Fr. ; spr. : einpeeriesie). Onervarenheid ;
onbekwaamheid.
Imperium, o. (Lat.). Heerschappij, oppergezag ; rijk, keizerrijk ; — merum,
hooge jurisdictie, bloedban; — mixtum,
gemengde (burgerlijke
en s
trafrechterlijke)
jurisdictie ; — summum = — merum.
Impermanent, (Lat.). Onbestendig, veranderlijk ; Impermanentie, vr., onbestendigheid.
Impermeabel, (Lat.). Ondoordringbaar,
waterdicht ; Impermeabiliteit, yr., ondoordringbaarheid.
Impermutabel, (Lat.). Onverwisselbaar;
Impermutabiliteit, yr., onverwisselbaarheid.
Imperplex, (Lat.). Niet verlegen.
Imperseverantie, yr. (Lat.). Gebrek aan
volharding.
Impersonale (verbum), (mrv. Impersonalia), o. (Lat.). Onpersoonlijk werkwoord; Impersonaliteit, yr., onpersoonlijkheid.
Imperspicuiteit, yr. (Lat.). Onduidelijkheid.
Impersuasibel, (Lat.). Niet te overreden of bepraten.
Imperteeren, (Lat.). Mededeelen ; Impertitie, yr., mededeeling.
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Impertinence, yr. (Fr.; spr. : einpertinans). Onbehoorlijkheid, misplaatstheid,
vrijpostigheid ; Impertinent, (Lat.), onbehoorlijk, misplaatst, vrijpostig; Impertinentie, vr. = Impertinence.
Imperturbabel, (Lat.). Onverstoorbaar,
onverzettelijk ; Imperturbabiliteit, yr., onverstoorbaarheid, onverzettelijkheid ; Imperturbatie, yr., bedaardheid.
Impesteeren. Verpesten.
Impetibel, (Lat.). Onduldbaar.
Impetigines, mrv. (Lat). Uitslag, vurigheid ; Impetigineus, aan uitslag lijdend ;
Impetigo, yr., langdurige uitslag ;
uitslag aan de lippen ; — leprosa,
melaatsche uitslag; Impetigologie, vr.,
kennis van de verschillende soorten van
uitslag ; Impetigo mercurialis, kwikuitslag (door misbruik van kwik); — scot-scrobutica, uitslag van scheurbuik;
fulosa, klierachtige uitslag; spasmodica,
uitslag die met kramp gepaard gaat ; —
syPhilitica of — venerea, venerische uitslag.
Impetrabel, (Lat.). Waarnaar men
dingen kan, wat to verkrijgen is ; Impetrant, m., verzoeker, eischer ; Impetraat, m., degene tot wien een verzoek
gericht wordt ; Impetratie, yr., aanzoek,
eisch, rechtverkrijging; Impetreeren, verzoeken, verkrijgen.
Impetueus, (Lat.). Onstuimig, hevig,
woest ; Impetuositeit, vr., onstuimigheid;
Impetuoso, (Ital.) (Zie Con impeto) ; Impetus, m., hevige, onstuimige aanval.
Impie, (Lat. en Fr.). Goddeloos ; Impieteit, yr., goddeloorheid.
Impignoratie, yr. (Lat.), (Fr.) mise en
gage, nantissement, (Eng.) pawning, pled-

ging,(D.)Verpiiindung,(Ital.)ftignoramento,
(Sp.) pignoracion. Verpanding. Zie Hypotheek.
Impingeeren, (Lat.). Zich vergrijpen,
overtreden.
Impinguentia, mrv. (Lat.). Vetmakende
middelen ; Impingueeren, vet maken.
Impitoyable, (Fr. ; spr.: einpietoajable).
Meedoogenloos.
Implacabel, (Lat.). Onverzoenliik ; Implacabiliteit, yr., onverzoenlijkheid.
Implantatie, yr. (Lat.). Inplanting ; Implanteeren, inplanten.
Implausibel, (Lat.). Onwaarschijnlijk.
Implecteeren, (Lat.). Verwikkelen ;
Implexie, vr., verwikkeling.
Impleeren, (Lat.). Vervullen, aanvullen ;
Implementum, o., vervulling, aanvulling;
— contractus, nakoming van een contract.
Implicatie, yr. (Lat.). Inwikkeling ; Impliceeren, inwikkelen, in zich sluiten,
stilzwijgendbevatten;Implicite,ingesloten,
stilzwijgend daaronder verstaan.
Implorabel, (Lat.). Aanroepbaar ; lm.

Impossibilite
plorant m. = Requestrant; Imploratie,
yr., aanroeping, afbidding ; Imploreeren,
aanroepen, afbidden, afsmeeken.
Impluvium, o. (Lat.). Waterbekken in
den vloer van het atrium (z. a.) der
Romeinsche huizen.
Impoli, (Fr. ; spr. : einpooli). Onbeleefd,
lomp ; Impolitesse, vr., onbeleefdheid.
Impolluut, (Lat.). Onbevlekt.
Imponderabel. (Lat.). Onweegbaar ; Imponderabilia, mrv., onweegbare stollen;
Imponderabiliteit, yr., onweegbaarheid.
Imponeeren, (Lat.). Opleggen ; bewondering, achting of ontzag inboezemen ;
indruk maken ; zich doen gelden; Imposant, wat indruk maakt, ontzag inboezemt.
Impopulair. Bij het yolk niet gezien,
de gunst van het yolk missend; Impopulariteit, yr., het niet in de gunst van
het yolk deelen.
Imporeus. Zonder porien.
Import, m. (Fr.) importation, (Eng.) import, (D.) Einfuhr, (Ital.) importazione,
(Sp.) importaciOn. Invoer; Importabel,
wat ingevoerd mag of kan worden ; Importeeren, (Fr.) importer, (Eng.) to import,
(D.) einfahren, (Ital.) importare, (Sp.) importar, invoeren ; Importeur, m. (Fr.)
importateur, (Eng.) importer, (D.) Importeur,
(Ital.) importatore, (Sp.) importador, degene
die koopwaren invoert.
Importance, yr. (Fr.). Gewicht, belangrijkheid ; Important, gewichtig, belangrijk;
Importantie, yr. = Importance.
Importuun, (Lat.). Lastig, bezwaarlijk ;
Importuneeren, lastig vallen, ongelegen
komen, vervelen; Importuniteit, yr.,
hinderlijkheid, overlast.
Impos, (Lat.). Jets niet in zijn macht
hebbend.
Imposabel, (Fr.). Belastbaar.
Impos anima, (Lat.). Buiten zich zelven,
niet goed bij het verstand.
Imposant, (Fr.). Zie Imponeeren.
Impositio, yr. (Lat.). Oplegging ; Imposition, yr. (Fr.), oplegging (vooral van
een belasting); oplegging der handen
(bij het zegenen); opmaking van een
vorm (bij de typografen); belasting, impost.
Impossibilite, yr. (Fr.). Onmogelijkheid;
Impossibilis, (Lat.), Impossible, (Fr.).
Onmogelijk, ondoenlijk ; Impossibilium
nulla obligati° est, (Lat.), een overeenkomst die op een onmogelijke praestatie isgericht, is nietig, (Verg. § 306
van het op r Januari 1900 ingevoerde

„Biirgerliches Gesetzbuch far das Deutsche
Reich" luidende : „Ein auf eine unmOgliche
Leistung gerichteter Vertrag ist nichtig".
Voorbeelden van een onmogelijke praestatie ; het leveren van den steen der
wijzen, van de zee, en derg; a l'impos-
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sible nul n'est tenu (Fr.), het onmogelijke
kan van niemand gevergd worden.
Imposte, yr. (Fr.). Laag steenen waarop
een gewelf begint ; looze bovenlijst, uitstekende rand.
Impostor, m. (Lat.), Imposteur, m.
(Fr.). Bedrieger; huichelaar, leugenaar ;
Impostura, yr. (Lat.), Imposture, yr.
(Fr.), bedrog, bedriegerij, misleiding,
huichelspel, logentaal.
Impilt, m. (Fr. ; spr. : einpoo). Belasting,
impost.
lmpotens, (Lat.), Impotent, (Fr.). Onmachtig, machteloos ; ongeschikt tot voortteling; Impotentia, vr. (Lat.), onvermogen,
onmacht; teugelloosheid, overmoed, willekeur ; Impotence, yr. (Fr.), gebrekkelijkheid, onmacht; mannelijk onvermogen,
impotentie ; keizer Justinianus stond de
vrouw toe ontbinding van het huwelijk
te vragen op grond van impotentie van
den mangedurende twee jaren.
Impraegnare, (Lat.). Zie Impregner.
Impraemeditate, (Lat.). Zonder voorafgaande overweging, op ondoordachte
wijze.
Impraescientia, vr. (Lat.). Het niet
vooruit (iets) weten, gemis aan voorwetenschap.
Impraticabilite, yr. (Fr.). Onuitvoerbaarheid ; (van wegen) onbegaanbaarheid;
Impraticable, onuitvoerbaar, (van wegen)
onbegaanbaar, met wien men niet kan
omgaan,
Imprecatio, yr. (Lat.), Imprecation,
vr. (Fr.). Vervloeking, verwensching ;
Imprecatoire, (Fr.), verwenschend, vervloekend; Impreceeren, (Late), vervloeken,
verwenschen.
Impregnable, (Fr.; spr. : einpreenjabel).
Te doortrekken, te doorweeken; te bezwangeren ; te bevruchten ; Impregnation,
vr., doortrekking, bezwangering, bevruchting ; Impregner, doorweeken, laten doortrekken, bezwangeren, bevruchten.
Impremedite, (Fr.). Zie Impraemeditate.
Imprenable, (Fr.). Onneembaar.
Impresario, m. (Fr.). Ondernemer van
tooneelvertooningen ; degene die een
kunstenaar of kunstenares in verschillende
plaatsen laat optreden.
Imprescriptibilite, yr. (Fr.). Onverjaarbaarheid; Imprescriptible, onverjaarbaar.
Impressibel. Ontvankelijk voor indrukken ; Impressibiliteit, yr., ontvankelijkheid voor indrukken ; Impressief,
indruk makend ; Impressio, yr. (Lat.), het
in- of afdrukken, de afdruk, indruk,
nadruk in de uitspraak ; Impression, yr.
(Fr.), indruk, druk (van boeken) ; Impressionnabilite = Impressibiliteit; Impres-

sionnable=Impressibel;Impressionneeren, indruk maken op ; Impressionnisten,
school van Fransche schilders, die haar
kracht vooral in de kleur, maar niet in
de teekening zocht en derhalve deze
laatste verwaarloosde en wat de eerste
betreft tot zonderlinge buitensporigheden
kwam ; hoofdman dezer school was
Mane t (1833-1880) ; in het algemeen ;
schilders, die, met voorbijzien van de bijzonderheden, den indruk dien de voorwerpen op het eerste gezicht maken,
willen wedergeven.
Imprevoyance, vr. (Fr.). Gebrek aan
doorzicht.
Imprimable, (Fr.). Persklaar ; voor de
pers geschikt ; Imprimatur, (Lat.), het
(boek) worde gedrukt, het mag gedrukt
worden ; vandaar het Imprimatur = het
verlof een boek of ander geschrift te
doen afdrukken; Imprime, m. (Fr.), gedrukt
stuk, drukwerk; Imprimeeren, (Fr.), drukken, inprenten, inboezemen, mededeelen,
geven, in de grondverf zetten, gronden ;
Imprimerie, vr. (Fr.), drukkunst, boekdruk kunst, drukkerij, boekdrukkerij; Imprimeur, m. (Fr.), drukker ; Imprimure, yr.
(Fr.), kaartpatroon, grondverf, grond.
Improbabilis, (Lat.), Improbable, (Fr.).
Verwerpelijk, onwaarschijnlijk ; Improbabibiliteit, yr., onbewijsbaarheid, onwaarschijnlijkheid ; Improbant, niets bewijzend ; Improbateur, m. (Fr.), Improbatrice, yr. (Fr.), hij of zij die afkeurt ;
Improbatio, yr. (Lat.), Improbation, yr.
(Fr.), afkeuring; Improbeeren, afkeuren,
verwerpen.
Improbitas, yr. (Lat.), Improbite, yr.
(Fr.). Zedelijke slechtheid, bedorvenheid,
oneerlijkheid; Improbus, (Lat.), Improbe,
(Fr.), zedelijk slecht, bedorven, goddeloos,
snood ; Labor omnia vincit improbus
(Lat.), onvermoeide arbeid komt alles te
boven.
Improductible, (Fr.). Dat niet teweeggebracht kan worden.
Improductif, (Fr.). Niets opleverend;
onvruchtbaar ; Improductiviteit, yr., gebrek aan vermogen om iets te scheppen
of voort te brengen.
Impromptu, (Fr. ; van de Latijnsche
uitdrukking in promptu, d. i. zichtbaar,
voor aller oogen, openbaar). Op stel en
sprong gereed gemaakt, in der haast
ontworpen ; als znw. (m), voor de vuist
gemaakt vers; maaltijd (of feest) die in
der haast aangelegd wordt, zonder voorafgaande voorbereiding; Impromptuaire,
m. (Fr.), iemand die verzen voor de vuist
maakt.
Imprononcable, (Fr.). Dat met uit te
spreken is.
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538

Improperium, o. (mrv. Improperia)
(Lat.). Beschimping, scheldwoord, verwijten door Christus tot het Joodsche yolk
gericht, en de hierop betrekking hebbende
verzen in de liturgie (z. a.) der Catholieken.
Improportie, yr. Wanverhouding.
Impropriatie, yr. (Lat.). Beleening met
kerkelijke goederen; vergeving eener prebende door een leek.
Improprie, (Lat.). Oneigenlijk, zinnebeeldig, verbloemd ; Improprieteit, vr.,
ongepastheid.
Improsperiteit, yr. (Lat.). Tegenspoed.
Improvement, (Eng. ; spr. : improev-

ment), (Fr.) amelioration, (D.) Verbesserung,
(Ital.) miglioramento, (Sp.) mejoria. Verbetering.
Improvidentie, vr. (Lat.). Onvoorzichtigheid.
Improvisata, yr. (Ital.). Het voor de
vuist gedichte of gesprokene ; Improvisator, m. (Fr.) improvisateur, (Ital.) improvisatore, degene die voor de vuist
spreekt of dicht ; Improvisatie, yr., het
voor de vuist spreken en dichten ; Improvisatrice, vr., zij die voor de vuist spreekt
of dicht; Improviseeren, het voor de
vuist spreken en dichten.
Imprudent, (Lat.). Onvoorzichtig, onbezonnen; Imprudenter = Imprudent; Imprudentie, yr., onvoorzichtigheid, onbezonnenheid.
Impuberes, mrv. (Lat.). Onhuwbaren,
minderjarigen ; Impuberteit, yr., onhuwbaarheid, minderjarigheid; Impubesceeren, huwbaar worden.
Impudent, (Lat.). Schaamteloos, onbeschaamd ; Impudentie, yr., schaamteloosheid, onbeschaamdheid ; Impudice, niet
eerbaar, onkuisch ; Impudiciteit, yr., onkuischheid, oneerbaarheid.
Impugnatie, vr. (Lat.). Bestrijding ; Impugneeren, bestrijden.
Impuissance, yr. (Fr. ; spr. : einftwiesans). Onmacht, onvermogen; Impuissant,
(spr.: einpwiesan), machteloos, onmachtig.
Zie Impotent.
Impuls, m. en Impulsus (Lat)., Impulsie, yr. (Fr.). Stoot, aansporing, prikkel ;
Impulseeren, voortdrijven, aansporen,
prikkelen; Impulsief, voortdrijvend, prikkelend, aansporend ; Impulsoriales (litterae), schriftelijke dringende aanmaning
van een hoogere rechtbank aan een lagere
om spoed te maken met de afdoening
van een rechtsgeding.
Impune, (Lat. Straffeloos; Impuniteit,
vr., straffeloosheid.
Impurisme, o. (Lat.). Onzuiverheid van
taal; Impurist, m., degene die niet op
de zuiverheid der taal let; Impuriteit,
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yr., onzuiverheid, ongekuischtheid ; Im•
puur, onzuiver, ongekuischt.
Imputabel, (Lat.). Toerekenbaar, toe te
schrijven aan; Imputabiliteit, yr., toerekenbaarheid; Imputatie, yr., toerekening, betichting, aantijging; Imputatief,
toerekenend ; Imputeeren, toerekenen,
betichten, aantijgen, toeschrijven, wijten.
Imputrescibel, (Lat.). Wat niet verrotten kan; Imputrescibiliteit, yr., onverrotbaarheid.
Imrachor, m. (Arab.). Stalmeester.
In. Latijnsch en Fransch voorvoegsel
dat met het Nederlandsche on overeenkomt.
Inabordabel, (Fr.). Ongenaakbaar.
Inabrogabel, (Lat.). Onafschafbaar.
Inabrupt, (Lat.). Onafgebroken.
In abrupto necessitatis, (Lat.). In den
uitersten nood.
Inabstinentie, vr. (Lat.). Niet-onthouding.
In abstracto, (Lat.). In het afgetrokkene,
op zich zeif beschouwd.
Inabundantie, yr. (Lat.). Schaarschte,
gebrek.
Inacceptabel, (Fr.) inacceptable, (Eng.)
unacceptable, (D.) unannehmbar, (Ital.)
inaccettabile, (Sp.) inaceptable. Onaannemelijk ; Inacceptabiliteit, vr., onaannemelijkheid.
Inaccessible, (Fr.). Ontoegankelijk ;
Inaccessibiliteit, yr., ontoegankelijkheid.
Inaccommodable, (Fr.). Wat niet bij
te le en, niet voor schikking vatbaar is.
Inaccordable, (Fr.). Wat niet overeen
te brengen, niet te bewilligen is.
Inaccuraat. Onnauwlettend, slordig.
Inactie, yr. (Lat.). Werkeloosheid ;
Inactief, werkeloos ; Inactiviteit, yr.,
gebrek aan werkzaamheid.
Inadaequaat, (Lat.). Onevenredig.
Inaedificatie, yr. Oprichting van een
gebouw op een stuk grond dat aan een
ander toebehoort.
lnadmissibel, (Lat.). Wie of wat niet
toegelaten kan worden.
Inadulabel, (Lat.). Onvatbaar voor
pluimstrijkerij.
Inadust, (Lat.). Niet gezengd.
Inadvertentie, yr. (Lat.). Onoplettendheid, achteloosheid.
Inaequaal, (Lat.). Ongelijk, oneven.
Inaestimabel, (Lat.), (Fr.) inestimable,
inappreciable, (Eng.) inestimable, invaluable,
(D.) unschatzbar, (Ital.) inestimabile,

prezzabile, (Sp.) inestimable, inapreciable.
Onwaardeerbaar, niet te schatten.
In aeternum, (Lat.). Voor eeuwig.
Inaffectatie, yr. (Lat.). Ongedwongenheid.
Inagitabel, (Lat.). Niet te ontmeren.
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In agone, (Gr.). In doodsstrijd, op het
uiterste.
In albis, (Lat.). In witte (onbeschreven)
bladen ; oningebonden (van boeken) ; bijnaam van den tweeden zondag na Paschen
(Zie Quasimodogeniti) of witten zondag
wegens de witte bekleeding van het
altaar en de witte kleederen der priesters
bij de eerste communie der kinderen
in de Catholieke kerk.
Inalienabel, (Fr.) inalienable, (Eng.)
inalienable, (D.) unverausserlich, (Ital.) inalienabile, (Sp.) inalienable. Onvervreemdbaar ; Inalienabiliteit, vr., onvervreemdbaarheid.
Inalliable, (Fr.). Onvereenigbaar, onvermengbaar; Inalliabiliteit, yr., onvereenigbaarheid.
Inalterable, (Fr.). Onveranderlijk ; onverstoorbaar; Inalterabiliteit, yr., onveranderlijkheid.
In ambiguo, (Lat.). In twijfel, in neteligen toestand.
Inambitieus. Niet eerzuchtig.
Inambulatie, yr. (Lat.). Het op- en neerloopen; Inambuleeren, op- en neerloopen.
Inamissibel, (Lat.). Onverliesbaar ; Inamissibiliteit, vr., onverliesbaarheid.
Inamorato en Innamorato, m. (Ital.).
Verliefde, minnaar.
Inamovible, (Fr.). Onafzetbaar ; Inamovibiliteit, yr., onafzetbaarheid.
In angustiis, (Lat.). In behoeftige omstandigheden; in de klem.
Inaneeren, (Lat.). Ledigen ; Inaniteit,
yr., leegte, nutteloosheid.
Inanimatie, vr. (Lat.). Onbezieldheid,
levenloosheid.
Inanitie, yr. (Lat.). Krachteloosheid
door gebrek aan voedsel, uitputting ; vernedering (vooral van Christus).
In annum sequentem. (Lat.). Op het
volgende jaar.
In antecessum, (Lat.). Vooruit ; op afrekening.
In antis (aedes, tempel), (Lat.). Met
twee kolommen onder den gevel aan
beide kanten der voordeur.
Inappellabel. Niet vatbaar voor hooger
beroep.
Inappetentie, yr. Gebrek aan lust,
afkeer.
Inapplicabel. Wat niet toegepast worden kan; Inapplicabiliteit, yr., niet toepasselijkheid; Inapplicatie, vr., gebrek
aan vlijt.
Inappreciable, (Fr.). Onschatbaar, onwaardeerbaar.
Inapprehensibel, (Lat.). Onbegrijpelijk,
onverstaanbaar.
Inaptitude, yr. (Fr.). Ongeschiktheid,
onbeholpenheid.

Incapistreeren

In armis, (Lat.). Onder de wapens.
Inartificiel, (Fr.). Ongekunsteld.
Inarticulatie, vr. (Lat.). Gebrek aan
gewrichtsverbinding; onduidelijkheid in de
uitspraak ; onverstaanbaarheid.
Inattent, (Lat.). Onoplettend ; Inattentie, yr., onoplettendheid.
lnaudibel, (Lat.). Onhoorbaar; Inaudiet,
ongehoord.
Inaugural-Dissertation, yr. (D.). Wetenschappelijke verhandeling ter verkrijging van den graad van doctor; Inaugurale cede, yr., redevoering bij het aanvaarden van het ambt van hoogleeraar ;
Inauguratie, vr., inwijding, plechtige opening en installatie ; Inaugureeren, inwijden, plechtig openen en installeeren.
Inauratie, yr. (Lat.). Het vergulden
(vooral van pillen); Inaureeren, vergulden.
In barbam, (Lat.). In den baard, in het
aangezicht.
In bianco, (Ital.). Zie Blanco.
In bona pace, (Lat.). In goeden vrede,
in gerustheid; In bonis, welgesteld, vermogend.
In brevi (tempore), (Lat.). In korten
tijd, op korten termijn.
I. N. C. = in nomine Christi, (Lat.).
In den naam van C.
In calce, (Lat.). Aan den hiel; aan het
einde.
Incalculable, (Fr.). Onberekenbaar.
In calculo, (Lat.). In de berekening.
Incalesceeren, (Lat.). Warm worden,
beginnen to gloeien; Incalescentie, yr.,
verhitting.
Incalleeren, - (Lat.). Vereelten.
Incalzando (Ital.). Bespoedigend.
Incameratie, yr. (Lat.). Inkamering,
vereeniging van een goed met de pauselijke kamergoederen, inlijving ; Incamereeren, met de pauselijke kamergoederen vereenigen, inlijven.
Incaminabel. (Van het Ital. incammiflare, aan den gang brengen). Wat aan
den gang gebracht, op het getouw gezet
worden kan; Incaminatie, yr., het op
het getouw zetten ; Incamineeren, aan
den gang brengen.
Incandesceeren, (Lat.). Wit gloeiend
worden ; Incandescentie, yr., het wit
gloeiend worden, witgloeiendheid.
Incantatie, yr. (Lat.). Het betooveren,
bezweren; Incantationes, mrv., tooverformulieren ; Incantator, m., toovenaar;
Incanteeren, betooveren, bezweren.
Incapable, (Fr.). Onbekw
aam, onbe- dreven, onmachtig, niet in staat; Incapaciteit, vr., onbekwaamheid ; Incapax,
onbekwaam.
Incapistreeren, (Lat.). Van een halster
voorzien.
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In capita, (Lat.). Op de hoofden,
hoofdelijk.
Incarceraat, m. (Lat.). Gevangene, gekerkerde ; Incarceratio calculi urinalis,
yr., insluiting van een Steen in de blaas ;
— foetus, insluiting der vrucht ; — herniae,
beklemde breuk; Incarceratie, yr., gevangenzetting, opsluiting ; Incarceratio
placentae, insluiting der nageboorte ; Incarcereeren, kerkeren, gevangen zetten.
Incardinatie, yr. Verkiezing tot kardinaal.
Incarnaat, o. (Lat.).Vleeschkleur; Incarnadin, (Fr.), vleeschkleurig; Incarnantia;
mrv., middelen voor de vorming vanvleesch,
Incarnatie, yr., vleeschwording, het aannemen van een menschelijk lichaam
(Brahma en Visjnoe in de Indische fabelleer), menschwording van Jezus -, Incarnatio unguis of unguium, het in het
vleesch groeien der nagels; lncarnatief,
vleeschvormend; Incarneeren, in vleesch
veranderen, met vleesch bekleeden.
Incartade, yr. (Fr.). Moedwillige beleediging, uitval; onbezonnen streek.
Incarteeren, (Ital.). Zijde tusschen kaarten leggen; in papier wikkelen.
Incartulati, mrv. Vrijgelaten lijfeigenen
van kloosters en kerken.
Incasseeren, (Fr.) encaisser, recouvrer,
faire rentrer, (Eng.) to cash, to collect, (D.)
einkassieren, erheben, (Ital.) incassare, (Sp.)
recobrar. Innen, geld ophalen; Incasso,
o. (Ital.), (Fr.) recouvrement, (Eng.) col-

lecting, (D.) Einkassierung, (Sp.) cobranza,
incasseering, inning.
Incastellatie, yr. (Lat.). Ommuring,
versterking ; Incastelleeren, met muren
omringen, versterken.
Incastratura, yr. (Lat.). Bewaarplaats
voor reliquieen in altaarsteenen.
In casu(m), (Lat.). In geval ; — — contraventionis, in geval van overtreding;
— — necessitatis, in geval van nood;
— — relationis, in geval van het van zich
afschuiven van den eed; — — substrato,
in het onderhavige geval; — — succumbentiae, in geval van nederlaag.
In causa, (Lat.). In de rechtszaak.
Incaute, (Lat.). Onvoorzichtig ; Incauteel, yr., onvoorzichtigheid.
Incavatie, vr. (Lat.). Uitholling, uitgraving ; Incaveeren, uithollen, uitgraven.
Incedeeren, (Lat.). Nader komen.
Inceleber, (Lat.). Onbekend, onberoemd.
Incendiarius, m. (Lat.), Incendlaire, m.
en vr. (Fr.). Brandstichter (brandstichtster) ;
het laatste als bvn., brandstichtend, oproerig ; Incendeeren, (Lat.), Incendier,
(Fr.), in brand steken; Incendium, o.
(Lat.), Incendie, m. (Fr.), brand; Incensarium, o. (Lat.), wierookvat; Incen-

Incidit in Scyllam, etc.
satio, vr. (Lat.), in de Catholieke kerk
het branden van wierook voor het altaar ;
Incensio, vr. (Lat.), het verbranden, het
in brand steken.
Incentief, (Lat.). Bekorend, prikkelend ; Incentivum, o. (Lat.), bekoringsmiddel, prikkeling.
Inceptio, vr. (Lat.). Begin, aanvang;
onderneming, plan; Inceptief, beginnend,
het begin aanduidend.
Incáration, yr. (Fr.). Vermenging van
was met een andere stof (van Cera, yr.
(Lat.), was).
Incessabilis, (Lat.). Onophoudelijk.
Incessamment, (Fr.). Onverwijld, binnen
kort; onophoudelijk, zonder ophouden.
Incessibilite, yr. (Fr.). De eigenschap
(van rechten en vorderingen) dat men
daarvan geen afstand kan doen; Incessible,
waarvan geen afstand gedaan kan worden.
lncessus, m. (Lat.). De gang, het loopen;
het voortrukken, de inval.
Incestus, m. (Lat.), Inceste, m. (Fr.).
Bloedschande ; Incesteeren, schenden,
onteeren ; Incestuosus, m. (Lat.), Incestueux, m. (Fr.), bloedschender; Incestuosa,
yr. (Lat.), Incestueuse, yr. (Fr.), bloedschendster ; Incestuosi liberi, mrv. (Lat.),
kinderen in bloedschande geteeld (Zie
art. 338 van het Burgerl. Wetb. : „Kinderen in overspel of in bloedschande geteeld kunnen niet worden erkend" etc.).
Inch, (Eng.; spr. : intsj). Duim.
Inchoatief, (Lat.). Een begin beteekenend ; Inchoative, yr. (Lat.), inleiding,
begin ; Inchoativum (verbum), o. (Lat.),
werkwoord dat het begin eener handeling of het ontstaan van een toestand
aanduidt; Inchoeeren, beginnen.
Incid. Inc. = Incidenda incidantur,
(Lat.). Hetgeen stukgesneden kan of moet
worden (op recepten).
Incident, m. (Fr.). Tusschenkomend of
bijkomend iets ; tusschenhandeling; zwarigheid, onaangenaamheid ; in het procesrecht ieder voorval dat het geding verwikkelt, zijn loop vertraagt of stuit of
zijn omvang uitbreidt (Zie van Boneval
Faure, Het Ned. Burg. Procesrecht,
deel III, p. I en 2); als bvn. (in de natuurkunde) invallend b.v. van een straal,
bijkomend, tusschenkomend; Incidentaire,
m. (Fr.), hij die in een proces incidenten (z. a) opwerpt ; Incidenteel, terloops;
Incidenteeren, zwarigheden opperen, met
bijzaken to berde komen.
Incidit in Scyllam, qui volt vitare
Charybdim, (Lat.). Hij die Charybdis
(z. a.) wil vermijden, vervalt op Scylla
(z. a.), m. a. w. hij die een moeilijkheid
wil ontwijken, vervalt dikwijls in een
nog veel grootere.

Incineration
Incineration, vr. (Fr.). Verbranding tot
asch; Incinereeren, tot asch verbranden,
in de asch leggen (van Cinis, m. (Lat.),
asch).
Incingeeren, (Lat.). Omgorden, omgeven.
Incipieeren, (Lat.). Beginnen, een aanyang met iets maken; Incipient, m. (Lat.),
beginneling, leerling; Incipit, (d. w. z.
het begint) eerste woorden van een
handschrift.
Incisa contusa, (Lat.). Stuk gesneden
en stuk gestooten (op recepten) ; Incise,
m. (Fr.), korte tusschenzin ; Incisim, (Lat.),
in gedrongen stijl, in korte zinnen; Incisief, insnijdend, verdunnend scherp,
bijtend; Incisio, yr. (Lat.), insnijding,
caesuur (z. a) ; Incisoire, (Fr.), insnijdend,
snijdend; Incisores (Lat. Dentes Incisorii,
(Fr.) Dents incisives), snijtanden ; Incisorium, o. (Lat.), mes dat voor het
openen van lijken wordt gebruikt ; ook
de voor dat duel bestemde tafel ; Incisura, yr. (Lat.) = Incisio, ook de holte
aan het uiteinde van een been of in
kraakbeen.
Incitabilis, (Lat.). Prikkelbaar ; Incitabiliteit, yr., prikkelbaarheid ; Incitamentum, o. (Lat.), prikkeling, aanhitsing,
prikkelend middel ; Incitatief, prikkelend,
opwekkend, aansporend ; Incitatio, yr.
(Lat.), het aanzetten, prikkelen, aansporing, opwekking ; Incitator, m. (Lat.),
aanzetter ; Inciteeren, aandrijven, aanzetten, opwekken, aansporen, aanhitsen,
opzetten.
Inciviel, (Lat. en Fr.). Onfatsoenlijk,
onbetamelijk; Incivilitas, yr. (Lat.), on.fatsoenlijkheid, onbetamelijkheid ; Incivilite, vr. (Fr.), onbeleefdheid, onheuschheid.
Incivilise, (Fr.). Onbeschaafd.
Incivisme, m. (Fr.). Gebrek aan burgerdeugd.
Inclamatio, yr. (Fr.). Het toeroepen,
oproepen ; Inclameeren, toeroepen, aanroepen.
Inclangorium, o. (Lat.). Klokje dat,
voor de uitvinding der kerklokken, de
geloovigen ter kerke riep.
Inclaresceeren, (Lat.). Beroemd word en.
Inclaustrum, o. (Lat.). Door een muur
omringd slotplein of kloosterhof.
Inclementia, vr. (Lat.). Hardvochtigheid,
ruwheid.
Inclinant, (Lat.). Hellend; Inclinatie,
yr., helling, neiging, hoek waaronder de
magneetnaald hat; lnclinatio uteri,
scheeve ligging der baarmoeder ; Inclinatorium, o., hellingskompas, stoel voor
oude en gebrekkige geestelijken in het
koor ; lnclineeren, hellen, neiging hebben,
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overhellen tot ; Inclinometer, m., instrument voor het waterpassen.
Includ. of Inclus. = Inclusief, (Lat.),
(Fr.) inclusivement. Medegerekend, daaronder begrepen, tot en met ; Includeeren,
insluiten, daaronder begrijpen ; Inclus
(Fr.), (Eng.) enclosed, (D.) einliegend, beigeschlossen, (Ital.) accluso, (Sp.) incluso, ingesloten, hiernevens; Inclusum, o., het
ingeslotene, de bijlage.
Incoactus, (Lat.). Ongedwongen.
Incoagulibel, (Lat.). Onstrembaar.
Incoctus, (Lat.). Ongekookt.
Incoctie, yr. Inkoking.
In coena Domini, (Lat.). Bij het maal
des Heeren, beginwoorden eener pauselijke bul waarin de ketters vervloekt
worden.
Incoercibel. Onbedwingbaar, niet op
op te sluiten ; Incoercibilia, mrv., stollen
die niet opgesloten, niet gegrepen kunnen
worden, b.v. het licht ; Incoercibiliteit,
yr., onbedwingbaarheid.
Incoexistentie, yr. Het niet te zamen
aanwezig zijn.
Incogitant, (Lat.). Onbedacht, gedachteloos ; Incogitantie, yr., onbedachtzaamheid, gedachteloosheid.
Incognito, (Lat.). Onbekend, onder een
anderen naam ; het incognito bewaren
wordt vooral gezegd van vorstelijke personen die onder een anderen naam reizen,
om daardoor ontslagen te zijn van de
aan hun rang verschuldigde eerbewijzen.
Incoherent, (Lat.). Onsamenhangend.
Zie Cohesie.
Incolaat, o. (Lat.). Zie Indigenaat.
Incolumiteit, yr. (Lat.). Ongedeerde
toestand, ongeschondenheid.
Incombustibel. Onbrandbaar; Incombustibiliteit, vr., onbrandbaarheid.
Incomestibel, (Lat.). Niet eetbaar.
Incommeabel, (Lat.). Niet gangbaar.
Incommensurabel, (Lat.). Onmeetbaar;
Incommensurabiliteit, yr., onmeetbaarheid.
Incomminatie, vr. (Lat.). Bedreiging (met
den ban) ; Incommineeren, bedreigen.
Incommiscibel,(Lat.).Niette vermengen.
Incommodant, (Lat.). Bezwaarlijk, last
veroorzakend ; Incommode, ongemakkelijk, lastig; Incommodeeren, lastig vallen,
overlast aandoen, bezwaren ; Incommoditeit, yr., ongemak, bezwaar, ongeriefelijkheid, overlast ; Incommodum, o.,
last, tegenspoed, nadeel.
In commune bonum, in communem
utilitatem, (Lat.). Ten algemeenen nutte;
In communi, gemeenschappelijk.
Incommunicabel, (Lat.). Onmededeelbaar; Incommunicabiliteit, yr., onmededeelbaarheid; Incommunicatie, yr., over-
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eenkomst waardoor iemand aandeel kreeg
in de bezittingen eener abdij of van een
klooster tegen eventueel door hem te
verleenen bescherming.
Incommutabel, (Lat.). Onverwisselbaar,
onveranderlijk; Incommutabiliteit, yr.,
on verwisselbaarheid.
Incompact, (Lat.). Onsamenhangend.
Incomparabel, (Lat.). Onvergelijkelijk,
voortreffelijk ; Incomparabilia, mrv., bijvoegelijke naamwoorden die geen trappen
van vergelijking hebben; Incomparabili=
teit, yr., onvergelijkelijkheid, voortreffelijkheid, onmogelijkheid om verscheidene
prebenden te vereenigen.
Incompatible, (Fr.). Onvereenigbaar,
niet overeen te brengen ; Incompatibiliteit, yr., onvereenigbaarheid, oneensgezindheid; Incompatibilitê d'humeur,
yr., reden tot echtscheiding wegens het
elkander niet kunnen verdragen.
Incompensabel. Onvereffenbaar, niet
te vergoeden; Incompensabiliteit, yr.,
onvereffenbaarheid.
Incompetent. Onbevoegd, onbekwaam ;
Incompetentia, yr., onbevoegdheid, onbekwaamheid ; dotis, ongeldigheid der
huwelijksgift; — termini, ondoelmatigheid
van een bepaalden termijn, b.v. op kerkelijke feestdagen of op dagen waarop
de rechtbanken vacantie hebben ; Incompetentie, yr. = Incompetentia.
Incompleet, (Lat.). Onvolledig, onvoltallig.
Incomplex. Niet samengesteld, eenvoudig ; Incomplexe grootheden, grootheden die niet door optelling en aftrekking verbonden zijn.
Incomprehensibel, (Lat.). Onbegrijpelijk; Incomprehensibiliteit, vr., onbegrijpelijkheid ; Incomprehensief, niet omvangrijk.
Incompressibel, (Lat.). Niet samenpersbaar; Incompressibiliteit, vr., onsamenpersbaarheid.
In concentu, (Lat.). In overeenstemming.
Inconceptibel, (Lat.). Ondenkbaar.
In concerto, (Ital.). In overeenstemming.
Inconcessibel, (Lat.). Wat niet toegestaan worden kan.
Inconcevable, (Fr.). Onbegrijpelijk, ondenkbaar.
Inconciliabel, (Lat.). Onverzoenbaar,
onvereenigbaar ; Inconciliabiliteit, vr.,
onverzoenbaarheid, onvereenigbaarheid.
Inconcin, (Lat.). Ongepast, ongeschikt;
Inconcinniteit, vr., ongepastheid, ongeschiktheid.
Inconclusief, (Lat.). Zonder gevolgtrekking ; dat geen bewijskracht heeft.
Inconcoctus, (Lat.). Onverteerd ; In-

Incontemptlbel
concoctie, yr., gebrekkige spijsvertering,
rauwheid, onrijpheid.
In concreto, (Lat.). In werkelijkheid,
het tegenovergestelde van In abstracto.
Inconcurrent, (Lat..). Niet samenloopend.
Inconcessibel, (Lat.). Onwrikbaar ; Inconcussibiliteit, yr., onwrikbaarheid.
Incondensabel, (Lat.). Wat niet te
verdichten is ; Incondensabilltelt, yr.,
onverdichtbaarheid.
Inconduite, yr. (Fr. ; spr.: einkondwiet).
Wangedrag.
In confesso, (Lat.). Duidelijk aangetoond.
Inconfessus, (Lat.). Niet tot bekentenis
gebracht.
Inconform. Niet overeenkomstig; Inconformabel, dat niet overeenkomstig te
maken is; Inconformiteit, vr., gebrek
aan overeenkomst.
Incongelabel, (Lat.). Onbevriesbaar.
Incongrue, Incongruent, (Lat.). Ongepast, onbetamelijk ; in strijd met de taalregels; Incongruentie, Incongrulteit, vr.,
ongepastheid, onbetamelijkheid, taalfout.
Inconnex. Niet verbonden, onsamenhangend.
Inconsequent, (Lat.). Met zich zelven
in strijd wat woorden en daden betreft;
Inconsequentie, yr., strijdigheid met zich
zelven in woorden en daden, onlogische
gedachtengang, het zich zelven niet gelijk
blijven.
In consessu, (Lat.). Op de zitting; In
consessu senatus, in de raadsvergadering.
lnconsideraat. Onbedachtzaam, zonder
overleg; Inconsiderabel, onbeduidend,
wat buiten beschouwing blijven kan;
Inconsideratie, vr., onberadenheid, onbedachtzaamheid.
Inconsistent. Onvast, onbestendig; Inconsistentie, yr., onvastheid, onbestendigheid.
Inconsolabel, (Lat.). Ontroostbaar.
Inconstant, (Lat.). Onstandvastig ; Inconstantie, vr., onstandvastigheid.
Inconstitutionaliteit, yr. Strijdigheid
met de grondwet; Inconstitutioneel, in
strijd met de grondwet.
In consueta forma. Zie In forma
consueta.
Inconsulte, (Lat.). Onoverlegd.
Inconsumabel
, (Lat.). Wat niet te eten
of te drinken is.
Inconsummatie, yr. (Lat.). Onvoltooidheid, onvolledigheid.
Incontaminabel, (Lat,). Onbesmetbaar.
In contanti. Zie Comptant.
Incontemplabel, (Lat.). Niet te beschouwen.
Incontemptibel, (Lat.). Niet te ver achten.
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Incontestabel, (Lat.). Onbetwistbaar ;
Incontestabiliteit, yr., onbetwistbaarheid.
Incontinent, (Lat.). Onmatig, ontuchtig;
— (Fr.; spr. : einkontienan), dadelijk, terstond, niet ingetogen.
In continenti, (Lat.). Terstond.
Incontinentia excrementorum, yr.
(Lat.). Diarrhee; — seminis, zaadvloeiing
= Oonorrhoe ; — urinae, het niet kunnen
ophouden der urine ; Incontinentie, yr.,
onmatigheid, onkuischheid, onvermogen
om zijn behoeften op te houden.
In continuo, (Lat.). Aanhoudend, onafgebroken.
Incontractus, (Lat.). Niet samengetrokken.
In contradictorio, (Lat.). Bij de gedingvoering, waarin partijen elkaars beweringen tegenspreken.
In contrarium, (Lat.). Integendeel.
Incontratio, Scontratio, yr. (Ital.).
Wederzijdsche vereffening van schulden
tusschen verscheidene personen. Zie
Scontro.
Incontribuabel. Vrij van belasting;
Incontribuabiliteit, yr., vrijdom van
belasting.
Incontreeren, (Ital.). Gelegenheid of
middel vinden, samentreffen ; Incontro,
m., toevallige gelegenheid, vooral voor
den afzet van koopwaren.
Incontriet, (Lat.). Niet berouwhebbend.
In contumaciam condemneeren, (Lat.).
Bij verstek veroordeelen. Zie Contumacia.
Inconvenant, (Fr.), Inconvenient, (Lat.).
Onwelvoegelijk, ongepast ; Inconvenient,
m. (Fr. ; spr.: einkonveenian), zwarigheid,
last, hinder ; Inconvenientie, yr., onwelvoegelijkheid, ongepastheid, onbehoorlijkheid.
Inconversabel. Ongezellig, niet geschikt
voor den omgang.
Inconvertible, (Fr.). Onverwisselbaar,
niet te converteeren ; onbekeerbaar; Inconvertibiliteit, onconverteerbaarheid,
onbekeerbaarheid. Zie Conversie.
Inconvincibel, (Lat.). Niet te overtuigen.
Incopolitus, m. Geestelijke die kloostergoederen admini
streert en de renten
er van in ontvangst neemt.
Incorporalia, mrv. (Lat.). Afgetrokken
begrippen; Incorporaliteit, vr., onlichamelijkheid, stoffeloosheid.
Incorporatie, yr. (Lat.). Inlijving;
menschwording van C. ; vermenging van
droge stoffen met vloeistoffen bij het
bereiden van pillen en pleisters; In corpore, gezamenlijk; Incorporeeren, inlijven.
Incorrect, (Lat.). Onnauwkeurig, gebrekkig, onbehoorlijk ; Incorrectheid, yr.,

Inculpaat

onnauwkeurigheid, onbehoorlijkheid ; Incorrectie, yr., slordigheid ; Incorrigibel,
onverbeterlijk ; Incorrigibiliteit, vr., onverbeterlijkheid.
Incorrupt, (Lat.). Onbedorven, zuiver ;
Incorruptibel, niet voor bederf vatbaar,
onomkoopbaar; Incorruptibiliteit, vr.,
onvatbaarheid voor bederf, onomkoopbaarheid; Incorrupticolae, mrv., monophysiten die beweren dat het lichaam
van Christus niet voor bederf vatbaar is;
Incorruptie, vr., onbedorvenheid; Incorruptief, onvergankelijk.
Incourant. Niet gangbaar; Incourante
fondsen, mrv., effecten die niet op de
officieele beursnoteering voorkomen.
Incrassantia, mrv. (Lat.). Verdikkende
geneesmiddelen ; Incrassatie, vr., verdikking, verdichting ; Incrasseeren, verdikken (vooral van het bloed).
Incredibel, (Lat.). Ongelooflijk ; Incredibiliteit, yr., ongelooflijkheid ; Incredu=
liteit, vr., ongeloovigheid; Incredulus,
m., ongeloovige.
Incremabel. Onverbrandbaar. Zie Crematie.
Incrementum, o. (Lat.). Wasdom, aangroeiing, toeneming; toeneming eener
veranderlijke grootheid.
Increpatie, yr. (Lat.). Het schelden,
smaden ; Increpeeren, schelden, smaden.
Incresceeren, (Lat.). Aan- of ingroeien,
toenemen.
Incriminatie, yr. Beschuldiging ; Incrimineeren, van een misdaad beschuldigen, als een fout aanrekenen.
Incroyable, (Fr.; spr.: eincroajable).
Ongelooflijk ; modegek tijdens het Directoire (z. a.).
lncrustaat, o. (Lat.). Wat met een
korst bedekt is, lichaam dat met een
kalkachtige laag overtrokken is ; Incrustatie, yr., het omringen met een kalkachtige korst, ketelsteen; Incrusteeren,
met zulk een korst bedekken (door de
eigenschap die het water van sommige
bronnen heeft om zulk een neerslag te
vormen op voorwerpen die in die bronnen
gelegd worden).
Incubatie, yr. (Lat.). Het uitbroeden;
slaap in tempels voor waarzegging of
genezing eener ziekte ; nachtmerrie; trapsgewijze ontwikkeling eener ziekte ; Incubus, m., bijslaper, nachtduivel, knapenschender, kabouter, drukking op het hart
gedurende den nacht.
Inculcatie, yr. (Lat.). Inprenting ; in de
Catholieke kerk de toediening van verscheidene geestelijke wijdingen op denzelfden dag ; Inculceeren, inprenten.
Inculpaat, m. Beschuldigde, aangeklaagde ; Inculpabel, schuldeloos ; Incul-

Incumbent
pant, m., beschuldiger, aanklager ; Inculpata tutela, yr., noodweer; Inculpatie,
yr., beschuldiging, aanklacht; Inculpeeren,
beschuldigen, aanklagen, betichten.
Incumbent, (Lat.). Liggend op ; Incumbent, (Eng.), persoon die op het oogenblik in het bezit is eener prebende of
van een ambt ; Incumbentie, yr., verplichting ; Incumbeeren, liggen, rusten op.
Incunabel, yr. (mrv. Incunabula).
Windsel, wieg ; boek dat tusschen 1423
en 1536 gedrukt is (wiegedruk) ; ab incunabulis, van de wieg of aan.
Incurabel, (Lat.). Ongeneeslijk ; Incurabiliteit, yr., ongeneeslijkheid.
Incuratie, yr. Begeving van een predikants- of pastoorsplaats ; Incuratus,
m., pastoor.
In curia, (Lat.). Op het raadhuis, in
bet gerechtshof.
Incuria, yr. (Lat.). Zorgeloosheid, achteloosheid.
Incuriositeit, yr. Gebrek aan weetgierigheid.
Incursie, yr. (Lat.). Strooptocht, inval;
Incurseeren, een inval doen ; Incursus,
m., inval.
Incurvatie, yr. (Lat.). Kromming ; Incurveeren, krommen ; Incurvifolisch,
met naar binnen gekromde bladeren.
I. N. D. = In nomine Del of Domini,
(Lat.). In den naam Gods of des
Heeren.
Ind. of Indicat. = Indicativus, (Lat.).
Aantoonende wijs.
Indagabel, (Lat.). Wat onderzocht, nagevorscht kan worden ; Indagatie, yr.,
navorsching, opsporing; Indageeren,
onderzoeken, opsporen, navorschen ; Indago, yr., navorsching, insluiting, omheining, verkiezing tot het benoemen van
een pre!aat.
Indebite, (Lat.). Onbevoegd ; Indebiti
condictio, yr., terugvordering van een
ten onrechte betaalde som ; — solutio, betaling van iets dat men niet schuldig is
en die dus teruggeeischt worden kan;
Indebitum, o., wat men niet schuldig is.
Indecent, (Lat.). Onbetamelijk, onhebbelijk, oneerbaar ; lndecentie, vr., onbetamelijkheid.
Indechiffrable, (Fr. ; spr. : eindeesfiefrable). Niet te ontcijferen.
Indecimabel. Tiendvrij.
Indecis, (Lat.). Onbeslist, besluiteloos ;
Indecisa res, onbesliste zaak ; Indecisle,
y r., onbeslistheid, besluiteloosheid; Indecisief, niet beslissend.
Indeclinabel, (Lat.). Onverbuigbaar.
Indecomposabel. Onontbindbaar.
Indecorum, o. Het tegenovergestelde
van Decorum (z. a.).
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Indeed, (Eng. ; spr.: indied). Inderdaad,
werkelijk.
Indefatigatie, yr. (Lat.). Onvermoeibaarheid.
Indefect, (Lat.). Zonder gebreken, volledig ; Indefectibel, onfeilbaar, onvergankelijk ; Indefectibiliteit, yr., onvergankelijkheid ; In defectu, in gebreke,
door verzuim ; In defectu pecceeren,
door verzuim of te weinig doen zondigen.
Indefensabel en Indefensibel. Onverdedigbaar, onhoudbaar ; Indefensus, (Lat.),
onverdedigd wegens gemis van rechtsbijstand.
Indefinibel, (Lat.). Niet nauwkeurig te
bepalen, onverklaarbaar, raadselachtig ;
Indefinite, onbepaald, onduidelijk ; Indefinita. Zie Pronomina.
Indelebilis, (Lat.). Onverdelgbaar, onuitwischbaar ; Indelibiliteit, yr., onuitwischbaarheid.
Indelicaat. Onkiesch, niet nauwgezet ;
niet fijn gevoelig; oneerlijk; Indólicatesse,
(Fr.), onkieschheid, gebrek aan fijn gevoel,
oneerlijkheid.
Idemnisatie, yr. (Fr.) indemnisation,
(Eng.) indemnification, (D.) Entschlidigung,
(Ital.) indennizzo, (Sp.) indemnizaciôn.
Schadeloosstelling ; Indemniseeren, schadeloos -stellen, (Fr.) indemniser, (Eng.) to
indemnify, (D.) entschadigen, (Ital.) indennizzare, (Sp.) indemnizar, Indernniteit,
yr. (Fr.) indemnity, (Eng.) indemnity, (D.)
Schadenersatz, (Ital.) risarcimento, (Sp.)
risarcimiento, schadevergoeding ; Bill of
Indemnity, (Eng.), wetsontwerp waarbij
het parlement een eigenmachtige handeling
der ministers voor gerechtvaardigd verklaart.
Indemonstrabel, (Lat.). Onaantoonbaar,
onbewijsbaar.
Indeniabel. Onloochenbaar.
Indenization, (Eng.; spr.: indentzeesjun).
Naturalisatie ; Indenizeeren, naturaliseeren.
Indenteeren. Uittanden.
Indenture, (Eng.). Geschrift dat een
contract bevat.
In Deo consilium, (Lat.). Bij God is raad.
Indópendance, vr. (Fr. ; spr. : eindeepandans). 0 na fhank el ij k h ei d ; — beige,
Belgische onafhankelijkheid (naam van
een groot te Brussel verschijnend dagblad) ; Independent, onafhankelijk ; Independenten, onafhankelijken van de
Engelsche staatskerk, staatkundige partij
in Engeland in de r-ide eeuw ; Independentisme, o., het streven naar onafhankelijkheid ; Independentie, yr., onafhankelijkheid.
Indeplorabel, (Lat.). Niet bejammerenswaardig.

In deposito
In deposito, (Lat.). In bewaring (Zie
Depositum); in — judiciali, in gerechtelijke
bewaring.
Indepravaat, (Lat.). Onverdorven.
Indeprecabel, (Lat.). Onverbiddelijk.
Indescript, (Lat.). Onbeschreven ; Indescriptibel, onbeschrijfelijk.
Indesinent, (Lat.). Onophoudelijk.
Indestructibel, (Lat.). Onverwoestbaar;
Indestructibiliteit, yr., onverwoestbaarheid.
Indeterminabel, (Lat.). Onbepaalbaar;
Indeterminabiliteit, onbepaalbaarheid ;
Indeterminatie, yr., onbepaaldheid, besluiteloosheid ; Indeterminatief, niet
bepalend; Indeterminisme, o., leer van
de volstrekte vrijheid van den menschelijken wil, het tegenovergestelde van
Determinisme (z. a.) ; Indeterminist, m.,
aanhanger dier leer.
Indevoot, (Lat.). Niet vroom ; Indevotie,
yr., gebrek aan vroomheid.
Index, m. (Lat.). Wijsvinger ; bladwijzer, inhoudsopgave ; lijst van door den
paus verboden boeken ; Congregatie van
den Index, yr., een door paus Sixtus V
ingesteld collegie van geestelijken dat
belast is met het onderzoek van
boeken, enz.; Index librorum prohibiu
torum, lijst der door den paus verboden
boeken.
Indexteriteit, vr. Onhandigheid.
Indiaan, m. Oorspronkelijke bewoner
van Amerika
Indianiet, o. Oostindische delfstof.
Indicaat, o. (Lat.). Het aangewezene,
aangeduide; Indicans, m., aanwijzer, aanwijzing; Indicateur, m. (Fr.), wegwijzer,
reiswijzer, spoorboekje, spanningmeter;
Indicativus, m., aantoonende wijs ; Indicatie, vr., aanduiding, aanwijzing; Indicia,
mrv., kenteekenen, kenmerken, redenen
tot verdenking; — jacti, aanwijzingen dat
een misdaad is gepleegd; — proxima, voor
de hand liggende redenen tot verdenking;
— remota, ver afliggende aanwijzigingen;
Indiceeren, aanwijzen, aanduiden, aangeven; Indicium, o. (Lat.), Indice, m.
(Fr.), kenmerk, vingerwijzing (vooral in
het kaartspel).
Indicoliet, m. (Lat.-Gr.). Blauwe toermalijn, Braziliaansche saffier.
Indicta causa, (Lat.). Zaak waarin
geen verhoor plaats heeft gehad; zonder
toegestane verdediging.
Indictie, vr., Indictio, vr. (Lat.). Uitschrijving of bijeenroeping eener kerkvergadering ; kerkelijk voorschrift ; tijdvak
van vijftien jaar in de tijdrekening.
Indictment, (Eng.). Schriftelijke aanklacht wegens misdaad die bij een jury
ingediend wordt.
BAALE, Handboek.
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Indiscerptus

Indiculum, o., Indiculus, m. (Lat.).
Klein register ; schriftelijk bevel.
Indicum in tabulis of tabulatum,
(Lat.). Indigo in tabletten.
Indienne, yr. (Fr.; spr. : eindiaine). Fijne
Indische katoenen stof, sits.
Indifference, yr. (Fr. ; spr.: eindiefeerans). Onverschilligheid, lauwheid ; Indifferent, onverschillig, in de scheikunde
wordt het gezegd van stoffen die geen
neiging vertoonen om zich met andere
stoffen te verbinden ; Indifferentisme,
o., onverschilligheid in geloofszaken ; Indifferentist, m., onverschillige in geloofszaken ; Indifferentiepunt, o., punt tusschen twee tegenovergestelde polen waarop zij elkander neutraliseeren.
Indlg. = Indigo.
Indigeen, (Lat.). In een land geboren ;
Indigena, m. (mrv. Indigenae), inboorling,
inlander ; Indigenaat, o., voorrecht der
inboorlingen; Indigenelteit, yr., hoedanigheid van inboorling ; Indigenen =
Indigenae.
Indigent, (Lat.). Behoeftig ; Indigentie,
vr., behoeftigheid, gebrek.
Indigest, (Lat.). Moeilijk of zwaar te
verteren ; ondoordacht, verward, ongenietbaar ; Indigestibel, onverteerbaar ;
Indigestie, yr., slechte spijsvertering.
Indigetes, mrv. (Lat.). Inheemsche beschermgoden.
Indigitamenta, mrv. Feestkalender der
priesters in het Rome der oudheid.
Indigitatie, yr. (Lat.). Vingerwijzing ;
Indiglteeren, met den vinger aanwijzen,
een vingerwijzing geven.
Indignatie, vr. (Lat.). Verontwaardiging;
Indignatoritis musculus, m., buitenste
der vier rechte oogspieren ; Indigneeren,
verontwaardiging opwekken, gramstorig
maken ; Indigniteit, vr., onwaardigheid,
schandelijkheid, onbevoegdheid om te
erven.
Indigo, yr. (Sp., van het Latijn indicus
color). Kleurstof die dient om blauw te
verven ; plant die deze kleurstof levert;
Indigogeen, o., hoofdbestanddeel van indigo ; Indigoterie, yr., indigoplantage,
indigofabriek ; Indigotine, yr., zuivere indigokleurstof.
Indirect, (Lat.). Zijdelingsch, bedekt;
Indirecte belastingen, mrv., (Fr.) contributions indirectes, (Eng.) indirect taxes,
(Ital.) imposte indirette, (D.) indirekte Steuern, (Sp.) contribuciones indirectas, belastingen die niet rechtstreeks van den verbruiker maar van de koopwaren en fabrikaten geheven worden, b.v. rechten
op den in- en uitvoer, accijnzen.
Indiscernibel. Niet te onderscheiden.
Indiscerptus, (Lat.). Niet verscheurd.
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Indiscipline
Indiscipline, yr. (Fr.). Tuchteloosheid,
bandeloosheid ; Indisciplinabel, niet aan
tucht te gewennen, onbuigzaam, onhandelbaar.
Indiscreet, (Lat.). Onbescheiden, onberaden ; praatziek ; Indiscretie, yr., onbescheidenheid, onbezonnenheid, babbelzucht, het vertellen van dingen die men
zwijgen moest.
Indiscriminatie, yr. (Lat.). Gebrek aan
onderscheidingsvermogen, aan oordeel
des onderscheids.
Indiscutabel, (Lat.). Niet te bespreken
of te onderzoeken, onweerlegbaar.
Indispensabel, (Lat.). Onvermijdelijk,
hoog noodig, onmisbaar, onontbeerlijk ;
Indispensabiliteit, yr., onmisbaarheid.
Indisponibel. Waarover niet beschikt
kan worden, wat niet ter beschikking
staat ; Indisponibiliteit, yr., onbeschikbaarheid ; Indisponeeren, wrevelig maken,
ontstemmen; Indispose, (Fr.), ongesteld,
wrevelig, ontstemd ; Indispositie, yr., ongesteldheid, misnoegen.
Indisputabel, (Lat.). Onbetwistbaar.
Indissimulabel, (Lat.). Wat niet te verhelen of te verbergen is.
Indissociabel, (Lat.). Wat niet te scheiden of te ontbinden is.
Indissolubel, (Lat.). Onontbindbaar,
onverbreekbaar; Indissolubiliteit, yr.,
onontbindbaarheid, onverbreekbaarheid.
In distanza, (Ital.). Op verren afstand,
Indistinct, (Lat.). Onduidelijk, moeilijk
te onderscheiden ; Indistinctie, yr., onduidelijkheid.
Individua, (Lat.). ' Zie Individuen; Individualisatie, yr., het in het bijzonder
beschouwen, het op een enkel persoon
of voorwerp overbrengen ; Individualiseeren, afzonderlijk voorstellen, op zich
zelf beschouwen ; Individualisme, o., leer
die de rechten van het individu boven
die der gemeenschap stelt ; Individuali=
teat, yr., eigenaardigheid waardoor een
individu zich van alle andere derzelfde
soort onderscheidt, eigenaardig karakter
van een persoon ; Individueel, afzonderlijk, hoofdelijk, ieder op zich zelven ; Individuen, (mrv. van Individu), afzonderderlijke wezens, eenlingen, enkelingen ;
Individuum = Individu, o., eenling, enkeling, mensch, persoon.
Indivisibel, (Lat.). Ondeelbaar ; Indivisibiliteit, yr., ondeelbaarheid.
Indocile, (Fr.). Ongezeglijk, onleerzaam,
onbuigzaam, onhandelbaar ; Indociliteit,
y r., ongezeglijkheid.
Indogermanen, mrv. Gemeenschappelijke naam voor de volgende volken :
Indiers, Perzen, Grieken, Romeinen, Kelten, Germanen, Slaven en Litthauers ;
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Indogermaansche talen, mrv., talen die
door deze volken gesproken worden.
Indolent, (Lat.). Ongevoelig, pijnloos;
traag, lui, vadsig; Indolentie, yr., ongevoeligheid, traagheid, vadsigheid.
Indoles, yr. (Lat.). Aanleg, talent.
Indomabel, (Lat.). Ontembaar, onbedwingbaar.
Indorsement. Zie Endossement.
In dorso (Ital.), (Fr.) au verso, (Eng.)

at the back, (D.) auf der Riickseite, (Sp.)
al dorso. Op den achterkant van een
wissel.
Indossent, Indosseeren. Zie Endossant, Endosseeren.
Indra, m. Hoogste god der Indiers.
In dubio, (Lat.). In twijfel; Indubitabel, onbetwijfelbaar; Indubitabiliteit,
yr., onbetwijfelbaarheid.
Induciaan, m. Wijsgeer die beweert
dat de ziel reeds voor het lichaam bestaat
en er bij de ontvangenis in gebrachtwordt.
Inducien, Induciae, mrv. (Lat.). Uitstel
voor niet opzettelijk gemaakte schulden.
Induceeren, (Lat.). Leiden in, misleiden;
een gevolgtrekking maken; Inductie, yr.,
verbinding door gevolgtrekkingen, opklimming van de oorzaak tot het gevolg,
van het bijzondere tot het algemeene,
inbrenging der ziel in het lichaam dat bij
de ontvangenis gevormd wordt; het laten
gaan van den electrischen stroom door
een koperdraad die door een zijden draad
geIsoleerd en om een klos gewonden is ;
Inductief, van de oorzaak tot het gevolg,
van het bijzondere tot het algemeene
besluitend ; Inductieve methode, yr.,
wetenschappelijke handelwijze waardoor
van het bijzondere tot het algemeene besloten wordt ; Inductio a priori, besluit
van het algemeene tot het nog algemeenere ; Inductio a posteriori, besluit van
het bijzondere tot het algemeene.
In dulci jubilo, (Lat.). In zoeten jubel,
als vroolijke Frans (leven).
Indulgent, (Lat.). Toegeeflijk, inschikkelijk; Indulgentiaal, wat den aflaat
betreft ; Indulgentie, yr., toegeeflijkheid,
inschikkelijkheid, aflaat; Indulgentiae
dies, m., aflaatdag (Witte Donderdag);
Indulgentia principis, vr., begenadiging
door een vorst ; Indulgentiebrieven,
aflaatbrieven; Indulgeeren, toegeven, door
de vingers zien ; Indult, m., pauselijke
vergunning om in strijd met den regel
prebenden te vergeven of te bezitten,
uitstel van. betaling, mis, jaarmarkt; Indulto, m. (Sp.), invoerrecht dat eertijds
in Spanje van waren uit Amerika geheven
werd.
Indumentum, o. (Lat.). Overtrek, kleedij;
bovenhuid.

In duodecimo
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In duodecimo. Zie Duodecimo.
Induplicatief, (Fr.). Naar binnen ombuigend.
In duplo, (Lat.). Dubbel.
Indurabel. Niet duurzaam.
Induratie en Induratio, yr. Verharding ;
-- cordis, verh. van het hart; — glandulae thyreoldeae, verh. der schildklier ;
—. hepatis, verh. der lever; — intestini
recti, verh. van den endeldarm ; — intestinorum, verh. der ingewanden ; — lienis,
verh. der milt; --- oesophagi, verh. van
den slokdarm; — pancreatis, verh. der
alvleeschklier ; — pulmonum, verh. der
longen ; — renum, verh. der nieren ; — telae
cellulosae, verh. van het cellenweefsel ;
— testiculi, verh. der teelballen ; -- vesicae
urinariae, verh. der waterblaas ; -- viscerum abdominalium, verharding der ingewanden in het onderlijf ; Induresceeren, hard worden ; lndurescent, hard
wordend.
In durius of in pejus, (Lat.). Op een
zwaardere straf.
Indusium, o. (Lat.). Vrouwenkleedingstuk ongeveer met een blouse overeenkomende.
Industrialiseeren. Tot een tak van
nijverheid maken ; Industrialisme, o.,
stelsel volgens hetwelk de nijverheid de
hoofdzaak in de maatschappij is, geldmakerij, winstbejag; Industrie, yr., nijverheid, volksvlijt ; Industrieel, wat de
nijverheid betreft, als znw. nijvere, fabrikant; Industrieridder (Fr. chevalier d'industrie), m., oplichter, fortuinzoeker ; Industrieschool, yr., ambachtsschool; Industriesysteem, o., het stelsel van den
Schot Adam Smith, volgens hetwelk vlijt
en spaarzaamheid de bron der yolkswelvaart zijn; Industrieus, werkzaam,
vindingrijk.
Induut, m. Misdienaar in een koorkleed;
Induvien, mrv. (Lat.), kleederen.
Inebriatie, yr. (Lat.). Beschonkenheid,
bedwelming; Inebrieeren, dronken maken,
bedwelmen.
Inedita, mrv. (Lat.). Onuitgegeven geschriften.
lneffabel, (Lat.). Onuitsprekelijk ; Ineffabiliteit, vr., onuitsprekelijkheid.
Ineffacable, (Fr.). Onuitwischbaar.
In effectu, (Lat.). Inderdaad, werkelijk.
Ineffectief, (Fr.). Zonder uitwerking.
Inefficace, (Fr.). Niet doeltreffend.
In effigie, (Lat.). In beeltenis; de veroordeelde die niet in handen der justitie
was werd vroeger soms in effigie verbrand of opgehangen, d. w. z. men deed
het een op hem gelijkende pop of beeld.
Ineffugibel, (Lat.). Waaraan men niet
ontkomen kan, onvermijdelijk.

Inexigibie
Inegaal, (Fr.). Ongelijk ; Inegaliteit,
vr., ongelijkheid.
Inelegant, (Lat.). Niet sierlijk, smakeloos ; Inelegantie, yr., gebrek aan sierlijkheid, smakeloosheid.
Ineligibel, (Fr.). Niet verkiesbaar ; Ineligibiliteit, yr., onverkiesbaarheid.
Ineloquent, (Lat.). Niet welsprekend.
Inept, (Lat.). Ongerijmd, onnoozel,
dwaas ; plat ; Ineptiae, mrv., ongerijmdheden, platte gezegden; Ineptitudo Iibelli, yr., onbehoorlijke vorm van een
geschrift ; Ineptus libellus, m., onbehoorlijk geschrift.
Inepuisable, (Fr.; spr.: ieneepwiezable).
Onuitputtelijk.
Inermis, (Lat.). Ongewapend, weerloos.
In errore, (Lat.). In dwaling. Zie Error.
Iners, (Lat.). Traag, log, werkeloos ;
Inertie, yr., traagheid, eigenschap der
lichamen waardoor zij zelven de beweging
of den toestand van rust waarin zij zich
bevinden niet kunnen wijzigen, neiging
der stof om in een beweging of toestand
van rust te volharden.
Ineruditus, (Lat.). Niet geleerd; Ineruditie, yr., gebrek aan geleerdheid.
Ines of Inez, yr. (Sp.) = Agnes.
Inescatie, yr. (Lat.). Aanlokking; Inesceere n, aanlokken.
In esse, (Lat.). In denzelfden toestand
als te voren ; In zijn esse zijn, opgeruimd,
op zijn dreef zijn, zich zeer wel bevinden.
In essentiali. In hoofdzaak.
Inessentieel. Onwezenlijk.
Inestimabel. Zie Inaestimabel.
Ineuphonie, yr. (Lat.-Gr.). Onwelluidendheid; Ineuphonisch, niet welluidend.
In eventum, (Lat.). Als het geval zich
voordoet, ingeval.
Inevident, (Lat.). Onduidelijk ; Inevidentie, vr., onduidelijkheid.
Inevitabel, (Lat.). Onvermijdelijk ; Inevitabiliteit, yr., onvermijdelijkheid.
Inexact, (Fr.). Onnauwkeurig; onjuist ;
onachtzaam; Inexactitude, yr., onnauwkeurigheid, gebrek aan stiptheid.
Inexaminaat. Niet geexamineerd, niet
onderzocht.
In excessu, (Lat.). Bovenmatig, overdreven ; In excessu pecceeren, door
overdrijving zondigen, in een zaak te
veel doen.
inexcitabel, (Lat.). Niet vatbaar voor
opwekking.
Inexcusabel, (Lat.). Niet te verontschuldigen, onverschoonbaar.
Inexecutable, (Fr.). Onuitvoerbaar.
Inexempt. Niet vrijgesteld, niet uitgezonderd.
Inexhaust, (Lat.). Niet uitgeput.
Inexigibie, (Fr.). Niet invorderbaar ;

Inexistent
Inexigibiliteit, yr., niet-invorderbaarheid.
Inexistent, (Lat.). Niet aanwezig, niet
voorhanden, niet bestaande; Inexistentie,
yr., het niet voorhanden zijn, het niet
bestaan.
Inexorabel, (Lat.). Onverbiddelijk.
In expensas condemneeren, (Lat.). In
de kosten veroordeelen.
Inexperientie, yr. (Lat.). Onervarenheid, gebrek aan ondervinding; Inexpertus, (Lat.), onervaren.
Inexpiabel, (Lat.). Waarvoor geen boete
gedaan worden kan ; door geen boete uit
te delgen.
Inexplicabel, (Lat.). Onverklaarbaar.
Inexplorabel, (Lat.). Niet te onderzoeken of te doorvorschen, onnaspeurlijk.
Inexplosible, (Fr.). Onontplofbaar.
Inexpressibel, Inexprimable, (Fr.).
Wat niet uitgedrukt kan warden, onuitsprekelijk ; Inexpressibles, mrv. (Eng.)
broek, pantalon.
Inexpugnabel, (Lat.). Onneembaar.
Inexstinguibel, (Lat.). Onbluschbaar,
onleschbaar, onbedaarlijk.
lnexstirpabel, (Lat.). Onuitroeibaar,
onverdelgbaar.
Inexsuperabel. Onoverwinnelijk ; onovertreffelijk.
Inextensible, (Fr.). Onrekbaar.
In extenso, (Lat.). Uitvoerig.
Inextinguibel = Inexstinguibel.
In extremis (momentis), (Lat.). Op
het uiterste.
Inextricabel, (Lat.). Onontwarbaar.
Inez. Zie Ines.
Inf. = Infusum, (Lat.). Het opgegotene ;
= Infinitivus; = Infunde, (Lat.) giet op.
Infaam, (Lat.). Eerloos ; schandelijk ;
afschuwelijk; snood; Infamant, onteerend;
Infamatie, vr., onteering, eerloosverklaring ; Infamia, yr., eerloosheid, schande;
Infamiae abolitio (Zie Abolitio); Infamia notatus, m., eerloosverklaarde ; Infamie, vr. (Fr.), eerloosheid, schande,
schanddaad, snoodheid ; Infameeren, eerloos verklaren, te schande maken.
Infaceet, (Lat.). Niet geestig, niet fatsoenlijk.
In faciem, (Lat.). In het aangezicht.
In facto, (Lat.). In of op de daad; werkelijk.
Infacund, (Lat.). Niet bespraakt.
Infallibel, (Fr. infaillible). Onfeilbaar;
Infallibilisme, o., leer van de onfeilbaarheid van den paus; Infallibilist, m., aanhanger dier leer; Infallibiliteit, yr., onfeilbaarheid.
Infans, (Lat.). Kind dat nog niet praten
kan, kind beneden den leeftijd van zeven
jaar; Infant (Sp. Infante), m., zoon van
een koning van Spanje of van Portugal,
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Infer'
behalve de troonopvolger of kroonprins ;
Infant, (Eng.), minderjarig, remand beneden 21 jaar; Infantado, m. (Sp.), gebied
dat aan een infant of infante voor levensonderhoud toegewezen is ; Infantadoschaap, o., soort van merinoschaap ; Infantagien, mrv., jaargelden der koningskinderen in Spanje ; Infantatio, vr., het
toedienen van melk en honig aan de
doopelingen. in de oudste Christelijke kerk
als teeken der wedergeboorte ; Infante
(Sp. Infanta), yr., Spaansche of Portugeesche prinses; Infanterie, yr. (Fr.),
voetvolk ; Infanterist, m., soldaat te voet;
Infantia, yr. (Lat.), kinderlijke leeftijd,
leeftijd beneden 7 jaren ; Infanticida,
m. en yr. (Lat.), kindermoordenaar, kindermoordenares ; Infanticidium, o., kindermoord ; Infantiel, wat kinderen betreft ; Infantiles dentes, mrv., melktanden ; Infants' schools, mrv. (Eng.;
spr. : infentskoels), kleinkinderscholen.
Inf. aq. bull = Infunde aquam bullientem of Infundatur aqua bulliens,
(Lat.). Er worde kokend water bij gegoten.
Inf. aq. ferv. = Infunde aquam fervidam of Infundatur aqua fervida, (Lat.).
Er worde heet water bij gegoten.
Infarct(us), m. (Lat.). Verstopping in
het onderlijf door het hard worden van
drek ; — abdominalis, verstopping in het
onderlijf ; — pulmonum, verstopping in
de longen.
Infatigab el, (Lat.). Onvermoeibaar ;
Infatigabiliteit, yr., onvermoeibaarheid.
Infatuatie, yr. (Lat.). Belachelijke inbeelding, dwaze voorliefde ; eigenwaan.
Infaustus, (Lat.). Onheilspellend, onzalig, geen zegen aanbrengend.
In favorem, (Lat.). Ten gunste; In
favorem prolis of prolium, ten gunste
der kinderen of nakomelingen.
Infect, (Fr.). Besmet, verpest, stinkend;
walgelijk, schandelijk ; Infectieus, besmettend, verpestend, aanstekelijk ; Infectie, vr., besmetting, verpesting, aanstekelijkheid; Infecteeren, besmetten, verpesten, aansteken, Zie Inficeerbaar.
Infel, Inful, Infula, yr. (Lat.). Bisschopsmuts ; ouderwetsch hoofdsieraad der
priesters dat uit een witten wollen band
om het voorhoofd bestond.
Infeliciteit, yr. (Lat.). Rampzaligheid ;
Infeliciter, ongelukkigerwijze.
Inferax. Onvruchtbaar.
Inferaxillair. Onder de oksels.
Infereeren, (Lat.). Bijdragen, aanbrengen als inleg of huwelijksgoed; een gevolgtrekking maken.
Inferi, mrv. (Lat.). De onderwereld ;
degenen die in de onderwereld zijn, af-

Inferieur
gestorvenen; Inferien, mrv., offers voor
de overledenen.
Inferieur, m. (Fr.), Inferior, (Lat.).
Lager ; ondergeschikt; Inferioris conditionis, van lageren stand, van mindere
qualiteit ; Inferioriteit, yr., ondergeschiktheid, minderheid, minderwaardigheid,
lagere stand, mindere qualiteit; Inferior
judex, m., lagere rechter ; Inferius testamentum, o., laatste, uiterste wil.
Infernaal, (Lat.). Helsch, duivelsch, wat
de onderwereld betreft; Infernales, mrv.,
loochenaars der hel en van de nederdaling
van C. in de hel (sekte in de the eeuw);
Infernalis lapis, helsche steen ; Inf ernaliteit, vr., helschheid, duivelsche snoodheid; Inferno, (Ital.), hel (gedeelte van
de Divina Commedia).
Infertiel, (Lat.). Onvruchtbaar ; Infertiliteit, vr., onvruchtbaarheid.
Infervesceeren, (Lat.). Zich verhitten.
Infestatie, vr. (Lat.). Het onveilig maken,
Infesteeren,
onveilig
verontrusting;
maken, veiontrusten.
Infeudatie, yr. Beleening ; Infeudeeren,
beleenen.
Infibulatie, yr. (Lat.). Het in een ring
brengen van het mannelijk lid ter voorkoming van zelfbesmetting ; Infibuleeren,
in een ring brengen.
Inficeerbaar, (Lat.). Vatbaar voor besmetting ; Infi geeren, besmetten, verpesten.
Infideel, (Lat.). Ontrouw, trouweloos;
Infideles, mrv., ongeloovigen ; Infidelitelt, yr., ontrouw, trouweloosheid, trouwbreuk.
In fidem, (Lat.). Tot bekrachtiging.
Infigeeren, (Lat.). Inprenten.
Infiltratie, yr. Doorzijging, doorsijpeling, langzame indringing ; Infiltreeren,
doorzijgen, doorsijpelen.
Infimeeren, (Lat.). Verlagen; Infimus,
m., onderste, laagste, geringste.
In fine, (Lat.). Aan het einde, slot.
Infiniteit, yr. (Lat.). Oneindigheid, onbegrensdheid, onbepaaldheid, groote menigte ; Infinitesimaal, tot in het oneindige
loopend, oneindig klein ; Infinitesimaalrekening, yr., het rekenen met oneindig
kleine grootheden, ook Analysis infinitorum genoemd (Zie Differentiaal en
Integraal); Infinitivus, m., onbepaalde
wijs ; Infinitovisme, o., stelsel van ineenschakeling, evolutietheorie (z. a.); Infinitum, o., het oneindige, onbegrensde,
onbepaalde.
Infirm, (Lat.). Gebrekkig, krachteloos;
infirmaria, vr. (Zie Infirmerie); Infirmatief, vernietigend, ongeldig verklarend ;
Infirmeeren, krachteloos maken, ongeldig
verklaren; Infirmerie, yr. (Fr.), zieken-
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huis, hospitaal, ziekenzaal in kloosters en
kostscholen;
kostscholen Infirmier, m. (Fr.; spr.: einfi ermjee), ziekenverpleger ; Infirmiére, yr.
(Fr.), ziekenverpleegster ; Infirmieri, mrv.
(Ital.), geestelijke krankenbezoekers ; Infirmiteit, yr. (Fr.), Inermitas, yr. (Lat.),
gebrekkigheid, zwakte, krachteloosheid.
Infitiatie, yr. (Lat.). Loochening, ontkenning ; Infitiator, m., loochenaar ; Infitieeren, loochenen.
In flagranti, (Lat.). Op heeterdaad. Zie
Flagrant.
Inflammabel, (Lat.). Ontbrandbaar, vatbaar voor ontsteking; Inflammabilia,
mrv., ontbrandbare dingen - Inflammabiliteit, yr., ontbrandbaarheid, vatbaarheid voor ontsteking; Inflammatie, yr.,
ontbranding, ontsteking; Inflammatorisch,
ontbrandend, ontsteking veroorzakend;
Inflammeeren, ontbranden, sterk verhitten ontsteken.
Infiatae glandulae, mrv. (Lat.). Opgezwollen klieren ; Inflatilia, mrv., blaasinstrumenten; Inflatio, yr. en Inflatie,
yr., opblazing, opzwelling van het lichaam
door winden ; Inflatio abdominis opzwelling van het onderlijf ; — paroticium,
opzwelling der oorklieren ; — ventriculi,
opzetting der maag; Inflatus, m., ingeving,
inspiratie (z. a.).
Inflecteeren, (Lat.). Buigen ; verbuigen ;
een klinker lang maken, met omgebogen
toonteeken (accent circonflexe) voorzien;
Inflexibel, onbuigzaam, halsstarrig, onverbiddelijk ; Inflexibiliteit, yr., onbuigzaamheid; Inflexie, yr., buiging, afwijking der
lichtstralen, stembuiging, klankverschuiving ; Inflexioscoop, o. (Lat.-Gr.), toestel
om de breking der lichtstralen aanschouwelijk voor to stellen ; Inflexipedisch,
met naar binnen gebogen voeten.
Inflictie, yr. (Lat.). Oplegging van straf,
tenuitvoerlegging van een vonnis ; Infligeeren, straf opleggen en ten uitvoer
leggen.
Inflorescentie, yr. Bloei ; Infloresceeren, in bloei komen ; In floribus, in bloei,
in goeden doen.
lnflueeren. Invloed hebben op; Influenceeren, invloed uitoefenen; Influentie,
yr. (Lat.), invloed, inwerking; Influenza,
yr. kwaadaardige griep ; Influxie, yr. =
Influxus;
I
nfluxionist,
m., aanhanger
van het influxionisme ; Influxionisme, o.,
leer van den invloed dien ziel en lichaam
wederkeerig op elkander uitoefenen ; Influxus, m., invloed.
Infodeeren, (Lat.). In- en uitgraven.
Infoliatuur, vr. Bladversiering, lofwerk;
Infolieeren, met bladen voorzien, met
onbeschreven papier doorschieten.
In folio, (Lat.). Formaat waarin een
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vel druks in tweeen verdeeld is ; Een
gek in folio, iemand die zich zeer dwaas
aanstelt.
In folle, (Lat.). Eig. in den zak ; voetstoots d. i. ongeteld en ongewogen.
Inform, (Lat.). Vormloos, wanstaltig.
In forma, (Lat.). In den vorm ; In forma
consueta, in den gewonen of gebruikelijken vorm ; In forma patente, door afkondiging, door aanplakking ; In forma
pauperis, voor onvermogenden, kosteloos,
om Gods wil ; In forma probante, in bewijzenden, rechtsgeldigen vorm.
Informaat of Informativum, o. Ingewonnen inlichting, advies in rechten ; Informatie, vr. (Lat.), (Fr.) information,
renseignement, (Eng.) information, inquiry,
(D.) Auskunft, Erkundigung, (Ital.) inf ormazioni, (Sp.) informes, inlichting, het
inwinnen van inlichtingen ; Informatiebureau, o., inrichting die inlichtingen verstrekt omtrent personen en zaken ; Informatieproces, 0., onderzoek naar de leefen denkwijze van een benoemden of
verkozen bisschop ; Informator, m., onderwijzer, huisonderwijzer ; Informatrix,
yr., onderwijzeres ; Informeeren, (Fr.)
prendre, fournir des renseignements, (Eng.)

to inquire, to give information, (D.) Auskunft einholen, erteilen, (Ital.) prender informazioni, dar informazioni, (Sp.), tomar
informes, dar informes, inlichtingen inwinnen, inlichtingen verstrekken, kennis
geven.
Informaliteit, yr. Verwaarloozing van
een voorgeschreven vorm.
Informiteit, yr. (Lat.). Wanstaltigheid,
vormeloosheid.
In foro, (Lat.). Voor of in het gerecht ;
In foro conscientiae, voor den inwendigen rechter, voor het geweten.
Infortiatum, o. Tweede deel der Digesta (Boek 24-38). Zie Corpus juris.
Infortuna, yr. In de sterrenwichelarij
een stand der planeten die ongeluk voorspelt; Infortunium, o. (Lat.), ongeluk.
Infossie, vr. (Lat.). Ingraving.
Infra, (Lat.). Onder, beneden.
Infractie, yr. (Lat.). Breking ; inbreuk ;
overtreding eener wet ; Infractor, m.,
overtreder eener wet, eedbreker.
Infragiel, (Lat.). Onbreekbaar.
Infralapsariers. Zie Sublapsariers.
Inframundaan. Wat de onderwereld
betreft.
Infrangibel, (Lat.). Wat niet gebroken
kan worden; Infrangibiliteit, yr., onbreekbaarheid.
In fraudem, (Lat.). Om te bedriegen
of te ontduiken ; In fraudem creditorum,
tot nadeel der schuldeischers ; In fraudem
legis,met ontduiking of overtreding der wet.

Ingenieus
Infrenatie, vr. (Lat.). Beteugeling, ternming.
Infrequent, (Lat.). Weinig of in het
geheel niet bezocht, stil, ledig ; Infrequentie, yr., onbezochtheid, leegte.
Infrigidatie, yr. (Lat.). Het afkoelen,
het koudworden ; Infrigideeren, afkoelen,
koud maken.
Infringeeren, (Lat.). Overtreden, schenden van verdragen en wetten.
lnfructueus, (Lat.). Vruchteloos, nutteloos ; Infructuositeit, yr., vruchteloosheid.
Infrugaal. Onmatig ; Infrugaliteit, yr.,
onmatigheid.
Infuceeren, (Lat.). Blanketten ; bedekken, veinzen.
Infuleeren. Den mijter verleenen, tot
bisschop benoemen. Zie Infel.
Infumeeren, (Lat.). Berooken.
Infunde, (Lat.). Giet er bij ; Infundibuliform, trechtervormig ; Infundibulum,
o., trechter ; Infundeeren, in- of opgieten,
door een trechter laten loopen.
Infungibel. Ondoenlijk ; Infungibilis
res, yr., iets ondoenlijks.
Infuscatie, yr. (Lat.). Zwartmaking,
verduistering ; Infusceeren, zwart maken,
verduisteren.
Infusie, yr. (Lat.). Ingieting, opgieting;
besprenkeling, bevochtiging ; Infusiediertje, o., diertje dat alleen door den
microscoop zichtbaar is ; Infusoria, mrv.,
infusiediertjes ; Infusorisch, door in- of
opgieting ontstaan; Infusorium, o., toestel
voor het opgieten ; Infusum, o. (Lat.),
het in- of opgegotene ; -- calidum, het
warme opgietsel ; — frigidum, koud opgietsel.
In futuram rei memoriam. Zie Ad
futuram — ; In futurum, in de toekomst.
Ingaevones, mrv. (Lat.). Een der drie
door Tacitus genoemde voornaamste
stammen der oude Germanen, bewoners
van de kusten der Noordzee (Friezen,
Chauken, enz.).
Inganno, m. (Ital.), (Fr.) fraude, duperie,
(Eng.) fraud, (D.) Betrug, (Sp.) engano.
Bedrog; Cadenza d'inganno, in de muziek
een afwijking van de modulatie.
Ingeminatie, yr. (Lat.). Herhaling, verdubbeling ; Ingemineeren, herhalen, verdubbelen.
Ingeneratie, yr. (Lat.). Aankweeking ;
Ingenereeren, aankweeken.
In genere, (Lat.). In het algemeen.
Ingenieur, m. (Fr.). Degene die bouwwerken ontwerpt en ze onder zijn toezicht laat uitvoeren ; — geograaf, m.,
degene die topographische opnemingen
doet.
Ingenieus, (Fr.). Vernuftig, schrander,

Ingerenda
scherpzinnig ; Ingeniositeit, yr., vernuftigheid, schranderheid; Ingenium, o. (Lat.),
natuurlijke aanleg, uitstekende geestvermogens, aangeboren geestigheid (Zie Genie); — acutum, schrandere kop; — cafiax,
bekwaam man ; — divinum, goddelijk
(voortreffelijk) verstand; — praecox, vroegrijp verstand ; — stuftidum, domkop ; —
tardum, stompzinnigheid ; Ingenu, (Fr.),
argeloos, ongekunsteld, oprecht ; Ingenue,
yr., rol van argeloos Jong meisje ; Ingenulteit, yr., argeloosheid, eenvoud, oprechtheid, natuurlijkheid.
Ingerenda, mrv. (Lat.). Stoffen die men
in het lichaam kan of wil brengen ; Ingerent, m., medebeschuldiger, medeeischer ; Ingereeren, inbrengen, zich met
iets bemoeien ; Ingesta, mrv., in het
lichaam gebrachte voedingsmiddelen ; Ingestie, yr., het inbrengen van voedingsmiddelen door den mond.
Inglese, m. (Ital.). Engelschman.
In globo, (Lat.). In het geheel.
Inglorieus, (Lat.). Roemloos.
Ingluvies, yr. (Lat.). Krop der vogels ;
pens, smeerbuik; vraatzucht.
In granulis, (Lat.). In korrels.
In gratiam, (Lat.). Ten gunste, ten
believe; Ingratieeren, bemind maken.
Ingratitude, yr. (Fr. ; spr. : einghratietuud). Ondankbaarheid.
Ingravatie, yr. Bezwaring ; Ingravesceeren, zwaar worden ; Ingravideeren,
bezwangeren, zwanger maken.
Ingrediens, o. (Lat.) of Ingredient.
Bestanddeel ; hetgeen in een mengsel van
vloeistoffen, pleisters, zalven, enz. opgelost is.
Ingremiatie, yr. (Lat.). Opneming in
een geestelijk genootschap.
Ingressus, m. (Lat.). Toegang, ingang ;
bijval ; Ingressie, yr., het binnengaan, de
intrede.
Ingrossarius, m. Ingeschreven hypothecaire schuldeischer ; Ingrossatie, yr.,
inschrijving in het register der hypotheken ; ingrossatie-document, o., bewijs
van inschrijving in dat register ; Ingrossator, m., houder van het register der
hypotheken; Ingrossatus = Ingrossarius;
Ingrosseeren, in het register der hypotheken inschrijven.
In grosso, (Ital.), (Fr.) en Bros, (Eng.)

wholesale, (D.) im grossen, im ganzen, (Sp.)
por mayor. In het groot, in zijn geheel.
Inguen, o. (Lat., mrv. Inguina). Lies ;
Inguinaal, wat de lies betreft ; Inguinale break, yr., liesbreuk.
Ingurgitatie, yr. (Lat.). Doorslikking,
doorzwelging ; onmatig eten en drinken;
Ingurgiteeren, doorslikken, doorzwelgen,
met Lange teugen drinken,
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Ingustabel, (Lat.). Ongenietbaar.
Inhabiel, (Lat.). Onbekwaam, onhandig ;
onbevoegd ; Inhabiliteit, vr., onbekwaamheid, onhandigheid, onbevoegdheid ; Inhabilitas testium, onbevoegdheid der getuigen.
Inhabitabel, (Lat.). Onbewoonbaar ;
Inhabitatie, yr., inwoning, bewoning ;
Inhabiteeren, bewonen.
Inhaerent, (Lat.). Onafscheidelijk vexbonden met, behoorend bij, aanklevend ;
Inhaerentie, yr., het onafscheidelijk verbonden zijn ; Inhaereeren, behooren bij,
aankleven, in iets volharden, op iets blijven
staan.
Inhalatie, yr. Inademing ; Inhalatieapparaat, o., toestel voor het inademen
van geneesmiddelen; Inhaler, (Eng. ; spr.:
inheelur), toestel om warme dampen in
de longen te brengen ; Inhaleeren, inademen.
Inharmonisch. Niet welluidend, niet
overeenstemmend.
In herbis, (Lat.). In het gras, nog niet
publiek, verborgen.
Inheritance, (Eng.; spr. : inherritens).
Erfgoed, erfenis ; Inheritor, m. (Lat.),
erfgenaam; Inheritrix, yr., erfgename.
Inhiatie, yr. (Lat.). Het aangapen ; het
opensperren van den mond als teeken
van verbazing ; vurig verlangen.
Inhibeeren, (Lat.). Tegenhouden, beletten, verhinderen, verbieden; Inhibitie,
yr., verbod, het tegengaan ; Inhibitoriales,
(litterae), mrv., brief die een verbod bevat;
Inhibitorisch, verbiedend ; Inhibitorium,
o., verbodsbepaling.
In hoc casu en In hoc passu, (Lat.).
In dit geval.
In hoc signo vinces, (Lat.). In dit
teeken zult gij overwinnen (opschrift, dat,
naar men zegt, aan keizer Constantinus
op een zijner
ijgstochten
kr
naast het beeld
van het kruis verschenen is).
Inhonest, (Lat.). Onteerend, eerloos ;
Inhonesteeren, tot oneer strekken, te
schande maken; Inhonorabel, niet eervol.
In honorem. (Lat.). Ter eere ; In honorem judicii, uit achting voor het gerecht.
Inhonoreeren, (Lat.).Te schande maken.
Inhospitaal, (Lat.). Ongastvrij, onherbergzaam ; Inhospitaliteit, yr., ongastvrijheid, onherbergzaamheid.
Inhumaan, (Lat.). Onmenschelijk ; onbeschaafd ; onbarmhartig ; onvriendelijk.
Inhumanatie, yr. Menschwording van
Christus.
In humanioribus versatus, (Lat.). Bedreven in de fraaie letteren.
Inhumaniteit, yr. (Lat.). Onmenschelijkheid ; onbarmhartigheid ; onvriendelijkheid,
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Inhumatie, yr. (Lat.). Teraardebestelling, begrafenis ; Inhumeeren, ter aarde
bestellen, begraven.
In hypothesi, (Lat.). Met toepassing
op het onderhavige geval.
Inibi, (Lat.). Op die plaats, juist daar.
Inigieten, mrv. (Van Inigo, voornaam
van Loyola) = Jezuleten.
Inimaginabel, (Fr.). Ondenkbaar.
Inimicitia, yr. Vijandschap ; Inimicus,
(Lat.). Vijand.
Inimitabel, (Lat.). Onnavolgbaar ; Inimitabiliteit, yr., onnavolgbaarheid.
In infinitum, (Lat.). In het oneindige.
In instant', (Lat.). Oogenblikkelijk.
In integrum restitueeren, (Lat.). In
den vorigen toestand terugbrengen; In
integrum restitutio, yr., herstelling in
den vorigen toestand.
Inintelligibel, (Lat.). Onverstaanbaar.
Ininterpretabel, (Lat.). Onuitlegbaar,
onvertolkbaar.
Ininvestigabel, (Lat.). Onuitvorschbaar, onnaspeurlijk.
Iniopie, yr. Aanwezigheid van een oog
aan het achterhoofd.
In ipso termino, (Lat.). Op den bepaalden dag.
Iniquus, (Lat.). Onbillijk, onrechtmatig ;
Iniquiteit, yr., ongerechtigheid.
Inirritabel. Niet prikkelbaar.
Initia, (Lat.) (Meervoud van Initium).
Beginselen, aanvangsgronden ; Initiaal,
wat het begin betreft ; Initialen, mrv.,
beginletters; Initiarii, sekte in de vierde
eeuw welke beweerde dat Christus eerst
op aarde begonnen is Gods zoon te zijn ;
Initiateur, m. (Fr.; spr. : ieniesieateur),
inwijder, inleider ; Initiatie, yr., inwijding ;
lnitiatief, o., het geven van den eersten
stoot, het het eerst ter hand nemen ; Recht
van initiatief, o., recht om voorstellen
van wet te doen, welk recht behalve aan
de Koningin uitsluitend aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal toekomt (Zie
artt. 116, 117 en 118 der Grondwet) ; Initiatorisch, inwijdend, inleidend ; 'nit'.
eeren, inwijden, inleiden.
Initis, vr. (Gr.). Ontsteking der spieren
= Rheumatisme.
I. N. J. =_—___ In nomine Jesu, (Lat.). In
Jezus' naam.
Injecteeren, (Fr.). Inspuiten ; Injectie,
yr., inspuiting; Injector, m., voedingspomp
aan een stoommachine.
Injucund, (Lat.). Onvriendelijk.
Injunctie, yr. (Lat.). Gebod, last, bevel;
Injunctum = Injunctie; Injungeeren,
gelasten, bevelen.
Injura, yr. Soort van Zuidamerikaansch
katoen.
Injuratus. (Lat.). Onbeeedigd.

In mundo non datur enz.
Injuria, yr. (Lat.). Onrecht ; nadeel ;
beleediging, smaad ; — atrox of — gravis,
grove beleediging ; — immediata, rechtstreeksche beleediging; — levis, geringe
beleediging ; — mediata, zijdelingsche
beleediging ; Injuriaat, m., beleedigde,
gesmade ; Injuriant, m., beleediger, beschimper, eerroover - Injuria realis, beleediging door feitelijkheden ; — scripta,
smaadschrift ; — verbalis, mondelinge of
schriftelijke beleediging ; Injurieeren, onrecht aandoen, smaden, beleedigen ; Injurieus, smadend, beleedigend, eerroovend.
Injussu, (Lat.). Zonder bevel.
Injuste, (Fr.; spr.: einzjuust). Onrechtvaardig, onjuist; Injustice, yr. (spr. : einzjuusties), onrechtvaardigheid.
In jus vocatio, vr. (Lat.). Dagvaarding
om voor de rechtbank te verschijnen.
Inka of Inca, m. Titel der koningen
en prinsen van Peru voordat de Spanjaarden di* land in bezit namen.
Inkwartiering, yr. Huisvesting van
militairen in de huizen der burgers (Zie
de wet van 14 September 1866 (Staatsblad
no. 138).
In laeva parte mamillae, (Lat.). Aan
den linkerkant der borst, in het hart.
Inlet, (Eng.). Ingang in een zeeboezem ;
(D.), linnen of katoenen stof waarin de
veeren van een bed gestopt worden,
beddetijk.
In limine promotion's, (Lat.). Op den
drempel der bevordering, d. i. op het
punt van bevorderd te worden.
In loco, (Lat.). Op de plaats • In loco
judicii, op de gerechtsplaats ; in locum
succedeeren, als opvolger in iemands
plaats treden.
In magnis et voluisse sat est, (Lat.).
In moeilijke zaken is het voldoende dat
men zijn goeden wil getoond heeft

(Propertius).
In majorem Dei gloriam, (Lat.). Tot
meerdere eere Gods.
In mandatis, (Lat.). Als bevel of lastgeving.
In manu, (Lat.). In de hand.
In margine, (Lat.). Op of aan den
rand; In marginem noteeren, op den
rand aanteekenen.
In medias res, (Lat.). In het midden
der dingen, zonder voorafspraak, met de
deur in huis(vallen).
In medio, (Lat.). In het midden ; In
medio aevo, in de middeleeuwen.
In meliorem fortunam, (Lat.). Totdat de omstandigheden gunstiger zijn.
In mora, (Lat.). In gebreke, ten achter.
In mundo non datur casus, fatum,
hiatus, saltus, (Lat.). In de wereld is er
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geen toeval, geen noodlot, geen gaping,
geen sprong.
Inn, (Eng.). Herberg ; Inns of court,
mrv., stichtingen waarin studenten in de
rechten gehuisvest en onderwezen worden.
Innascibel, (Lat.). Wat niet geboren
worden kan ; Innascibiliteit, vr., ongeborenheid, eigenschap van God en den
Heiligen Geest.
In natura, (Lat.). Niet in geld maar in
voedingsmiddelen en kleeren ; In natura=
libus,(Lat.), in den natuurtoestand d.i. naakt.
Innavigabel, (Lat.). Onzeewaardig ;
onbevaarbaar.
In necessariis unitas, in dubiis
libertas, in omnibus caritas, (Lat.). In
noodzakelijke dingen eenheid (eendracht),
in twijfelachtige dingen vrijheid, in alles
liefdevolle verdraagzaamheid.
Innervatie, yr. (Lat.). Zenuwwerkzaamheid, invloed der zenuwen op het denkvermogen ; opwekking van gedachten en
voorstellingen door de zenuwen.
In nexu, (Lat.). In verbinding, in
samenhang.
Innocent, (Lat.). Onschuldig, onschadelijk; Innocentamente, (Ital.), ongekunsteld,
natuurlijk ; Innocentle, yr., onschuld ;
Innocentius, naam van dertien pausen,
waaronder Innocentius III (1198-1216)
die den banvloek over Otto IV van
Duitschland uitsprak en den kruistocht
tegen de Albigenzen (z. a.) predikte, Innocentius X (1644-1655) die de vijf stellingen
van Jansenius veroordeelde.
Innominabel, (Lat.). Onnoembaar ; Innominati, (Ital.), onbenoemden, leden der
academie te Parma; Innominaat-contract
(Zie Contract).
In nomine, (Lat.). In den naam ; In
nomine Del, in Gods naam ; In nomine
principis, in naam van den vorst.
Innormaal. Strijdig met den regel of
de natuur.
In nostro casu, (Lat.). In ons geval.
Innotesceeren, (Lat.). Bekend worden,
aan den dag komen.
Innovatie, yr. (Lat.). Vernieuwing, invoering van iets nieuws ; Innoveeren,
nieuwigheden invoeren.
In nuce, (Lat.). In een foot, d. i. in
het kort samengevat.
Innueeren, (Lat.). Aanduiden, toewenken ; Innuent, aanduidend.
Innumerabel, (Lat.). Ontelbaar.
Innupta, yr. (Lat.). Ongetrouwde vrouw;
Innuptus, m., ongetrouwde man.
Innutritie, yr. (Lat.). Gebrek aan
voeding , Innutritief, niet voedzaam.
'no, yr. (Gr.). Dochter van Cadmus,
gemalin van Athamas, als zeegodin onder
den naam Leucothea vereerd.

In original'
Inobed lent, (Lat.). Ongehoorzaam ;
Inobedientie, vr., ongehoorzaamheid.
Inobligaat, (Lat.). Niet , verplicht, niet
verbonden.
Inobliteraat, (Lat.). Onvergeten.
In obscuro, (Lat.). In het duister, in
het verborgene, onbekend ; Inobscurabel,
niet te verduisteren; Inobscureeren, verduisteren.
Inobsequentie = Inobedientie.
Inobservantie, yr. (Lat.). Onachtzaamheid.
Inobsoleet, (Lat.). Niet verouderd.
Inobstructief, (Lat.). Niet verstoppend.
Inoccupatie, yr. (Fr.). Ledigheid, werkeloosheid.
In octavo, (Lat.). Formaat waarin het
vel druks in achten gevouwen is.
Inoculatie, yr. (Lat.). Inenting; Inoculeeren, inenten ; Inoculist, m., voorstander der koepokinenting.
Inoffensief, (Fr.). Onschadelijk, wat
geen kwaad doet.
Inofflcieus, (Lat.). Wederrechtelijk ; wat
niet van de regeering uitgaat ; Inofficiositeit, yr., onrechtmatigheid, verkorting
van een recht; Inofficiosum testamentum, o., testament waarin aan een of
meer personen hun wettelijk erfdeel onthouden wordt.
Inogenesis, yr. (Gr.). Vorming der
vezels ; Inocarplsch, met vezelachtige
vruchten.
Inolesceeren, (Lat.). Ingroeien, aangroeien.
In omnem eventum, (Lat.). Voor alle
gevallen ; In omnibus aliquid in toto
nihil, van alles wat, maar over het geheel
niets goed weten, zeer oppervlakkige
kennis hebben ; In omnium ore, in aller
mond ; In omni scibili of in omnibus
scibilibus versatus, bedreven in alles
wat wetenswaard is.
Inoperabel. Niet te opereeren.
Inopert, (Lat.). Onbedekt, naakt; onverheeld.
Inopia, yr. (Lat.). Gebrek, nooddruft.
Inopinata, mrv. (Lat.). Onverwachte
gebeurtenissen, toevalligheden.
Inopportuun, (Lat.). Ongelegen, ontijdig;
Inopportuniteit, yr., ongelegenheid, ontij digheid.
Inoptabel, (Lat.). Niet wenschelijk ; onaangenaam.
In optima forma, (Lat.). In den besten
vorm of gedaante, zoo volmaakt mogelij k .
Inopulent. Onbemiddeld.
In ordinem redigeeren, (Lat.). In orde
brengen.
In original', (Lat.). In het oorspronkelijke.
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Inorthodox. Zie Heterodox.
Inosculatie, yr. Verbinding van twee
vaten in een dierlijk lichaam ; Inosculatio
vasorum = Anastomosis.
Inosis = Inogenesis.
In pace, (Lat.). In vrede ; als znw.
kloostergevangenis.
In parenthesi, (Lat.). Tusschen twee
haakjes ; ter loops.
In partibus infidelium, (Lat.). In het
gebied der ongeloovigen. Zie Episcopus.
In partito, (Ital.). In verdeelde stemmen.
In patria, (Lat.). In het vaderland ; In
patriam, naar het vaderland.
In pcto of pto = In puncto.
In pejus. Zie In durius.
In perpetuam re memoriam ; (Lat.).
Ter eeuwige gedachtenis ; In perpetuum,
voor altijd.
In persona, (Lat.). In perso on, persoonlijk.
In petto, (Ital.). In de borst, in het
hart ; bij zich zelven ; geheim, verborgen;
deze uitdrukking wordt gebezigd van den
paus, wanneer hij een kardinaal benoemt
en vooreerst geen openbaarheid aan die
benoeming geeft ; in petto houden beteekent
dus niet met iets voor den dag komen,
iets achterbaks houden.
In pleno, (Lat.). Voltallig.
In poenam incideeren, (Lat.). In straf
vervallen.
In pontificalibus, (Lat.). In groote tenu,
in feestgewaad.
In potestate, (Lat.). In de macht.
In praefixo termino, (Lat.). Op den
bepaalden tijd.
In praesentia, (Lat). In tegenwoordigheid ; In praesenti casu, (Lat.), in het
onderhavige geval.
In praxi. In de uitoefening of uitvoering; in het dagelijksche leven.
In prima instantia, (Lat.). In eersten
aanleg, in eerste instantie.
In pristinum sitatum, (Lat.). In den
vorigen toestand.
In probabili ignorantia, (Lat.). In te
verontschuldigen onkunde.
In procinctu, (Lat.). Op het punt (staan),
op sprong (staan).
In promptu, (Lat.). In gereedheid, bij
de hand.
In proverbium abiit, (Lat.). Het is tot
een spreekwoord geworden.
In puncto, (Lat.). Wat betreft, wegens;
in p. adulterii, wegens echtbreuk ; in p.
debiti, wegens schulden ; in p. furti, wegens
diefstal ; in p. punch of sexti mandati,
wat het zesde gebod betreft, wegens
overspel of echtbreuk ; in p. stupri, wegens
verkrachting.
In puris naturalibus, (Lat.). In zuiver
natuurlijken toestand, geheel naakt.

Insaan
Inquant, yr. (Fr.) vente aux encheres,
(Eng.) auction, public sale, (D.) Versteige-

rung, Auktion, (Ital.) incanto, (Sp.) remate,
yenta publica. Openbare veiling.
In quantum, (Lat.). Voor zooverre ;
In quantum de jure, voor zoover het
recht het toelaat.
In quarto, (Lat.). Formaat waarin een
vel druks in vieren gevouwen is.
Inquest, (Eng.). Gerechtelijk onderzoek ;
samenkomst eener corone r's jury (z. a.).
Inquleet, (Lat.). Ongerust, angstig ;
Inquietatie, vr., verontrusting ; Inquieteeren, ongerust maken, verontrusten ;
Inquietudo, vr., onrust.
Inquilinaat, o. (Lat.). Rechtsverhouding
der huurders ; Inquilinus, m., huurder.
Inquinatie, vr. (Lat.). Verontreiniging,
bezoedeling ; Inquineeren, verontreinigen,
bezoedelen.
Inquireeren, (Lat.). Navorschen, strafrechterlijk onderzoeken, op de pijnbank
verhooren ; Inquirent, m„ rechtercommissaris in strafzaken; Inquisiet, m., mannelijke beschuldigde die verhoord moet
worden ; Inquisitie, yr., strafrechterlijk
onderzoek, geloofsgerecht; Spaansche
Inquisitie (Zie Torquemada); Inquisitin, yr., vrouwelijke beschuldigde ; Inquisitief, weetgierig, onderzoekend; Inquisitor, m., (Fr.) Inquisiteur, rechter
in geloofszaken, kettervervolger; Inquisitoriaal, wat de inquisitie betreft.
Inramo, o. (Ital.). Eig. in ramo, aan
den tak ; soort ruwe katoen.
In reatu, (Lat.). In den toestand van
beschuldigde.
In regula, (Lat.). In den regel, gewoonlijk.
In rerum natura, (Lat.). In het wezen
der dingen, in de gansche wereld.
In residuo, (Lat.). In overschot, wat
overgebleven is.
I. N. R. I. = Jesus Nazarenus Rex
Iudaeorum, Jezus van Nazareth, koning
der Joden ; = iustum necare reges
Italiae, het is billijk de koningen van
Italic te dooden (kenspreuk der carbonari).
Zie Carbonaro.
Inrotulatie, yr. Sluiting of aaneenrijging der processtukken voor de uitspraak van het vonnis.
Insaan, (Lat.). Krankzinnig, zonder
verstand; Insanabel, ongeneeslijk ; Insanabile caput, o., ongeneeslijk hoofd,
dwaas die niet te genezen is; Insanae
mentis, (Lat.), krankzinnig ; Insania
nocturna, nachtelijke krankzinnigheid,
het slaapwandelen ; Insanie, yr., krankzinnigheid, waanzin ; Insaneeren, krankzinnig zijn ; Insaniteit, vr., ongezondheid,
waanzin.
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In sano sensu, (Lat.). In goeden zin.
Insaisissable, (Fr.; spr.: einseeziessable).
Niet op te vangen of te grijpen ; waarop
geen beslag kan gelegd worden.
In saldo, (It l.). Als overschot.
Insaluber, (Eat.). Ongezond; Insalubriteit, yr., ongezondheid eener plaats of
landstreek.
In salvo, (Lat.). In veiligheid.
Insatiabel, (Lat.). Onverzadelijk ; Insatiabiliteit, vr., onverzadelijkheid; Insaturabel = Insatiabel.
Inscenieren, (D.-Lat.). Voor het voetlicht brengen, alles voor de opvoering
van een tooneelstuk gereed maken ; aan
den gang brengen, in het leven roepen.
Insciens, m. (Lat.). Onkundige, onwetende ; Inscientie, vr., onwetendheid,
onkunde.
Inscriptie, vr. Inschrijving ; opschrift ;
Inscriptiones tendineae, mrv., dwarsstrepen op de rechte buikspier ; Inscriptionis libellus, m. (Lat.), akte van beschuldiging, dagvaarding; Inscription au
Grand Livre, yr. (Fr.), inschrijving in
het Grootboek der Nationale schuld.
Inscrutabel, (Lat.). Onnavorschbaar,
ondoorgrondelijk ; Inscrutabiliteit, yr.,
ondoorgrondelijkheid ; Inscruteeren, navor schen, doorgronden.
lnsculpeeren, (Lat.). Ingraveeren, insnij d en.
Insect, o. (Lat.). Gekorven dier; Insectie,
yr., insnijding, kerving ; Insectivora, mrv.,
insectenetende dieren; Insectologie, yr.,
insectenkunde ; Insectoloog, m., kenner
der insecten ; Insectores, mrv., snijtanden,
de vier voorste tanden ; Insectum =
Insect.
In sedecimo, (Lat.). Formaat waarin
het vel druks in zestienen gevouwen is.
Insula, yr. (Lat.). Eiland.
Insenesceeren, (Lat.). Verouderen, oud
worden; Insenescentie. Zie Agerasie.
Insensibel, (Lat.). Ongevoelig, gevoelloos ; Insensibiliteit, vr., ongevoeligheid,
gevoelloosheid.
Inseparaat, (Lat.). Ongescheiden ; Inseparabel, onafscheidelijk; Inseparabiliteit,
yr., onafscheidelijkheid.
Insepeeren, (Lat.). Omheinen ; Insept,
niet omheind.
Insequens, (Lat.). De of het volgende ;
Insequeeren, volgen.
Inseraat, o., Insertum, o. (Lat.). Advertentie ; bekendmaking in de dagbladen;
aankondiging; bijlage ; Inseraatkosten,
advertentiekosten; Inseratur, het mag of
moet opgenomen worden ; Insereeren,
in een dagblad opnemen, invoegen, inlasschen, inschuiven ; Inserendum, o.
(mrv. Inserenda), bericht of advertentie

Insolvabel

die opgenomen moeten worden ; Insectie,
yr., opneming, inlassching, invoeging, inschuiving.
Inserviabel, (Lat.). Ongedienstig.
Insessores, mrv. (Lat.). Tweede orde
der vogels, met zwakke pooten.
Insessus, (Last.). Zitbad, dampbad.
Inseveer, (Lat.). Niet streng ; Inseveriteit, yr., gebrek aan strengheid.
Inside, (Eng.; spr.: inseid). Binnenste,
inwendige ; Insider, iemand die het recht
heeft van toegang in een besloten gezelschap, die goed op de hoogte eener onderneming of speculatie is.
Insidiatie, yr. Het belagen; Insidieeren,
belagen ; Insidien, (Lat.), valstrikken ;
Insidieus, arglistig, geniepig, sluipend.
Insignia, mrv. (Lat.). Eereteekens, teekens van een waardigheid.
Insignifiance, vr. (Fr.; spr.: einsienjiefieans). Onbeduidendheid; Insignifiant,
onbeduidend.
Insimulatie, vr. (Lat.). Aanklacht, beschuldiging ; Insimuleeren, beschuldigen,
zwart maken.
Insinuant, (Lat.). Innemend; indringend;
Insinuatie, yr., zijdelingsche aanduiding,
bedekte aantijging, kennisgeving, mededeeling ; Insinueeren, inschuiven, omzichtig inbrengen, bedekt te kennen geven,
laten merken, kennis geven.
Insipied, (Lat.). Zouteloos, laf, flauw ;
lnsipiditeit, yr., zouteloosheid, flauwheid.
Insisteeren, (Lat.). Bij iets blijven, volhouden; aandringen ; de aandacht in het
bijzonder op iets vestigen ; Insistent, m.
volhouder, aandringer.
Insitientie, vr. Gebrek aan dorst.
Insitie = Inoculatie.
Insitor, m. (Lat.). Enter.
Insobrieteit, yr. (Lat.). Onmatigheid.
Insociabel, (Lat.). Ongezellig; Insociabiliteit, yr., ongezelligheid.
Insolabel, (Lat.). Ontroostbaar.
Insolatie, vr. (Lat.). Het plaatsen in
den zonneschijn ; zonnesteek.
Insolent, (Lat.). Onbehoorlijk; overmoedig ; trotsch, verwaten; lomp, grof,
onbeschaamd ; Insolentie, vr., trotschheid,
verwatenheid, lompheid, onbeschaamdheid.
Insolide, (Lat.). Onvast ; onbetrouwbaar;
Insoliditeit, vr., onvastheid, onbetrouwbaarheid.
In solidum, (Lat.). Voor het geheel.
Insoleeren, (Lat.). In de zon zetten.
Insolubel, (Lat.). Onoplosbaar ; Insolubiliteit, yr., onoplosbaarheid.
In solutum, (Lat.). In betaling.
Insolvabel, Insolvent, (Fr.) insolvable,
(Eng.) insolvent, (D.) zahlungsunphig,
(Ital.) insolvente, insolvable, (Sp.) insol-

Insomnie

vente. Niet bij machte om te betalen ; Insolvente boedel, m., boedel waarin meer
schulden dan baten zijn; Insolvent debtors' (spr.: detturs) court (Eng.), gerechtshof voor insolvente schuldenaars ;
Insolventie, yr. (Fr.) insolvabilite, &confiture, (Eng.) insolvency, default, (D.) Zahlungsunfeihigkeit, (Ital.) insolvenza, (Sp.)
insolvencia, onvermogen om te betalen.
Zie Bankroet en Faillissement.
Insomnie, yr. (Fr.), Insomnium, o.
(Lat.). Slapeloosheid.
Insonoor, (Lat.). Slecht klinkend.
In sortem computeeren, (Lat.). Bij
het kapitaal voegen.
Insouciance, yr. (Fr.; spr.: einsoesians).
Zorgeloosheid.
In spe, (Lat.). In de verwachting, toekomstig.
In specie, (Lat.). In het bijzonder.
Inspecteeren, m. (Fr.). Onderzoeken ;
in oogenschouw nemen; het opzicht houden ; Inspecteur, m., opziener; Inspectie,
yr., opzicht, toezicht, kring die onder een
inspecteur staat; Inspectio ocularis, yr.,
nauwkeurige ambtelijke bezichtiging,
nauwkeurig onderzoek ; Inspector, m. =
Inspecteur ; Inspectoraat, o., ambt van
inspecteur.
insperabel, (Lat.). Niet te hopen ; Insperata, mrv., onverwachte dingen of
gebeurtenissen.
Inspersie, yr. (Lat.). Bestrooiing, besprenkeling.
Inspeximus, (Lat.). Wij hebben het
ingezien = Vidimus ; Inspexisme, o., gelegaliseerd afschrift.
Inspiratie, yr. (Lat.). Inademing ; inblazing ; ingeving; bezieling; dichterlijke
geestdrift; Inspireeren, inblazen, ingeven,
bezielen.
In spiritualibus (rebus), (Lat.). In
geestelijke zaken.
Inspissatie, yr. (Lat.). Verdikking ; Inspisseeren, verdikken.
I. N. S. T. = In nomine Sanctae
Trinitatis, (Lat.). In naam der heilige
Drieeenheid.
Instabiel, (Lat.). Wankelbaar, onbestendig; Instabiliteit, yr., wankelbaarheid.
Installatie, yr. Plechtige bevestiging
in een ambt; inrichting eener fabriek,
van een winkel ; vestiging ; Installeeren,
plechtig bevestigen, inrichten, vestigen.
Instaminaat. Zonder meeldraden.
Instant, m. (Fr. ; spr.: einstan). Oogenblik; Instantane, wat maar een oogenblik duurt, oogenblikkelijk ; als znw, zeer
vlugge photographische opname.
Instant, m.(Lat.). Verzoeker, requestrant;
Instanter, dringend, volhardend; Instantie, yr., dringend verzoek, eisch, rechts-

556

Instrument

vordering, rechtbank waarbij een zaak
aangebracht wordt; Alle instantien doorloopen, een zaak achtereenvolgens bij
alle in rang op elkander volgende rechtscollegies aanhangig maken.
Instar omnium, (Lat.). Inplaats van
allen.
In statu quo, (Lat.). In den toestand
zooals die tot nu toe was.
instauratie, yr. (Lat.). Vernieuwing,
heropening ; Instaurator, m.; vernieuwer,
hersteller; lnstaureeren, vernieuwen,
herstellen, heropenen.
Instigatie, yr. (Lat.). Aanstoking; ophitsing ; Instigator, m., aanstoker, opruier ; Instigeeren, aanstoken, ophitsen.
Instillatie, yr. (Lat.). Indroppeling ;
Instilleeren, indroppelen.
Instimuleeren, (Lat.). Aanzetten, prikkelen.
Instinct, o. (Lat.). Aandrift, natuurlijke
neiging; Instinctief, instinctmatig, onwillekeurig.
Instipendiaat. Onbezoldigd.
In stirpes, (Lat.). Volgens de stammen
(verdeelen).
Institor, m. (Lat.). Beheerder, administrateur ; kleinhandelaar ; uitdrager ; zetbaas.
Institueeren, (Lat.). Instellen, stichten ;
aanstellen; Institutie, vr., instelling, stichting, inrichting; Instituteur, m. (Fr.), insteller, stichter, on derwijzer,kostschoolhouder; Institutiones (Zie Gajus en Corpus
Juris); Institutor, m. (Lat.), insteller, oprichter,stichter; Ins titutrice,vr., stichtster,
onderwijzeres, kostschoolhouderes ; Instituut, o., inrichting voor uitgebreid lager
onderwijs, kostschool ; Instituut van
Frankrijk (Institut de France), gezamenlijke naam voor de vijf academies (z. a.);
Institutum = Instituut.
Instratum, o. (Lat.). Bedekking, deksel.
Instructie, yr. (Lat.). Onderricht ; aanwijzing ; handleiding; voorschrift; onderzoek in strafzaken; Instructief, leerrijk,
leerzaam; Instructeur, m. (Fr.), degene
die als officier of als onderofficier onderwijs in den wapenhandel geeft; Instructor,
m., (Lat.), onderwijzer ; Instructus fundus,
m., landgoed dat van alle noodige landbouwwerktuigen voorzien is; — muliebris of
— nuptiarum, m., uitzet der vrouw bij
het huwelijk ; Instrueeren, onderrichten,
onderwijzen, voorschriften geven, een
gerechtelijk onderzoek in strafzaken instellen.
Instrument, Instrumentum, o. (Lat.).
Werktuig ; muziekinstrument; oorkonde ;
bewijsschrift; Instrumentaal, als werktuig dienend, door werktuigen (muziekinstrumenten) voortgebracht; instrumen-
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teal-arithmetiek, yr., oplossing van
rekenkundige vraagstukken door middel
van werktuigen b.v. het telraam ; Instrumentale muziek, yr., muziek van strijk-,
blaas- en slaginstrumenten ; Instrumentails (casus), in de spraakleer de naamval die het werktuig of het middel aanduidt; Instrumentale philosophie, yr.
= Logica; Instrumentarium, o., verzameling van instrumenten die voor het
onderwijs in de wis- en natuurkunde en
de geneeskunde noodig zijn ; Instrumentatie en Instrumenteering, yr., een
muziekstuk voor verschillende muziekinstrumenten arrangeeren ; Instrumenteeren, arrangeeren ; Instrumentist, m.,
bespeler van een muziekinstrument, lid
van een orkest; Instrumentum authenticum, o., echte, geloofwaardige oorkonde; — cessionis, akte van afstand ;
- - emptionis, koopakte; — noviter repertum of — novum, pas gevonden oorkonde ; — pads, vredesoorkonde ; — privatum, onderhandsche akte ; — publicum,
openbare (gerechtelijke) akte ; — venditionis, akte van verkoop ; Instrument a
cordes, in. (Fr. ; spr. : einstruman akord),
snaarinstrument ; Instrument a vent
(spr.: van), blaasinstrument.
Insuaviteit, vr. (Lat.). Gemis aan lief- 1
talligheid.
Insubordinatie, yr. Tuchteloosheid,
weerspannigheid, ongehoorzaamheid.
In subsidium juris, (Lat.). Tot hulp
van het recht, als een autoriteit een
andere aanmaant om een bepaalde gerechtelijke handeling to verrichten.
Insuccatie, yr. (Lat.). Inweeking, bevochtiging ; het koken van droge artsenijen in sappen van kruiden; Insucceeren,
inweeken.
In succum et sanguinem verkeeren,
(Lat.). In sap en bloed veranderen ; goed
begrijpen of verstaan, zich eigen maken.
Insueet, (Lat.). Ongewoon.
Insufficient, (Lat.). Ontoereikend, onvoldoende ; Insufficientie, yr., en InsufMance, vr. (Fr.), ontoereikendheid,
onbekwaamheid; Insuffisant, (Fr.) =
Insufficient. Zie Affranchissement.
Insufflatie, yr. (Lat.). Inblazing van
lucht ; Insuffleeren, inblazen.
In suss terminis, (Lat.). In zijn bewoordingen, in zijn grenzen, in zijn ambt,
in zijn waardigheden.
Insulanen, mrv. (Lat.). Eilanders ; Insulaire, (Fr.), wat de eilanden betreft,
eilandachtig.
Insulinde, o. Dichterlijke naam voor
Nederlandsch-Indic.
Insult, m. (Lat.). Aanranding ; beleediging, smaad, hoon; Insultatie, vr., over-
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moedige bejegening, beschimping ; Insulteeren, beleedigen, hoonen, smaden,
spotten met ; Insultor, m., beleediger.
Insumeeren, (Lat.). Verbruiken, verteren, verslijten.
In summa, (Lat.). In het geheel ; bijeengenomen; In summo gradu, in den
hoogsten graad.
Insumtie, yr. (Lat.). Vertering, verbruik.
Insuperabel, (Lat,). Onoverwinnelijk,
onovertreffelijk.
In superlativo, (Lat.). In den hoogsten
graad.
In supplementum, (Lat.). Tot aanvulling.
Insupportable, (Fr.). Onverdraaglijk,
onuitstaanbaar; Insupportabiliteit, yr.,
onverdraaglijkheid.
Insurgent, m. (Lat.). Opstandeling,
muiter.
Insurmontable, (Fr.; spr. : einsuurmontable). Onoverkomelijk.
Insurrectie, yr. (Lat.). Gewapende opstand ; Insurrectioneel, wat een opstand
betreft.
Insusceptibel, (Fr.). Onvatbaar.
Insuspect. Onverdacht.
In suspenso, (Lat.). Hangend, niet
beslist, niet uitgemaakt.
Insustentabel, (Lat.). Onverdraaglijk.
Insusurratie, y r. (Lat.). Influistering.
Intabesceeren, (Lat.). Wegkwijnen,
uitteren.
Intabulando. Door inschrijving; Intabulatie, yr., inschrijving, bovendeel van
een lijst aan een schoorsteen; Intabuleere n, inschrijven.
Intact, (Lat.). Ongeschonden, onaangeroerd ; nog niet gebruikt.
Intaglien, mrv. van Intaglio, m. (Ital.).
Binnenwaarts ingesneden steenen of beeldhouwwerken ; Intaglio d'acqua forte,
geetste koperen plaat of een afdruk
daarvan.
Intaminaat, (Lat.). Onbevlekt.
Intangibel, (Lat.). Onaanroerbaar,
ongrijpbaar ; Intangibiliteit, yr., onaanroerbaarheid.
In tantum, (Lat.). Zoover het strekt.
Intarsiatore, m. (Ital.). Vervaardiger
van ingelegd werk uit houtsoorten van
verschillende kleur en parelmoer ; Intarsia, Intarsiatura, yr., zulk werk ; Intarsia-schilderen, o., nabootsing der intarsia
door de schilderkunst.
Intavolare, (Ital.). In tabulatuur (z. a.)
zetten.
Integer, (Lat.). Geheel; ongeschonden ;
onbesproken ; onkreukbaar ; Integer vitae
scelerisque purus, van onbesproken
levenswandel en vrij van schuld (Horatius,
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Oden I, 22.1); Integraal, wat een geheel
uitmaakt, volledig ; Integraal, yr., veranderlijke grootheid die berekend wordt
uit haar oneindig kleine deelen (Zie Differentiaal); Integraalformule, yr., formule
die bij het integreeren gebruikt wordt;
Integraalrekening, yr., rekenwijze die
door vergelijking van oneindig kleine
deelen tot de eindige grootheden opklimt
waaruit deze deelen ontstaan zijn; IntegraaIgetal, o., zulk een grootheid waarvan een andere afgetrokken moet worden ;
Integralen, mrv., 2'f. °/,) obligaties der
Nederlandsche staatsschuld; Integraliteit,
yr., volledigheid ; Integrant, wat tot een
geheel behoort; Integra res, ongeschonden
zaak; Integreeren, volledig maken, een
veranderlijke grootheid uit haar oneindig
kleine deelen berekenen; Integreerend
deel, o., deel zonder hetwelk een geheel
niet bestaan kan, onmisbaar deel; Integriteit, yr., ongeschondenheid, volledigheid, rechtschapenheid, onkreukbaarheid,
onbesprokenheid; Integritati et merito,
(Lat.), voor rechtschapenheid en verdienste (zinspreuk van de Oostenrijksche
Leopoldsorde) ; Integrum, o., het geheel,
het ongeschondene (Zie In integrum).
Integument, o. (Lat.). Vlies, hulsel.
Intellect, o., Intellectus, m. (Lat.).
Verstand, kenvermogen ; Intellectualiseeren, in begrippen oplossen ; Intellectualisme, o., wijsgeerig stelsel dat alle
kennis alleen uit de werkzaamheid van
het verstand afleidt; Intellectualist, m.,
aanhanger van dat stelsel; Intellectualistisch, overeenkomstig dit stelsel; Intellectualiteit, yr., het geestelijke in den
mensch, toestand van het kenvermogen
of verstand ; Intellectueel, verstandelijk ;
Intellectueel, m., verstandsmensch,
iemand die belang stelt in de dingen des
geestes; Intellectueele aanlegger of
ontwerper, m., degene die het eerst op
de gedachte komt, die den stoot aan iets
geeft ; Intelligeeren, inzien, verstaan,
vatten, begrijpen ; Intelligent, verstandig,
sehrander, vol floorzicht; Intelligentie, yr.,
verstand, schranderheid, doorzicht, inzicht,
verstandhouding; Intelligenz-Blatt, o.
(D.), advertentieblad ; Intelligenz-Comptoir, o. (D.), informatiebureau; Intelligibel, verstaanbaar, begrijpelijk; Intelligibilitelt, yr., verstaanbaarheid, begrijpelijkheid.
Intemerabel, (Lat.). Onschendbaar ;
Intemeraat, ongeschonden.
Intemperant, (Lat.). Onmatig; Intemperantie, yr., onmatigheid.
Intemperies acida, (Lat.). Zuurheid
van het bloed; — aquosa = — serosa;
— atrabilaria, zwartgalligheid ; — /rigida,
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verlies van krachten, zwakte ; — humida
= — serosa; — mucosa of — pituitosa,
verslijniing van het bloed ; — serosa,
waterigheid van het bloed ; — sicca, stijfheid der pezen (bij grijsaards).
Intempestief, (Lat.). Ontijdig, ten onpas,
ongelegen.
Intenabel, Onhoudbaar, niet te verdedigen.
Intendance, yr. (Fr.). Beheer, toezicht;
intendantschap; woning van een intendant;
militaire administratie, zorg voor de voeding, kleeding en het nachtleger van den
soldaat ; rentmeesterschap; Intendant, m.,
beheerder, rentmeester, hoofdofficier bij
de militaire administratie; Intendantuur,
yr., ambt van beheerder of rentmeester.
Intendiaat, o. = Cicisbeaat; Intendio,
m. = Cicisbeo.
Intendeeren, (Lat.). Op iets letten;
van plan zijn, bedoelen.
Intensie, vr. (Lat.). Inspanning; innerlijke kracht ; Intensief, krachtig, hevig ;
lntensieve cultuur, yr., wetenschappelijke wijze van bebouwing die ten doel
heeft om door bemesting, enz. den grond
zoo productief rnogelijk te maken; Intensiteit, yr., kracht, hevigheid, werkzaamheid; Intensivum (verbum), o., werkwoord dat een versterking der handeling
uitdrukt.
Intenso, (Ital.). Heviger, sterker.
Intent, (Lat.). Ingespannen, opmerkzaam, oplettend; Intenteeren, (een vervolging) instellen, (een proces) aandoen;
Intentie, yr., oogmerk, bedoeling; Intentionalisme, o., leer dat het doel de middelen heiligt ; Intentioneeren, bedoelen,
voornemens zijn ; Intentionist (Zie Impressionist); Intentio principalis, voornaamste overweging; — secundaria, ondergeschikte overweging.
Inter. Latijnsch voorzetsel dat onder,
tusschen, gedurende beteekent.
Inter arma silent leges, (Lat.). Onder
de wapens zwijgen de wetten, d. i. gedurende den oorlog wordt er op de wetten
geen acht geslagen.
Interarticulair. Wat zich tusschen een
gewricht bevindt.
Intercalair, (Lat.). Tusschengevoegd,
ingelascht; Intercalaria, mrv., opbrengst
van een opengevallen prebende; Intercalaris annus (Zie Annus); — dies (Zie
Dies); Intercalatie, yr., tusschenvoeging,
inlassching, inschuiving ; Intercaleeren,
tusschenvoegen, inlasschen, inschuiven.
Inter canem et lupum. Tusschen hund
en wolf, d. i. in de avondschemering, in
den tijd waarop de bond losgelaten wordt
en de wolf naar de kudde komt aansluipen. Zie Entre chien et loup.
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Intercedendo, (Lat.). Bemiddelend, door
bemiddeling of voorspraak ; Intercedeeren, tusschen beide komen, bemiddelen,
voorspreken, een goed woordje doen ; Intercedent, m., bemiddelaar, voorspreker.
Intercellulair. Tusschen de cellen der
weefsels in het lichaam.
Intercepteeren, (Lat.). Opvangen, onderscheppen ; Interceptie, vr., opvanging,
onderschepping.
Intercervicaal. Tusschen de halswervels.
Intercessie, yr. (Lat.). Tusschenkomst,
bemiddeling, voorspraak ; het belasten
van zijn eigen vermogen ten behoeve
van een ander b.v. door borg te staan
of pand te geven voor diens schulden ;
Intercessio Christi, sanctorum, voorspraak van Christus, van de heiligen bij
God ; Intercessionales (litterae), mrv.,
brief van voorspraak ; Intercessor, m.
= Intercedent.
Intercidens pulsus, m. (Lat.). Onregelmatige polsslag die tusschen de regelmatige polsslagen intreedt; Intercideeren, stuksnijden, verscheuren, afbreken.
Intercipeeren, (Lat.). Opvangen, onderscheppen, verdonkeremanen ; Intercipient, opvangend.
Intercisie, yr. (Lat.). Doorsnijding; afbreking; tusschenzin ; het ingelaschte.
Interclaviculair. Tusschen de sleutelbeenderen.
Intercludeeren, (Lat.). Versperren, beletten, afsnijden ; Interclusie, yr., versp ernng, af snij ding.
Intercolumnium, o. (Lat.). Zie Entrecolonnement.
Intercommunaal. In wederzijdsche
gemeenschap met twee of meer gemeenten;
Intercommunicatie, yr., wederzijdsche
gemeenschap ; Intercommuniceeren, in
wederzijdsch verband staan.
Interconfessioneel. Wat de wederzijdsche betrekkingen der geloofsbelijdenissen betreft.
Intercostaal. Tusschen de ribben.
Intercruraal. Tusschen de dijen.
Intercurreeren, (Lat.). Er tusschen
loopen ; Intercurrent, tusschenloopend,
onregelmatig (pols) ; Intercurrentes dies,
mrv., tusschendagen, beslissende dagen
bij ziekten.
Intercus, nl. aqua, yr. (Lat.). Huidwaterzucht.
Intercutaan. Tusschen vel en vleesch.
Interdentaal. Tusschen de tanden gevormd (klanken).
Interdiaan, (Lat.). Wat over dag gebeurt.
Interdiceeren, (Lat.). Ontzeggen ; verbieden ; onder curateele stellen; Interdict,
o., in bet Rom. recht een rechtsmiddel tot

bescherming van ' het bezit, gekleed in een
bevel van denpraetor ; uitsluiting van het
ontvangen of van het toedienen der sacramenten, verbod om godsdienstoefeningen
te houden en aan te kondigen, groote
kerkelijke ban die over een geheele landstreek uitgesproken wordt; Interdictie,
yr., ontzegging, verbod ; Interdictio aquae
et ignis, yr., ontzegging van water en vuur
(Zie Aqua et igni interdicere) introitus in ecclesiam, verbod om van den kant
der straat de kerk in te gaan; Interdictor, m., ontzegger, verbieder ; Interdictum ecclesiae of Ecclesiae vetitum,
kerkelijk verbod om met een bepaald
aangewezen persoon te trouwen ; Interdictum simplex, eenvoudig interdict;
— duplex, dubbel interdict (al naarmate
het bevel van den praetor tot een of
beide partijen was gericht).
Interdigitalis plica, yr. Plooi van het
vel tusschen de vingers.
Interpunctie.
Interductus, m. (Lat.)
Interdum, (Lat.). Somtijds; Interdum
vulgus rectum videt, soms ziet de groote
hoop juist, soms heeft het publiek een
goed inzicht in een zaak.
Interessant, (Fr.). Belangwekkend, aanlokkend, onderhoudend; waardig dat men
zich er mede bezig houdt ; Interesse, o.,
deelneming, belangstelling, innigheid, toewijding, voordeel, interest ; Interesse
morae, wegens uitstel van betaling verschuldigde interest; Interesseeren, belangstelling inboezemen, deelneming wekken,
in een zaak betrekken, aangaan, van
gewicht zijn, roeren, innemen ; Interessent, m., belanghebbende, deelnemer ;
Interest, m., belang, belangstelling, rente
die een kapitaal opbrengt, (Fr.), intiréts,
(Eng.) interest, (D.) Zinsen, (Ital.) interessi,

(Sp.) interes.
Interfectie, vr. (Lat.). Manslag, doodslag ;
Interfector, m., die een manslag begaat.
Interferentiaal-refractor, m. Toestel
om kleine verschillen van het brekingsvermogen te meten.
Interferentie, yr. Vermenging van
lichtstralen of van geluidsgolven die een
wijziging in het licht of in het geluid
brengt.
Interfluent, (Lat.). Er tusschen vloeiend.
Interfolieeren. Met wit papier doorschieten.
Interglaciaal, (Lat.). Zoo noemt men
de tusschen de beide ijsperioden in het
diluviale tijdperk ontstane vormen.
In tergo, (Lat.). Op den rug, op de
keerzijde, (Fr.) au verso, (Eng.) at the
back, (D.) auf der Riickseite, (Ital.), a tergo,
(Sp.) a la vuelta, al dorso.
Interieur, (Fr.). Inwendig ; als znw. het
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binnenste, het inwendige, het binnenland,
het binnenhuis.
Interim, (Lat.). Intusschen ; als znw. o.,
het voorloopige, de tusschentijd; voorloopige regeling van den godsdienst te
Augsburg in 1548; Interim aliquid fit,
ondertusschen zal er wel jets gebeuren;
Interimisticum, (mrv. Interimistica), o.,
voorloopig in werking tredende regeling
of maatregel; Interimistisch, (Fr.) provisoire, (Eng.) provisional, (D.) interimistisch, (Ital.), provvisorio, (Sp.) provisional,
voorloopig ; Interimsactie, yr. (Fr.) certificat d'action, script, (Eng.) scrip certificate,
(D.) Anteilschein, Aktienpromesse, (Ital.)

certificato (promessa) di azione, (Sp.) certificado de acciOn, voorloopig bewijs van
aandeel ; Interimsconto, o., rekening in
het grootboek over levenlooze voorwerpen ; Interimsdividend, o. (Fr.) dividende provisoire, (Eng.) interim dividend,
(D.) Interimsdividende, (Ital.) dividendo

provvisorio, (Sp.) dividendo provisional,
voorloopig dividend dat in den loop van
het boekjaar uitgekeerd worth; Interims..
Wirtschaft, yr. (D.), in het Duitsche
recht het voorloopig beheer van een
boerenplaats tot aan de meerderjarigheid
van den erfgenaam; Interimair, voorloopig, waarnemend. Zie Ad interim.
Interior, (Lat.). Inwendig, van binnen ;
Interioris notae, van uitmuntende qualiteit.
Interitus, m. (Lat.). Ondergang ;
ref,
het te niet gaan eener zaak.
Interjacent, (Lat.). Tusschenliggend.
Interjectie, Interjectio, yr. (Lat.).
Tusschenwerpsel ; aanteekening van hooger beroep ; Interjectionaal, tusschen
geschoven, als tusschenwerpsel dienend.
Inter locos et seria, (Lat.). Onder
kortswijl en ernst.
Interjungeeren, (Lat.). Onder elkander
verbinden.
Interlatericostaal, m. Spier tusschen
de ribben.
Interlineair, (Fr.). Tusschen de rt.-gels;
Interlineaire methode, leerwijze voor
het aanleeren van vreemde talen door
een tusschen de regels geplaatste vertaling van elk woord ; Interlineatie, yr.,
het tusschen de regels schrijven ; Interlinieeren, tusschen de regels schrijven;
Interlinium, o., ruimte tusschen twee
regels.
Interlobulair. Wat tusschen de lobben
zich bevindt; Interlobulares incisurae
pulmonum, mrv., insnijdingen in de longen ; Interlobularia ligamenta pulmonum, mrv., longbanden.
Interlocutie, yr. (Lat.). Tusschenspraak;
Interlocuteur, (Fr.), Interlocutor, m.

Internationaal
(Lat.), degene met wien men een gesprek
voert; Interlocutoir vonnis, vonnis bij
tusschenspraak, dat geen invloed heeft
op de hoofdzaak, doch zuiver voorbereidend is; Interlocutorium Interlocutie.
Interloqueeren, (Lat.). Er tusschen
spreken.
Interludium, o. (Lat.). Tusschenspel.
Interlunium, o. (Lat.). Nieuwe maan.
Intermaxillair. Tusschen de kaken.
Intermediair, (Lat.). Tusschenliggend;
als znw. bemiddeling; Intermediaat, het
midden houdend ; Intermedium, o. tusschentijd; Intermediatie, yr., bemiddeling.
Intermenstruum, o. Tijd der nieuwe
maan.
Intermetatarsisch. Tusschen de beenderen van het midden van den voet.
Intermezzist, m. Op het tooneel in
Italic een persoon die de toeschouwers
alleen door pantomime en gezang bezig
houdt; Intermezzo, o. (Ital.), tusschenspel.
Interminabel, (Lat.). Eindeloos.
Interminatie, yr. (Lat.). Bedreiging ;
Intermineeren, bedreigen.
In terminis, (Lat.). Binnen de perken,
in behoorlijke bewoordingen ; In termino,
op den bepaalden dag.
Intermisceeren, (Lat.). Vermengen.
lntermissie, yr. (Lat.). Verzuim, verwaarloozing ; Intermitteeren, verzuimen,
verwaarloozen, afbreken; Intermitteerend, met tusschenpoozen verschijnend;
Intermitteerende bron, yr., bron die
niet geregeld maar met tusschenpoozen
vloeit ; Intermitteerende koorts, yr.,
koorts die op gezette tijden terugkomt ;
Intermitteerende pols, onregelmatige
polsslag.
Intermixtuur, yr. (Lat.). Bijmenging.
Intermontaan. Tusschen de bergen.
Intermundaan. Tusschen de werelden ;
Intermundium, o., ruimte tusschen de
hemellichamen.
Intermuraal. Tusschen de muren.
Intermusculair. Tusschen de spieren.
Intern, (Lat.). Inwendig, innerlijk ; inwonend ; Internaat, o., inrichting van
onderwijs waarin de leerlingen kost en
inwoning hebben, kostschool ; Interne,
m. (Fr.), kostleerling, inwonend geneesheer of assistent, tegenovergestelde van
Externe.
Internationaal. Tusschen de volken
onderling, het wereldverkeer betreffend ;
Internationaal recht, o., volkenrecht;
Internationale rechtbank, die uit rechters van verschillende nationaliteit samengesteld is; Internationale, yr., door Karl
Marx gestichte arbeidersvereeniging die
haar vertakkingen in alle beschaafde
landen heeft, lied dat ten behoeve der

Interneceeren
leden dier vereeniging vervaardigd is ;
Internationalist, m., lid dier vereeniging;
Internationaliteit, yr., wereldverkeer,
wereldburgerschap. Zie Cosmopolitisme.
Interneceeren, (Lat.). Moorden, verdelgen ; Internecinus, doodelijk (Zie
Odium internecinum); Internecio, yr.,
dooding, vernietiging. Zie Bellum internecinum, internecivum.
Interneeren. Iemand een verblijfplaats
in het binnenland aanwijzen die hij niet
verlaten mag; Interneering, yr., het aanwijzen van zulk een verblijfplaats ; Internist, m., iemand die aan een inwendige
ziekte lijdt, degene die in een ziekenhuis
bij de verpleging behulpzaam is ; internum, o., het inwendige, geheime zaak.
lnternuntiatuur, yr. Ambt van Internuntius, buitengewoon gezant van den
paus, Oostenrijksche gezant te Constantinopel.
Interoceanisch. Tusschen twee oceanen,
twee oceanen met elkander verbindend.
Inter os et offam, (Lat.). Tusschen
mond en beet, tusschen de lippen en den
rand van den kelk, in zeer korten tijd.
Interosseus, (Lat.). Tusschen beenderen.
Interpassatie, yr. Het doornaaien,
stikken ; Interpasseeren, doornaaien,
stikken.
Interpellatie, vr. (Lat.). Het in de rede
vallen; het manen (van den schuldeischer
aan den schuldenaar); het richten van
vragen tot een bestuur ; art. 94 der Grondwet zegt: „de hoofden der ministerieele
departementen geven aan de Kamers,
hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, de
verlangde inlichtingen, waarvan het verleenen niet strijdig kan worden geoordeeld
met het belang van den Staat ; zij kunnen
door elke der Kamers worden uitgenoodigd te then einde ter vergadering tegenwoordig te zijn." Elk lid der Staten-Generaal, dat een interpellatie tot de regeering wil richten, moet daarvoor verlof
vragen aan de Kamer waarin hij zitting
heeft; Interpelleeren, in de rede vallen,
manen, vragen richten.
Interpleuricostaal. Tusschen de zijribben.
Inter pocUla, (Lat.). Bij de bekers, onder
het drinken.
Interpolatie, yr. (Lat.). Inlassching, invoeging ; het in het door een ander gezegde of geschrevene inlasschen van
woorden ter opheldering of ter wijziging
(in dit laatste geval wordt bet schriftvervalsching); Interpolatie-formule, vr., formule in de waarschijnlijkheidsrekening ;
Interpolator, m., inlasscher, schriftvervalscher ; Interpoleeren, inlasschen, vervalschen.
BAAL; liandboek.
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Interponere provocationem, (Lat). In
hooger` beroep gaan ; Interpositio auctoritatis tutoris, de medewerking van
den voogd, die rechtshandelingen aangegaan door impuberes infantia majores
(kinderen tusschen 7 en 14 jaren) geldig
maakt; Interpositio remedil, het aanwenden van een rechtsmiddel, speciaal
hooger beroep tegen een vonnis.
Inter praesentes, (Lat.). Onder aanwezigen.
Interpres, m. (Lat.), (Fr.) interprete,
(Eng.) interpreter, (D.) Dolmetscher. Uitlegger, vertaler, tolk (Zie Drogman); Interpretabel, wat uitgelegd of vertaald
kan worden; Interpretatie, vr., uitlegging,
verklaring; Interpretatief, uitleggend,
vertolkend ; Interpretatio authentica,
yr. of authentieke interpretatie, d. i.
de verklaring van de wet, gegeven door
den wetgever zelf, en waaraan men dientengevolge is gebonden, ze moge juist of
onjuist zijn, tegenover de doctrinaire
d. i. de verklaring van de
interpretatie,
wet gegeven door het vrije wetenschappelijk onderzoek, waartoe iedereen bevoegd is, doch die juist moet zijn, wil
men anderen overtuigen. Voorbeeld van
a. i. Art. 88 van het Wetb. van Strafrecht : „Door dag wordt verstaan een tijd
van vier en twintig uren, door maand
een tijd van dertig dagen." Het eerste
gedeelte is juist, het tweede niet ; –
critica, uitlegging tot verbetering van een
text ; — declarativa, verklarende uitlegging; — extensiva, uitbreidende uitlegging;
— grammaticalis, woordverklaring; —
juris, uitlegging van het recht; — restrictiva, beperkende uitlegging ; — stricta,
strikte, nauwkeurige uitlegging; — Interpretator = Interpres; Interpreteeren,
vertolken, vertalen, uitleggen.
Interpunctatie en Interpunctie vr.
(Lat.). Zinscheiding, plaatsing der lees'
teekens ; Interpungeeren of Interpuncteeren, leesteekens plaatsen.
Interpurgeeren, (Lat.). Oppoetsen, bier
en daar reinigen.
Interraan. In de aarde.
Interregnum, o. (Lat.). Tusschenregeering, tijdvak waarin in Duitschland geen
keizer aan het hoofd der regeering stond,
bloeitijd der roofridders (1250-1273);
Interrex, m., tusschenkoning, rijksbestuurder.
Interrogatie, yr. (Lat.). Ondervraging,
mondeling examen; — teeken, vraagteeken; Interrogatief, vragend ; Interrogativum, o., vragend voornaamwoord ;
Interrogatoria, mrv., gerechtelijke ver
hooren ; — captiosa strikvragen; — criminosa, verhooren in strafzaken; — imper36
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tinentla, ongepaste verhooren ; — inepta,
ongeoorloofde verhooren; — injuriosa,
beleedigende vragen; — irrelevantia, onbeduidende verhooren ; — superflua, overtollige verhooren; Interrogatorium, o.,
, gerechtelijk verhoor ; Interrogeeren, ondervragen, verhooren.
Interrumpeeren, (Lat.). Afbreken, in
de rede vallen ; stuiten ; Interrupt, afgebroken, onsamenhangend ; Interruptie,
yr., afbreking,. stoornis, het in de rede
vallen, schorsing; Interruptio praescriptionis, yr., het stuiten der verjaring ;
Interruptor, m., iemand die in de rede
valt, verstoorder, stroombreker.
Interscapulium, o. (Lat.). De holte tusschen de schouders.
Interscindeeren, (Lat.). Uit elkander
rukken.
Interseceeren, (Lat.). Uit elkaar snijden, doorsnijden ; Intersectie, yr., doorsnijding, snijpunt van twee lijnen.
Interseptum, o. (Lat.). Tusschenschot ;
middelrif.
Inter spem et metum, (Lat.). Tusschen
hoop en vrees.
(Lat.). Tusschen
Interspergeeren,
strooien.
Interspinaal, Interspineus. Tusschen
de uitsteeksels der ruggewervels.
Interspireeren, (Lat.). Lucht krijgen.
Interstellair. Tusschen de sterren.
Interstinctie, vr. (Lat.). Onderscheiding,
verdeeling.
Interstitium, o. (Lat.). Tusschenruimte;
tusschentijd ; tijdsverloop voordat een
priester een hoogere ordening ontvangen
kan.
Intertexeeren, (Lat.). Inwev en, tusscheninweven.
Intertignium, o. (Lat.). Ruimte tusschen
twee balken.
Intertrachelisch. Tusschen de halswervels.
Intertransversaal. Tusschen de dwarse
uitsteeksels der wervels.
Intertrigo, yr. (Lat.). Roosachtige ontsteking tengevolge van wrijving van
lichaarnsdeelen tegen elkaar ; Intertrigo
perinaei of podicis, yr., blikgat d. i. het
schrijnen en ontvellen van het achterste
tengevolge van het paardrijden; roosachtige ontsteking van het achterste
bij kleine kinderen door de scherpte
der urine, het smarten.
Intertrituur, vr. (Lat.). Afslijting tengevolge van het gebruik.
Intertropisch, (Lat.-Gr.). Tusschen de
keerkringen liggend of groeiend.
lnterusurium, o. (Lat.). De gedurende
een bepaald tijdsververloop te ontvangen
rente, disconto (z. a.), rabat, d, w. z. bij
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vorderingen, die eerst na eenigen tijd opvorderbaar zijn, het verschil tusschen de
tegenwoordige en de toekomstige waarde.
Interval, Intervallum, o. (Lat.). Afstand, tusschenruimte; afstand tusschen
tonen in de muziek ; koortsvrije tusschentijd ; Intervalla lucida, mrv., heldere
oogenblikken bij krankzinnigen; Intervallair, in de tusschenruimten.
Intervenieeren, (Lat.), (Fr.) intervenir
pour 1' honneur dune signature, (Eng.) to

intervene for the honour of a signature,
(D.) intervenieren ,cur Ehre einer tinterschrift, (Ital.) intervenire per onore di una
firma, (Sp.) intervenir en honor de una
firma. Een wissel accepteeren of betalen
die geprotesteerd is omdat de betrokkene
weigert hem te accepteeren of te betalen
(de houder van den wissel moet hem aan
den intervenient aanbieden, die hem zal
accepteeren of betalen en den wissel
alsmede de akte van protest in ontvangst
zal nemen); tusschenbeide komen, bemiddelend optreden ; Intervenient of
Interveniens, m. (Fr.) intervenant, (Eng.)

intervening party, (D.) Intervenent, Honorant,
(Ital.) interveniente, onorante, (Sp.) interveniente, degene die een geprotesteerden
wissel accepteert of betaalt, bemiddelaar;
Interventie, vr. (Fr.) intervention, (Eng.)
intervention, (D.) Intervention, (Ital.) intervento, (Sp.) intervention, acceptatie of betaling van een geprotesteerden wissel,
tusschenkomst, bemiddeling, het ingrijpen
van een staat in de aangelegenheden van
een anderen staat; in het moderne recht
tusschenkomst, d. w. z. een bijzondere
wijze om een eisch in te stellen door een
derde, die in een rechtsgeding tusschen
andere personen aanhangig gemaakt, zijn
recht tegen beide partijen doet gelden;
die derde beet Intervenient ; betgeen hij
doet beet Intervenieeren; Interventief,
bemiddelend, tusschenbeide komend ;
Interventor, m. (Lat.), bemiddelaar.
Interversie, yr. (Lat.). Omkeering, omwerping ; het verduisteren, verdonkere7
maven; Interverteeren, omkeeren, verdonkeremanen; Interversor, m., verduisteraar.
Intervertebraal. Tusschen de wervels.
Interview, (Eng.; spr. : interviejoe). Aangevraagd gesprek dat een verslaggever
van een dagblad met een bekend of beroemd persoon heeft om diens meening
te vernemen over zaken van algemeen
belang en over dingen die zijn ambt of
vak betreffen; Interviewen, zulk een
gesprek voeren, een beroemd persoon
trachten uit te hooren; Interviewer, m.,
(Eng. ; spr.: interviejoewur), verslaggever
die met een interview belast wordt.
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Inter vivos, (Lat.). Onder levenden,
met de warme hand (schenking).
Intestabel, Intestabilis, (Lat.). Onbekwaam om een testament te maken of
om gettlige te zijn ; Intestaat, m., iemand
die sterft zonder een testament gemaakt
te hebben (Zie Ab intestato); Intestaaterfgenaam, m., wettige erfgenaam, die
erft volgens de wet en niet krachtens
een testament; Intestaat-portie, vr.,
wettig erfdeel ; Intestatus = Intestaat.
Intestina, mrv. (Lat.). Ingewanden,
darmen ; Intestinaal, wat de ingewanden
betreft ; Intestinaaltoon, m., het geruisch
in de ingewanden dat bij de auscultatie
(z. a.) door middel van den stethoscoop
gehoord wordt ; Intestinum, m., darm;
coecum ; blinde darm ; — colon, kronkeldarm ; — duodenum, twaalfvingerige darm;
— ileum, kromme darm; — jejunum,
ledige darm ; — rectum, endeldarm ;
tenue, dunne darm.
Intexeeren, (Lat.). Inweven ; Intextura,
yr., het inweven.
In thesi, (Lat.). In de stelling, in den
regel, in het algemeen.
Inthronisatie, vr. (Lat.-Gr.). Verheffing
op den troon ; troonsbestijging ; in de
Catholieke kerk de plechtige inbezitneming van den troon in de kerk door
den paus of een bisschop ; Inthroniseeren,
op den troon plaatsen, een bisschop
plechtig installeeren.
Intlem, (Lat.). Innerlijk ; innig.
Intimaat, o. (Lat.). Verordening van
hooger hand ; Intimatie, vr., gerechtelijke bekendmaking; Intimator, m., afkondiger; Intimeeren,gerechtelijk bekendmaken, dagvaarden.
Intimide, (Lat.). Zonder vrees, niet bang.
Intimidatie, yr. (Fr.). Bangmakerij,
vreesaanjaging ; Intimidateur, m., bangmaker; Intimideeren, bang maken, vrees
aanjagen.
Intimiteit; vr. Innigheid, vertrouwelijke
omgang; Intimus, m. (Lat.), boezemvriend.
Intinctie, vr. (Lat.). Indooping van het
brood in den wijn bij het Avondmaal ;
Intingeeren, indoopen.
Intitulatie, vr. (Fr.). Betiteling ; Intltuleeren, betitelen.
Intolerabel, (Lat.). Onverdraaglijk, onuitstaanbaar, niet te dulden ; Intolerant,
onverdraagzaam ; Intolerantie, vr., onverdraagzaamheid, vijandige gezindheid
tegen andersdenkenden ; Intolerantisme,
o., het prediken van onverdraagzaamheid.
Intonatie, yr. (Fr.). Het inzetten bij
het zingen, het aangeven van den toon;
stembuiging, lees- en spreektoon ; Intoneeren, inzetten, den toon aangeven.
Intonsus, (Lat.). Ongeschoren.
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Intorqueeren, (Lat.). Verdraaien.
Intorsio uteri, (Lat.). Ombuiging der
baarmoeder.
In totum, (Lat.). In het geheel, geheel
en al.
Intoxicatie, yr. (Lat.-Gr.). Vergiftiging;
bedwelming.
Intra, (Lat.). Binnen • — biduum, binnen
twee dagen; — fatalia, binnen de gestelde termijnen.
Intracranisch. Binnen den schedel.
Intractabel, (Lat.), Intraitable, (Fr.).
Onhandelbaar, onverzettelijk, stug; Intractabilitea, yr., onhandelbaarheid.
Intrada, vr. (Ital.). Inleiding; voorspel
met trompetten en pauken ; Intraden,
mrv., staatsinkomsten (Zie Entrée); Intradae jus Zie Jus Intradae.
Intrados, m. (Sp.). Binnenronding van
een gewelf.
Intramundaan. Binnen in de wereld.
Intra muros, (Lat.). Binnen de muren
(der stad) ; in het geheim, zonder getuigen.
Intransigent, (Sp.), Intransigeant,
(Fr.). Onverzoenlijk, die van geen schikking weten wil.
Intransitief, (Lat.). Onovergankelijk ;
Intransitivum (verbum), o., onovergankelijk werkwoord.
In transitu, (Lat.). In het voorbijgaan.
Intransportabel. Onvervoerbaar.
Intra octiduum, (Lat.). Binnen acht
dagen ; Intra privatos parietes, binnen
zijn vier muren, onder vier oogen.
Intreccio, (Ital.; spr. : intretsjo) = Intrigue. Klein tooneelspel.
Intrepide, (Lat.). Onverschrokken, onversaagd ; Intrepiditeit, yr., onverschrokkenheid.
Intricaat, (Lat.). Verwikkeld, verward ;
netelig ; Intriceeren, verwikkelen, verwarren.
Intrigant, (Fr.). Kuipend, vol slinksche
streken ; als znw., kuiper, knoeier; Intrigue, yr. (spr. : eintriegh), kuiperij, knoeierij,
listen en lagen, geheime liefdesbetrekking,
verwikkeling in een tooneelstuk ; Intrigeeren, kuipen, knoeien, met slinksche
streken omgaan, de nieuwsgierigheid
gaande maken door op een gemaskerd
bal aan iemand dingen te vertellen die
hem niet tot eer strekken.
Intrinsecus, (Lat.), (Fr.) intrinsique,
(Eng.) intrinsic, (D.) innerlich, (Ital.) intrinseco, (Sp.) intrinseco. Innerlijk, inwendig. Zie Valeur.
In triplo, (Lat.). In driedubbel afschrift.
Introduceeren, (Lat.), (Fr.) introduire,
(Eng.) to introduce, (D.) einfuhren, (Ital.)
introdurre, (Sp.) introducir. Binnenleide
n,
toegang verschaffen ; insteken, invoeren ;
Introducteur, m. (Fr.), binnenleider, in-
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leider ; Introductie, yr., inleiding, invoering, inbrenging ; Introductief, inleidend.
Introgressie, vr. (Lat.). Het binnentreden.
lntroTte, nam et hic dil sunt, (Lat.).
Treedt binnen, want ook bier zijn de
goden (motto van Lessings Nathan de
wifre), Introltus, (Lat.), ingang, inleiding,
begin der mis.
Intromissie, yr. (Lat.). Indringing, inschuiving, insteking; Intromitte ere n ,
binnenlaten.
Intronati, mrv. (Ital.). Bedremmelden
(leden van een geleerd genootschap te
Siena).
Intropelvimeter, m. Werktuig voor
het meten van de binnenbreedte van het
bekken der vrouw.
Introrsus, (Lat.). Naar binnen, binnenwaarts.
Introspectie, yr. (Lat.). Het van binnen
bekijken, nauwkeurig onderzoek , Introspiceeren, van binnen bekijken, nauwkeurig onderzoeken.
Introsusceptie = Intussusceptie.
Introversie, yr. (Lat.). Het naar binnen
keeren; — palpebrarum, het naar binnen
keeren van de randen der oogleden; Introverteeren, naar binnen keeren.
Intrudeeren, (Lat.). Naar binnen stooten;
binnendringen ; Intrusie, yr., indringing;
inschuiving in een ambt of betrekking ;
Intrusief, inschuivend, indringend.
Intubus, yr. (Lat.). Andijvie, cichorei.
Intueeren, (Lat.). Aanschouwen ; Intultie, yr., aanschouwing, de gave van
iets als het ware van zelf te kennen
zonder er vooraf een studie van gemaakt
te hebben ; Intuitief, aanschouwelijk, als
door ingeving; Intuitus, m., het aanschouwen.
Intumescentia, yr. Opzwelling ; — linguae, het opzwellen der tong ; — prostatae,
opzwelling der voorstandsklier ; — testiculi,
het opzwellen der teelballen ; — uteri, opzwelling der baarmoeder ; — viscerum,
opzwelling der ingewanden ; — vulvae,
opzwelling der schaamlippen ; Intumesceeren, opzwellen.
Intumulaat, (Lat.). Onbegraven.
Inturgesceeren , (Lat.). Opzwellen.
Intus, (Lat.). Binnen in ; Intus hebben,
in den zak, vast in het geheugen hebben;
Intussusceptio, vr., het in zich opnemen,
het zich geheel eigen maken, wederzijdsche doordringing of ineensmelting,
inzuiging, het in elkaar slingeren, verschuiving van inwendige deelen; — intestini recta, ineenslingering van den endeldarm ;— intestinorum, verschuiving of
ineenslingering van ingewanden ; — membranae internae urethralis, verschuiving
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van het binnenvlies der urineleiding ;
— uteri, verschuiving der baarmoeder ;
— van een darm, inschuiving van het
boven- in het beneden gedeelte van een
darm.
Intybus. Zie Intubus.
Inumbratie, yr. (Lat.). Verduistering ;
Inumbreeren, overschaduwen, verduisteren.
In una serie, (Lat.). In een reeks.
Inundatie, yr. (Lat.). Overstrooming ;
onderwaterzetting; Inundeeren, onder
water zetten.
Inungeeren, (Lat.). Met zalf inwrijven;
Inunctie, yr., zalving.
In universum, (Lat.). Over het algemeen.
In uno et non interrupto actu, (Lat.).
In een enkele onafgebroken handeling.
In unum congrueeren, (Lat.). Geheel
overeenstemmen.
Inurbaan, (Lat.). Onheusch ; Inurbaniteit, yr., onheuschheid.
Inusitate, (Lat.). Niet gebruikelijk.
Inust, (Lat.). Ingebrand ; onverbrand.
In usu, (Lat.). In het gebruik, gebruikelijk ; In usum, ten gebruike ; In usum
Delphini, ten gebruike van den Dauphin
(z. a.), opschrift van verscheidene onder
koning Lodewijk XIV voor het onderwijs van den troonopvolger uitgegeven
werken (vooral class eke schrijvers) waaruit alles wat aanstoot kan geven verwijderd is; ten gebruike van jeugdige
leerlingen; In usum proprium, tot eigen
gebruik ; In usum scholarum, voor schoolgebruik : In usum tironum, ten gebruike
van beginners. '
Inutile, (Lat.). Nutteloos, onnoodig ;
Inutile pondus terrae, o., nuttelooze
last der aarde, d. i. menschen die niets
uitvoeren en alleen zingenot najagen ;
Inutiliteit, yr., nutteloosheid.
Inuus, m. (Lat.). Bijnaam van den Romeinschen god Pan als bevruchter der
kudden ; soort van apen waartoe de
macaco of meerkat, de Turksche aap, etc.
behooren.
Inv. = Invenit, (Lat.). Hij heeft (het)
uitgevonden.
Invadeeren, (Lat.). Een inval doen.
Invaginatie, yr. (Lat.). Inschuiving in
de scheede.
Invalesceeren, (Lat.). Sterker worden,
in krachten toenemen; Invalentie, yr.,
zwakte, onvermogen ; Invalied, zwak,
ongeschikt voor den dienst, ongeldig;
Invalidabel, wat ongeldig verklaard
worden kan ; Invalidatie, yr., ongeldigverklaring, vernietiging eener verkiezing
of van een vonnis ; Invalide, m., voor
den dienst wegens lichaamsgebreken afgekeurde soldaat, arbeider die niet meer
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werken kan ; Invalideeren, ongeldig verklaren, vernietigen ; Invalidenhuis, o.,
inrichting waarin invaliden worden opgenomen en verpleegd ; Invaliditeit, yr.,
zwakte,gebrekkelijkheid, ongeldigheid,
het niet in staat zijn om te arbeiden.
Invariabel, (Lat.). Onveranderlijk, stand vastig ; Invariabiliteit, yr., onveranderlijkheid.
Invasie, yr. (Lat.). Vijandelijke inval;
Invasief, zulk een inval betreffend ;
Invasor, m., die zulk een inval doet.
Invecta, mrv. (Lat.). Het medegebrachte;
Invecta et illata, mrv., alle roerende
goederen die door den huurder in een
gehuurd huis of door den pachter op
een pachthoeve gebracht worden.
Invective, yr. (Fr.). Scheldwoord ; Invectiveeren, uitschelden.
Inveheeren, (Lat.). Invoeren, binnenbrengen.
Invelaat, (Lat.). Ongesluierd.
Invendibel, (Lat.), (Fr.) invendable,
(Eng.) unsalable, (D.) unverkauflich, (Ital.)
invendibile, (Sp.) invendible. Onverkoopbaar.
Invenit, (Lat.). Hij heeft (het) uitgevonden ; Inventeeren, uitvinden, verzinnen, bedenken ; Inventie, yr., uitvinding ;
Inventio sanctae crucis, yr., het vinden
van het heilige kruis ; Inventiuncula, vr.,
kleine, onbeduidende uitvinding; Inventor
(L.) en Inventeur (Fr.), uitvinder, vinder ;
Inventuur, yr., het nazien en opteekenen
van den voorraad, hetgeen in de magazijnen aanwezig is, het magazijnboek.
Inventaris, m. en Inventarium, o. (Lat.),
(Fr.) inventaire, (Eng.) inventory, (D.) lnventar, (Ital.) inventario, (Sp.) inventario.
Boedel ; lijst van aanwezige goederen;
boedelbeschrijving (Zie Beneficium inventarii); Inventarisatie, vr., opteekening
van de in een boedel aanwezige gelden
en goederen, het opmaken eener lijst
van in de magazijnen aanwezige goederen ;
Inventariseeren, zulk een lijst opmaken,
een boedel beschrijven.
Invenust, (Lat.). Zonder bevalligheid.
In verba magistri aurare), (Lat.). Bij
de woorden des meesters of des leeraars
(zweren), diens leerstellingen onvoorwaardelijk aannemen of voor waar houden ;
In verbis simus faciles, modo conveniamus in re, laat ons wat de woorden
betteft toegevend zijn, als wij het over
de zaak zelve maar eens zijn.
Inverecund, (Lat.). Zonder eerbied,
schaamteloos.
Invergeeren, (Lat.). Overhellen; Invergentle, yr., overhelling.
Inversable, (Fr.). Dat niet omgeworpen
kan worden; Inversa methodus tangen-
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tium, omgekeerde - raaklijnenmethode;
Inversie, yr., omdraaiing, woordverplaatsing, afwijking van de gewone woordvoeging ; Inversio palpebrarum, het naar
buiten keeren van den binnenrand der
oogleden ; — uteri completa, geheele omkeering der baarmoeder ; — uteri incompleta en — uteri partialis, gedeeltelijke
omkeering der baarmoeder = Intussusceptio uteri ; -- uteri totalis, geheele
omkeering der baarmoeder ; — vesicae
urinariae, omdraaiing der waterblaas ;
Inverso ordine, in omgekeerde volgorde;
Inversor, m., toestel voor het omkeeren
van den galvanischen stroom ; Inversuur,
yr., kromming, omkeering.
Invertebrata, mrv. (Lat.). Ongewervelde dieren.
Inverteeren, (Lat.). Verplaatsen, omkeeren.
Investeeren. (Lat.). Bekleeden; beleenen; met de teekenen eener waardigheid
bekleeden; omsingelen, berennen (vesting);
geld beleggen, (Fr.) placer, (Eng.) to invest,
(D.) anlegen, (Ital.) impiegare, investire,
(Sp.) investir; Investief, bekleedend; Investitura ecclesiastica, beleening met
een kerkelijk goed, het in het bezit eener
prebende stellen; — judicialis = Traditio
judicialis ; — simultanea, gelijktijdige beleening; – eventualis, beleening ingeval
het leen openvalt ; Investituurstrijd,
m., strijd tusschen den paus en den keizer
van Duitschland in het laatste gedeelte
der aide en het begin der 12de eeuw
over de benoeming van bisschoppen en
abten; in 1075 beweerde Gregorius VII
(Hildebrand) dat de paus het oppergezag
in de Christelijke wereld bezat en dat de
keizer aan hem ondergeschikt was; er
werd een verbod uitgevaardigd tegen de
bezetting der kerkelijke ambten door de
vorsten; daar keizer Hendrik IV zich
niet aan dit verbod stoorde, werd hij door
Gregorius VII in den ban gedaan en zag
hij zich genoodzaakt den paus in 1077
om absolutie (z. a.) te smeeken te Canossa,
een sterk kasteel bij Modena; den 23
September 1122 kwam er een schikking
tot stand door het Wormser Concordaat
(z. a.), waarbij bepaald werd dat de bisschoppen en abten vrij in tegenwoordigheid van den keizer of zijn gevolmachtigde verkozen en door hem met hunne
aardsche bezittingen en rechten beleend
zouden worden, terwijl daarentegen de
keizer afstand deed van het recht om de
bisschoppen en abten in hun geestelijk
ambt aan te stellen door beleening met
ring en staf ; Investment, (Eng.), geldbelegging.
Investigabel, (Lat.). Wat nagevorscht
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kan worden ; Investigatie, yr., navorsching, onderzoek; Investigeeren, navorschen, onderzoeken.
Inveteratie, yr., (Lat.). Veroudering,
inworteling ; Invetereeren, verouderen,
inwortelen.
Invetriatuur, yr. Glazige lijm der orgelfabrikanten.
In via, (Lat.). Op den weg; In via
execution's, op den weg der gerechtelijke tenuitvoerlegging ; In via juris,
op den weg van het recht.
Inviable, (Fr.). Niet levensvatbaar.
Invicem, (Lat.). Beurtelings, wederkeerig.
Invideeren, (Lat.). Benijden, misgunnen;
Invidieus, afgunstig.
Invigilantie, yr. (Lat.). Gebrek aan
waakzaamheid, onachtzaamheid; Invigileeren, over iets waken.
Invigoratie, yr. (Fr.). Krachtige ontwikkeling.
In vim, (Lat.). Krachtens; In vim concipiendae sententiae, ter opmaking van
het vonnis ; In vim publicati, krachtens
de afkondiging of bekendmaking; In vim
revision's om te herzien.
Invinatie, yr. Vereeniging van het
bloed van Christus met den wijn van
het Avondmaal. Zie Impanatie.
Invincibel, (Lat.). Onoverwinnelijk ;
Invincibiliteit, yr., onoverwinnelijkheid.
In vino veritas, (Lat.). In den wijn is
de waarheid, d. i. in den roes komt de
ware aard van den mensch aan den
dag.
Inviolabel, (Lat.). Onschendbaar ; onverbreekbaar • onaantastbaar ; Inviolabiliteit,
vr., onschendbaarheid
'
; Inviolaat, ongeschonden.
In viridi observantia, (Lat.). Steeds
nog in gebruik.
Inviriliteit, yr. Onmanlijkheid.
Inviscereeren, (Lat.). In de ingewanden
brengen.
Invisibel, Invisibilis, (Lat.). Onzichtbaar ; Invisibiliteit, yr., onzichtbaarheid.
Invitabel, (Lat.). Aanlokkelijk.
Invita Minerva, (Lat.). Tegen den wil
van Minerva, d. i. zonder aanleg of roeping
voor de studie.
Invitatie, yr. (Lat.). Uitnoodiging ; Invitatorianus, m., monnik die in het koor
de gebeden en gezangen inzet ; Invitatorium, o., opwekkend gezang in de Catholieke kerk.
Invite, (Fr.), Invito, (Ital.). Het uitspelen van een lage kaart om zijn maat
(medespeler) te laten zien in welke kleur
men het sterkst is en hem duidelijk te
maken dat hij weder in die kleur moet
trachten op te komen.

lonidium Ipecacuanha
Inviteeren, (Lat.). Uitnoodigen ; een
invite opspelen.
Invituperabei, (Lat.). Onberispelijk.
Invitus, (Lat.). Ongaarne, tegen wil en
dank.
Invocavit, (Lat.). Naam van den eersten
zondag der vasten volgens psalm 91, v. 15
(invocavit me, hij heeft mij aangeroepen)
= Quadragesima ; Invocatie, yr., aanroeping.
Invoice, (Eng. ; spr. : invoois) = Factuur.
Involucrum, o. (Lat.). Omhulsel, krans
van dekblaadjes ; — cordis, hartzak ;
—foetus,
eivliezen ; Involucraal, op het
hulsel groeiend.
Involutie, yr. (Lat.). Verwikkeling, inrolling ; Involuut, ingewikkeld, ingerold;
Involutievorm, m., vorm waarm iets
gehuld is, die rondom iets tot stand gekomen is; Involveeren, inwikkelen, bevatten, insluiten.
Invulnerabel, (Lat.). Onkwetsbaar ;
Invulnerabiliteit, yr., onkwetsbaarheid.
Io, vr. (Gr.). De door Jupiter beminde
dochter van Inachos, koning van Argos,
die in een koe veranderd en door Argus
bewaakt werd.
Iobolisch, (Gr.). Vergifspuwend, vergiftig.
Iod, o. (van het Grieksche Ion, viooltje,
lodes, van de kleur van het viooltje).
Jodium, een in 1811 door Courtois in de
asch van zeewier ontdekte stof die als
geneesmiddel en als verfstof gebruikt
wordt ; chemisch kan Iod met vele elementen verbonden worden ; door een
chemische verbinding van Iod met een
brandbaar element ontstaat een Iodied ;
Iodzuur, o., verbinding van zuurstof met
Iod; door een verbinding van Iod met
zwavel en varkensvet ontstaat Iodzwavelzalf (Unguentum sulfuris jodatum).
Ion, o. Het positieve (Cation) en het
negatieve (Anion) element van een door
de electrolyse te ontbinden vloeistof.
lonicus, m. (Gr.). Grieksche versvoet
die uit twee lange en twee korte lettergrepen bestaat : — — --- — (Iomcus a

majori) en ,--- ,-- — — (Jonicus a minor*
Ionisch, wat de Ioniers, een der vier
hoofdstammen der Grieken, betreft ;
lonisch dialect, o., tongval der Ioniers;
lonische zuil, zuil met slanke schacht en
wrongen aan het kapiteel; lonische
school, oudste Grieksche wijsgeerige
school ; hiertoe behooren Thales van
Milete (een der zeven wijzen van Griekenland ± 600 v. C.), diens tijdgenooten
Anaximander en Anaximenes benevens
de veel jongere Heraclitos (z. a.).
lonidium Ipecacuanha. Braziliaansche

Iphigenia
heester met wortels die als braakmiddel
gebruikt worden.
Iphigenia, yr. (Gr.). De sterk of machtig
geborene; dochter van Agamemnon en
Clytemnestra; toen haar vader haar aan
Diana wilde offeren, zette deze godin
een hert voor haar in de plaats en voerde
haar weg naar de Taurische Chersonesus
(z. a.), waar zij priesteres van Diana
werd; Iphigenia in Aulis en I. in Tauris
twee treurspelen van Euripides, het eerste
door Racine nagevolgd.
1. p. = in partibus infidelium (z. a.).
I. P. 0. = Instrumentum Pads Osnabrugensis. Vredesverdrag van Osnabruck in 1648.
Ipse, (Lat.). Zelf ; ipse dixit, hij heeft
het zelf gezegd (namelijk Pythagoras,
zooals zijn aanhangers tot bevestiging
zijner leer zeiden) • ipse fecit, hij heeft
zelf gemaakt ; ipsissima verba, precies
dezelfde woorden ; ipsissimis verbis, met
de eigen woorden, woordelijk ; Ipsisme,
o. zelfzucht ; Ipso facto, door de daad
zelve, eigenmachtig ; Ipso jure, door het
recht zelf, rechtens, van rechtswege.
I. q. = Id quod of idem quod, (Lat.).
Hetgeen dat of hetzelfde dat; q. e. d.
= id quod erat demonstrandum, (Lat.),
wat te bewijzen was.
Ir. = Iridium.
Ira, yr. (Lat.). Gramschap ; Iracundus,
gramstorig.
Iradd, o., Besluit van den sultan van
Turkije.
Iranische talen. Indogermaansche
talen, ni. Oudperzisch, (Zend), Parsi,
Nieuwperzisch, Koerdisch, Afgaansch, Ossetisch en Armenisch.
Irascibel, (Lat.). Opvliegend, prikkelbaar ; Irascibiliteit, yr., opvliegendheid.
Irenaeen, mrv. (Gr.). Vredezangen;
Irenaius, m., de vreedzame; Irenarch,
m., vrederechter, (Byzantynsch ambtenaar); Irenarchie, yr., ambt van zulk een
ambtenaar; Irene, yr., vrede, godin van
den vrede bij de Grieken, als eigennaam
de vreedzame ; Ireneon, o., geschrift dat
dient om den vrede tot stand te brengen,
Irenicus, m., vredestichter ; Ireniek, vr.,
leer van den vrede in de theologie ;
Irenisch, vredestichtend, verzoenend
(vooral van geschriften die ten doel hebben
om den vrede tusschen verschillende
kerken tot stand te brengen).
Iridancistron, o. (Gr.). Irishaakje tot
het naar voren trekken van het regenboogvlies of tot vorming eener kunstmatige pupil ; Iridatie, yr., het voortbrengen der kleuren van den regenboog;
lridectomedialysis, yr., afscheiding van
het losgemaakte en naar voren getrokken
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regenboogvlies; Iridectomie, yr., uitsnijding van het regenboogvlies of kunstmatige pupilvorming ; Iridencleisis, yr.,
het inklemmen van het regenboogvlies
bij kunstmatige pupilvorming; Irideen,
mrv., zwaardlelien; Irideremie, yr., gemis
van het regenboogvlies ; Iridescent, glinsterend als de kleuren van den regenboog;
Iridiseeren, de kleuren van den regenboog
vertoonen ; Iriditis, yr., ontsteking van
het regenboogvlies.
Iridium, o. Metaal dat altijd in verbinding met platina voorkomt.
Iridocinese of Iridocinesis, yr. (Gr.).
Beweging van het regenboogvlies ; Iridodialysis, yr., losmaking van het regenboogvlies ; Iridodonesis, yr., het slingeren
van het regenboogvlies ; Iridoncus, m.,
gezwel aan het regenboogvlies; Iridoncosis, yr., opzwelling van het regenboogvlies ; Iridoplanie, yr. = Iridodonesis;
Iridoparalysis, yr., verlamming van het
regenboogvlies; Iridoptosis, yr., uitzakking van het regenboogvlies; Iridoschisis,
yr., splijting van het regenboogvlies ; Iridospasme, m., kramp in het regenboogvlies ; Iridoschisma, o., spleet in het regenboogvlies; Iridotomie = Iridectomie.
Iris, yr. (Gr.). Dienares der goden,
speciaal van Juno; bode der goden die
langs den regenboog van den hemel naar
de aarde en terug gaat; regenboog ; gekleurde kring om den oogappel, regenboogvlies ; naam van verscheidene bloembollen ; naam van een den 13 Augustus
1847 ontdekte planeet in ons zonnestelsel;
Irisdruk, m., soort van druk op katoen
waarin verschillende kleuren zoo naast
elkaar geplaatst zijn dat zij op elkander
afschaduwen.
Iriscoop, o. (Gr.). Zwarte met een zeepoplossing bestreken en met gemsleder
afgedroogde spiegel die, vervolgens door
een glazen buis beademd, regenboogkleurige kringen vertoont.
Irish, (Ens.; spr. : eiriesch). Iersch ; Irishisme, o., eigenaardige Iersche uitdrukking; Irish Diamonds, mrv. (s r.: deiemundz) Iersche diamanten te Kerryhead
in Ierland, d. als diamanten geslepen
kiezelkristallen • Irish stew (spr.: stieoe),
Iersch schapevleesch met aardappels en
groente.
Iriseeren. De kleuren van den regenboog vertoonen ; regenboogkleurig verven; Irismossel, yr., mossel die de kleuren van den regenboog heeft.
Iritis, vr. (Gr.). Ontsteking van het
regenboogvlies.
Irmak, m. (Turksch). Rivier.
Irmengard, Irmingart, yr. (Oudduitsch).
De eerbare.

Irmenzuil
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Irmenzuil, Irminsul, yr. (Oudsaksisch).
Door de Saksers vereerd beeld van hun
halfgod Irmin.
Iron Duke, m. (Eng.; spr. : eirndjoek).
I Jzeren hertog (bijnaam van Wellington).
I. R. 0. = Inland Revenue office
(Eng. ; spr. : inlend revenjoe gift's). Belastingkantoor.
Ironic, yr. (Gr.). Geveinsde onwetendheid ; fijne spotternij waarbij men het
tegenovergestelde zegt van hetgeen men
denkt, b.v. vliitig in plaats van lui;
Ironisch, bedekt spottend ; Ironisme, o.,
voortdurende fijne spotternij; Ironist, m.,
iemand die steeds spot, schrijver die den
lachlust opwekt door zijn schijnbaren ernst.
Iro pauperior, (Lat.). Armer dan Irus,
naam van een bedelaar die in de Odyssee
voorkomt, d. straatarm, zoo arm als de
mieren.
Irradiatie, vr. (Lat.). Uitstraling ; Irradieeren, uitstralen.
Irraisonnable, (Fr. ; spr. : iereezonnable).
Redeloos, onredelijk.
Irrationalisme, o. Strijdigheid met het
verstand, het niet gebruiken van het
verstand in godsdienstzaken ; Irrationaliteit, yr., onverstand; Irrationeel, onverstandig, onberekenbaar.
Irrecognoscibel. Wat niet erkend kan
worden, verwerpelijk.
Irrecommendabel. Niet aanbevelenswaardig.
Irreconciliabel, (Lat.). Onverzoenlijk.
Irrecordabel, (Lat.). Waaraan niet herinnerd kan worden.
Irrecuperabel, (Lat.). Niet herstelbaar.
Irrecusabel, (Lat.). Onwraakbaar ; Irrecusabiliteit, yr., onwraakbaarheid.
Irredenta (Italia). Het onbevrijde Italic,
Italiaansch genootschap dat alle niet tot
het koninkrijk Italic beboorende Italiaansch
sprekende landstreken zou willen bevrijden en met dat koninkrijk vereenigen,
b.v. het zuiden van Tyrol, Tessino, Nizza,
enz.; Irredentist, m., lid van dit genootschap ; Irredentistisch, dit genootschap
betreffend.
Irredimibel. Onaflosbaar.
Irredivivus. Niet weder in het leven
te roepen.
Irreducibel en Irreductibel. Onherleidbaar ; onzetbaar (van gebroken beenderen), onverminderbaar.
Irreeel. Onwezenlijk, alleen in de verbeelding bestaande.
Irreflexie, vr. Onnadenkendheid.
Irreformabel. Onverbeterlijk ; dat niet
hervormd kan worden.
Irrefragabel. Onwraakbaar, onverwerpelijk, onomstootelijk ; Irrefragabiliteit, yr., onwraakbaarheid.

Irreverent
Irrefutabel, (Lat.). Onwederlegbaar.
Irregenerabel. Wat niet weder voortgebracht kan worden.
Irregenitus, m. (Lat.). Iemand die niet
wedergeboren, niet verbeterd is.
Irregibel, (Lat.). Onregeerbaar.
Irregressibel, (Lat.). Waarop niet kan
worden teruggekomen, wat niet ongedaan
gemaakt kan worden.
Irregulier. Onregelmatig, ongeregeld
Irreguliere geestelijken, geestelijken die
niet tot een monnikenorde behooren; Irregulariteit, yr., onregelmatigheid, ongeschiktheid om tot priester gewijd te worden.
Irrelatief. Zonder betrekking op lets.
Irrelevant. Zonder gewicht, onbeduidend ; Irrelevantia, mrv., dingen die niets
om het lijf hebben; Irrelevantie, yr.,
onbeduidendheid.
Irreligieus, (Lat.). Ongodsdienstig;
Irreligiositeit, vr., ongodsdienstigheid.
Irremeabel, (Lat.). Vanwaar men niet
terug kan keeren.
Irremediabel, (Lat.). Ongeneeslijk ; wat
niet te verhelpen is.
Irremissibel, (Lat.). Onvergeeflijk.
Irremittent, (Lat.). OnoThoudelijk.
Irremonstrabel, (Lat.). Waartegen niets
in te brengen is, onbetwistbaar.
Irremovibel, (Lat.). Onafzetbaar ; niet
weg te ruimen.
Irremunerabel, (Lat.). Wat niet te vergelden is.
Irreparabel, (Lat.). Onherstelbaar.
Irrepeeren, (Lat.). Insluipen; op slinksche
wijze verkrijgen.
Irreponibel, (Lat.). Wat niet terug te
brengen is.
Irreposcibel, (Lat.). Niet terug te
vorderen.
Irreprehensibel, (Lat.). Wat niet te
laken is.
Irreprochable, (Fr.; spr.: ierreeprosfable). Onberispelijk.
Irreptie, yr. (Lat.). Insluiping.
Irresistibilite, yr. (Fr.). Onweerstaanbaarheid ; Irresistible, onwederstaanbaar.
Irresoluut. Besluiteloos; Irresolutie,
vr., besluiteloosheid ; Irresoluto, (Ital.),
zwevend.
Irrespect, o. Oneerbiedigheid ; Irrespectueus, oneerbiedig.
Irrespirabel, (Lat.). Oninadembaar.
Irresponsable, (Fr.). Niet verantwoordelijk ; Irresponsabiliteit, vr., onverantwoordelijkheid.
Irreteeren, (Lat.). In een net of strik
vangen.
Irretractable, (Fr.). Wat niet herroepen
kan worden.
Irreverent, (Lat.). Oneerbiedig; Irreverentie, yr., oneerbiedigheid.

Irrevocabel
Irrevocabel, (Lat.). Onherroepelijk ; onafzetbaar; Irrevocabiliteit, yr., onherroepelijkheid.
Irrevoluut, (Lat.). Onopgerold.
Irrideeren, (Lat.). Uitlachen, hoonen,
bespotten ; Irrident, hoonend, bespottend.
Irrigatie, yr. (Lat.). Bevloeiing : besproeiing ; Irrigator, m., sproeitoestel,
vrouwenspuitje ; Irrigeeren, bevloeien,
besproeien.
Irrisie, vr. (Lat.). Het uitlachen, hoonen,
bespotten.
Irritabel, (Lat.). Prikkelbaar ; lichtgeraakt ; Irritabiliteit, vr., prikkelbaarheid ; Irritament, o., prikkel ; Irritantia,
mrv., prikkelende middelen; Irritatie, yr.,
prikkeling, lichte ontsteking, verbittering ;
Irritatief, prikkelend; Irriteeren, prikkelen, opwekken, verbitteren.
Irroboreeren, (Lat.). Versterken.
Irrogatie, yr. (Lat.). Oplegging van
straf; Irrogeeren, opleggen van straf.
Irroratie, yr. (Lat.). Bedekking met
dauw ; bevochtiging, besprenkeling.
Irrubesceeren, (Lat.). Rood worden ;
blozen.
Irrugatie, yr. Rimpeling.
Irrumpeeren, (Lat.). Een inval doen ;
Irruptie, vr., inval.
Irvingiaan, m. Aanhanger van den
Schotschen dweper Edward Irving (1792—
1834) in En eland en Pruisen ; Irvingianisme, o., leer van Irving.
Isaac, m.
m (Hebr.). Zoon der vreugde.
Isabel. Vuilgeel; Isabella, yr. (Hebr.) de
kuische; Isabellakleur, yr., vuilgele kleur ;
Isabella-orde, vr., Spaansche ridderorde,
Portugeesche ridderorde voor vrouwen.
Isadelphisch. Met meeldraden die tot
twee gelijke bundels vereenigd zijn.
Isagoge, yr. (Gr.). Invoering, inleiding
(in wetenschappen); Isagogicum, o., intredegeld ; Isagogiek, yr., inleidende wetenschap; Isagogicon, o. = Isagogicum;
Isagogisch, inleidend.
Isagonisch, (Gr.). Met gelijke hoeken.
Isard, m. (Fr. ; spr.: iezaar). Gems in
de Pyreneeen.
Isarithmisch, (Gr.). Gelijk in getal.
Isatine, vr. Gesublimeerde indigo.
Ischaemie, vr. (Gr.). Stelping van bloed;
Ischaemon, o., middel om bloed te stelpen.
Ischariotisme. o. Verraad uit hebzucht.
Zie Mattheus XXVI, 14-16.
Ischiadiek, yr. (Gr.). Heuppijn; Ischiagra, vr., heupjicht; Ischialgie, heuppijn ;
Ischiadisch, tot de heup behoorend ;
Ischias, yr. = Ischiagra ; Ischiatocele,
vr. = Ischiocele.
Ischidrosis, vr. (Gr.). Het belemmeren
van het zweeten of van de uitwaseming
der huid ; Ischldrotisch, dat het zweeten
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of de uitwaseming der huid belemmert.
Ischik Agassi, m. Opperopziener over
de beambten aan het koninklijk hof in
Perzie.
Ischion, o. (Gr.). Heup ; heupgewricht.
Ischiorrhogisch. Lam in de lendenen
(ook in figuurlijke beteekenis van slechte
verzen gebezigd).
Ischiosacralia ligamenta, o. mrv. Onderste banden van het bekken.
Ischnophoon, m. (Gr.). Iemand die een
zwakke stem heeft, die stottert, stamelt;
Ischnophonie, vr., zwakheid van de stem.
Ischnotes, Ischnotie, yr. (Gr.). Magerheid.
Ischoblennie, vr. (Gr.). Het wegblijven
van slijm ; Ischocoelie, yr., verstopping
in het onderlijf ; Ischogalactie, yr., het
wegblijven van het zog ; Ischolochie, vr.,
het wegblijven van de kraambedzuivering;
Ischomenie, vr., het wegblijven der
maandstonden; Ischophonie, vr., belemmering der spraak, het stamelen, het
stotteren; Ischopyosis, yr., het wegblijven
van etter.
Ischuretica, mrv. (Gr.). Middelen om
de onwillekeurige loozing der urine tegen
te gaan; Ischuria atonica, yr., belemmering der urineloozing tengevolge van
zwakte ; — calculosa, belemmering der
urineloozing door steentjes; — callosa,
het tegenhouden der urine tengevolge
van verharding ; — compressoria, door
uitwendige drukking veroorzaakte belemmering der urine; — cystitica, door ontsteking der blaas ontstane moeilijke urineloozing; — haemorrhoidalis, door aambeien veroorzaakte belemmering der urineloozing; — mechanica, door verstopping
teweeggebrachte moeilijke urineloozing;
— paralytica, door verlammin& der blaas
ontstane belemmering der urineloozing;
— fierinaealis, door zwelling van den
bilnaad ontstane moeilijke urineloozing;
— polyurica, door het lang ophouden der
urine ontstane belemmering ; — renalis,
uit de nieren voortkomende moeilijke
urineloozing; — sarcomatica, door vleeschuitwas ontstane moeilijke urineloozing;
— spasmodica, door kramp veroorzaakte
belemmering der urineloozing ; Ischurie,
vr., moeilijke en pijnlijke urineloozing.
Isegorie, vr. (Gr.). Gelijke vrijheid en
gelijk recht om te spreken of te stemmen;
gelijkheid van burgerlijke rechten, democratie (z. a.).
Isegrim, m. (Oudduitsch). I Jzeren helm,
naam van den wolf in het gedicht Reinke
de Vos ( Van den Vos Reinaerde); ijzegrim,
eigenzinnig, knorrig en stug man, leeuwenmuil (veldteeken der slagers te Zurich),
in Zwitserland de gier.

Iselastische spelen
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Iselastische spelen, mrv. Spelen en
wedstrijden tot opluistering van een zegevierenden intocht(bijde Grieken der
oudheid).
Iselotte of Izelotte, yr. Turksche
zilveren munt.
Is fecit, cui prodest, (Lat.). Hij, die
er voordeel van trekt, heeft het gedaan
(beginsel waarvan men bij een gerechtelijk
onderzoek uitgaat).
Isfendiar, m. (Arab.). Beschermengel
der vrouwelijke kuischheid.
Isiaca mensa, tabula, yr. (Lat.). Beroemd gedenkstuk der oudheid, dat het
beeld van Isis en hare mysteries bevat ;
het werd in 1525 bij de plundering van
Rome gevonden; Isis, yr., godin der
oude Egyptenaren, zuster en vrouw van
Osiris en moeder van Hot-us, zinnebeeld
N an de alles verwekkende en alles voedende
natuur, ook maangodin; Iseum, o., Isistempel; Isidoor, m., geschenk van Isis.
lsieten, mrv. Aanhangers van Isa
Merdard die dengoddelijken oorsprong
van den koran loochenen.
lskanderieh. Arabische naam van
Alexandria.
Islam, m. (Arab.). Eig. berusting in den
wil Gods, naam van den Mohamedaanschen
godsdienst; Islamisme, o., stelsel van
dien godsdienst, landen waar die godsdienst de heerschende is ; Islamiet, m.,
belijder van dien godsdienst.
Island, (Eng.; spr. : eilend). Eiland.
Islandicus. Uslandsch ; Lichen —, I Jslandsch mos.
Isle, vr. (Oudfransch). Eiland ; Isle de
France, provincie van het oude Frankrijk
die bestond uit de tegenwoordige departementen Aisne, Oise, Seine, Seine-et-Oise,
Seine-et-Marneeen een deel van het dep.
der Somme; Ile de France. Zie Mauritius.
Ismael, m. (Hebr.). God hoort ; Ismaeliet, m., nakomeling van Ismael, den noon
van Abraham en Hagar (Genesis XVI),
Arabier ; Mohamedaansche sekte in de
nde en I2de eeuw die beweerde of te
stammen van kalief Ali en vooral van
dienekleinzoon Ismael en die zich daarom
als de rechtmatige erfgenaam van het
kalifaat beschouwde ; zij was gevreesd
wegens hare vorstenmoordenaars en,
heette daarom ook Haschischim, assassijnen (z. a.).
Ismag, m. (Turksch). Tulband der vrouwen.
Ismene, yr. (Gr.). Dochter van Oedipus
en Jocaste, zuster van Antigone; narcissensoort in Zuid-Amerika.
Dm. Grieksch voorvoegsel dat gelijk of
even beteekent.
Isobarisch, (Gr.). Even zwaar; Isoba-

Isomerie
rometrische lijnen, (Gr.) lijnen welke
die plaatsen op aarde met elkander verbinden waar de jaarlijksche barometerverschillen even groot zijn ; Isocheimaallijnen = Isochimenen, mrv. (Gr.), lijnen
welke die plaatsen op aarde, die dezelfde
gemiddelde wintertemperatuur hebben,
met elkander verbinden; Isochromatisch,
van dezelfde kleur; Isochromatische
bril, m., bril met gekleurde glazen waar
voor andere glazen aangebracht zijn die
dichtgeslagen kunnen worden; Isochrone,
yr., lijn van den gelijktijdigen regenval ; Isochronisch, gelijktijdig, van gelijken duur
even oud ; Isochronisme, o., gelijktijdigheid, gelijke duur; Isoclinische 'linen,
lijnen welke die plaatsen op aarde verbinden, waar de inclinatie der magneetnaald dezelfde is ; Isocola, mrv., tegenover elkaar gestelde, in uitgebreidheid
juist overeenstemmende zindeelen ; Isodactylisch, met gelijke vingers; Isodomisch, gelijk gebouwd, gebouwd van
even groote steenen; lsodontisch, met
gelijke tanden; Isodynamie, yr., gelijke
kracht, gelijke geldigheid, gelijke beteekenis ; Isodynamische lijnen, lijnen welke
die plaatsen op aarde met elkander verbinden waar de intensiteit van het aardmagnetisme even groot is ; Isoedrisch,
met gelijke vlakken; Isogonisch, met gelijke hoeken; Isogonische 'linen, lijnen
welke die plaatsen op aarde verbinden
waar de declinatie van de magneetnaald
even groot is; Isographie, yr., gelijk
schrift = Facsimile; Isographisch, gelijk geteekend.
Isola bella, yr. (Ital.). Het schoone eiland;
— der Pescatori, visscherseiland; — grossa,
groot eiland; — madre, moedereiland.
Isolatie, yr. (Van het Italiaansch isola,
eiland). Afzondering vooral der electriciteit; Isolatiemuur, m., muur die van binnen hol is om de warmte of de vochtigheid tegen te houden; Isolator, m. en
Isolatorium, o., isoleerbankje, bankje
waarop de voorwerpen die men electriseeren wil, geplaatst worden; Isoleeren,
afzonderen; Isoleerende talen, talen die
alleen uit onveranderlijke ddnlettergrepige
wortels bestaan b.v. Chineesch ; Isoleering = Isolatie.
Isomerie, yr. (Gr.). Herleiding van verscheidene breuken tot een . algemeenen
noemer; Isomerisch, uit gelijke deelen
bestaande ; Isometric, vr., gelijkheid van
maat ; Isometrisch, wat dezelfde maat of
uitgebreidheid heeft ; Isomorf, van gelijken vorm ; Isomorphe stoffen, stoffen
die elkander in scheikundige verbindingen
kunnen vervangen zonder dat daardoor
de vorm der lichamen veranderd wordt;
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stoffen die, ofschoon zij een verschillende
chemische samenstelling hebben, toch denzelfden kristalvorm aannemen; Isomorphic, yr., gelijkheid van gedaante, gelijkvormigheid ; Isomorphisme, o., het aannemen van denzelfden vorm.
Isonandria gutta, yr. Guttaperchaboom.
Isonomie, yr. (Gr.). Gelijkheid van burgerlijke rechten, democratie = Isegorie ;
Isonomisch, gelijke burgerlijke rechten
hebbend (zooals de burgers eener democratisch geregeerde stad in het Griekenland der oudheid); Isopathie = Homoepathie; Isopathisch, dat door aanwending
eener ziektestof geneest; Isoperimetrisch, gelijk van omtrek ; Isopetalisch,
met gelijke bloembladen ; Isophonisch,
gelijkklinkend ; Isophyllisch, met gelijke
bladeren; Isopleuron, o., gelijkzijdige
figuur ; Isopoden, mrv., (eig. met gelijke
pooten) keldermotten; Isopolitle, yr., gelijkheid van staatsburgerlijke rechten voor
lien; Isopolitisch, wat de staatsburgerlijke gelijkheid betreft ; Isopsepha, mrv.,
woorden of verzen wier letters als cijfers
beschouwd hetzelfde getal uitmaken ; Isorithmisch (Zie Isarithmisch); Isorrhachlsche lijnen, lijnen welke die punten
der aardoppervlakte met elkander verbinden die op denzelfden tijd eb en vloed
hebben; Isorrhopostatiek, yr., leer van het
evenwicht ; Isorrhopie, vr., evenwicht ;
Isorrhopisch, gelijk in gewicht of waarde ;
Isosceles, gelijkbeenig (van driehoeken) ;
Isostaurisch, met gelijke kruisbalken ;
Isosthenie, vr., gelijke lichaamskracht;
Isotelie, yr., gelijkheid van belastingen en
staatslasten in het oude Athene ; Isotheren, mrv., lijnen welke die plaatsen op
aarde met elkander verbinden die dezelfde
zomertemperatuur hebben; Isotherisch,
van gelijke warmte ; Isothermen, mrv.,
lijnen welke die plaatsen op aarde met elkander verbinden die gelijke jaartemperatuur hebben ; Isothermisch, even warm;
Isotonisch, gelijkluidend, gelijkklinkend.
Isprawnik, m. (Russisch). Districtscommissaris.
Israel, m. (Hebr.). Bijnaam van den
aartsvader Jacob, die strijder Gods of vorst
Gods beteekent (zie Genesis XXXII, 2429); het Joodsche yolk en rijk ; Israeliet,
m., Jood ; Israelitisch, Joodsch. Zie Alliance israelite universelle.
Israfil, m. (Arab.). Engel des doods.
Issa ben Miriam, m. (Arab.). Jezus,
zoon van Maria.
Issue, yr. (Fr.). Uitgang; uitweg; afloop;
zemelen.
Issue, (Eng.; spr.: isjoe). Proces dat in
staat van wizen is, waarin uitspraak gedaan worden kan.

a

Ithymbos
Istamboel, (Turksch). Constantinopel.
Istaevonen of Iskaevonen, mrv. De
Germaansche volksstammen die het dichtst
bij den Rijn woonden.
Isthmia, mrv. (Gr.). Isthmische spelen
d. w. z. de spelen die op de landengte
van Corinthe plaats hadden.
Isthmion, o. (Gr.). Halsband.
Isthmitis, yr. (Gr.). Ontsteking van
den slokdarm, keelontsteking Isthmorrhagie, yr., bloeding in den slokdarm.
Isthmus, m. (Gr.). Landengte.
Iswoschtschik, m. (Russisch). Bestuurder van een stationeerend rijtuig, aapjeskoetsier.
It. = Item.
Ita, (Lat.). Zoo, aldus.
Itacisme, o. Het uitspreken van de
Grieksche i als i en niet als ae volgens
Reuchlin; Itacist, m., voorstander dier
uitspraak.
Ita est, (Lat.). Zoo is het; Ita conclu•
sum est, zoo is het besloten.
Itakolumiet, o. Buigzame zandsteen.
Itala, yr. (Lat.). Oudste Latijnsche bijbelvertaling.
Italia, yr. (Lat.). Eig. runderland (van
het Grieksch italos, rund) Italic; Italia
fara da se, Italie heeft niemand noodig ;
Italia irredenta (zie Irredenta) ; Italianiseeren, Italiaansch maken ; Italianisme,
o., eigenaardige Italiaansche uitdrukking;
Italianissimo, m., vurig voorstander der
vereeniging van alle Italiaansch sprekende
landstreken met het eigenlijke Italic ;
Italioot, m., bewoner van Groot-Griekenland (Zuid-Italie); Italique, vr. (Fr.; spr.:
ietaliek) cursief (z. a.) ; Italiciseeren, cursief drukken.
Ita me Deus adjuvet, (Lat.) Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig (eedsformulier).
Item, (Lat.). Insgelijks; Item, o., post
in een rekening, punt dat nog uitgemaakt
moet worden, belastbaar en verkoopbaar
stuk grond; Itemeeren, opteekenen.
Ite, missa est, (Lat.). Gaat henen, de
mis is uit (woorden die de Catholieke
priester na afloop der mis tot degeloovigen richt).
Iter, o. (Lat.). Weg, refs ; recht van
voetpad, het recht om zijn weg over het
erf van den buurman to mogen nemen.
Iteratie, vr. (Lat.). Herhaling ; Iteratief, herhalend; Iterativum, o., werkwoord dat een telkens herhaalde handeling uitdrukt = Frequentativum (z. a.);
Itereeren, herhalen.
Iterato, o. (Ital.). Bevel tot in hechtenisneming.
Ithymbos, m. (Gr.). Lied en dans bij
het Bacchusfeest.
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Ithyphallos, m. (Gr.). Het rechtop
staande mannelijk lid dat bij sommige
feesten ter eere van Bacchus in optochten
voorop gedragen werd; deelnemer aan
die optochten; liederlijke kerel.
Ithyphyllisch, (Gr.). Met recht overeindstaande bladeren.
ltikadad, mrv. (Turksch). Geloofsstellingen, titels van hoofdstukken in het
Mohamedaansche wetboek.
Itikiaf, (Turksch). Kleine linnen tent
in de moskeeen gedurende de tien laatste
dagen van den Ramadan, die voor godvruchtige overdenkingen dient.
Itineraire, m. (Fr.). Wegwijzer; reisplan - reisbeschrijving ; reiswijzer, spoorboek:je ; gebedenboekje om op reis te gebruiken ; Itinerant, reizend; Itinerarch,
m. (Lat.-Gr.), opzichter over de wegen;
Itinerarium, o. (Lat.), reisbeschrijving ;
Itinerarium clericorum, gebed der Catholieke geestelijken bij het begin eener reis.
Itio in partes, (Lat.). Het inpartijen
uit elkaar gaan, het stemmen van elke
groep afzonderlijk.
Itsch, o. (Turksch). Het binnenste van
het huis.
Itschege, m. Opperhoofd der Abessinische ordegeestelijken.
Itschoglans = Ichoglans (z.a.).
Itsibo, m. Oude Japansche gouden
munt.
lulus m. (Gr.). Bloesemkatje aan sommige boomen
, lulophorisch, katjesdragend.
Ivoire, yr. (Fr. ; spr. : ievoaar). Ivoor,
elpenbeen.
Ivresse, vr. (Fr. ; spr. : ievres). Bedwelming ; beschonkenheid ; Ivrogne, m. (Fr.;
spr. : ievronje), dronkaard.
Iwan, m. (Russisch). Johan.
Iwein, m. Een der helden in de Artussage (z. a.)
Ixeutiek, yr. (Gr.). De kunst om vogels
te vangen (vooral met lijmstokken).
lxia, vr. (Gr.). Maretak (een parasiet) ;
aderbreuk.
lxion, m. Koning der Lapithen aan wien
Jupiter een schuilplaats op den Olympus
verleend had ; daar hij Juno te na kwam,
werd hij in den Tartarus geworpen en
veroordeeld om eeuwig op een rad rondgedraaid te worden.
Ixos, m. (Gr.). Vogellijm ; maretak ; in
den bijbel de naam van een vogel dien
de bijbelverklaarders voor een Bier houden.
Izaries, mrv. Indische katoenen stoffen.
Izedisme, o. Richting in den Perzischen
godsdienst volgens welke de booze geest
meer vereerd wordt dan de goede.
Izelotte = Iselotte.

Jaconnet

J.
J. = Jod.
Jabajahleten, mrv. (Arab.). Mohamedaansche sekte die aan God slechts een
beperkt vooruitweten toekent.
Jabetnik, m. (Russisch). Aanklager.
Jabiroe, m. Braziliaansche strandlooper,
moerasvogel die op een reiger gelijkt.
Jaborosa. Een solanacee.
Jabot, m. (Fr.; spr.: sjaboo). Krop der
vogels; geplooide kanten strook midden
op het overhemd, hom.
Jac. = Jacobus.
Jacana, m. Soort waterhoen in Westindie.
Jacapa, m. Braziliaansche roode lijster.
Jacara, yr. (Sp.; spr.: sjakara). Volkslied ; volksdans en de daarbij behoorende
muziek ; Braziliaansche krokodil.
Jacaranda, yr. Braziliaansche naam
eener boomsoort (Bignoniaceae) in ZuidAmerika, die op de acacia gelijkt en wier
hout door de schrijnwerkers gebruikt
wordt.
Jacens hereditas. Zie Hereditas; Jacens, liggend, onbeheerd, niet aanvaard.
Jachmack. Zie Jasjmack.
Jack, m. (Eng.; spr. : dzjek). Jantje,
Hans ; — Pudding, m., hansworst ; —
Tar (spr.: taar), pikbroek.
Jacko. Grijze papegaai.
Jacob, m. (Hebr.). Degene die den hiel
vasthoudt, omdat de aartsvader Jacob bij
zijn geboorte den hiel van zijn tweelingbroeder Esau vasthield (Zie Genesis
XXV, 26); Jacoba, yr. van Jacob ; Jacobiet, m., naam eener sekte die slechts
den natuur in Christus aannam en die
haar naam ontleende aan Jacob Zanzalus,
bisschop van Edessa (gestorven in 178);
aanhanger van Jacobus II van Engeland
en zijn afstammelingen.
Jacobinisme. o. Het dwepen met de
vrijheid, het streven der Jacobijnen; Jacobijn, m., monnik der orde van Sint-Dominicus zoo genoemd naar de Sint- Jacobskerk te Parijs ; berucht republikein die
behoorde tot de club der Jacobijnen, welke
hare zittingen hield in het voormalig
klooster der Jacobijnen in de straat SaintHonori te Parijs; Jacoblinsch, overdreven
republikeinsch, voor geen middel terugdeinzend om de republiek te doen zegevieren ; Jacobsstaf, m., drie sterren in
het sterrenbeeld Orion, voormalig werktuig dat uit twee beweeglijke linialen bestond en diende om hoogten en afstanden
te meten, goochelaarsstokje.
Jaconnet, m. (Fr. jaconas). Fijne katoenen stof.

Jacotot
Jacotot (177o-184o). Fransch onderwijzer die een methode voor het vlug
aanleeren van vreemde talen heeft bedacht.
Jacquard (spr. zjakkaar) (1752-1834).
Beroemd Fransch werktuigkundige die
een naar hem genoemden weefstoel heeft
uitgevonden.
Jacquerie, yr. (Fr.; spr.: sjakerie). Naam
die gegeven wordt aan den opstand der
Fransche boeren tegen den adel, die den
21 Mei 1358 tijdens de gevangenschap
van koning Jan uitbrak en door vele
wreedheden gekenmerkt werd; deze opstand werd zoo genoemd naar den scheldnaam der Fransche boeren Jacques Bonhomme (Jakob Goedzak); thans wordt
jacquerie gebruikt om een opstand aan
te duiden die met moord en doodslag
gepaard gaat.
Jacques, m. (Fr.; spr.: zjaak). Jacob.
Jacta. Zie Alea.
Jactance, yr. (Fr.; spr.: zjaktans). Zwetserij, grootspraak.
Jactatie, vr. Het woelen (van zieken);
Jacteeren, woelen, zwetsen, grootspreken;
Jactigatie, vr., het woelen (van zieken);
Jactura, yr. en Jactus maritimus m.
(Lat.), (Fr.) jet a la mer,(Eng.)jettison, (D.)
Ueberbordwerfen, Seewurf, (Ital.) getto,
(Sp.) echazon, het over boord werpen
van een deel der lading. Zie AvarijGrosse en Dispache.
Jaculatie, yr. (Lat.). Het werpen, slingeren; Jaculator, m., slingeraar, werpspieswerper (bij de Romeinen een soort
van lichte infanterie) ; Jaculatorium, o.
schietgebed.
Jacut-Aga, m. (Turksch). Opperste der
gesnedenen.
Jagam, (spr.: dsjagam). Offer dat de
Brahmanen aan de zon en de planeten
brengen.
Jagellonen, mrv. Stamhuis van Jagello,
groothertog van Litthauen, dat verscheidene koningen van Polen heeft opgeleverd (1382-1572).
Jago. Spaansche en Portugeesche vorm
van Jacob.
Jagory, o. Bedwelmende drank in
Westindie.
Jaguar, m. (Braziliaansch). Amerikaansche tijger.
Jajama, yr. Soort van ananas.
Jakob = Jacob.
Jakoet, o. Oost-Siberisch schip ; met
leder overtrokken houten geraamte.
Jalage, m. (Fr.; spr.: zjalaazje). Vroegere
belasting op den verkoop van wijn in het
klein.
Jaloersch. I Jverzuchtig, wangunstig,
benijdend ; Jaloezie, yr., minnenijd, ja-
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loerschheid, zonneblind dat uit beweegbare plankjes bestaat.
Jalon, m. (Fr.; spr.: zjalon). Bakenstok,
richtpaal; richtsnoer; vaantje om de richting aan te geven ; Jalonneeren, met
palen afbakenen, de richting aangeven ;
Jalonnement, m., het afpalen, afbakenen;
Jalonneur, m., steller der bakenstokken,
onderofficier die bij den opmarsch der
infanterie de richting aangeeft en een
richtvaantje (fanion) op zijn geweer heeft.
Jama, m. Indische god die rechter in
de onderwereld is ; Jamadewta, dienaren
van Jama die de zielen der verdoemden
naar de hel brengen.
Jamalca-peper, yr. = Piment.
Jamavas, m. Indisch taf met gouden
en zijden bloemen.
Jambage, m. (Fr.; spr.: zjanbaazje).
Grond- of steunmuur; deurpost; zijmuur
aan een schoorsteenmantel; neerhaal in
het schrijven.
Jambe, m. (Gr.). Versvoet die uit een korte
en een Lange lettergreep bestaat (— —).
Jambe, yr. (Fr. ; spr. : zjanb). Been ;
broekspijp.
Jambea, yr. (Turksch). Breed krom
mes dat in den gordel gedragen wordt.
Jambette, yr. (Fr. ; spr. : zjambet).
Knipmes, zakmes ; stut.
Jambisch. In jamben geschreven.
Jambolane, yr. (Maleisch). Wijnzure
vrucht van den gelijknamigen Indischen
boom (Eugenia jambolana).
Jambolifera, yr. Indische boom met
olijfachtige vruchten.
Jambon, m. (Fr. ; spr. : zjanbon). Ham;
— de Mayence, Westfaalsche ham.
Jambos, mrv. (Sp.). Kinderen van een
Amerikaan en eene mesties.
Jambus = Jambe.
Jambusen-boom, m. (Maleisch). Myrtocea met verfrisschende vruchten.
Jamdamis, mrv. Fijne gebrocheerde
Bengaalsche mousseline.
Jamerlonk, m. Turksche mantel, tweede
bovenkleed der Arabieren.
James, m. (Eng. ; spr. : dzjeemz) =
Jacob ; Jane (Eng. ; spr. : dzjeen) =
Johanna.
Jang—song—sjang = Hong.
Janiceps, m. Misgeboorte met twee
hoofden.
Janiculus, m. (Lat.). Een der heuvels
te Rome op den rechteroever van den
Tiber.
Janiform. Met twee aangezichten.
Janitor, m. (Lat.). Portier, deurwachter.
Janitsaar, m. (Turksch). Eig. Jeni-tsjerl,
nieuw krijgsvolk ; infanterist der vroegere
lijfwacht van den sultan van Turkije ;
dit korps in 1330 of in 1362 opgericht
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bestond in het begin uit gevangen genomen Christenen ; het bewees eerst
belangrijke diensten, maar werd weldra
te machtig en niaakte zich gevreesd door
zijn insubordinatie (z. a.) ; het stelde
sultans aan en zette hen of ; bij gelegenheid van een door de Janitsaren in 1826
verwekten opstand werd dit korps door
sultan Mahmoed II ontbonden; deze sultan
liet hen voor het grootste gedeelte te
Constantinopel ombrengen ; de Janitsaren
kunnen vergeleken worden met de Pretorianen in het Romeinsche keizerrijk,
met de Strelitzen in Rusland en de
Mammelukken in Egypte.
Janko-Klaviatuur, yr. Het door den
Weener pianovirtuoos Paul von Janko
uitgedacht samenstel van pianotoetsen
waarin iedere toon op drie verschillende
plaatsen aangeslagen kan worden.
Jansenisme, o. Leer van Jansenius ;
Jansenist, m., aanhanger dier leer;
Janseniste, yr. (Fr. ; spr. : zjanseeniest)
soort van polsmof bij een japon met
korte mouwen, vrouwenrok met baleinen;
Jansenius (Jansen) (1585-1638), bisschop
van Yperen in West-Vlaanderen; zijn
voornaamste werk is Augustinus, waarin
hij de leerstellingen van Sint Augustinus
over de genade, den vrijen wil en de
voorbeschikking (praedestinatie) uiteenzet ;
zijn boek werd door de Jezuieten bestreden
en door den Heiligen Stoel veroordeeld ;
hetgaf aanleiding tot godsdiensttwisten
die in Frankrijk tot in het midden der i8de
eeuw aanhielden. Zie Convulsionnaire.
Januarius, m. (Lat.). Zoo door de
Romeinen genoemd, omdat de maand
Januari aan god Janus gewijd was ; Janus,
m. (Lat.), god, wiens tempel te Rome
open stond gedurende den oorlog en in
vredestijd gesloten was ; hij wordt voorgesteld met twee aangezichten, een voor
en een achter aan het hoofd, zoodat hij
tegelijk het verledene en de toekomst
ziet ; als zelfst. nw. passage.
Japannees of Japanner, m. Bewoner
van Japan; Japaneeren of Japoneeren,
porselein op Japansche wijze vervaardigen,
verglazen en beschilderen ; Japansche
zijde, vr., grofste soort zijde ; Japansch
papier, papier dat uit de schors van den
papiermoerbezieboom gefabriceerd wordt.
Japergonsi, mrv. Fijne Indische mousseline.
Japet, Japetos, m. (Gr.). Volgens de
mythologie een der Giganten (z. a.), vader
van Atlas (z. a.), Prometheus en Epimetheus (z. a.); Japetische volken en taien,
mrv., Indo-Europeesche volken en talen,
omdat men in Japetos den vermoedelijken
stamvader der Grieken, den derden zoon

Jason
van Noach Japhet meende terug te vinden.
Japonzuur, o. = Catechoe-aarde.
Japygia, yr. (Gr.). Oude naam van
Calabrie, tegenwoordig Terra d'Otranto ,
Japyx, m., westnoordwestenwind.
Jaquemart, m. (Fr.; spr. : zjakmaar).
Geharnaste figuur die met een Kamer de
uren op een klok slaat.
Jaquette, yr. (Fr. ; spr. : zjaket). Vroeger
een kleedingstuk van het yolk dat tot aan
de knieen reikte ; thans korte jas ; volksnaam van de ekster.
Jar, (Hebr.). Achtste maand der Joden.
Jardin, m. (Fr. ; spr. : zjardijn). Tuin,
— d'acclimatalion, turn met uitheemsche
planten en dieren in het Bois de Boulogne
bij Parijs; — des plantes, planten- en dierentuin te Parijs ; Jardinier, m. (spr. : zjardienjee), tuinman, hovenier; Jardinière, yr.
(spr.: zjardinieer), tuinmansvrouw, hovenierster, bloementafel, gerecht dat uit
verschillende jonge groenten bestaat, soort
van borduursel ; Jardinomanie, yr., overdreven liefhebberij voor het aanleggen
van tuinen.
Jargon, m. (Fr.; spr.: zjarghon). Brabbeltaal, koeterwaalsch ; Jargonneeren,
brabbelen, koeterwaalsch praten ; Jargonneur, m., brabbelaar.
Jarka. Soort steenzout te Wielicska.
Jarl, m. Voormalig stadhouder in de
Scandinavische rijken.
Jarmoerka, vr. Zwart kapje der Gallicische joden.
Jarnac (Guy Chabot de). Hij doodde
door een onvoorzienen degenstoot in 1547
in een tweegevecht zijn tegenstander
Francois de Vivonne, graaf de La Chettaignerie ; van daar de uitdrukking coup
de Jarnac (spr.: koe de zjarnak) voor een
geniepige handeling waardoor iemand te
gronde gericht wordt.
Jaromir, m. Soort van halsdas.
Jarre, yr. (Fr. ; spr.: zjar). Groote kruik
die in Provence vervaardigd wordt; aarden fonteintje; bekerglas eener electrische
batterij dat van binnen met twee bladen
tin bekleed is, die het tot een Leidsche
flesch maken.
Jarret, m. (Fr.; spr. : zjarree). Knieboog;
Jarretilre, yr. (Fr.; spr.: zjartjeer), kouseband. Zie Honni soit qui mal y pense.
Jasaul, m. (Turksch). Portier, concierge.
Jasitsji, m. Turksche griffier.
Jasja — Sultan, m. (Turksch). Leve de
sultan !
Jasjinack, m. Sluier der Turksche
vrouwen.
Jason, m. Mythologische held, zoon
van Eson, koning van lolcos in Thessalie ;
hij werd door den centaur Chiron opgevoed; hij voerde de Argonauten (z. a.)
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tocht naar Cokhts ter beaan op ,
machtigng van het gulden vlies ; hid huwde
met Medea (z.a.)
Jaspeeren. Jaspiskleurig verven; marmeren (van de snede van boeken); vlammen (van staal.)
Jaspis, vr. (Gr.). Een groen edelgesteente ; Jaspis-porselein, o., zeer doorschijnend porselein.
Jassak, m. In Rusland een belasting
die aan een zwervend lev en leidende
stamgenooten (zoogenaamde Inoruzen)
wordt opgelegd en die meestal in vellen
van verschillende dieren betaald wordt.
Jassir-Bazar, m. (Turksch). Slavenmarkt te Constantinopel.
Jatagan, m. Turksche kromme sabel.
Jati. Japansch teakhout.
Jaugeeren, (Fr. ; spr. : zjoogeeren).
Meten, roeien, peilen, ijken.
Jauker, ( Jodenduitsch). Duur.
Jaune, (Fr.; spr. : zjoon). Geel.
J. C. of J. Chr. = Jesus Christus.
Jctus = Juris Consultus, (Lat.). Rechtsgeleerde.
Jean, m. (Fr.; spr.: zjan). Jan, Johannes ;
Potage (spr.: potaazje), hansworst ;
— qui rit (spr. : kierie) et — qui pleure,
(spr. : kiepleur), Jantje lacht en Jantje
schreit.
Jeanne, vr. (Fr. ; spr. : zjaan). Johanna;
Jeanne d'Albret, koningin van Navarre,
moeder van Hendrik IV van Frankrijk
(1528--1572); Jeanne d'Arc, de maagd
van Orleans (1412-1431).
Jeannets, mrv. (Fr. ; spr.: zjannee). Gekeperd Engelsch katoen.
Jecur, o. (Lat.). Lever ; Jecureus, leverzuchtig.
Jedda. Soort groene jaspis.
Jeel. Boot in Rusland en Zweden die
op een gondel gelijkt.
Jehovah, m. Hebreeuwsche naam van
God, de eeuwige, de onveranderlijke ;
Jehova-Zebaoth, m. Heer der heerscharen.
Jeilak, m. (Turksch). Weideplaats van
zwervende volksstammen.
Jejuniteit, vr. (Lat.). Hongerigheid ;
Jejunium, o., vasten, honger ; Jejuun,
nuchter.
Jelle of Mille. Groote schuit op de
Elbe.
Jelpasa, m. (Turksch). Waaier van
ganzeveeren met een langen steel en een
kleinen spiegel in het midden.
Jemma. Beheerscher der onderwereld
en rechter over de zielen der afgestorvenen in het Japansch Boeddhisme.
Jenenser, m. Inwoner der stad Jena;
student aan de universiteit dier stad.
Je ne sais quoi, (Fr. ; spr. : zje ne see
koa). Ik weet niet wat.

JezuTet

Jenische taal, yr. Dieventaal, bargoensch.
Jeni-tsieri. Zie Janitsaar.
Jenny, (Eng. ; spr. : dzjennie). Jansje ;
Jenny-machine, vr., Engelsche machine
voor het spinnen van katoen, zoo genoemd
naar de vrouw van den uitvinder Jenny
Arkwright (spr. : awkreit).
Jentaculum, o. (Lat.). Eerste ontbijt.
Jer. = Jeremia.
Jeremiade, yr. Jammerklacht, klaaglied,
zoo genoemd naar de klaagliederen van
den profeet Jeremia, m., de door den
Heer verhevene.
Jeress, yr. (Russisch). Ketterij.
Jerobeam, m. (Hebr.). Vermeerderaar
des yolks.
Jerome, m. (Fr. ; spr. : zfeeroom) =
Hieronymus.
Jerusalem. Eig. bezitting van den vrede.
Jesala, m. Heil Gods.
Jet d'eau, m. (Fr.; spr. : zjeedoo).
Waterstraal.
Jetee, yr. (Fr. ; spr. : zjetee). Havendam, pier.
Jeton, m. (Fr. ; spr. : zjeton). Legpenning,
speelpenning ; presentiegeld ; Jetonnier,
m. (spr. : zjetonjee), lid eener vereeniging
dat trouw de vergaderingen bijwoont om
presentiegelden in te palmen.
Jettatura, yr. (Ital. ; spr. : dzjettatoera).
Boos oog, booze blik ; Jettatore, m. Zie
(lettatore.
Jeu, m. (Fr. ; spr. : zjeu). Spel, tijdverdrijf ; — de bourse, (Eng.) stockgambling, (D.) BOrsenspiel, (Ital.) giuoco di
borsa, (Sp.) fuego de bolsa, beursspel •; —
de mots (spr. : moo), woordspeling ; jeux
floraux, mrv. (spr. : zjeu floroo), bloemenspelen, feest dat elk jaar te Toulouse
gevierd wordt en waarop gouden en
zilveren bloemen als prijzen voor gedichten, enz. uitgereikt worden.
Jeudi, m. (Fr. ; spr. : zjeudie). Donderdag.
Jeunesse, yr. (Fr. ; spr. : zjeunes). Jeugd,
jongelieden • dorie, jongelieden uit den
gegoeden stand die in 1794 na den val
van Robespierre de Jacobijnen vervolgden
en afranselden, thans rijke jongelieden
die groote verteringen maken ; 11 faut
que jeunesse se passe, de jeugd moet
uitrazen, men moet bij jongelieden wat
door de vingers zien ; Si jeunesse savait
et vieillesse pouvait, den jongelieden
ontbreekt het aan ondervinding, den ouden
aan kracht.
Jezus, m. (Hebr.). Helper, redder, heiland, verlosser ; Jesus Nazarenus Rex
Judaeorum, (Lat.), Jezus van Nazareth,
Koning der Joden, opschrift op het kruis
van Christus. (Zie Mattheus, XXVII, 37).
JezuTet, Volgeling van Ignatius van
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Loyola die in 1534 de Societeit van Jezus
stichtte met het doel om het Protestantisme te bestrijden ; de orde der JezuTeten werd in 1773 door paus Clemens
XIV opgeheven en in 1814 door paus
Pius VII hersteld ; sedert 1881 wordt deze
orde niet meer in Frankrijk geduld ; een
der geduchtste bestrijders der orde was
Blaise Pascal in zijn Provinciales (1656) ;
Jezultisme, o., leer der Jezuieten ; Jezuletisch, overeenkomstig deze leer.
J. H. S. = Jesus hominum Salvator.
Jezus de Verlosser der menschen.
Jig, (Eng.; spr.: dzjig). Huppelende dans.
Jingo, m. Overdreven vaderlandslievende Engelschman die wenscht dat
Engeland steeds meer landen zal yen
overen en de wereldheerschappij zal
verkrijgen ; Jingolsme, o., het streven
der Jingo's.
Jit-jitsu. Japansche worstelkunst.
J. N. R. J. = 1. N. R. I.
J. 0. M. = Jovi optimo maximo, (Lat.).
Aan Jupiter, den besten, den grootsten.
Joachim, m. (Hebr.). De door God opgerichte ; Joachimiet, m., volgeling van
den abt Joachim van Flora (12e eeuw) ;
Joachimisme, o., leer van dien abt, die
in zijn werk getiteld het Eeuwig Evangelie
beweert dat het Evangelie van Christus
te niet zal gaan en dat er een toestand
van volmaaktheid zal ontstaan onder
den naam van Rijk van den Heiligen
Geest, waarin de eigendom zal worden
afgeschaft ; Joachimstaler, m. (D.), zilveren munt, die op het einde der 15de
eeuw te Joachimstal in Bohemen geslagen werd.
Joaillerie, yr. (Fr. ; spr. : ziooaljerie).
Juwelierskunst ; handel in juweelen ;
Joaillier, m. (spr. : zjooaljee) juwelier.
Joao, (Port.). = Johan.
Jobber, m. (Eng. ; spr. : dzjobber), (Fr.)
courtier, (D.) Milkier, (Ital.) sensate, (Sp.)
corredor. Makelaar vooral in effecten.
Jobst = Jodocus.
Joci causa, (Lat.). Uit kortswijl, uit de
grap.
Jockey, m. (Eng. ; spr. : dzfokkie). Rijknecht ; verzorger en berijder van een
renpaard.
Jocko, m. Orang-oetang.
Jocrisse, m. (Fr.; spr. : zjokries). Janhen ; uilskuiken ; onhandige knecht.
Joculator, m. (Lat.). Grappenmaker, goochelaar; in de middeleeuwen een soort
troubadour; Joculeeren, schertsen ; Jocus,
m., vroolijkheid, scherts ; Jocusstaf, m.,
stok met een borstbeeld dat de vreugde
voorstelt of met een kop met een zotskap.
Jodoca,vr., Jodocus, m. (Lat.). Pijlkoker.
Joe, (Eng. ; spr. : dzjoo) = Jozef.

Jonquille

Joel, (Hebr.). Wiens God Jehova is.
Joh. = Johannes, (Hebr.). Godsgeschenk, genadekind ; Johanniter of aidder van St. Jan, lid eener omstreeks
1100 in Palestina gestichte geestelijke ridderorde, zoo genoemd naar een aan SintJan gewijde kapel te Jeruzalem ; na de
kruistochten vestigde deze orde zich op
Cyprus, daarna op Rhodus en ten laatste
op Malta.
Johanniet. Uraanvitriool.
John, m. (Eng.; spr.: dzjon) = Johan;
— Bull (spr.: boel), Jan Stier, spotnaam
voor het Engelsche yolk die het eerst
door den Engelschen schrijver Arbuthnot
gebruikt en aan het lievelingsgerecht der
Engelschen, nl, gebraden rundvleesch,
ontleend is.
Joint-Stock, m. (Eng.; spr. : dzjoointstok). Bijeengebracht kapitaal; Joint-stock
company (Zie Anonieme vennootschap), Joint-tenants, mrv., medepachters of gemeenschappelijke "-..bezitters ;
Jointure, (spr.: zjoointjur), landerijen of
andere goederen en waarden die aan een
vrouw bij haar huwelijk worden toebedeeld en waarvan zij de inkomsten blijft
genieten na den dood van haar echtgenoot.
Joke, (Eng.; spr.: dzjook). Scherts, grap.
Joki, m. Rivier (in Finland).
Joklama-naziri, m. Hoofdinspecteur der
in- en uitgaande rechten in Turkije.
Jokul, m. Bergtop, gletscher in Noorwegen.
Joli, (Fr.; spr.: zjollie). Mooi, aardig.
Jonas, m. (Hebr.). Duif.
Jonathan, m. (Hebr.). De door God
geschonkene; trouwe vriend ; Broeder
Jonathan, bijnaam van de bewoners der
Vereenigde Staten van Noord-Amerika ;
naar men zegt, heeft deze uitdrukking
haar oorsprong te danken aan een gezegde
van Washington die in 1775 in groote
verlegenheid verkeerde ; hij zou toen tot
zijn officieren gezegd hebben : „wij moeten
Broeder J. om raad vragen," waarmede
hij zijn vriend Jonathan Trumbull bedoelde.
Jones (Paul). (1747--1792). Beroemd
vrijbuiter uit den Noordamerikaanschen
vrijheidsoorlog voor wien onlangs een
standbeeld is opgericht en die vermeld
wordt in het hedje : „Daar komt Paul
Jones aan, hij is zoo'n aardig ventje."
Jonglerie, yr. (Fr.; spr.: zjonghlerie).
Goochelarij ; Jongleur, m. (spr.: zionghleur) goochelaar, in de middeleeuwen in
Provence de muzikanten die het gezang
van den troubadour begeleidden.
Jonquille, yr. (Fr.; spr.: zjonkielje).
Tijloos ; lichtgeel met een groenachtigen
weerschijn.
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Jord, vr. In de Scandinavische godenleer de moeder aarde, gemalin van Odin
en moeder van Thor.
Jose, m. (Sp. ; spr.: chozee) = Jozef;
Josefinos, mrv., aanhangers van den
Spaanschen koning Jozef, broeder van
Napoleon I ; Joseph, m., Josephine, yr.,
(Hebr.), de bijgevoegde, de vermeerderde ;
Josephine Tascher de la Pagerie, geboren op het eiland Martinique in 1763,
huwde in 1779 met den vicomte de Beauharnais, die in 1794 op het schavot stierf ;
in 1796 trouwde zij met generaal Bonaparte (Napoleon) en werd in 1804 tot keizerin
der Franschen gekroond ; Napoleon liet
zich in 1809 van haar scheiden ; zij stierf
in 1815.
Josephus (Flavius) (37-95). Joodsch
geschiedschrijver.
Josia, m. (Hebr.). De door God genezene.
Josua, m. (Hebr.). Godhelp.
Jota, yr. (Sp.; spr. : chota). Spaansche
volksdans en daarbij behoorende muziek.
Jota. (Gr.). Be letter i die gebruikt
wordt om het geringste aan te duiden ;
er ontbreekt geen tittel of iota aan, er ontbreekt niets aan ; Jotacisme, o. gebrek
in de uitspraak, als men de i te sterk
laat hooren.
Joten of %Muni mrv. Reuzen in de
Scandinavische mythologie ; Jiitunheim,
o., rijk of verblijfplaats dier reuzen.
Jouet, m. (Fr.; spr. : zioeee). Stuk speelgoed ; speelbal.
Jouissance, yr. (Fr. ; spr. : zjoeiesans).
Genot. Zie Actie.
Jour, m. (Fr.; spr.: zjoer). Dag waarop
men geregeld te huis blijft om bezoeken
te ontvangen ; — fixe, vaste dag; Jours
de grace, mrv. respijtdagen.
Journal, m. (Fr.; spr. : zjoernal). Dagboek ; dagblad; journaal (boekhouden) ;
Journalier, m., daglooner ; Journaliseeren, in het journaal overbrengen; Journalisme, o., het redigeeren van dagbladen,
krantenschrijverij ; Journalist, m., degene
die van het redigeeren van dagbladen een
beroep maakt, dagbladschrijver ; Journalistiek = Journalisme ; Journal officiel,
0., staatscourant.
Joilte, yr. (Fr. ; spr. : zjoet). Steekspel;
Jouteeren, een steekspel houden; Joilteur, m., steekspeler, kampioen.
Joviaal. Opgeruimd, blijmoedig ; Jovialiteit, yr., opgeruimdheid, blijmoedigheid.
Jovicentrisch. Wat op het middelpunt
der planeet Jupiter betrekking heeft.
Jovilabium, o. Werktuig om de planeet
Jupiter met haar manen voor te stellen.
Jovis, (Lat.). Genitief van Jupiter;
Jovisberg, m., vleezig deel onder den
wijsvinger.
BAALE, Handbosk.

Judex

Jow, o. Maat in Britsch-Indic = i
vinger.
Joyeuse entrée, yr. (Fr. ; spr.: zjoajeuzantree). Blijde inkomst, feestelijke intocht van een vorst ; de belasting die
daarbij betaald werd ; de privilegien der
Staten van Brabant, welke de hertog
vOOr zijn intocht bij de aanvaarding der
regeering moest zweren te zullen handhaven.
Juan, m. (Sp.; spr.: choean) = Johan.
Juba. Heupdoek der negers.
Jubal, m. (Hebr.). Uitvinder der muziek
(Genesis IV, 21).
Jubel, m. (van het Hebr. horen, bazuin).
Gejuich, vreugdekreet; Jubilaeum, o., en
Jubile, o., jubeljaar of jubelfeest na ioo,
na 50 of 25 jaar ; Jubilaris m., degene
die een jubilë viert ; Jubilate, derde
zondag na Paschen, zoo genoemd naar
het begin van psalm ioo; Jubilatemis,
de op dien zondag beginnende Leipziger
mis (jaarmarkt) ; Jubilatie, yr., herhaling
van het slot in het oude kerkgezang ;
Jubileeren, juichen, luidruchtig zijn
vreugde te kennen geven, een jubilë
vieren ; Jubiloso, (Ital.; spr.: dzjoebiloso)
jubelend; Jubilus. Zie Jubilatie.
Jubis, mrv. (Fr.; spr.: zjubie). In de
zon gedroogde druiven of rozijnen uit
Provence.
Juchtleder, o. (Van het Russische
jufti, paar, omdat bij het verven steeds
twee huiden met riemen aan elkander
gehecht worden.) Soort van Russisch
leder dat aan édn kant blinkt en een
roode kleur heeft en een eigenaardigen
reuk verspreidt.
,
Jucundi acti labores, (Lat.). Na volbracht werk is het rusten zoet ; Jucunditeit, yr., aangenaamheid, verrukkelijkheid.
J. U. D. = Juris utriusque Doctor.
Juda of Jehuda, m. (Hebr.). De geprezene, vierde zoon van den aartsvader
Jacob ; sedert de verdeeling van Israel
een afzonderlijke staat, ook Judea genaamd, later het geheele Israelitische rijk;
Judaiseeren, Joodsche gebruiken volgen,
op zijn Joodsch leven ; Judaisme, o., het
Jodendom.
Judas, m. (Hebr.). Valschaard, verrader ;
Judaskus, verraderlijke kus.
Judex, m. (Lat.). Rechter; Judex ad
quem (appellatur), rechter bij Wien men
in hooger beroep gaat ; Judex a quo,
lagere rechter van wiens uitspraak geappelleerd wordt ; — competens, bevoegde
rechter; — compromissariusi scheidsrechter, — corruptus, omgekochte rechter;
— delegates, aangewezen rechter ; — incompetens, onbevoegde rechter; --- inferior,
37
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lagere rechter ; — requisitus, aangevraagde
rechter ; — subdelegatus, later aangewezen
rechter ; — superior, hoogere rechter; —
synodalis, rechter die debesluiten der
kerkvergaderingen moet uitvoeren.
Judgment, (Eng.; spr.: dzuzjment) =
Judicium.
Judica, m. (Lat.). Vijfde Zondag in de
vasten of tweede Zondag voor Paschen
zoo genoemd naar de beginwoorden van
psalm 43 : „Doe mij recht" ; Judicabilis,
bestrijdbaar, aan een beslissing onderworpen; Judicandum, o., datgene waarover uitspraak gedaan moet worden ;
Judicata res, yr., rechtsgeldige beslissing, gewijsde; Judicatie, yr., uitspraak,
beslissing; Judicatorii dies, mrv., beslissende riagen in ziekten ; Judicatorisch,
rechterlijk, Judicatum, o., besliste, uitgemaakte zaak; Judicatuur-bank, yr.,
rechtbank van koophandel ; Judicatus,
m., ambt van rechter; Judiceeren, beoordeelen, vonnissen; Judices in partibus, mrv., in de Catholieke kerk bisschoppen die in naam van den paus of
in zijn plaats recht mogen doen of beslissen ; Judicialiter, rechterlijk, gerechtelijk ; Judiciair, wat het gerecht betreft
of daartoe behoort; Judicieus, oordeelkundig, schrander ; Judicium, o., oordeel,
vermogen om te oordeelen, gerechtelijk
onderzoek, rechtspleging, rechterlijke uitspraak, vonnis ; — appellationis, hof van
appel ; — aulicum, hofgericht; -- bannitorium, het in den ban doen ; — caesareum,
keizerlijk gerechtshof ; — camerale, rijkskamergericht; — capitale, het vonnissen
over leven en dood; — censorium (zie
Censuur); — civile, burgerlijke rechtbank;
— criminale, lijfstraffelijke rechtbank; —
discretivum, oordeel des onderscheids ; —
duellicum, het berechten door een tweegevecht ; — ecclesiasticum, geestelijke of
kerkelijke rechtbank ; — equestre, raad
van eer ; — ferri candentis, godsoordeel
door middel van gloeiend ijzer ; —feudale,
leenhof ; — honoricum = — equestre; —
ignis, vuurproef ; — ordinarium, gewone
justitie ; — panis et casei adjurati of per
casibrodium, godsoordeel door middel van
het inslikken van gewijd brood en kaas ;
— parium, rechtbank van pairs die alleen
uit personen van denzelfden stand als de
beschuldigde bestaat ; — perduellionis, hof
dat uitspraak doet over hoogverraad; —
poenale, crimineele rechtbank ; — rusticorum, boerenvonnis, vonnis waarbij bepaald
wordt dat de beide partijen de zaak
waarover geprocedeerd wordt met elkander moeten deelen; — secretum, veemgerecht; — saeculare, wereldlijke rechtbank ; — sorbs, godsoordeel door het lot.

Julianus Apostata
Judicum (liber). Het boek der Rich-

teren in het Oude Testament.
Judith, yr. (Hebr.). Jodin.
Jugabel, (Lat.). Wat bijeengevoegd kan

worden, vereenigbaar.
Juge, m. (Fr.; spr.: zjuuzje). Rechter;
• - con; petent = Judex competens, —
de commerce (Fr.), (Eng.) judge of commercial cases, (D.) Ilandelsrichter, (Ital.) giu-

dice di commercio, (Sp.) juez de comercio,
lid van een rechtbank van koophandel;
-- de paix (spr.: pee), kantonrechter • Jugement, m. (spr.: zjuuzjeman) oordeel,
vonnis, verstand; — dernier, laatste oordeel.
Jugerum, o. (Lat.). Oudromeinsche
vlaktemaat, morgen = V, hectare.
Jugulaire, (Fr.; spr.: zjuughuleer), Jugularis, (Lat.) wat den hals of de keel
betreft ; Jugulaire, yr. stormband; Vena
jugular's, keelader; fugulatie, yr., het
kelen, vermoorden ; Juguleeren, kelen,
vermoorden.
Jugum, o. (Lat.). Juk.
Juik, Jux, In. Rekenmunt te Constantinopel = 58o piasters.
Juillet, m. (Fr.; spr.: zjwielee). Juli;
les journees (spr.: zjoernee) de —, de
Julidagen (27, 28 en 29 Juli 1830) ; Monarchic de —, yr., regeering van Lodewijk
Filips (1830-1848); le quatorze —, nationale feestdag in Frankrijk ter herdenking van de inneming der Bastille (z. a.).
Juive, yr. (Fr. ; spr. : zjuiev). Jodin;
titel eener opera van Halëvy.
Jukolas, mrv. (Russisch). Gedroogde
visschen.
Jul. = Julius, (Lat.) Juli.
Julapium, o., Julep, m. Verzachtend,
kalmeerend drankje.
Julefeest, o. Vroeger een feest in het
noorden van Scandinavia en in' Engeland
dat voor de invoering van het Christendom
op het einde der maand December gevierd en door het Kerstfeest vervangen
werd; Juleklapp, (D.) gewoonte om
kerstgeschenken met groot gedruisch in
de kamer te werpen.
Julianus Apostata, (z. a.) ; Juliaansche kalender, m., de door Julius Caesar
ingevoerde verbeterde kalender waarin
het jaar op 365 dagen en 6 uren gesteld
wordt; deze kalender (oude stijl) is nog
in de Grieksche kerk en in Rusland in
gebruik en verschilt thans 12 dagen met
den Gregoriaanschen (nieuwe stijl), zoodat
de eerste dag der maand volgens den
Juliaanschen kalender de dertiende van
den Gregoriaanschen is ; Juliaansche
periode, yr., tijdruimte van 7980 Juliaansche jaren ; Jullanist (Zie Monophysiet), Juli of Julius, oogstmaand zoo
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genoemd naar Julius Caesar ; Potage a
la julienne, groentesoep.
Jumart, m. (Fr. ; spr.: zjuumaar). F abelachtig dier dat zou ontstaan door de
paring van een paard met een koe of
van een Stier met een merrie.
Jumbler, m. (Eng.; spr: dzjumblur).
Warhoofd.
Jumeau, m. (Fr. ; spr.: zjumoo), Mannelijke tweeling ; Jumelle, vr., vrouweIijke tweeling, tooneelkijker.
Juinel. Egyptisch katoen = Mako.
Jumellino, m. (Ital.). Roode wijn uit
Parma.
Jumpers, mrv. (Ens. ; spr. : dzjumpers).
Springers ; dieven die door het raam
binnenkomen ; methodisten-sekte.
Jun. = Junior, (Lat.). De jongere ;
= Junius.
Junco, m. (Sp.). Biezen waaruit bontkleurige matten gemaakt worden.
Junctura, yr. (Lat.). Verbinding, gewricht.
Jungle, (Eng.; spr. : dzjungel). Een met
bamboes, kreupelhout en gras begroeide
moerassige landstreek die niet geheel
onbewoond is in Rindostan.
Junimisten, mrv. Conservatieve partij
in Roemenie.
Junior, m. (Lat.). De jongere; Junioraat, o., geestelijke prebende die aan een
jongen geestelijke toegewezen wordt.
Juniperus, yr. (Lat.). Jeneverstruik.
Junius, m. (Lat.). De maand Juni ;
Brieven van Junius, mrv., staatkundige
vlugschriften die tusschen 1769 en 1772
in Engeland tegen het ministerie van lord
North uitgegeven zijn; de schrijver dezer
brieven schijnt te zijn Ph. Francis, secretaris van lord Chatham.
Juno, vr. (Lat.). Gemalin van Jupiter (bij
de Grieken Hera), godin van het huwelijk ;
Junonisch, statig, trotsch, jaloersch.
Junodsche leers, yr. Laarsvormige toestel die met een luchtpomp in verband
staat en waardoor het bloed naar de voeten geleid wordt.
Junot (1771-1813). Generaal in Franschen dienst, hertog van Abrantis ;
Napoleon I leerde hem kennen bij het
beleg van Toulon in 1793, toen een vijandelijke kogel, die in een batterij sloeg
terwijl Junot zat te schrijven, nand en
aarde deed opstuiven en het papier van
Junot daarmede bedekte ; Junot bleef
echter zeer bedaard ; hij vergezelde
Napoleonnaar Italie en Egypte, nam
Lissabon in 1807 in, werd echter in 1808
door Wellington bij Vimeira verslagen
en gedwongen Portugal te ontruimen ; hij
beroofde zich zelven van het leven in
een vlaag van waanzin.

Jurare in verba magistri
Junta, yr. (Sp.; spr.: choenta). Naam
van verscheidene regeerings-collegies in
Spanje en Portugal, die vergadering
beteekent.
Jupe, yr. (Fr.; spr.: zjuup). Vrouwenrok, onderrok.
Jupiter, m. (Lat.). Opperste en machtigste god in de godenleer der Romeinen
(bij de Grieken Zeus) ; hij overwon de
Titanen, gaf aan Pluto de onderwereld,
aan Neptunus de zee en behield den
hemel voor zich ; Jupiter pluvius, regengod ; Jupiter tonans, dondergod.
Jupon, m. (Fr. ; spr. : zjuupon). Onderrokje.
Jupujuba. yr. Goudlijster wier nest
den vorm van een zak heeft.
Juragebergte, o. Soort van gebergte
dat voornamelijk uit kalk bestaat die met
dolomiet, mergel, leem en zandsteen
afwisselt ; men vindt er ook in den zoogenoemden lithographischen steen en de
fias; het Juragebergte wordt ook Oolithengebergte genoemd; deze gebergtevorm
werd het eerst in Zwitserland in het
Juraland opgemerkt en daarnaar genoemd;
er worden veel beenderholen en versteende zeeweekdieren in gevonden.
Jura, mrv. (Lat.) Rechten, rechtswetenschap ; — cessa, afgestane rechten ; —
ckri, rechten der geestelijkheid; — honoris,
rechten die niets opbrengen.
Juramentum, o. (Lat.), (Fr.) serment,
(Eng.) oath, (D.) Eid, (Ital.) giuramento,
(Sp.) juramento. Eed ; Juramenti delatio,
het opdragen van een eed ; — violatio,
eedbreuk ; Juramentum assecurationis,
eed der lijfeigenen aan den heer ; —
delatum, opgedragen eed ; — dolo vi seu
metu extortum, door list, geweld of
vreesaanjaging afgeperste eed ; — ignorantiae, verzekering onder eede dat men
van een zaak niets afweet ; — necessarium, noodzakelijke eed; — officii,
ambtseed; — promissorium, belofte
onder eede ; — purgatorium, zuiveringseed ; — suppletorium, aanvullende eed ;
— testium, eed door de getuigen afgelegd.
Jurancon, yr. (Fr. ; spr. : zjuuranson).
Wijn uit Beam.
Jurande, yr. (Fr. ; spr. : zjuurand).
Collegie van overlieden van een gild,
gezworenen.
Jura novit curia, (Lat.). De rechter
heeft het recht te kennen, d. i. het staat
aan den rechter en niet aan de procedeerende partijen om de rechtsregelen
aan te geven die in een proces moeten
toegepast worden.
Jurare in verba magistri. Zie In
verba.

Jurassisch
Jurassisch. Wat de Jura-gebergten
betreft.
Jura stolae, mrv. (Lat.). Inkomsten
eener pastorij.
Jurata depositio, yr. (Lat.). Getuigenis
onder eede ; — renuntiatio, het afstand
doen onder eede; — solemnia, eed over
het geloof aan de onbevlekte ontvangenis
van Maria ; Juraten, mrv., beeedigden;
Juratie, yr., eedsaflegging ; Jurator, m.,
iemand die een eed aflegt, beeedigd getuige ; Juratorisch, onder eede; Juratorium, o., belofte onder eede ; Juratus,
m., beeedigde.
Jure, (Lat.). Van rechtswege ; Jure
divino, volgens het goddelijk recht;
— hereditario, volgens het erfrecht.
Jure, m. (Fr.; spr.: zjuuree). Gezworene;
Jureur (spr.: zjuureur), eedaflegger,
vloeker.
Jureeren, (Lat.). Zweren, bezweren ;
vloeken.
Jurgatorisch, Jurgieus, (Lat.). Twistziek ; Jurgeeren, kijven, krakeelen, procedeeren ; Jurgium, o., woordenwisseling,
gekijf, proces.
Juridice, Juridisch, (Lat.). Gerechtelijk;
rechtsgeldig ; Juridisch persoon, ook wel
moreele of fictieve persoon genaamd.
Persoon is volgens het recht hij die
rechtsbevoegdheden kan hebben en op
wren rechtsplichten kunnen rusten. leder
mensch is tegenwoordig persoon volgens
het recht; in de oudheid was de slaaf
geen persoon. Er zijn echter ook personen,
die geen menschen zijn. Daar er maatschappelijke belangen zijn, die niet door
enkele menschen kunnen worden behartigd
of voor welker behartiging de levensduur des menschen te kort is en die toch
voor langen tijd verzekerd moeten worden,
wordt het karakter van persoon toegekend aan inrichtingen, waarbij de mensch
niet als individu te voorschijn treedt. Die
inrichtingen zijn tweeerlei nl. I e corporaties, 2e stichtingen. De corporatie is
een vereeniging van individuen, die een
bepaald doel nastreeft of zich een bepaalde
taak ter vervulling stelt en die blijft
voortduren en dezelfde blijft ook al
wisselt voortdurend het aantal en de
identiteit van de personen af, door wie zij
is opgericht en bij voortduring wordt
aangehouden. Voorbeeld : de staat, de
gemeente, Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen, Tooneel- of Muziekvereeniging,
enz. De stichting is een hoeveelheid
zaken of goederen aan wier gebruik een
bepaalde bestemming is gegeven b.v. een
weeshuis, een hofje enz.
Juris, (Lat.). Rechtens, van het recht ;
Jurisconsultus, m., rechtsgeleerde ; — in-
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terpres, m., uitlegger van het recht ;
Jurisdictio alta, hooge rechtsmacht;
— communis, gemeenschappelijke rechtsmacht; — contentiosa, de eigenlijke rechtspraak bestaande in het geven van verbindende uitspraken tot beslissing van
rechtsgeschillen of gedingen (Zie van
Boneval Faure, Het Nederl. Burg. Procesr.
I p. 71) tegenover de — voluntaria of
oneigenlijke of vrijwillige rechtspraak (z. a.);
— criminalis, lijfstraffelijke rechtsmacht ;
— ecclesiastica, kerkelijke rechtsmacht;
— extraordinaria, buitengewone rechtsmacht ; — inferior, lage rechtsmacht;
— ordinaria, gewone rechtsmacht; —patrimonialis, erfelijke rechtsmacht ; — saecularis, wereldlijke rechtsmacht , — summa,
— superior of — suprema, opperste rechtsmacht ; — territorialis, rechtsmacht van
den landsheer • — voluntari
a, vrijwillige
rechtspraak, d. i. de rechtspraak, door
den rechter uitgeoefend in al die gevallen,
waarin de wet zijn medewerking tot of
tusschenkomst bij eenige rechtshandeling,
buiten eigenlijk rechtsgeding vordert. Men
noemt haar ook oneigenlijke rechtspraak,
daar deze medewerking of tusschenkomst
evengoed door andere ambtenaren kon
geschieden ; Jurisdictie, yr., rechtsmacht,
rechtsgebied; Juris peritus, m., kenner
van het recht ; — practicus, advocaat en
procureur ; Jurisprudentie, vr., rechtsgeleerdheid, beginselen volgens welke
recht gesproken wordt ; Juris quasi possessio, yr., het feitelijk uitoefenen van
een zakelijk recht, zonder dat hij die het
uitoefent daartoe het recht heeft, by. het
zijn weg nemen over 's buurmans land
alsof men daartoe gerechtigd was; door
verjaring kan echter hier het zakelijk
recht zelf verworven worden ; Juris stilts
diosus, m., student in de rechten.
Jurist, m. Rechtsgeleerde ; student in
de rechten ; Juristenrecht, o., recht dat
alleen door de wetenschappelijke en gerechtelijke werkzaamheid der juristen ontstaat in tegenstelling met het geschrevene
en het gewoonterecht; Juristendag, m.,
tijd waarop de een vereeniging uitmakende juristen een algemeene vergadering houden tot het bespreken van
vooraf gestelde vraagpunten ; Juristisch,
wat de rechtsgeleerdheid betreft.
Juris utriusque, (Lat.). In beide rechten
(het Romeinsch en het hedendaagsche
recht).
Juror, m. (Eng. ; spr.: dzjoerur). Gezworene, lid eener jury.
Jurte, vr. (Russisch). Siberische of
Kamtsjadaalsche winterwoning ; vilten
tent der Kirgiezen.
Jury, (Eng.; spr.: dzjoeri). Rechtbank

Jus

58i

die uit gezworenen bestaat ; Juryman,
gezworene.
Jus, o. (Fr.; spr. : zjuu). Sap ; vleeschnat ; — de reglisse, drop.
Jus, o. (Lat.). Recht, bevoegdheid;
abalienandi, het recht van vervreemding ; — abellagii, recht om bijen te
houden ; — abstinendi, recht om een erfenis
te verwerpen ,• —accrescendi, recht van
aanwas, het feit dat het openvallend
aandeel van een mede-erfgenaam aan de
andere erfgenamen komt ; — acquisitum
(Zie — quaesitum) ; — advocatiae, beschermprechtigheid ; aggratiandi, begenadigingsrecht; — albinagii (Zie Albinagium); — angariae, recht op heerendiensten; — antichreticum (Zie Antichrese); aquaeductus, waterleidingsr. ;
— armorum, recht om troepen te houden ;
— bannarium, verbanningsr.; — belli et pacis, recht van oorlog en vrede ; — caesareum,
keizerlijk r.; — cambiale of — cambii,
wisselrecht ; canonicum, kerkelijk r.
(zie Canoniek) ; — cerevisiarum, recht
om bier te brouwen ; — civile, burgerlijk
recht; — civitatis, burgerrecht ; — cogendi,
r. om te dwingen ; — collaturae = — patronatus; — collectandi, bevoegdheid om
geld in te zamelen ; — commercii, (Fr.)
droit commercial, (Eng.) commercial law,
(D.) Handelsrecht, (Ital.) diritto commerdale, (Sp.) derecho commercial, handelsrecht ; — commune, gemeene recht; — compascendi of — compascui, recht van gemeenschappelijke weide ; — connubii, r.
om een huwelijk aan te gaan tusschen
bewoners van verschillende staten ; —
consuetudinarium, gewoonterecht ; — convenandi, medejachtr. ; — coronae, recht
der kroon; — cruentationis, godsoordeel,
d. w. z. een middel om den moordenaar
uit te vinden; het lijk van den vermoorde
werd op een baar gelegd en alle verdachten moesten het onder het uitspreken
van bepaalde woorden met de hand aanraken; het volksgeloof wilde, dat als de
schuldige het lijk aanraakte, de wonden
weder begonnen te bloeden ; — criminate, strafr.; — decimandi, tiendr.;
denominandi, r. van benoeming; — de
non appellando, recht van voormalige
stenden in het Duitsche rijk volgens hetwelk er van hunne rechtbanken geen
beroep op de rijksrechtbanken kon plaats
hebben; — de non evocando, recht om
alleen voor de rechtbanken in zijn eigen
stad of land terecht te staan en dus niet
voor een buitenlandsch rechtscollegie te
verschijnen ; — deportus, voormalig recht
der bisschoppen om zich opengevalien
prebenden toeteeigenen ; — discipline,
kerkelijk recht om te vermanen en te
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straffen; — dispensandi of — dispensationis, recht van vrijstelling ; — divinum,
goddelijk r.; —
eigendomsr.; —
ecclesiasticum, kerkelijk r. ; eligendi,
kiesrecht; — emigrandi, recht van landverhuizing ; — emphyteuseos, erfpachtsr.;
— episcopate, bisschoppelijk r. ; —feciale,
gezantenrecht; — fenestrarum, vensterrecht ; feudale, leenrecht; — fisci, recht
der schatkist; — gentium, volkenr. ;
kraanr.; — germanicum, Duitsch
recht; — gladii, zwaardr., recht over
leven en dood ; — hereditarium, erfrecht;
— honorarium, recht door den praetor
geschapen; — in hypothesi, rangschikking
eener handeling onder een wet; — in re,
het recht op een zaak ; — intradae, recht
van den vorst om de sleutels der poorten
eener stad op te vragen ; jurandum =
Juramentum ; Justinianeum (Zie Corpus Juris) ; — manuarium, vuistrecht;
— mercantile, handelsr. ; — militare, militair
recht ; — modice castigandi, recht om geringe straffen op te leggen; — municipale
of — stedelijk recht ; — naturae,
natuurr.; — non scriptum, onbeschreven
r., gewoonter.; — occupandi, r. van inbezitneming ; — offerendi et succedendi, recht
van een lateren pandcrediteur om een
vorigen te bevredigen en zoo in diens
rechten te treden ; — optionis, kiesr. ;
- pascendi, weider. ; fiatriae potestatis,
recht der vaderlijke macht ; — peregrini,
pignorandi, pandr.;
vreemdelingenr.;
— pontcium, pauselijk r. ; — potius, —
praecedentiae of — praelationis, r. van
voorkeur ; — firaesentandi of — praesentationis, r. van voordracht voor ambten
of betrekkingen; — praesidii, r. van voorzitterschap ; — primae noctis, recht van
den eersten nacht of van den eersten
bijslaap (naar men beweert, het recht
van den heer om bij een pas gehuwde
lijfeigene te slapen in den eersten nacht
na haar huwelijk); primarum precum,
r. der eerste bede (volgens hetwelk de
Duitsche keizer in ieder bisdom denmaal
een prebende mocht vergeven) ; primi
liciti, r. om bij verkoopingen het eerst
te mogen bieden; — primogeniturae,
eerstgeboorter.; — privatum, privaatr.;
— promovendi, r. om universitaire graden
toe te kennen ; — proponendi, recht van
voordracht ; — protectionis, r. van bescherming ; — protimeseos, r. van naasting;
— provinciale, landr. ;
publicum, publiekr.; — quaesitum, verkregen recht;
— quiescens, rustend r.; — radicatum,
ingeworteld, voortdurend r. ; — ratium,
r. om hout te vlotten ; — reale (Zie
—inre);fomad,
r. van den staat
om kerkelijke organisaties vast te stellen;
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— regale, r. van den koning of van een
regeerend vorst; — retentionis, r. om iets
terug te houden en niet of te geven;
— retorsionis, r. van wedervergelding ;
— romanum, Romeinsch r.; — scriptum,
beschreven recht.
Jusarme, vr. (Fr., spr.: zjuuzarm).
Tweesnijdende strijdbijl.
Juste, yr. (Fr. ; spr.: zjuuzee). Zwelgpap der looters.
Juspara, m. Turksche zilveren munt.
Jussion, yr. (Fr.; spr.: zjuussion). Hoog
bevel ; Jussivus. Zie Imperativus.
Jus stapulae. (Lat.). Stapelrecht ; —
statutarium, r. op het maken eener staatsregeling ; — strictum, streng recht.
Jussu, (Lat.). Op bevel.
Jus succedendi of — successionis,
(Lat.). Erfrecht ; — summum, grootste of
strengste recht. (Zie Summum jus); —
superioritatus, opperste rechtsmacht.
Justaucorps, m. (Fr.; spr.: zjuustookor).
Tot de knie reikende nauwsluitende jas.
Justement, (Fr. ; spr. : zjuusteman).
Rechtvaardig, billijk; juist ; op goede
gronden.
Jus talionis, (Lat.). Recht van wedervergelding, oog om oog, tand om tand.
Juste milieu, m. (Fr. ; spr.: zjuustmielleu). Juiste midden, regeeringsstelsel van
den Franschen koning Lodewijk Filips
(1830-1848) aan wien zijn tegenstanders
dien spotnaam gaven ; Justeeren, afmeten, gelijkmaken, ijken; Justeerder, m.,
gelijkmaker, ijker, degene die bij het
muntslaan op den vorm en het gewicht
der geldstukken toezicht houdt; Justeerschroef, yr., stelschroef ; Justesse, vr.,
(Fr.; spr.: zjuustes) juistheid, nauwkeurigheid ; Justice, yr., (Fr. ; spr.: zjuusties),
rechtvaardigheid, billijkheid, gerechtigheid, justitie, rechtspleging; — de paix
(spr.: pee), kantongerecht; Justice, m.
(Eng. ; spr.: dzjustis), rechter ; — of peace
(spr.: pies), vrederechter ; Justificatie,
rechtvaardiging, vereffening; Justif icatorium, o., goedkeuring eener rekening;
Justifieeren, rechtvaardigen, de juistheid
aantoonen, de vereischte lengte aan de
regels geven (justeeren op drukkerijen).
Justinianus (527-565). Keizer van het
Oostromeinsche rijk. (Zie Antonina, Belisarius, Byzantium, Byzantijnsche geschiedenis, Corpus juris civilis).
Justitia, yr. (Lat.). Justitie, rechtvaardigheid.
Justitium, o. (Lat.). Plechtige staking
van alle rechtszaken ; openbare rouw.
Justo tempore, (Lat.). Te juister tijd,
juist van pas; Justo titulo, onder den
juisten titel, onder een billijk voor•
wendsel.

Jus translativum, (Lat.). Overgeleverd
recht.
Justum et tenacem propositi virum,
(Lat.). Den kloeken man die bij zijn besluit volhardt verschrikt niet de woede

van het yolk of van een tyran (Horatius,
Oden III, 3, I); deze ode werd opgezegd
door Cornelis de Witt toen hij op de pijnbank lag (Aug. 1672) ; Justus, de rechtvaardige ; Justus possessor, m., rechtmatig bezitter.
Jus tutelae, (Lat.). Recht op voogdijschap ; — utendi, gebruiksr.; -- utendi
fruendi, vruchtgebruik ; — utrumque, dubbel recht (staat en kerk) ; — venandi of —
venationis, jachtrecht ; — vicinitatis, buurrecht ; — vitae et necis, recht over leven
en dood (hooge jurisdictie) ; — vocandi
of vocationis, recht op hooger beroep.
Jute, yr. Indische hennep.
Juturnalien, mrv. Feest der Latijnsche
Juturna, beschermster der bronnen.
Juvantia, mrv. (Lat.). Versterkende
middelen.
Juvenalis en Juvencus, m. (Lat.). De
jeugdige ; Juvenalien, mrv., feest der
jongelingschap in 6o n. C. door keizer
Nero ingevoerd, eerst een soort dilettantenopvoering, later bestaande uit wagenwedrennen en gevechten met wilde dieren ;
Juveniel, jeugdig; Juveniliteit, yr.,
jeugdigheid ; Juventa of Juventas, yr.,
mannelijke jeugd, godin der jeugd bij de
Romeinen.
Juweel, o. (Fr.) joyau, (Eng.) jewel,
(D.) Juwel. Kleinood, sieraad ; Juwelier,
m., handelaar in juweelen. Zie Joaillier.
Jux, m. Rekenmunt te Constantinopel.
Juxta, (Lat.). Naast; Juxtalineaire
vertaling, yr., woordelijke vertaling die
regel voor regel naast den oorspronkelijken tekst afgedrukt is; Juxtaposeeren,
naast elkander plaatsen; Juxtapositie,
y r., naastelkanderplaatsing; uitwendige
aangroei ; Juxtim, nabij.
J'y pense, (Fr. ; spr. : zjiefians). Ik denk
er aan.
J'y suis, j'y reste, (Fr. ; spr.: zjiesuuie,
zjierest). Ik ben er en ik blijf er (woorden
van maarschalk Mac-Mahon op het slagveld van Magenta (4 Juni 1859).

K.
N.B. Woorden, die men onder K niet vindt,
zoeke men op C.
K. In opschriften beteekent het Kaeso
of Caeso; K. of Kal. = Calendae; als
muntteeken in het Duitsche Rijk Straatsburg , in Frankrijk Bordeaux, in Polen
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Krakau; in het Engelsch K === King, koning, of Knight (spr. : neit) ridder ; als
Latijnsch getal 151, K=. 151.000; als
chemisch teeken Kali.
Kaaba, yr. (Arab.). Vierkant gebouwtje
in de voornaamste moskee te Mekka,
waarin een zwarte steen gemetseld is;
dit is het punt waarnaar de Mohamedanen
hun aangezicht moeten wenden, wanneer
zij bidden.
Kaadah, yr. (Arab.). Vervulling, het
eerste plechtige bezoek dat Mohammed
aan de Kaaba bracht.
Kaama. Soort van antilope.
Kaawij, m. Turksche drank die uit
mays of tarwe bereid wordt.
Kabadion, o. (Nieuwgr.). Lang bovenkleed der wereldlijke Grieksche geestelijken.
Kabak,m.(Russisch). Bierhuis en tapperij.
Kabaro, m. Handtrom der Egyptenaren
en Abessiniers.
Kabatsjok, m. Kleine herberg in Rusland, kroeg.
Kabbala, yr. (Hebr.). Joodsche overlevering over de uitlegging van het Oude
Testament ; geheime wetenschap ; zwarte
kunst ; Kabbalist, m., beoefenaar der
Kabbala.
Kabin, o. (Arab.). Levensonderhoud
voor verstooten vrouwen en weduwen ;
huwelijkscontract voor een bepaalden tijd.
Kabinet, o. Meubelstuk van boven met
twee deuren en van onderen met laden.
Zie Cabinet.
Kabir, m. Arabische munt.
Kabylen, mrv. Volksstammen in de
bergachtige streken der departementen
Algiers en Constantine.
Kachelong. Zie Cacholong.
Kachetische wijn, m. Wijn uit de
omstreken van Tiflis.
Kadarreh, o. Korte Turksche cavaleriesabel.
Kaddisch, in. (Hebr.). Gebed voor de
dooden.
Kaddor = Kadarreh.
Kadaster, o. (Fr.). Openbaar register
waarin de grootte der onroerende goederen en hun huurwaarde is opgeteekend ;
Kadastraal, overeenkomstig het kadaster;
Kadastreeren, de grootte van onroerende
goederen door opmeting bepalen en in
het kadaster inschrijven.
Kader, o. (Fr.). Lijst, omlijsting; onderofficieren en korporaals.
Kadi, m. (Arab.). Turksche lagere rechter,
stedelijke rechter ; Kadilesker, m., opperrechter die in rang op den mufti volgt.
Kadine of Kadoen, yr. Een der zeven
wettige vrouwen van den sultan van
Turkije.

Kalasiris

Kados, m. (Gr.). Emmer ; stembus.
Kadosch. Zie Kaddisch.
Kadr, (Arab.) = Praedestinatie ; Kadri,
Turksche monnikenorde.
Kadsjamords. Oorspronkelijke mensch
in het Parsisme.
Kadsjars, mrv. Turkomansche dynastie
die sedert 1794 in Perzie regeert.
Kafer. Zie Kafir.
Kafess, o. (Turksch). Tralievenster in
den harem ; staatsgevangenis voor zonen
van den sultan.
Kaffa, m. Indisch bont katoen.
Kaffaro, o. (Turksch). Tol of intredegeld dat van de Christenen te Jeruzalem
geheven wordt.
Kaffas, mrv. (Arab.). Uit palmtakken
vervaardigde gereedschappen.
Kaffer, m. Inboorling in Zuid-Afrika ;
onbeschaafde man, domoor.
Kafir, m. (Turksch). Ongeloovige (Christen, Jood of Heiden).
Kaftan, m. (Turksch). Bovenkleed.
Kagia. Turksche groothandelaar.
Kalk, vr. (Ital.) Caicco. Lichte sloep
met scherpen voorsteven te Constantinopel
en in de Levant.
Kaim, m. (Turksch). Wachter en dienaar
in een moskee ; Kaimakan, m., plaatsvervanger, secretaris van den grootvizier,
plaatsvervanger van een Tataarsch vorst.
Kaimakani, vr. Fijn Indisch linnen.
Kalman, m. Zie Alligator.
Kaimeh, o. Papieren geld in Turkije.
Kain, m. Een der zonen van Adam
(zie Genesis IV) ; Kainiet, m., aanhanger
eener dweepzieke sekte in de 2de eeuw
die een zedeloos leven leidde.
Kaiak, m. Groenlandsche visschersboot.
Kajaputolie, o. (Maleisch). Olie die uit
de bladeren van den Kajaputboom getrokken wordt.
Kajasse, yr. Turksch vaartuig van
middelbare grootte.
Kakkerlak. Zie Albino.
Kakosjnik, m. (Russisch). Nationaal
hoofdtooisel der Russische vrouwen.
Kakrave, yr. Kleine koperen munt in
Guinea = f 0.02.
Kal. = Calendae.
Kalgat, m. (Perzisch). Kostbaar bovenkleed dat de schah aan gezanten en
ambtenaren schenkt.
Kalais, m. (Gr.). Blauwgroen of zeegroen
edelgesteente (soort van turkoois).
Kalamaika, yr. Gallicische dans.
Kalamanderhout, o. Zeer harde en
fraaie houtsoort op Ceylon.
Kalanka, o. (Ital.). Gedrukte Indische stof.
Kalasiris, vr. (Gr.). Lang van onderen
met franjes voorzien linnen kleed der
oude Egyptenaren.
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Kalasje, yr. (Russisch). Een pak slaag ;
Kalasjen, afranselen.
Kalathiskos, m. (Gr.). Korfje, mandje
(vooral voor het werk der vrouwen) ;
Kalathos, m., korf, vooral de heilige
korf bij de Eleusinien (z. a.); kapiteel
eener zuil.
Kalatsjen. Zie Kolatsjen.
Kale, Kaleh, (Turksch). Slot, vesting.
Kaleb, m. (Hebr.). Hond, de waakzame.
Kalebas en Kalbas, yr. (Port.). Pornpoen ; flesch die van een kalebas gemaakt
wordt.
Kalender, m. Tijdwijzer, lijst der
dagen, weken en maanden van het jaar
benevens een opgaaf der feestdagen,
schijngestalten der maan, enz. (Zie Oregoriaansch en Juliaansch); Kalenderjaar, o., (1 Jan.-31 Dec.).
Kalendri of Kalenters, mrv. Strenge
orde van derwischen in Perzie.
Kalewala, o. Vournaamste Finsche
volksepos.
Kalfaten, Kalefaten. (Fr.) callater, calfeutrer, (Eng.) to calk, (D.) Kafatern, (Ital.)
calafatare, (Sp.) calafateor. De naden in
de buitenhuid van een schip met uitgeplozen touwwerk en pik dichtmaken ;
Kalfateraar, m., (Fr.) calfat, (Eng.) calker,
(D.) Kalfaterer, (Ital.) calafato, (Sp.) caafate, breeuwer.
Kali, (Maleisch). Rivier in Nederlandsch
Indic.
Kali, yr. Indische godheid, de verlichamelijkte vernielende kracht.
Kali, o. Zout- of sodakruid ; soort.loogzout ; — aceticum, azijnzure kali; — ammoniaco-tartaricum, wijnsteenzure kali;
arsenicum, arseniekzure kali.
Kaliber, o. (Fr.). Wijdte eener buss over
haar middellijn gemeten ; inwendige middellijn van een vuurwapen ; soort, aard;
Kalibreeren, het kaliber van een vuurwapen bepalen ; de wijdte van buizen
voor barometers en thermometers bepalen ; meetbuisjes van indeelingsstrepen
voorzien.
Kali boracicum. Boraxzure kali ; —
borussicum, Pruisische kali, Berlijnsch
blauw ; — carbonicum, koolzure kali ; —
causticum, bijtende kali, etssteen ; — carbonicum fusum, gesmolten bijtende kali ;
— citratum, citroenzure kali.
Kalief, m. (Arab.). Opvolger van Mohammed, titel der vorsten die na Mohammed de geestelijke en wereldlijke macht
uitoefenden ; Kalifaat, o., gebied van een
kalief ; de voornaamste kalifaten zijn :
het Oostersche door Aboe-Beker te Mekka
gesticht en door de Abbassiden naar
Bagdad overgebracht (632-1258), dat van
l
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Cordova (756-1031) ; dat van Egypte
door de Fatimiden gesticht (909—I171).
Kali formicium. Mierenzure k. ; Kalihydraat, o., verbinding van kali met
water ; Kali hydrochloricum, zoutzure
k. ; — hydrocyanicum, blauwzure k. ; —
hydrojodicum, joodwaterstofzure k. ; -hyperoxydatum, chloorzure k. ; — muriaticum, zoutzure k. ; Kalinisch, kali of
potasch bevattend ; Kali nitricum, salpeterzure k. ; — oxalicum, zuringzure k. ; —
phosphoricum, phosphorzure k. ; — stannicum, tinzure k. ; — stibicum, antimoonzure k. ; — stiboso-tartaricum, braakwijnsteen : — succinicum, barnsteenzure k. ;
— sulphuratum, zwavelkali ; — sulphuricum, zwavelzure k. ; Kalium, o., het
door Davy in 1807 ontdekte hoofdbestanddeel van kali.
Kalla, yr. (Hebr.). Bruid.
Kalmink, Kalamink, o. (Russisch). Zie
Calmank.
Kalmukken, mrv. Mongoolsch herdersvolk dat grootendeels aan Rusland schatplichtig is.
Kaloesjen, mrv. Dansers bij de
Zigeuners.
Kalpa, m. Een dag en een nacht van
Brahma, d. i. een tijdruimte van 4320
millioen jaren, die met het vergaan der
wereld eindigen moet.
Kalpack, m. (Russisch). Slaapmuts.
Kalpak. Zie Kolbak.
Kalym, m. Bij de Kirgiezen het bruidgeld dat de bruidegom moet betalen.
Kama, m. Indische god der liefde;
bijrivier van de Wolga.
Kameel, m. Herkauwend dier met
twee bulten op den rug. Zie Chameau.
Kameel, o. Werktuig om schepen te
lichten.
Kameleon, o. Soort van hagedis die
een eigen kleur heeft welker schakeeringen onder den invloed van toevallige
oorzaken veranderen ; op een groenen
boom wordt het dier tengevolge van den
weerschijn lichtgroen ; daar het kameleon
zeer vreesachtig is, brengt deze gemoedsbeweging roode, gele, zwarte, groene en
witte schakeeringen voort, welke men
door zijn huid die zeer doorschijnend is,
heen ziet ; deze zonderlinge eigenschap
van het kameleon heeft het gemaakt tot
het zinnebeeld der huichelarij, van remand
die van meening en gedrag verandert,
telkens als zijn eigenbelang het noodig
maakt.
Kamelot, o. Wollen of geitenharen stof.
Kameraad, m. (Fr.). Kamergenoot,
makker. Zie Camaraderie.
Kamichy, m. Zuidamerikaansche reiger.
Kamille, vr. Plantensoort uit de familie
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der Radieen; het afkooksel van kamillebloemen wordt gebruikt om de spijsvertering en het zweeten te bevorderen.
Kamin, o. (D.). Schoorsteen.
Kamizool, o. (Fr.). Borstrok, hemdrok ;
Camisole de force, y r. (Fr.), dwangbuis.
Kampanje, y r. flooger gedeelte van
het dek van een schip boven de kajuit.
Kampeeren, (Fr.). Een legerplaats betrekken ; Kampement, o. legerplaats.
Kampong, m.(Maleisch). Javaansch dorp.
Kamsin, m. Heete wind in de Sahara
en Nubie.
Kan, Khan, m.(Perzisch).Herberg; markt.
Kanaal, o. (Lat.). Kunstmatige rivier,
gracht ; middel om iets te vernemen of
om een doel te bereiken ; zeearm tusschen
Frankrijk en Engeland (Fr.) La Manche,
(Eng.) Channel; Kanalisatie, y r., het aanleggen van kanalen, verandering van een
rivier in een kanaal ; Kanaliseeren, kanalen aanleggen, een rivier in een kanaal
veranderen om den loop ervan te verbeteren.
Kanaken. Zie Canaques.
Kanalje, y r. Zie Canaille.
m, m. Boom op de Molukken
Kanarieboo
van wiens vruchten brood gebakken wordt;
Kanariesekt, m., zoete wijn van de
Kanarische eilanden; Kanarievogel, m.,
gele of bruingele vink die van de Kanarische eilanden afkomstig is; Kanariezaad,
v., zaad van Canarina (z. a.).
Kanassen, mrv. Varkenshoeders in
Hongarije die door hunne rooverijen en
moorden berucht zijn en met hunne kudden meestal in de eikenbosschen verblijven.
Kanaster = Knaster.
Kandare. Rechte stang in het gebit van
een paard ; dat gebit zelf.
Kandildsji, m. Lampenopsteker in de
moskee.
Kandsjar. Zie Khandsjar.
Kandij, y r. (Arab.). Gekristalliseerde
suiker, suiker in klontjes.
Kaneelsteen, m. Geelrood edelgesteente.
Kanefas, o. (Fr.) canevas, (Lat.) cane•
vasium (van cannabis, hennep). Gestreepte
stof van linnen, garen en katoen; los
weefsel van sterke draden waartusschen
openingen zijn = Stramien ; eerste ontwerp, , schets van een teekening of schilderij, hoofdpunten voor het taken van
een opstel.
Kangiar. Zie Khandsjar.
Kangoeroe, m. Springhaas, reuzenbuideldier in Australia.
Kanker, m. Zie Cancer.
Kannibaal, m. Inboorling der Carathische eilanden; menscheneter, onmensch ;
Kannibaalsch, zeer wreed ; Kannibalisme, o., menscheneterij, onmenschelijkheid.

Kaper
Kano, yr. (Sp.). Indiaansche boot die
uit boomschors of een boomstam gemaakt is.
Kanon, o. Stuk geschut ; Kanonade,
y r., geschutvuur; Kanonnier, (zie Artillerist) ; Kanonneerboot, y r., een vaartuig
dat met drie of vier kanonnen bewapend
was en op de binnenwateren dienst deed.
Kansel, m. (Lat.). Predikstoel.
Kanselarij, vr. (Zie Cancellaria en
Chancellerie). Plaats waar het Rijkszegel
berust ; bureau van een kanselier : bureau
van een consul ; Kanselier, m. (Zie Cancellarius en Chancelier) ; Kanselier van
het Duitsche rijk, m., voornaamste ambtenaar die met het toezicht op en de
leiding van de aangelegenheden des Rijks
belast is.
Kant, (1724-1800). Beroemd Duitsch
wijsgeer geboren te Koningsbergen, schrijver van „die Kritik der reinen Vernunfe ;
Kantisme, o., wijsgeerig stelsel van Kant
(Zie Categorische Imperatief); Kantist
en Kantiaan m., volgeling van Kant;
Kantoplatonisme ; wijsgeerig stelsel dat
uit de leer van Kant en uit die van Plato
voortgekomen is, leer van den Franschen
wijsgeer Cousin. Zie Eclecticisme.
Kanteloep, y r. (Ital. cantaluppo, buitenverblijf van den paus op 20 kilometer
van Rome). Zeer fijne meloen met ruige
en uitstekende ribben.
Kanton, o. Rechtsgebied van een kantonrechter.
Kantsjoe, m. (Slavisch). Russische zweep
die uit riemen bestaat, knoet.
Kanoen, o. (Turksch). Soort van piano
met darmsnaren in harems; verordening.
Kanuris, mrv. Bedelmonniken in Japan.
Kaolin, o. Porseleinaarde zoo genoemd
naar het schiereiland Kaoli (Korea).
Kapanidsja, y r. (Turksch). Pels van
hermelijn, marter of sabelbont; Kapanidsjadsji, m., bewaarder van de pelzen
van den sultan.
Kapel, y r. (Fr. chapelle; spr.: sjapel).
Huiskerk, kleine kerk ; vlinder ; korps
muzikanten vooral aan het hof ; Kapelaan, m. huispriester, hulppriester die den
pastoor bijstaat ; Kapelmeester, m., leider
van een korps muzikanten.
Kaper, m. (Fr.) corsaire, (Eng.) privateer,
(D.) Kaper, (Ital.) corsaro, (Sp.) corsario.
Vrijbuiter ; Kaperbrief, m. (Fr.) lettre de
marque, (Eng.) reprisal, (D.) Kaperbrief,
(Ital.) lettera de rappresaglia, (Sp.) patente
de corso, door de regeering uitgegeven
machtiging om te kaap te varen; Kaapvaart, y r., (Fr.) course, (Eng.) privateering,
(D.) Kaperei, (Ital.) corso, (Sp.) corso, het
nemen van koopvaardijschepen die aan
den vijand toebehooren.
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Kaphar. Zie Kaffaro.
Kapidsji, m. Bewaker der poorten,
deurwachter; -- Basji, m., bevelhebber
over de bewakers der poorten.
Kapi-Hoemajoen. Verhevene Porte.
Kapitaal, o. (Lat.). Vermogen; hoofdsom ; bij boekbinders het streepje perkament of stukje lint dat boven en beneden
aan den rug van een boek gelijmd en met
zijde omwoeld wordt; Kapitaal, bvnw.,
hoofdzakelijk, voortreffelijk ; Kapitale
letter, vr., hoofdletter ; Kapitaalrekening, vr., rekening in het grootboek
waarop alles dat de vermeerdering of
vermindering van het vermogen betreft,
geboekt wordt; Kapitalisatie, vr., kapitaalvorming, berekening en bepaling der
som waartegen een vase rente afgekocht
kan worden; Kapitaliseeren, kapitaal
vormen, bij het kapitaal voegen, interest
of rente tot kapitaal brengen; Kapitaliseering = Kapitalisatie; Kapitalist, m.,
vermogend man, rijke; Kapitaliter gestraft, met den dood gestraft; Kapitale
belasting, yr., vermogensbelasting; Kapitale straf, vr., doodstraf; Kapitale
misdaad, yr., misdaad die met den dood
gestraft wordt.
Kapitaal, vr. Lijn die een bastion in
twee gelijke helften verdeelt.
Kapiteel, o. Bovenstuk eener zuil. Zie
Chapiteau.
Kapitein. Zie Capitaine.
Kapittel, o. (Lat. capitulum, hoofdje,
verkleinwoord van caput (z. a.) Hoofdstuk; vergadering van domheeren. Zie
Chapitre.
Kaplaken. Zie Chapeau.
Kapoe, (Turksch). Deur, poort; KapoeAgassi, m., hooge ambtenaar in het paleis
van den sultan.
Kapok, o. Katoen om kussens op te
vullen.
Kapot, (Fr.). In stukken, gebroken. Zie
Capote.
Kappe, m. Zweedsche korenmaat.
Kapucinade, yr. Strafpredikatie b.v.
die welke voorkomt in Schiller's Wallensteins Lager; Kapucijner, m., barrevoeter,
Franciscaner.
Kapurne, yr. Naam der hunnebedden
in Westpruisen.
Kapusti, m. (Russisch). Kool; Kapustigal, yr., koolstreek.
Kara, (Turksch). Zwart.
Karaat, o. (Gr.). Van keras, horen, of
keraton, zaad van het johannesbrood
(ceratonia siliqua) dat op een horen geleek,
in de oudheid als gewicht gebruikt werd
en vier gerstekorrels woog, of van het
Arabisch alkerat. Elk vierentwintigste
deel van een hoeveelheid zuiver goud

Karandua
die in vierentwintig gelijke deelen verdeeld verondersteld wordt; goud van 24
karaat is dus geheel zuiver goud zonder
alliage (z. a.) ; gewicht van 4 green voor
juweliers. Zie Carateeren.
Karaba, vr. (Nieuwgr.). Klein vaartuig
in Arabisch Turkije ; (Arab.) barnsteen.
Karabela, Karabella, vr. Kromme
sabel zonder beugel der Poolsche edellieden bij feestelijke gelegenheden.
Karabogra, vr. (Turksch). IJzeren halsband.
Karadsj. Zie Charadsj.
Karagos, m. (Turksch). Zwartoog ; hansworst, potsenmaker.
Karake, yr. (Turksch). Pels van geringe
waarde ; nauwsluitend onderkleed.
Karakor, yr. Indisch roeivaartuig.
Karakter, o. (Lat. character). Eig. een
werktuig om te schrammen of te rijten ;
het teeken dat daardoor ontstaat; letter,
schriftteeken, kenteeken ; eigenaardige
gesteldheid, wezen eener zaak ; denkwijze,
wil en handelwijze van een persoon ;
gemoedstoestand, gezindheid ; titel, waardigheid; Character hypostaticus, eigenschap welke ieder der drie personen in
de Drieeenheid op zich zelf heeft; —
mdelebilis, in de Catholieke kerk de onuitwischbare eigenschap die iemand door
het ontvangen van een sacrament (b.v.
de priesterwijding, het laatste oliesel)
verkrijgt ; Karakteriseeren, de kenmerken van een persoon of voorwerp aangeven; Karakterisme, o., het eigenaardige
van een persoon of zaak ; overeenkomst
van sommige deelen van planten met die
van het menschelijk lichaam, rhetorische
beschrijving ; Karakteristiek, yr., aanduiding van zekere eigenschappen ; Karakteristiek, bvnw. eigenaardig, kenmerkend ; Karakteristieke noot, vr.,
toon waardoor de eene toonladder zich
van de andere onderscheidt; Karakterrol,
yr., rol in een tooneelstuk die een karakter volledig voorstelt b.v. een gierigaard,
een behaagzieke vrouw ; Karakterstuk,
0., tooneelstuk, waarin het op de ontwikkeling van een bepaald karakter
aankomt in tegenoverstelling met 'nthguestuk ; Karakterdans, m., dans die
een bepaald yolk of een bepaalden tijd
moet voorstellen = Nationale dans.
Karakulak, m. Officier der lijfwacht van
den sultan van Turkije.
Karali, (Slavisch). Opperhoofd, heerscher.
Karamoessal, m. Turksch koopvaardijschip met een hoogen achtersteven.
Karandua, vr. Klokvormige kast waarin de tand van Boeddha (heilige reliquie)
zich bevindt.

Karangan
Karangan, m. In den Russischen handel
in pelterijen de balg van den steppenvos.
Karankas, mrv. Zware Indische stof
met gebrocheerde gouden en zilveren
bloemen.
Karaul, m. (Turksch). Wachtpost bij
de Balkanpassen ; wachthuis.
Karavaan, vr. (Perzisch karvan, van
het Arabisch karan, van de eene plaats
naar de andere trekken). Reisgezelschap
in het Oosten ; gezelschap pelgrims of
reizigers ; Karavanenthee, yr., thee die
over land naar Rusland vervoerd wordt;
Karavanserai, yr., groote herberg voor
karavanen in het Oosten ; Karawanenfahrer, m. (D.), scheepskapitein die niet
alleen naar de haven van bestemming
vaart, maar ook vrachten voor andere
havens aanneemt.
Karbatsje,(Hongaarsch korbas, Russisch
korbatsj). Karwats, zweep ; Karbatsjen,
met de karwats afranselen.
Karbonade, yr. (Fr.). Geroosterd vleesch.
Karbonkel, m. Soort van edelgesteente.
Kardemom = Cardomomum.
Kardinaal, m. (Lat.). In de Catholieke
kerk de hoogste geestelijke waardigheidsbekleeder na den paus ; drank uit witten
wijn, sinaasappelen en suiker gemaakt ;
een soort appel ; roodkleurige vink ; de
meest bekende kardinalen zijn Alberoni
(z. a.), Mazarin (1643-166o) hoofd der
regeering gedurende de minderjarigheid
van Lodewijk XIV, Richelieu (1624 – 1642)
eerste minister onder Lodewijk XIII, Fleury
(1725-1753) minister onder Lodewijk XV,
Dubois (1715-1723) minister onder het
regentschap van den hertog van Orleans ;
Kardinaliseeren, tot kardinaal benoemen.
Kardoes, m. Langharige hond.
Kardoes, yr. Patroon die vroeger bij
de artillerie in gebruik was.
Karet, yr. Soort van schildpad.
Karfreitag = Charfreitag , Karwoche,
yr. (D.), de goede week vOcir Paschen.
Karel, m. Man, kerel. Zie Carlist en
Charles.
Karmatische schrijfwijze, yr. Ineengedrongen Arabische schrijfwijze.
Karmeliet, m. Monnik der orde van
Onze Lieve Vrouw van den berg Karmel,
waar deze orde omstreeks het midden
der Lade eeuw door pelgrims gesticht
werd ; Karmeliterin, yr., non van een
vrouwelijke orde van denzelfden regel
die omstreeks het midden der i5de eeuw
gesticht is : Karmelietenwater, o., melissewater dat in karmelietenkloosters
bereid wordt.
Karmozijn. (Sp. carmesi, Fr. cramoisi,
van het Arab. kermes, scharlakenbes).
Donkerrood.
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Karmoseeren of Karmoeseeren. (Van
het Zweedsch karm, lijst). Omlijsten,
omkransen ; een groot edelgesteente in
kleinere steenen vatten.
Karmijn, o. (Fr.). Donkerroode kleur
die uit cochenille (z. a.) bereid wordt.
Karna, yr. Fluit die het dansen der
bajaderen (z. a.) begeleidt.
Karnaat. I Jzeren dubbele haak aan
een touw om walvischspek op te hijschen.
Karniffelmeissel, o. (D.). Drijfstaal om
openingen in blik te slaan.
Karolingers, mvr. (752-07). Afstammelingen en opvolgers van Pepijn den
Korte, tweede Fransche dynastie.
Karpathische balsem = Hongaarsche
balsem.
Karna, yr. Zweedsche cabriolet.
Karroo, yr. Onvruchtbare steppe in
Zuid-Afrika.
Karsi, o. (Turksch). Middel om ;het
haar te verven dat in de harems gebruikt
wordt.
Karsten, m. (Deensch) = Christiaan.
Karsteniet, m. = Anhydriet.
Kartamen. Zoon van Brahma.
Kartaphilos, m. (Gr.). Naam van den
wandelenden jood.
Kartell, o. (D.). Vergelijk, overeenkomst ; uitwisselingsverdrag; uitdaging;
Kartellconvention, yr., overeenkomst,
verdrag, verband; Kartellschiff, o., oorlogschip dat krijgsgevangenen overbrengt
die uitgewisseld moeten worden; KartellTrager, m., overbrenger eener uitdaging.
Kartets, yr. (Ital. cartaccia; spr.: kartatsja). Hol projectiel dat met kleine kogels of stukjes ijzer gevuld is.
Karton, o. (Fr.). Bordpapier ; Kartonneeren, in bordpapier inbinden.
Kartouw, yr. Ouderwetsch kanon.
Kartuizer, m. (Lat.). Kartuizermonnik,
monnik die behoort tot de in io86 door
Sint-Bruno gestichte orde, zoo genoemd
naar de bergen (Catursiani monies) waarin
zij gevestigd werd, of naar het dorp
Chatrousse in Dauphine, waar haar eerste
klooster gebouwd werd; de regel dezer
orde is zeer streng : vasten en steeds
zwijgen, onthouding van vleesch zelfs bij
ziekte, onophoudelijke afzondering en het
boetehemd dat steeds gedragen wordt;
Kartuizerpoeder, o. = Kermes mine.
rale, poeder dat uit spiesglans, zwavel
en potasch bestaat. Zie Chartreuse.
Karube, yr. Rekenmunt in Algiers.
Karube, yr. (Fr. caroube). St. Jansbroodboom en diens zakvormige vruchten.
Karuren, inrv. (Arab.). Groote Turksche
flesschen.
Karveel, yr. en o. Zie Caravale.
Karwats, vr. Zie Karbatsje.

Karwel

588

Karwei, vr. (Fr. corvie). Heerendienst ;
onaangenaam werk. Zie Corvee.
Karwij, yr. (Fr. carvi). Plantensoort uit
de familie der Umbelliferen, komijn (carom
carvs). Zie Carum.
Karij. Dikke Indische rijstebrij.
Kas. Zie Caisse.
Kasabaika, yr. Korte Poolsche damesmantel met mouwen.
Kasack. Zie Kozak.
Kasan. Zie Kazan.
Kasanwacka, vr. Korte pelsmantel der
Poolsche vrouwen.
Kasba, yr. (Arab.). Vesting, kasteel.
Kasim, o. (Arab.). Zandig maar toch
vruchtbaar land.
Kasimir. Zie Casimir.
Kasjalongh. Zie Cachalong.
Kasjan-Basji, m. (Turksch). Geestelijk
opperhoofd der Joden in Turkije.
Kasjef, m. Inspecteur van politie in
Egypte.
Kasjemier of Kasjmir, o. Staat in het
noorden van Hindostan bekend door de
vervaardiging van sjaals.
Kasmak, m. Sluier der Tsjerkessische
vrouwen.
Kasna, yr. (Russisch). Kas ; Kasnaczei,
m., rentmeester.
Kasper, m. (Perzisch). Penningmeester ;
Kasparle, m. (D.), vroolijke persoon in
de Janklaassenkast.
Kassabeh, o. Egyptische lengtemaat.
Kassiber, m. In de dieventaal een
briefje in geheim schrift.
Kasside, yr. (Arab.). Lofdicht.
Kassier, m. (Fr.) caissier, (Eng.) cashier,
(D.) Kassierer, (Ital.) cassiere, (Sp.) cajero.
Degene die voor andere personen wissels,
assignaties, quitanties, enz. int ; degene
die de kas houdt.
Kastanje, vr. (Lat.). Vrucht van den
kastanjeboom, zoo genoemd naar Kastana
in Pontus (Klein-Azie) en Kastanon in
Thessalia. (Zie Castanea); de kastanjes

uit het vuur halen, firer les marrons du
feu, een moeilijk en gevaarlijk werk verrichten waarvan men zelf geen voordeel
trekt, terwijl een ander persoon er door
gebaat wordt; deze uitdrukking is ontleend aan een fabel van La Fontaine,
getiteld Le Singe et le Chat (de aap en de
kat), de kat haalt de kastanjes uit het
vuur en de aap eet ze op.
Kastaresten, mrv. Gemengd yolk dat
uit Serviers en Wallachen bestaat.
Kaste, yr. (Sp. casta, onvermengd).
leder der vier standen waarin de bevolking van Hindostan verdeeld is, nl. priesters, krijgslieden, kooplieden en landbouwers, dienstbaren ; stand in de maatschappij die de andere standen uit de

Kazine
hoogte behandelt en uitsluit; Kastegeest,
m., geest van minachting en uitsluiting,
kleingeestigheid, bekrompenheid.
Kasteel, o. (Lat.). Zie Castel, Castle
en Château.
Kastelein. Zie Chatelaln ; herbergier,
waard.
Kastlitsjkarsch, m. Marskramer in
Bohemen.
Kastoor, m. (Gr.). Bever, huid van den
bever ; Kastoren hoed, m., hoed van
beverhaar. Zie Castor.
Kastrol, yr. (Fr. casserole). Braadpan.
Katafalk, yr. Zie Catafalque.
Katern, vr. en o. Hoeveelheid postpapier.
Katinka, yr. (Russisch) = Catharina.
Katirdsji, m. (Arab.). Verhuurder van
rij- en lastdieren.
Katorga, yr. (Russisch). Dwangarbeid.
Katreen, o. Hars van een Arabischen
heester die voor het balsemen gebruikt
wordt ; plantaardige teer.
Katschel, yr. (Russisch). Schommel.
Kattegui, m. Blauw Indisch katoen.
Kattos, m. Siameesche zilveren munt.
Katijvig. Zie Chaff.
Kauri. Zie Cowries.
Kauscher of Koscher, (Hebr.). Volgens
het voorschrift, geoorloofd, zuiver, rem ;
Kauscheren, zuiveren, reinigen.
Kaussi. Lange knods der Kaffers.
Kava, yr. Bedwelmende drank der
Australiers die uit de wortels van een
soort peper bereid wordt.
Kavas. Zie Kawas.
Kavalje, yr. en o. Oud en ongeriefelijk
huis.
Kaviaar, yr. (Russisch). Gezouten kuit
,
van steur.
Kavitsje, o. (Ital. cavicchio). Houten
pen waaraan geverfde zijde uitgewrongen
wordt.
Kavosjen, mrv. Gedroogde visch bij de
Tataren.
Kawa. Zie Kava.
Kawas, m. Politiesoldaat in Turkije.
Kawi-taal, yr. Oude schrijftaal op Java.
Kaxa, m. Indische looden munt met
een opening in het midden.
Kazan, m. (Hebr.). Joodsche voorzanger.
Kazawaika. Zie Kasabaika.
Kazemat, yr. (Ital. casamatta). Bomvrij
gewelf onder den wal eener vesting
waarin de bezetting een schuilplaats kan
vinden tegen het vuur van den belegeraar ;
Kazematteeren, van kazematten voorzien.
Kazerne, yr. (Fr.). Gebouw dat tot huisvesting van troepen dient ; Kazerneeren,
in een kazerne onder dak brengen.
Kaziek, m. Zie Cacique.
Kazine, vr. Schatkamer van den sultan
van Turkije.
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Kazuaris. Zie Casuaris.
Kazulfel, yr. (Lat.). Versiersel dat de
priester bij de mis over de alba en de
stola aantrekt, misgewaad.
K. B. = Knight of the Bath, (Eng. ;
spr.: neit ov zdhe baath). Ridder der Bathorde; K. B. C. = Knight Commander
of the Bath ; K. C. M. G. = Knight
Commander of the order of St.-Michael
and St.-George, commandeur in de orde
van St.-Michiel en St.-George; K. C. S. I.
= Knight Commander of the star of
India, commandeur in de orde van de
ster van Indic.
Kebes, mrv. Turksche wollen dekens.
Kebin, m. (Turksch). Vrijbrief.
Keblah, yr. (Arab.). Richting naar den
kant van Mekka, waarin de Mohamedanen
zich bij hunne gebeden plaatsen ; kast in
de moskee waarin de koran bewaard
wordt en die deze richting aangeeft.
Keborra. Voornaamste feest der inboorlingen van Australia.
Kechua. Zie Quichua.
Kedis, mrv. Fijne witte katoenen stof
in het Oosten.
Keel, o. (Fr. gueules; spr. : gheul). De
roode kleur in de wapenkunde.
Keepsake, (Eng. ; spr.: kiepseek). Teeken
van vriendschap ; aandenken ; rijk ingebonden boekgeschenk met fraaie platen,
Kees, o. Naam der gletschers in de
Zillertaler Alpen en in de Hohe Tauern.
Kef, o. Het dolce far mente (z. a.) der
Turken.
Kefern. Zie Kiafir.
Keffekil, m. (Turksch). Meerschuim
(talkaarde voor pijpekoppen).
Kehua, o. (Sp. ; spr. : ketsjoea). Zie
Quichua.
Kekhonemalo, o. Groenachtige gom
van Ceylon en uit Amerika die als artsenij
en bij het schilderen gebruikt wordt.
Keblah, (Arab.). Gewicht voor granen
te Mokka = 2,122 kilo.
Kellek, o. (Perzisch). Vlot van staken
en opgeblazen huiden op den Euphraat
en Tigris.
Kelp, (Eng.). Asch van verbrand zeewier die bij het fabriceeren van glas
gebruikt wordt.
Kelpi, Kelpie of Kelpy, m. In het
volksgeloof in Schotland een watergeest
in de gedaante van een wit paard.
Kelten. Zie Celten.
Kemangeh, Kemantsje. Arabisch
snareninstrument.
Kemeas, m. Gebloemde Indische taf.
Kemnate, vr. (In het Middeleeuwsch
Latijn caminata). Kamer met een schoorsteen, kamer die verwarmd kan worden ;
woonhuis ; slaapkamer.
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Kendal-green, (Eng.; spr. kendelgrien).
Soort groen laken dat te Kendal in Engeland vervaardigd wordt.
Kennel, (Eng.), (Fr.) chenil. Gebouwtje
dat tot verblijf van honden dient ; troep
jachthonden ; straatgoot ; klein kanaal.
Kennet, (Eng.). Grof laken dat in
Wales gefabriceerd wordt.
Kepi, (Arab.). Hooge muts der Fransche
militairen en gymnasiasten.
Kerali, mrv. Naam der Eskimo's in
hun eigen taal.
Kerana, yr. Trompet in Perzie.
Kerckringsche vouwen, mrv. Verdubbelingen van het binnendarmvlies, zoo
genoemd naar den arts Theodoor Kerckring, die in 1693 te Hamburg overleden is.
Kermes, m. (Arab.). Purperkorrels,
kleine roode doppen die het wijfje eener
bladluis op een soort eik maakt en die
bij het verven gebruikt worden. (Zie
Karmozijn); — minerale. Zie Kartuizerpoeder.
Kermesse, yr. (Fr.). Kermis (verbastering van kerkmis) (Zie Ducasse); — d'ete,
weldadigheidsfeest.
Kern, m. (Eng.). Iersche infanterist.
Kerrenah, yr. Trompet der Indianen.
Kerrie, yr. Japansche heester (kerria
japonica) die tot de Rosaceen behoort, ook
Japansche hennep of distel genoemd.
Kersey (Eng.; spr.: keursie). Grove wollen stof, karsaai.
Kessoebah. Zie Ketoebah.
Ketab. Zie Kitab.
Ketch. Zie Kits.
Ketoebah, m. (Hebr.). Huwelijksbrief.
Ketsjoea, Zie Quichua.
Kettle-drum, (Eng.). Keteltrom.
K. G. = Knight of the Garter (Eng.
spr.: nett of dhe gaater). Ridder in de orde
van den Kouseband ; K. G. C. B., ridder
grootkruis der Bathorde ; K. G. F. =
Knight of the order of the Golden
Fleece (spr.: gooldun flies), ridder in de
orde van het Gulden Vlies.
Khabir, m. Arabische aanvoerder eener
karavaan in de woestijn.
Khakhan, m. Opperkhan, titel van Mongoolsche vorsten.
Khamar, m. (Arab.). Wijn in het Oosten.
Khan, m. Tatarenopperhoofd ; ook =
Kan; Khanaat, o., gebied van een Tataarsch vorst.
Khandsjar, m. (Arab.). Dolk of korte
degen.
Khardsj. Zie Charadsj.
Khass, m. (Turksch). Kroon en de
daarbij behoorende goederen.
Khasseki-Sultane, yr. Eerste sultane,
moeder van den troonopvolger.

Khatib
Khatib, m. (Arab.). Prediker die den
kansel (membar) beklimt waar des Vrijdags het Khotbah (z. a.) verricht wordt.
Khaver, m. (Arab.). Het Westen, het
avondland.
Khazine, yr. (Perzisch). Schat van den
Grooten Heer; Khazinedar-Aga, m.,
opperschatmeester.
Khedive, m. (Perzisch khidiver). Allerdoorluchtigste, titel van den onderkoning
van Egypte; Khedivaal, wat den khedive
betreft.
Khemi = Egypte.
Khi. Een der drie goddelijke wezens
uit den Chineeschen godsdienst van

Lao-tse.
Khiras, m. Oostindisch gewicht.
Khodja, Khodsja, m. (Perzisch-Turksch).
Leeraar der heilige wet die aan een
hoogeschool (medresse) opgeleid is.
Kholai of Kholalten, mrv. De uitspattenden (Mohamedaansche sekte).
Khosjab, m. Turksche drank die uit
vruchten bereid en op het einde van den
voornaamsten maaltijd gebruikt wordt.
Khotbah of Khoetbeh, o. (Arab.).
Preek en gebed der Mohamedanen tot
lof van God, Mohammed en den sultan.
Kiafir, m. (Turksch). Ketter, ongeloovige
(Christen), mrv. Kefern of Koeffar.
Kiaga of Kihaya, m. (Turksch). Zaakbezorger; — Bey, minister van binnenlandsche zaken in Turkije.
Kiatib, m. (Turksch-Arab.). Schrijver.
Kibik, (Russisch). Roeiriviervaartuig.
Kibitke, vr. (Russisch). Licht rijtuig in
Rusland; bij de Tataren en Kalmukken
een tent van huiden.
Kiblah = Keblah.
Kidaris, yr. (Gr.). Naar boven spits
toeloopende tulband der Perzische koningen.
Kiddoesj, m. (Hebr.). Het zegenen van
den beker.
Kiddoesjin, vr. (Hebr.). Voltrekking
van het huwelijk ; het daarover handelende hoofdstuk in den Talmud.
Kiesteine, vr. Stof die in de urine van
zwangere vrouwen aangetroffen wordt
en uit proteine, vet, phosphorzure talkaarde en ammoniak bestaat.
Kihaya-Bey, Zie Kiaga.
Kijas, m. (Turksch). Klein Nijlschip.
Kikekoenemalo, o. Groenachtige welriekende bars uit Afrika.
Kilar, m. (Turksch). Kelder ; Kilardsji,
m., keldermeester ; — Basji, m., opperschenker van den sultan van Turkije.
Kilarket-Muda, m. (Turksch). Opzichter over de koks aan het Turksche hof.
Kilderkin, (Eng.). Klein vat van 16i8 gallons.
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Kilimi, mrv. (Turksch). Grove tapijten.
Kille of Kehilla, yr. (Hebr.). Joodsche
gemeente.
Killkeffi = Keffekil.
Killo, m. Korenmaat in Smyrna.
Kilo. In het metrieke stelsel van maters
en gewichten beteekent het duizend (kilometer, kilogram) ; het is van het Grieksch
afgeleid en zou eigenlijk chili() moeten
geschreven worden ; Kilo, o. = Kilogram.
Kilt of Philibeg. Tot aan de knieen
reikende korte rok die door de Schotsche
Hooglanders in plaats van een broek gedragen werd.
Kiltgang. (Van kitten, een avondbezoek
afleggen). In Zwitserland een nachtelijk
bezoek dat de jongelingen aan hunne geliefde brengen.
Kin, o. Houten Chineesch snareninstrument, gewicht van 600 gram.
Kina, yr. (Peruaansch quina quina,
uitmuntende schors). Gezamenlijke naam
voor de schors van een aantal planten
die tot de Rubiaceen behooren, uit ZuidAmerika afkomstig zijn en wier schors
als koortswerend middel gebruikt wordt;
zij werd in 1639 door de Jezuieten naar
Europa overgebracht en kreeg daardoor
den naam van Jezuietenpoeder. Zie
Cinchona.
Kinacaguera, m. Zuid-Amerikaansche
boom uit wiens wortelschors pijlgift wordt
bereid.
Kindak, m. Russisch katoen.
King, m. (Eng.). Koning ; King, o., Chineesch muziekinstrument.
Kings, mrv. De vijf voorname boeken
over den godsdienst bij de Chineezen.
King's bench, (Eng.; spr.: kiengsbentsj).
Hoogste gerechtshof in En eland als er
een koning regeert. Zie Queen's bench.
Kinine, yr. Plantaardige alcaloide die
uit kina getrokken wordt, koortswerend
bestanddeel der kina; Kininesulfaat, o.,
zwavelzure kinine die voor het genezen
van koorts gebruikt wordt.
Kinishemski, mrv. (Russisch). Tafellinnen.
Kinnor, m. (Hebr.). Citer.
Kinrei, m. Opperhoofd van den Sintogodsdienst in Japan.
Kinsa, m. (Turksch). Zaakgelastigde
van den grootvizier.
Kinsoe. Chineesch vlas.
Kiosk, vr. (Turksch). Vrijstaand open
tuinhuis; een in Oosterschen stijl opgetrokken houten gebouwtje op openbare
pleinen en wandelwegen waar kranten,
postzegels, enz. verkrijgbaar zijn, soms
ook ververschingen en dranken.
Kip, o. Gewicht voor tin op Malakka.
Kippen, (D.). Snoeien (van munten);
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Kipper and Wipper, snoeier en vervalscher van munten, handelaar in valsch
geld.
Kiraggi, m. Turksche leider eener
karavaan.
Kirat, o. Egyptisch gewicht = Karaat.
Kirdar-Aga, m. (Turksch). Manteldrager
van den sultan van Turkije.
Kiree, Kireh, m. (Poolsch). Lange pelsmantel voor mannen.
Kirgiezen of Kirgis-Kaisaken, mrv.
Zwervend yolk tusschen den Oeral en
de Irtisj.
Kis, m. (Turksch). Gesnedene. Zie
Castraat en Eunuch.
Kishoe, (Turksch). Sorbet van kokosnotenmelk.
Kissi-Basj a. Roodmuts, scheldnaam
dien de Turken aan de Perzische soldaten
geven.
Kislar-Aga, m. Opperhoofd der zwarte
gesnedenen in het serail.
Kisloz, m. Turksche korenmaat.
Kismet, o. (Arab. of Turksch). Het
onvermijdelijk noodlot volgens het Mohamedaansche geloof.
Kissly-Sltsji, o. Zuurachtige drank in
Rusland.
Kissmis. Indisch katoen.
Kitab, m. (Arab.). Boek, vooral de
koran (het heilige boek).
KUM, m. en Kitaika, yr. Fijn Chineesch
katoen of zijde ; Chineesch damast; in
Bohemen en de Lausitz ruw ongebleekt
fijn katoen.
Kits. In Engeland en Zweden een
vaartuig met twee masten.
Kitzeh. Zie Kizeh.
Kiuptar, m. Schenker van den sultan
van Turkije.
Klusjal, o. (Turksch). Krom mes der
Turksche soldaten.
Kivik, o. Klein Russisch riviervaartuig
met 14 riemen.
Kiwi, m. Zie Australische Casuaris,
zoo genoemd naar zijn geschreeuw.
Kizeh, m. Turksche buidel met 15000
dukaten.
Kladanthus, m. Soort van kamille.
Kladdaradatsch, m. Noordduitsche uitdrukking voor het met groot lawaai
stukbreken, instorten, over elkaar vallen;
naam van een bekend humoristisch
weekblad.
Klapeczen, mrw. (Slavisch). Smalle
strepen klipzout in de bergwerken van

Wieliczka.
Klasse, yr. (Lat.). Afdeeling, orde;
Klassensteuer, yr. (D.), belasting die
verschillend is naar de klassen waarin
de belastingschuldigen verdeeld zijn ;
Klassikaal onderwijs, o., onderwijs dat

aan een geheele klasse tegelijk gegeven
wordt in tegenstelling met individueel
(hoofdelijk) onderwijs. Zie Class's.
Klaus, m. (D.). Afkorting van Nikolaus.
Kiavier, o. (Van het Latijn clavis (z. a.).
Al de toetsen van een piano of orgel ;
Klavlerauszug, m. (D.), muziekstuk dat
voor piano gearrangeerd en aan een
volledige partituur ontleend is.
Kleanka, vr. Stijf Russisch linnen.
Klephte, m. (Gr.). Rooverhoofdman ;
krijgsbevelhebber ; Kleptisch, diefachtig,
schurkachtig ; Kleptomaan, m., iemand
die het stelen niet laten kan ; Kleptomanic, vr. en Kleptosyne, yr., ziekelijke
lust om te stelen.
Kllmaat, o. Luchtgesteldheid; hemelstreek ; Klimatologie, yr., kennis en
studie der luchtgesteldhei
d; Klimatologisch, wat de kennis van het klimaat
betreft.
Klisteer, yr. (Fr.). Lavement. Zie
Clysma.
Kljoetsjnik, m. (Russisch). Administrateur.
K. M. = Knight of the Malta, (Eng.).
Maltezer ridder.
Knautia. Sierplant die tot de Dipsaceen
behoort.
Knave, m. (Eng. ; spr.: neeve). Schelm ;
boer in het kaartspel.
Knaster, m. (Sp.). Groote rieten mand
of korf waarin suiker en tabak verpakt
wordt.
Knecke-Briid, o. Soort van platte harde
koek die in Zweden het brood vervangt.
Knees, m. (Slavisch). Vorst.
Kneph, m. Oud-Egyptische god.
Knepken, mrv. (D.). Korte houtsleden
in het gebergte.
Knias = Knees.
Knickerbockers, mrv. (Eng.; spr.:
nikkerbokkurs). Scheldnaam voor de eerste
Hollanders die zich in de 17de eeuw te
New-York (Nieuw-Amsterdam) hebben
gevestigd en ook voor hun nakomelingen.
Knight, m. (Eng. ; spr. : neit) Ridder ;
paard in het schaakspel; Knight Banneret, m. baanderheer ; Knights of labor
(spr. : leebur), ridders van den arbeid,
arbeidersvereeniging.
Knoet, m. (Russisch). Folterwerktuig
dat uit stevig aan elkander gehechte
bullepezen bestaat, aan wier uiteinde ijzeren
haken zijn aangebracht, en waarmede
geslagen wordt.
Know (Eng.; spr.: noo). Weten;
Knowledge is power (spr.: nollidzje iz
pour), kennis is macht ; Knownothings
(spr. : noonodzjin), nietsweters, partij in
Noord -Amerika die tegen de landverhuizing
gekant is.
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Knozec, m. Rood vrouwenkleed zonder
mouwen in Servie.
Kobalt, o. (D.) Roodachtig wit metaal
dat moeielijk smelt; Kobaltultramarijn, o.,
blauwe verf die uit kobalt en leem bestaat.
Kobang, m. Japansche gouden munt.
Kobold, m. (D.). Beschermgeest van
het huis, kwelduivel, kabouter, berggeest.
Kobra, Chineesche lengtemaat.
Kochab, (Arab.). Ster in den Grooten
Beer.
Kockim, m. Japansche munt.
Kodak, m. Draagbare photographietoestel voor instantanë-opnamen.
Kodama. Zilveren rekenmunt in Japan.
Kodesnick, m. Samojeedsche priester.
Kodsja, m. (Turksch). Koopman, grossier.
Kodsja-Basji, m. Bestuurder eener gemeente bij de Grieken in Turkije.
Kodsjea, m. (Turksch). Bestuurder eener
school.
Koegen, mrv. (D.). Pas in cultuur gebrachte marschlanden in Sleeswijk en
Holstein.
Koeionneeren, (Fr.). Ruw behandelen
en plagen.
Koelie, m. Chineesche of Maleische
arbeider ; Chinees die zich verhuurt om
in een land buiten Azie op het veld of
in mijnen te gaan werken ; Javaan die
zich verhuurt om op de plantages in Suriname te werken.
Koenraad, m. Stoutmoedig in het geven
van raad.
Koerier, m. (Fr.). Ulbode ; overbrenger
van dëptches van de eene regeering aan
de andere ; persoon die met een voornaam heer of vorst reist om in hotels en
op spoorwegen alles in gereedheid te
brengen voor zijn heer.
Koers, m. (Fr.) cours, change, (Eng.)
exchange, (D.) Kurs, (Ital.) corso, cambio,
(Sp.) curso, cambio. Waarde van het geld,
waarde die buitenlandsch geld heeft ; prijs
der effecten en wissels ; weg die ingeslagen wordt ; richting van een schip op
zee ; Koersberekening, yr., berekening
der waarde van wissels en effecten (Zie
Arbitrage) ; Koersverschil, o., verschil
in koers ; Koerslijst, yr., (Fr.) cote des
changes, (Eng.) exchange-list, (D.) Kurszettel, Kursblatt, Ital.) bollettino di borsa,

(Sp.) boletin de cambios.
Koffala, yr. Goud- 6n zilvergewicht te
Mokka.
Kog, m. (Deensch). Kogge, laag ingedijkt land.
Koheleth, m. (Hebr.). Verzameling ;
Prediker (naam van een Bock in het Oude
Testament).
Kohl, m. Korenmaat in Siam.

Komitaat

Kohinoor, m. Lichtglans, naam van een
grooten Indischen diamant die aan de
Engelsche kroon behoort.
Kokarde, yr. (Fr.). Cirkelvormig geplooid lint aan een hoed of ander hoofddeksel, datals onderscheidingsteeken dient.
Kokol = Chochol.
Kokkoliet, m. (Gr.). Soort van augiet
(z. a.).
Kokoleta, yr. (Turksch). De met tressen
versierde mantel der scheepskapiteins.
Koku. Vat van i8o liter in Japan.
Kolatsjen, mrv. (Russisch). Kleine
ronde met ingemaakte vruchten gevulde
koeken.
Kolbak, m. (Turksch). Berenmuts der
huzaren.
Koleda. Oud Slavisch winterfeest omstreeks Kersttijd.
Kolibrie, yr. Zeer kleine vogel die niet
met het vliegenvogeltje verward moet
worden.
Kolokol, (Russisch). Klok ; Kolokolnik,
m., klokketoren die van een kerk gescheiden is.
Kolokwint, m. Zeer bittere komkommer. Zie Colocynthis.
Kolonel, m. Bevelhebber over een regiment of een brigade. Zie Brigadier.
Koloniaal, (Fr.). Wat een kolonie betreft ; als znw. soldaat in het Nederlandsch Indische leger ; Kolonie, yr., volkplanting, nederzetting ; Kolonisatie, vr.,
vestiging eener volkplanting ; Koloniseeren, een volkplanting vestigen ; Kolonist,
m., volkplanter.
Koloplein, o. Plein bij Warschau waar
de koningen van Polen gekozen werden.
Koloriet, o. Gedeelte der schilderkunst
waardoor aan de voorwerpen de hun
passende kleur gegeven wordt, kleurenspel.
Kolos. Zie Colossus.
Kolvenier, m. Soldaat die het onder
den naam van veldslang bekende kanon
bediende. Zie Coulevrine.
Komala, yr. In de gedichten van Ossian
een meisje met schoone wenkbrauwen.
, Kombaars, yr. Wollen deken voor zeelieden.
Kombuis, yr. Scheepskeuken.
Komediant, m. Tooneelspeler ; Komedie, yr., schouwburg.
Komeet, yr. (Gr.). Staartster; Kometographie, vr., beschrijving der staartsterren; Kometologie, yr., leer der staartsterren.
Komiek, (Gr.). Wat den lachlust opwekt ; Komiek, m., tooneelspeler die alleen comische rollen vervult. Zie Comisch.
Komitaat, o. District in Hongarije, gespanschap.
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Komma, yr. en o. Zinscheidingsteeken;
in de muziek het negende deel van een
toon.
Kommers, o. (D.). Studentengezelschap,
drinkfeest; Kommersbuch, o. (D.), boek
met studentenliederen.
Kommerz, m. (D.). Handel; Kommerzienrat, m., lid eener rechtbank van koophandel.
Kommies, m. (Fr.). Ambtenaar der belastingen ; Kommiesbrood, o., brood dat
aan de soldaten verstrekt wordt.
Kompas, o. (Ital.). Windroos op welker
midden een magneetnaald bevestigd is,
die zich vrij bewegen kan; Kompasplanten, mrv., planten wier bladeren
naar het noorden gericht zijn.
Komplot, o. (Fr.). Samenrotting, geheime
aanslag ; Komplotteeren, samenrotten, in
het geheim een aanslag voorbereiden.
Kompres, o. Stuk ongezoomd fijn linnen
dat verscheidene malen opgevouwen is
en op zieke lichaamsdeelen gelegd wordt.
Konak, m. (Turksch.). Paleis, woning
van een hooggeplaatst ambtenaar.
Konditor, m. (D.). Banketbakker, suikerbakker ; Konditorei, vr., banketbakkerij
waar men ververschingen gebruiken kan.
Konffiten, (Fr.). Inleggen, inmaken (Zie
Confiturerie); in jets gekonfijt zijn, zeer
bedreven in lets zijn.
Konstabel, m. Onderofficier aan boord
van oorlogsschepen die het opzicht houdt
over de bediening van het geschut.
Konterfeiten, (Fr.). Nabootsen, namaken,
portretteeren ; Konterfeitsel, o., afbeelding, portret.
Kontoesj. Opperkleed der Poolsche
vrouwen dat van voren open is ; korte
huisjas voor mannen.
Konvool, o. Begeleiding, bedekking,
bescherming van koopvaardijschepen
tegen de aanvallen van den vijand ; een
of meer oorlogsschepen die met die bescherming belast zijn; Konvooilooper, m.,
onder de republiek der Vereenigde Provincien was de konvooilooper degeen die
de kooplieden ervan verwittigde wanneer
ze begeleiding door oorlogsschepen v oor
hunnekoopvaarders konden verkrijgen;
voor die begeleiding moest betaald worden,
en met die betaling belastte zich de konvooilooper, die op deze wijze een middenman
werd tusschen de kooplieden en den fiscus;
degene die zich belast met de in- en uitklaring van koopwaren ; Konvooiwacht,
vr., m Rusland een afdeeling militairen
die een transport gevangenen bewaakt.
Konzenielje, vr. Volksterm voor Cochenille.
Kooa, o. Indische stijfsel of zetmeel.
Koongotarah, o. Indische verf en looistof.
BALE, Handbook.
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Kopalchischors, yr. Eenigszins bittere,
welriekende, versterkende schors van
Croton niveum, die op de schors van
Cascarilla (z. a.) gelijkt.
Kopang, m. Japansche munt.
Kopek, m. Russische munt = //iooroebel.
Kophta, m. Opperhoofd van een geheim verbond in Egypte.
Kopie, vr. Afschrift ; nabootsing, namaak,
(Fr.) copie, (Eng.) copy, (D.) Kopie, (Ital.)
copia, (Sp.) copia; Kopieeren, (Fr.) copier,
(Eng.) to copy, (D.) kopieren, (Ital.) copiare,
(Sp.) copiar, afschrijven, nabootsen, namaken ; Kopieboek, o. (Fr.) copie de
lettres, (Eng.) copybook, (D.) Kopiebuch,
(Ital.) copiakttere, (Sp.) copiador, boek
dat de afschriften of afdrukken van
verzonden brieven bevat. Zie art. 7,
Wetb. van Kooph. : hij (d. i. de koopman)
is verplicht de brieven, welke hij ontvangt
te bewaren, en van diegenen, welke hij
afzendt, een kopieboek te houden; Kopieerinkt, yr., (Fr.) encre a copier, (Eng.)
copying ink, (D.) Kopietinte, (Ital.) inchiostro
da copia, (Sp.) tinta para copiar, inkt die
bij de kopieermachine gebruikt wordt ;
Kopieermachine, yr. (Fr.) presse(machine)
a copier, (Eng.) copying press, (D.) Kopie-

maschine, (Ital.) macchina da copiare,
(Sp.) prensa para copiar, soort van pers
om brieven te kopieeren ; Kopiist, m.
(Fr.) copiste, (Eng.) copyist, (D.) Kopist,
(Ital.) copista, (Sp.) copista, afschrijver.
Koplios, m. (Nieuwgr.). Koffiehuis in
Constantinopel.
Koppa, o. (Gr.). Letter van het oudGrieksche alphabet, staande tusschen de
p en de r (x en e) , die als cijfer voor
90 diende, overeenkomende met de Latijnsche q.
Koppoeh. Priester op Ceylon.
Kopten, mrv. (Arab.). Nakomelingen
der oude Egyptenaren ; Koptisch, wat de
Kopten betreft.
Kopu, m. Stof voor zomerkleederen in
China.
Kopfj, yr. Handschrift voor de pers.
Kor, m. (Hebr.). Maat voor, droge en
natte waren.
Kora, o. (Arab.). Bedehuis.
Koraal, o. Koorzang.
Koraal, o. Steenachtig omhulsel van
een klein zeedier ; Koraal, yr., daarvan
vervaardigd sieraad ; Koraalrif, o., rif
dat uit koralen bestaat ; Koralinen, mrv.,
koraalachtige dieren ; Koraliolieten, Koralinieten of Koralieten, mrv., versteende
koralen, koraalversteeningen, vormingen
die op koralen gelijken.
Korah, m. (Hebr.). Nakomeling van
Levi die met zijn aanhangers wegens
roer tegen Moaes in den grond wegzonk.
38
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Koran, m. (Arab.). Bijbel der Mohamedanen.
Koranzen of Koeranzen, (D.). Uitschelden; afranselen.
Korban, (Hebr.). Gave, offer.
Kordaat. Flink, moedig; Kordaatheid,
yr., flinkheid.
Kordeeren, (Fr.). Aan goud- en zilverdraad door schroefvormige inkervingen
het voorkomen geven van een snoer dat
uit draden ineengestrengeld is.
Koriander. Zie Coriandrum.
Korint. Zie Krent.
Korkorre = Flamingo.
Korkoryge, y r. (Gr.). Gerommel in
den buik of de ingewanden.
Korlin, m. (D.). Fijnste goud- en zilverdraad.
Kornak. Zie Cornac.
Kornet. Zie Cornet en Cornette.
Kornoelje. Zie Cornelboom.
Korporaal, m. (Fr.). Hoogste graad van
soldaat; Korporaalschap, o., in de 17de
eeuw een compagnie ; Korporaalschap
van Frans Banning Kock, eigenlijke
naam der beroemde schilderij van Rembrandt, waaraan ten onrechte de naam
Nachtwacht gegeven is.
Korsak, m. (Russisch). Steppenvos ; vel
van dat Bier.
Korset, o. (Fr.). Keurslijf dat vroeger
nit baleinen of stalen plaatjes bestond,
maar thans volgens de regels der hygiene
vervaardigd wordt.
Korsi, m. (Arab.). Kansel in de moskee.
Kortegaard, y r. Verbastering van het
Fransche corps de garde; wachthuis, wachtlokaal ; politiepost.
Korvet, vr. (Fr.). Ouderwetsch oorlogsschip met drie masten, dat slechts dëne
batterij bovendeks had en ten hoogste
3o stukken voerde.
Korzek of Korzez, m. (Poolsch).
Schepsel.
Kosaka, m. (Russisch). Kozakkendans.
Koscher. Zie Kauscher.
Kosjoeban, Kosjoekin of Kosjoekni,
m. Japansche gouden munt.
Koss, m. Indische mijl.
Kossaat, m. (D.). Kleine boer die een
huisje en een stukje land bezit.
Kossinier, m. (Poolsch). Zeisdrager.
Kostuum, o. Kleederdracht; pak kleeren ; Kostumeeren, een bij een bepaald
tijdvak of een bepaald land passende
kleederdracht aantrekken; Kostumier, m.,
degene die voor de kleederen zorgt welke
de tooneelspelers in hunne verschillende
rollen moeten dragen ; Kostuumnaaister,
vr., naaister die kostumes voor dames
maakt.
Kotau. Chineesche gewoonte om voor

den keizer driemaal den grond met het
voorhoofd aan te raken en daarna negenmaal te buigen.
Kotelet, vr. (Fr.). Kalfs-, lams- of
varkensribbetje dat geroosterd is.
Koto. Japansch snareninstrument tot
begeleiding van het gezang.
Kotter, m. Zie Cutter.
Kotwal, m. Hoogste politie-ambtenair
in Indische steden.
Kotze, y r. In Bohemen en Oostenrijk
ongeschoren langharig wollen weefsel voor
bedde- en paardedekens.
Kousso, m. Bloesem van een Abessinisch struikgewas die gebruikt wordt om
ingewandswormen te verdrijven.
Kovit, m. Indische lengtemaat.
Koyoter, m. Kind van een quarterone
en ecn mesties.
Kozakken, m. Bewoners van het Zuidoosten van Rusland die tot afdeelingen
lichte cavalerie vereenigd worden en o.a.
met een la p s gewapend zijn ; hunne regimenten heeten fiulks, hunne aanvoerders

hetman.
K. P. = Knight of St. Patrick. (Eng.).
Ridder in de orde van St. Patrick.
Kraak, y r. Ouderwetsch vaartuig van de
grootste soort ; fabelachtig zeemonster ;
Kraakporselein, o., zoo genoemd omdat
bet voor het eerst door Portugeesche
kraken naar Europa werd overgebracht.
Kraal, vr. Dorp (bij de Kaffers en
Hottentotten).

Krakowiak, m. Poolsche dans zoo genoemd naar de stad Krakau. Zie Cracovienne.
Krakuse, m. Lichte Poolsche cavalerist.
Kral, m. (Slavisch). Koning, vorst.
Kramat, m. (Maleisch). Graf van een
vorst dat als heilig beschouwd wordt.
Krambamboeli, m. (Poolsch). Soort
brandewijn ; in de taal der studenten elke
sterke drank.
Krasch, m. (Russisch). Damastachtige
in Rusland vervaardigde stof.
Krater, m. (Gr.). Mengvat ; daar de
Grieken zelden onvermengden wijn dronken, werd de wijn in het mengvat eerst
met water vermengd en daarna door
middel van den Cyathus (z. a.), een
bekertje of grooten lepel in de bekers
der gasten overgestort ; opening waardoor
een in werking zijnde vuurspuwende berg
lava enz. uitwerpt.
Kraton, m. ( Jay.). Woning van een,
inlandsch vorst die door een versterkten
muur met poorten er in omgeven is.
Krawall, m. (D.) Charavallium. (Middeleeuwsch Lat.). Onrust, oploop ; Krawailer, m., onruststoker, muiter ; Krawalleeren, onrust stoken, in opstand komen.
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Krediet, o. Vertrouwen (in den handel);
Kredietbrief, m. (Fr.). lettre de credit,
(Eng.) letter of credit, (D.). Kreditbrief,
(Ital.) lettera di credito, (Sp.) carta de credito,
brief waardoor aan iemand een krediet
tot een bepaald bedrag bij een bank of
bankiershuis geopend wordt ; Kredietinstelling, yr., bank die aan kooplieden een
krediet opent onder duidelijk omschreven
voorwaarden. Zie Credit en Blanco.
Kremlin, o. (Russisch). Vesting; keizerlijk paleis te Moskou.
Krent, Yr. Gedroogde druif van Corinthe (z. a.).
Krepost, m. (Russisch). Kleine vesting,
schans.
Krethi en Plethi, (Hebr.). Allerlei slag
van lieden, samenraapsel, knechten in
het gevolg van koning David, Zie 2 Samuel VIII, i8 en XV, i8.
Kretsjam, m. (Poolsch). Tapperij ;
Kretschmar, m., tapper.
Krex, yr. (Gr.). Vogel met spitsen
zaagvormigen snavel die op den ibis
gelijkt.
Krilps, mrv. In Baden de vischschubben waaruit de essence voor het vervaardigen van valsche glazen parelen
gemaakt wordt.
Kriomachie, yr. (Gr.). Eigenlijk gevecht tusschen rammen ; spiegelgevecht.
Kris, yr. Dolk der Maleiers en Javanen ;
Krissen, dooden.
Krishna, m. Donkerblauwe, de achtste
en beroemdste vleeschwording van Visjnoe.
Kristal, o. (Gr.). IJs ; ceder regelmatig
am uit gelijksoortige deelen bestaand
licha
hchaam met platte vlakken, dat in een bepaalde richtin* gemakkelijk te splijten is;
bergglas; het fijnste en zuiverste glas waarvan karaffen, drinkglazen, enz. gemaakt
worden ; Kristallisatie, yr., kristalvorming ; Kristalliseerbaar, wat den kristalvorm aannemen kan • Kristalliseeren,
kristallen vormen, den kristalvorm aannemen ; Kristallitis, yr., ontsteking van
de kristallijnlens in het oog ; Kristallochemie, yr., leer der chemische eigenschappen der kristallen ; Kristallogenie,
yr., het ontstaan en de voortbrenging
der kristallen, kristalvorming ; Kristallographic, vr., beschrijving der kristallen ;
Kristalloidisch, op kristal gelijkend ;
Kristallokeramen, mrv., verglaasde keukengereedschappen; Kristallologie, vr.,
kristalkunde ; Kristallomantie, yr., waarzeggerij uit kristallen ; Kristallometrie,
yr., meting van kristallen ; Kristallonomie, yr., leer van de wetten der kristalvorming ; Kristallophysica, yr., leer van
de physische eigenschappen der kristallen ; Kristallotechnie, yr., kunst van

Kukussu

verglazen ; Kristallotomie, yr., het splijten
der kristallen ; Kristallophaan, helder
en doorschijnend als kristal ; Kristallijn,
zoo helder als kristal.
Kritiek, (Fr.). Hachelijk.
Kriwe, m. Opperpriester bij de
heidensche Pruisen.
Krokodil, m. (Gr.). Grootste soort
hagedis die zoowel op het land als in
het water leeft ; .Krokodillentranen, mrv.,
geveinsde droefheid, omdat, naar men
beweert, de krokodil tranen stort om
daardoor het medelijden der voorbijgangers op te wekken en hen naderbij
te doen komen.
Krokus, m. Zie Crocus.
Krore, m. Honderd lak ropijen.
Krusjka, yr. (Russisch). Kruik.
Ksjatriga, m. of Ksatriyas, mrv. Krijgsliedenkaste der Hindoes, die in rang op
de Braminen volgt.
K. T. = Knight of the Thistle, (Eng.).
Ridder in de Schotsche orde van den
Distel.
Ktema es aei, (Gr.). Een aanwinst voor
altij d.
Kuan = Mandarijnen.
Kubbe. Torentje op het graf van voorname Turken.
Kublek, (Gr.). In den vorm van een
dobbelsteen of kubus ; Kubiekwortel,
derdemachtswortel uit een getal, getal
dat tot de derde macht verheven een
gegeven getal oplevert ; Kublekgetal,
getal dat uit een ander getal ontstaan is
door dit laatste tot de derde macht te
verheffen ; Kubeeren, den inhoud van
een lichaam berekenen; Kubus, m. (Gr.),
dobbelsteen, teerling, lichaam dat even
breed, lang en hoog is. Zie Delisch
probleem.
Kudumi. Bij de Braminen een vlokje
haar dat bij het kaalscheren aan het
achterhoofd blijft zitten.
Kuffar = Kefern.
Kufische munten, mrv. Oudste gouden
munten der Mohammedanen; Kufisch
schrift, yr., oudste Arabisch schrift naar
de stad Kufa bij Bagdad.
Kuge. Titel der Japansche priesters.
Kuka, yr. (Perzisch en Turksch).
Vederbos met edelgesteenten ; muts die
daarmede versierd is (onderscheidingsteeken der voormalige hospodars van
Wallachije en Moldavie).
Kukelion, o. (Gr.). Mantel en overjas
der Grieksche monniken.
Kuklux-Clan, m. (Eng.). Geheim misdadig verbond in het zuiden der Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
Kukuruz, m. Macs, Turksche tarwe.
Kukussu. Zie Kuskus.
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Kul, (Turksch). Onderdaan.
Kulagus, m. (Turksch). Gids, wegwijzer.
Kulan, m. Wilde ezel in Tatarije.
Kulargasi, m. Opperhoofd der slaven
aan het hof van den schah van Perzie.
Kulas, yr. Zie Culasse.
Kulbak, m. Hoofddeksel der raja's (z. a.)
in Turkije.
Kuliks, mrv. Vastenavond bezoeken
der Poolsche edellieden.
Kulitsj, m. Paaschbrood in, Rusland.
Kulki, (Russisch). Kleine stroomat.
Kulom-Schah. Jonge edellieden die als
pages dienst doen bij den schah van Perzie.
Kuluglis of Kuloglis, mrv. (TurkschArab.): Afstammelingen van een Turk en
een Arabische vrouw in Afrika.
Kumatsj, m. (Russisch). Bontgestreept
Russisch katoen.
Kumbaradsji, Vuurwerker in Turkije.
Kumis; m. Door geringe gisting uit
bereide zuurachtige drank
der Kirgiezen en Baschkieren ; hij moet
der
niet verward worden met den gelijknamigen bedwelmenden drank der Kalmukken.
Kummur, o. Zwaard der Tsjerkessen.
Kungiabal. Klein Turksch vaartuig.
Kunigonde.(Oudduitsch).Deheldhaftige.
Kunkel, yr. (D.). Spinrokken; spinlokaal ;
het vrouwelijk geslacht in tegenstelling
met het zwaard dat het mannelijk geslacht
vertegenwoordigt; Kunkel-Adel, adel van
moederszijde • Kunkel-Lehn, o., vrouweleen ; Kunkel-Mage, m., bloedverwant in
de vrouwelijke linie.
Kuno, m. (Oudduitsch). De koene, de
stoute.
Kunz, m. (Oudduitsch). Verkorting van
Koenraad.
Kupol-ofen of Kupulo-ofen, m. (D.).
Met een gemetselden koepel overdekte
oven voor het smelten van ruw ijzer;
Kupol-Eisen, o., gesmolten en gezuiverd
ijzer.
Kuppel, yr. (D.). Zie Coupole.
Kur, yr. (Oudduitsch). Keur, verkiezing,
recht om den Duitschen keizer te kiezen;
Kurffirst, m., keurvorst.
Kuras, o. (Fr.). Borstharnas; Kurassier,
m. geharnaste zware cavalerist ; in het
Nederlandsche leger zijn de kurassiers
afgeschaft.
Kurban-Beiram, o. (Arab.-Turksch).
Offerfeest der Turken.
Kurgaan, m. Oude grafheuvel in ZuidRusland.
Kurhaus, o. (D. ; spr. : koerhous). Badhuis, badhotel.
Kuri, o. Het heilige teeken op het voorhoofd der Brahmanen.
Kurier, m. (D.). Zie Koerier ; Kurierzug, m., sneltrein.

Kwarteel

Kurmede, yr. (Oudduitsch). Recht van
den grondeigenaar om zich bij den dood
van een lijfeigene het beste gedeelte van
diens bezittingen toeteeigenen.
Kurschmied, m. (Lat.-D.). Paardenarts.
Kurt, m. Koert (verkorting van Koen-raad).
Kurtka, vr. Poolsche soldatenjas.
Kurtsji, Perzische militie ; Kurtsji
Laasji, m., bevelhebber dier militie.
Kuruck, (Perzisch). Verwijdert u! Wet
die aan de onderdanen van den schah
gebiedt om zich te verwijderen van de
wegen waarop hij reist.
Kurultai. Vergadering van Mongoolsche
vorsten.
Kuruzzen, mrv. (Hongaarsch). Kruisbroeders, naam der tegen Jozef II opgestane Hongaren.
Kurwg, yr. (Russisch). Scheldnaam voor
een lichtekooi.
Kuskus, Kuskussu, m. (Arab.), (Fr.),
couscous, couscoussou (spr.: koeskoes).
Balletjes van schapenvleesch en meel
die in vet of olie gebakken zijn.
Kutka, vr. (Russisch). Jas van de
Russische
Kutsma, vr. (Hongaarsch). Pelsmuts
der huzaren.
Kutuchta, m. Geestelijk opperhoofd
der Mongolen dat aan den Dalai-Lama
van Tibet ondergeschikt is.
Kuur, yr. (Lat.). Verpleging, (geneeskundige) behandeling ; Badkuur, yr., geregeld gebruik van bepaalde baden, verblijf gedurende eenige weken of maanden
op een badplaats met inachtneming van
een leefregel (Zie Dilet).
Kuvera. God van den rijkdom in de
Indische mythologie.
Kux, m. (Boheemsch). Aandeel in een
bergwerk.
Kwaker, m. (Eng. quaker . spr.: kweeker,.
' omstreeks
iemand beeft). Sekte die
i65o in Engeland ontstaan is ; zij leert
dat God aan alle menschen een inwendig
licht geeft waardoor de tusschenkomst
van priesters onnoodig is ; zij verbiedt
het afleggen van eeden, het dragen van
wapens, het oorlogvoeren, het voeren van
rechtsgedingen (Zie Evangelical Friends);
een der bekendste kwakers is William
Penn (1644-1718), grondvester en wetgever van Pennsylvania (Noord-Amerika);
Kwakerisme, o., leer der kwakers.
Kwart, o. (Lat.). Vierde deel ; vierde
gedeelte eener Hoot in de muziek. Zie
Diatessaron,
Kwartaal, o. Tijdsverloop van drie
maanden.
Kwarteel, o. Maat voor specerijen in
gebruik bij de Oostindische Compagnie.
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Kwartier, o. (Fr.). Vierde gedeelte van
peen uur ; buurt of wijk ; tijdelijk verblijf
(bij militairen); Kwartier geven, aan
gevangen vijanden het leven laten behouden.
Kwas, m. (Slavisch). Uit mout door
gisting bereide drank der Russen.
Kwo. Japansche vorst.
Kwikzilvercyanied, o. Verbinding van
Cyaan (z. a.) en kwik.
Kentucky, een der Vereenigde
Ky
Staten van Noord-Amerika.
Kyanisatie of Kyaniseering, yr. Handelwijze van den Engelschman Kyan, die
bestaat in het bevochtigen van bout met
een oplossing van kwiksublimaat om het
teen bederf te beveiligen.
Kyrbasur, y r. Kegelvormige Perzische
routs.
Kyrben, mrv. (Gr.). Houten driekantige
wetzuilen, drievlakken te Athene.
Kyriaden, mrv. Goedaardige feeen in
.bet volksgeloof der tegenwoordige Griek en.
Kyrie elelson, (Gr.). Heer, ontferm u !
Kyrielle, vr. (Fr.). Litanie ; lange reeks.

L.
L. Als Romeinscn . cijfer 5o; als munt•

teeken op Fransche munten Bayonne.
Livre (Fr.), pond ;
L. Als verkorting
= Laine, (Fr.), wol ; = Lira, (Ital.).
L. Als verkorting = Lord' (Eng.).
L. In de scheikunde
Lithium.
L. In het Latijn verkorting van Laelius,
Lucius, lector, lezer, libertus, vrijgelatene, lex, wet, liber, boek, libro, in het
boek, libra, pond, Linea, regel.
La. Verkorting van Louisiana, een der
Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
La. Verkorting van Littera, letter.
La. In de muziek de zesde toon in de
toonladder van c = a.
1. a. =_ lege artis t (Lat.). Volgens den
regel der kunst.
Labacthan. Heester in Cochinchina.
Labadie. Fransch godgeleerde in de
17de eeuw ; zijn stelsel heette Labadisme
en zijn aanhangers heetten Labadisten.
Labarum, o. Romeinsche standaard die
bestond uit een lange lans met een stok
die er rechthoekig op geplaatst was,
waaraan een prachtige purperkleurige lap
was bevestigd, die soms met edelgesteenten bezet was ; eerst stond er een adelaar
boven op, dien Constantinus de Groote
verving door een kruis met den naim
van Jezus.
Labberdaan, yr. Versche gezouten kabeljauw.
Labdacisme. Zie Lambdacisme.

Labdanum. Zie Ladanum.
Labecula, vr. (Lat.). Kleine schandvlek.
Labefacteeren, (Lat.). Aan het wankelen
brengen, verzwakken, te gronde richten.
Labent, (Lat.). Glijdend.
Labes, y r. (Lat.). Verderf, ondergang ;
pest; schandvlek.
Labia, mrv. (Lat.). Lippen ; Labiaal,
wat de lippen betreft ; Labiale letter,
lipletter ; Labiaten, mrv., planten met
lipvormigë bloemen.
Labidometer, m. (Gr.). In de verloskunde een toestel die aan de verlostang
(forceps) wordt aangebracht om de afmetingen van het hoofd van het kind, dat
zich nog in de baarmoeder bevindt, aan
te geven.
Labidophorisch, (Gr.). Tangen dragend ; Labidurisch, met een tang aan
het achterste.
Labeeren, (Lat.). Wankelen, waggelen,
uitglijden.
Labieeren, (Lat.). Met lippen voorzien.
Labiel, (Lat.). Wankelbaar.

Labien = Labia.
Labimeter = Labidometer.
Labiodentaal. Met de lippen en de
tanden uitgesproken; Labieus, met dikke

lippen.

Labis, y r. (Gr.). Tang, verlostang ; lepel
waarmede in de Grieksche kerk bij het
Avondmaal de hostie toegereikt wordt.
Labium, (Lat.). Lip ; lip aan een orgelleontinum,
pijp ; — inferius, onderlip;
leporinum, hazenlip; —
leeuwenmuil;
superius, bovenlip.
Labiza. Welriekende Amerikaansche
hars.
Labor, m. (Lat.). Arbeid; kommer, ellende ; Labor improbus omnia vincit, een
onvermoeide arbeid komt alles te boven.
Labora. Ruw geslepen Indische diamanten.
Laborant, m. (Lat.). Arbeider ; degene
die in een laboratorium werkt; Laboratorium, o., werkkamer, werkplaats van
apothekers, schei- en natuurkundigen en
vuurwerkmakers ; Laboreeren, aan lets
werken, lijden aan een ziekte ; Laborieus,
werkzaam, arbeidzaam, moeitevol; Laboriositeit, y r., werkzaamheid, arbeidzaamheid.
Laboridei, mrv. (Gr.-Lat.). Lipvisschen,
visschen met dikke vleezige
La bourse ou la vie, kFr. ; spr.: laboers
oe la vie). Uw beurs of uw leven.
Labrador of Labradorfet, m. Doorschijnende grijze veldspaat die op de
kusten van het schiereiland Labrador
(Noord-Amerika) gevonden wordt en
waarvan tafels, vazen, enz. gemaakt
worden.
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Labrax lineatus. Steenbaars; — lupus,

wolfbaars.
Labrisuicium, o. Wrat aan de lippen.
Labrum Labium ; ook kuip, bekken.
Labyrint m. (Gr.). Doolhof ; ontzagge-

lijk groot vierhoekig paleis in het Egypte
der oudheid bij het meer Moeris, het inwendige bestond uit een menigte donkere
en vierkante kamers (naar men zegt 3000)
die door gangers met elkander in gemeenschap stonden ; het was onmogelijk voor
oningewijden om er den weg in te vinden;
er was ook een doolhof op Creta (Zie
Dêdale); het inwendig oor tusschen het
trommelvlies en den inwendigen gehoorgang ; boschje in tuinen met paden die
zoo door elkander loopen dat men er
gemakkelijk in verdwalen kan; toestand
van verwarring ; Labyrintisch, doolhofachtig, zeer ingewikkeld, verward.
Lac, o. (Lat.). Melk ; Lac, m. (Fr.), meer.
Lacca, y r. (Lat.). Gezwel aan de schenen ; lak ; — caerulea, lakmoes; florentina, Florentijnsch rood ; globulata, lak
in bolletjes ; — in baculis, lak in staven ;
— in granis, lak in korrels ; — in tabulis,
lak in plaatjes ;
sigillata, zegellak.
Lace, (Eng. ; spr. : lees). Kant (stof).
Laceeren, (Fr.). Dicht rijgen, vastsnoeren ; Lacis, m., (spr. : lasie), netwerk.
Lacerabel, (Lat.). Wat verscheurd worden kan; Laceratie, yr., verscheuring ;
Laceratief, verscheurend ; Lacerator, m.,
degene die verscheurt ; Lacereeren, verscheuren, belasteren.
Lacerna, y r. (Lat.). Overkleed, wijde
wollen mantel.
Lacerta, y r. (Lat.). Hagedis ; te Venetic
publieke vrouw ; Lacertiform, hagedisachtig.
Lacertus, m. (Lat.). Bovenarm ; Lacerteus, gespierd.
Lacesseeren, (Lat.). Plagen, tarten, uitdagen.
Lacet, m. (Fr.; spr. : lasee). Veter,
rijgsnoer ; zigzaglijn ; in Turkije zijden
koord om te worgen; strik om vogels
en wild te vangen.
Lacewood, (Eng.; spr.: leeswoedd). Platanenhout.
Lachanon, o. (Gr.). Groente.
Lacharische Tabletten. Toestel voor
het schoonschrijven ; het naschrijven op
een mat geslepen glazen plaat.
Lachbar, (D.). Geschikt om er bars uit
te halen ; Lachbaum, m., boom waaruit
bars gehaald is, grensboom.
'Ache, (Fr. ; spr. laasje). Slap, los, niet
gespannen ; traag, loom, vadsig ; laf, lafhartig •; laag, gemeen ; als znw. lafaard ;
Lacheeren, loslaten, vieren, de vrije hand
laten, laten varen ; Lichetá, y r., (Fr. ;

Lactaat

spr.: laasjetee), losheid, slapheid, lafheid,.
laaghartigheid ; Lacheur, m., onbetrouwbaar mensch die zijn kameraden in den
steek laat ; Lfichez tout 1 (spr.: laasjee toe),
alles los ! (bevel om de touwen los te
laten bij het oplaten van een luchtballon).
Lachnaea. DaphnoIdee.
Lachorias, mrv. Indische wollen stoffen
uit Patna en Lahore.
Lacinia, vr. (Lat.). Tip, punt, slip (van
een kleedingstuk) ; Lacinieus, vol punten,
van franje voorzien.
Laconicum, o. (Lat.). Zweetbad, damp-bad.
Laconia, y r. (Gr.). Het zuidoostelijk
deel van de Peloponnesus waarin Sparta
ligt ; Laconiek, bondig, in weinig woorden veel zeggend (Lycurgus had aan de
Spartanen bevolen om in het spreken zoo
weinig mogelijk woorden te bezigen);
Laconiseeren, kort en bondig spreken,
in weinig woorden veel zeggen ; Laconisme, o., korte en bondige wijde van
spreken en schrijven, korte kernachtige
tutdrukking.
Lacrimabel, (Lat.). Wat waardig is
beweend te worden ; Lacrimae Christi,
mrv., tranen van Christus (naam van een
zeer fijnen Italiaanschen wijn die op de
hellingen van den Vesuvius groeit) ;
opii, beste soort opium ; yids, tranen
van den wijnstok (water dat uit een aangesneden wijnstok vloeit) ; Lacrimaal, wat
de tranenbuizen betreft ; Lacrimatorium,
o., tranenfleschje, fleschje dat in Romeinsche graven gevonden wordt en dat, naar
men ten onrechte meende, diende om de
tranen die bij de begrafenis gestort werden, op te vangen.
Lacrimoso. Zie Lagrimoso.
Lacs, m. (Fr. ; spr. : laa). Snoer, strik,
valstrik ; — d'amour, liefdebanden, koorden die zoo opgevouwen zijn dat zij den
vorm van een liggende 8 hebben ; — de
soie, zijden snoer dat dient om te worgen.
Lac sulphuris, (Lat.). Zwavelmelk.
Lactade, y r. Verfrisschende drank.
Lactaat, o. Melkzuur zout; Lactamide
(C6117 N0), derivaat van melkzuur ;
Lactant, (Lat.), zoogend ; Lactatie, yr.,
het voeden met melk, het zoogen ; Lactarine, y r., een door R. Pattisson te
Glasgow uitgevonden uit melk bereid
verdikkingsmiddel om kleuren op stoffen
te drukken ; Lacteiform, melkachtig ;
Lactelne, vr., voedend bestanddeel der
melk ; Lactelpennisch, met melkwitte
vleugels ; Lac terrae, aardmelk, witte
magnesia ; Lactesceerend, melksappig ;
Lacticinia, mrv., melkproducten (b.v.
boter) •; Lactiferisch, melksap bevattend ;
Lactiflorisch, met melkwitte bloemen
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Lactigenisch, melkafscheidend ; Lacteeren, zoogen ; Lactische koorts, yr.,
zogkoorts; Lactis concretio, vr., het wegblijven van het zog ; Lactifugium, m.,

melkzuiger, zogpomp.
Lactisma, o. (Gr.) en Lactismos, m.
(Gr.). Het slaan met de hielen ; het merkbaar bewegen van het kind in het lichaam
der zwangere moeder (van het Grieksche
bijwoord Lax, met den hiel).
Lactometer = Qalactometer.
Lactuca, yr. (Lat.), (Fr.) laitue. Kropsalade ; Lactucarium, m., melkachtig sap

der kropsalade dat door insnijding verkregen en in de zon gedroogd wordt.
Lacunair. Met holten of leemten.
Lacunar, o. (Lat.). Beschotwerk ; bekleede zoldering.
Lacune, vr. (Lat.). Leemte, vooral in
geschriften en boeken ; Lacuneus. Zie
Lacunair.
Lacus, m. (Lat.). Meer ; lacrimosus,

tranenmeer, plooi in het oog in den vorm
eener halve maan waarin de tranen zich
verzamelen; Lacustraal, wat de meren
betreft, wat in meren leeft; Lacustrale
woningen, mrv., paalwoningen, op palen
staande woningen op eenigen of stand van
den oever der meren in Zwitserland,
Savoye en Noord-Italie, die gebouwd zijn
door volksstammen welke de Kelten voorafgingen.
Ladanon, o. (Gr.). Hars uit de bladeren
en takken van verscheidene soorten van
cistus.
Ladines, mrv. (Eng.). Bonte wollen stof
uit Norwich (Engeland).
Ladinische of Rhaeto - Romaansche
taal, y r. Romaansch dialect dat gesproken
wordt in Engadin (Grauwbunderland) en
in eenige dalen van Zuid-Tirol ; Ladino,
o. (Sp.), taal der Joden in Spanje en Portugal ; Ladifios, mrv., gedoopte Indianen
en kleurlingen in Zuid-Amerika.
Ladon, m. (Fr.). In bet tarokspel iedere
kaart die niet tot de 22 taroks en figuren
behoort.
_
Ladp. = Ladyship.
Ladro, m., Ladra, y r. (Ital.). Dief,
dievegge ; La Gazza ladra, de diefachtige

ekster (titel van een opera).
Ladroon, m. (Sp.) (mrv. Ladronen).
Dief, roover; Ladroni, mrv. (Ital.) straatroovers.
Lady, vr. (Eng. ; spr.: leedte). Voorname
dame, adellijke dame in Engeland; gemann ; mevrouw ; maagd Maria ; — chapel
(spr.: isjeftfte/) tegen het koor van groote
gothische kerken aangebouwde aan de
Heilige Maagdgewijde kapel; Ladyship
(spr.: leedisjip), titel eener lady.
Laedens, Laedent, m. (Lat.). Beleediger;

Laedeeren, beleedigen, kwetsen, nadeel

doen, te kort doen.
Laesae majestatis crimen (Zie Crimen); Laesio, y r. (Lat.), beleediging, kwet-

sing, bevoordeeling, rechtsverkorting; —
enormis of ultra dimidium, het te kort

doen (van den verkooper door den kooper) voor meer dan, de heeft (der waarde
van de verkochte zaak). Zoo de verkooper de zaak verkocht had voor minder
dan de halve waarde, die zij tijdens den
verkoop had, kon hij, volgens eene wet
door keizer Diocletianus in 285 n. C. uitgevaardigd, vernietiging van den koop
vorderen ; de kooper kon echter de bedoelde vernietiging voorkomen door het te
weinig betaalde bij te passen ; Laesus,
m., beleedigde, gekwetste, benadeelde.
Laestrygonen, mrv. In de Grieksche
mythologie een y olk van ruwe menscheneters ; volgens de Grieksche schrijvers
woonden de L. op Sicifie, volgens de Romeinsche in het zuiden van Latium (Italia').
Laetare, m. (Lat.). Naam van den vierden
zondag in de vasten, waarop de mis begint met dit woord, dat eigenlijk verheug u
beteekent, rozenzondag. (Zie Jesaia, LIV,
I) ; Laetitia, y r., vreugde, vroolijkheid.
, mrv. Opwekkende
(Lat.
Laetificantia).
geneesmiddelen.
Laeva manu, (Lat.). Met de linkerhand.
Lafette of Laffette, y r. (D.). Zie Affuit.
Laffen, mrv. (D.). I Jzeren pannen zonder
steel.
Laffite (Jacques) (1767-1844). Beroemd
bankier die een groote rol gespeeld heeft
in de Juli-omwenteling van 1830; soort
roode Bordeauxwijn.
Laga, y r. Noorsche godin der wateren
en baden ; badkostuum voor vrouwen.
Lagan, (Eng.; spr. : leegen). Strandvonderij, strandrecht.
La garde meurt et ne se rend pas,

(Fr. ; spr. : la ghard meur e ne se ran pa).
Zie Cambronne.
Lageman. Adellijk rechterlijk ambtenaar
in Zweden.
Lagena, y r. (Lat.). Flesch met wijden
buik ; Lageniform, in den vorm eener
flesch; Lageniet, m., flesschesteen ; Lagenophoriên, mrv., feest in Alexandria
waarbij ieder der deelnemers uit zijn eigen
door hem meegebrachte flesch dronk ; eig.
het flesschendragen.
Lagesch. Afdeeling der Zigeuners.
Lagneia, Lagnia, vr. (Gr.). Geilheid ;
Lagnisch, geil.
Lago, m. (Ital.). Meer.
Lagochilon, o. (Gr.). Hazenlip ; Lagochilus, m., iemand die een hazenlip heeft;
Lagografie, vr., natuurlijkegeschiedenis
der hazen.

Lagon
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Lagon, m. (Fr.). Gedeelte der zee dat
door riffen omgeven is ; meertje dicht bij
de zee waarin deze bij hooge vloeden of
stormen binnendringt.
Lagonoponos, m. (Gr.). Pijn in de zijde,
steek in de zijde.
Lagontomum, o. (Gr.). Hazenlip, hazenmond.
Lagophthalmie, yr. (Gr.). Hazenoogigheid, oogziekte waarbij het bovenste
ooglid het oog niet geheel bedekt ; het
openen der oogen in den slaap gelijk de
hazen; Lagophthalmisch, hazenoogig.
Lagostoma, o. (Gr.) = Lagochilon en
Labium leporinum ; Lagostomatisch,
Lagostomisch, hazenlipachtig.
Lagrima Christi, Lagrima de Qallitti,
Lagrime di Cristo, (Ital.). Zie Lacrimae
Christi; Lagrimoso (Ital.), schreierig,

klagend.
Lagthing, m. Afdeeling der wetgevende
macht in Noorwegen. Zie Storthing.
Lagune, yr. Ondiep gedeelte der zee
waarin eilandjes liggen ; ondiepe zeearm
tusschen eilandjes ; moerassen aan de
kust der Adriatische Zee bij Venetic.
Lai, m. (Fr.; spr. : lee). Middeleeuwsch
gedicht dat in verzen van acht lettergrepen een wonderbaar aan de legende
ontleend avontuur verhaalt; klaaglied ;
lied der lief de.
Laici, mrv. (Lat.). Leeken ; oningewijden ; degenen die in een wetenschap of
kunst onbedreven zijn ; Lalcisatie, vr.
het ontnemen van het geestelijk karakter,
het vervangen van geestelijken door leeken
vooral bij het onderwijs; Lalciseeren,
het geestelijk karakter ontnemen, het
onderwijs neutraal maken ; Lalciteit, yr.,
wereldlijk karakter, neutraliteit van het
onderwijs; Lalcisme, o., grondstellingen
der partij die wenscht dat het onderwijs
neutraal is en van staatswege gegeven
wordt.
Laico, m. (Ital.). Leekebroeder ; Laicocephalos, m. (Gr.), Christen die een leek
als opperhoofd der kerk erkent.
Laid, (Fr. ; spr. : lee). Leelijk ; Laideur,
y r., leelijkheid.
Lailaps, m. (Gr.). Stormwind vergezeld
van regen of dichte wolken die alles in
duisternis hult.
Lainage, m. (Fr.; spr.: leenaazje). Wollen
stof ; Laine, y r., wol.
Laird, m. In Schotland een landheer,
een edelman die een landgoed bezit.
Lass, y r. (Gr.). Een door haar geestigheid en schoonheid beroemde courtisane
(z. a.) te Corinthe ; zij leefde tijdens den
Peloponnesischen oorlog; vrouw van verdachte zeden die veel over zich do etspreken.
Laisser - aller, m. (Fr.; spr. : leesee-allee).

Lallatie

Gods water over Gods akker laten loopen,
niet ingrijpen, de zaken haar loop laten;
Laisser - passer, toegangsbiljet, geleibiljet
voor koopwaren die zonder belasting ingevoerd mogen worden.
Lait, m. (Fr. ; spr. :.lee). Melk ; Laitage,
m. (Fr. ; spr. : leetaazje), zuivelproduct,
melkspijs; Laiterie, y r. (spr.: leetrie), melkinrichting, melkhuis, zuivelfabriek, melkkelder ; Laitier, m. (spr. : leetje), melkboer,
melkverkooper ; Laitiere, yr., melkboerin,
melkverkoopster ; Laiteux, (spr. : leeteu),
melkachtig, melkkleurig ; Laitoline, ve.,
melkstof die door uitdroging verkregen
wordt ; La Ooutte de lait, yr., vereeniging
tot verstrekking van onvervalschte melk
aan minvermogenden om daardoor de
kindersterfte tegen te gaan.
Lajasch, m. Waarzegger bij de Zigeuners.
Lajos, (Hong.) = Lodewijk.
Lak, o. (Arab.). Plant met wier sap het
leder rood geverfd wordt ; glans, , vernis,
verf uit plantensappen ; zegellak.
Lak, o. Ioo.000 ropijen = f i6.000.
Lakaly. Dadelwijn.
Lake of Laka, yr. (Zweedsch). Pekel
van zoutevisch of pekelvleesch.
Lake, (Eng. ; spr.: leek). Meer ; Lakeschool (spr. : leekskoel), Engelsche dichterschool der 19de eeuw zoo genoemd naar
de meren van Westmoreland, aan wier
oevers verscheidene dichters woonden.
Lakes. Zie Laquais.
Lakists, mrv. (Eng. ; spr.: leekists).
Engelsche dichters die bij meren woonden
en zich onderscheidden door hun gevoel
voor de schoonheden der natuur en een
verfijnd spiritualisme. Zie Lake - school.
Lakmoes, o. (Fr. ; tournesol). Paarsblauwe verfstof die verkregen wordt
.door de gisting van korstmossen, die in
aanraking met urine, ammoniak of kalk
gebracht worden; Lakmoespapier, o.,
papier dat met lakmoes blauw gekleurd
is en dat in de scheikunde als reagens
gebruikt wordt, omdat het door zuren
rood en door alcali groen gekleurd wordt.
Lakritze, vr. (D.), Liquiritia (Lat.), Olycyrrhiza (Gr.), Reglisse (Fr.). Zoethout.
Laktak, m. Kamtsjadaalsche zeehond.
Lakworm. Gomlakschildluis.
Li La, (Fr.). Zoo zoo, tamelijk, redelijk.
Lala, m. Onderwijzer van vorsten in
Turkije.
Lalage, y r. (Gr.). Gewauwel, geklets.
Laletiek, y r. (Gr.). Handleiding om duidelijk te leeren spreken, stemvorming.
Lalie, y r. (Gr.). Gepraat, gebabbel.
Lallatie, yr. Gebrek in de uitspraak
der 1 door deze letter te lang aan te
houden en als het ware te verdubbelen.

L. A. M.

6o1

Lampion

L. A. M. Verkorting van Liberalium
Artium Magister, meester in de vrije

merklacht, weeklacht; Lamentations de
Jeremie, mrv. (Fr.), klaagliederen van

kunsten.

Jeremia; Voltaire drijft den spot met de
vertaling dier klaagliederen door den
Franschen dichter Lefranc de Pompignan :
Savez-vous pourquoi Jiremie
A Cant pleure pendant sa vie ?
C est qu'en prophete it privoyait
Qu'un jour Lefranc le traduirait.
(Weet gij waarom Jeremia zooveel
geweend heeft gedurende zijn 'even?
Dat komt omdat hid als profeet vooruitzag,
dat Lefranc hem eens zou vertalen.)
Lamenteeren, (Lat.). Weeklagen, jammeren, kermen.
Lamento, o. (Ital.). Klaaglied, jammerklacht.
Lamentin. Zie Lamantin.

Lama, m. Viervoetig herkauwend Peru-

aansch dier dat op een kameel lijkt,
kameelgeit; in Italic een prachtige, gladde
zijden stof.
Lama, m. Naam der priesters van
Boeddha bij de Mongolen en in Tibet;
Lamaiet, belijder van het Lamaisme,
o., het boeddhisme in Mongolic en Tibet.
Zie Dalai- Lama.
Lamanage, m. (Fr. ; spr. : lamanaazje).
Havenloodsgeld; Lamaneur, m. (Fr.),
havenloods.
Lamande, yr. Reuzenslang op Java.
Lamantin, m. (Fr.). Walvischachtig
plantenetend zoogdier.
La Marmora. Italiaansche generaal en
staatsman (1804-1878) ; Lamarmoriseeren, geheime staatsstukken openbaar
maken.
Lamasvergif, o. Peruaansch pijlvergif.
Lambda, o. De Grieksche letter L;
Lambdacisme, o. (Gr.) het te veelvuldig gebruiken van de 1; het uitspreken
van een 1 in plaats van r; Lambda - naad,
yr., de A vormige naad tusschen de schedelbeenderen en het achterhoofdbeen ;
Lambdoldes, A vormig.
Lambert of Lamprecht, m. (Oudduitsch). Degene die in het land uitblinkt.
Lambertsnoot, y r. Lombardische noot;
hazelnoot met dunne schil.
Lambrequin, m. (Fr.; spr.: lanbrekein).
Helmdekkleed in de wapenkunde; strook
onder het kuras ; draperie aan deuren en
ramen.
Lambris, m. (Fr.; spr. : lanbrz). Paneelwerk, wandbekleeding, lambrizeering;
Lambriseeren, beschieten, bekleeden.
Lame, y r. (Fr.). Plaatje ; plat been;
lemmet, kling ; hooge en breede golf vooral
in den oceaan.
Lame, (Eng.; spr. : leem). Lam, kreupel;
Lame duck, m., lamme eend, beursspeculant die niet aan zijn verplichtingen
voldoet.
Lamech, (Hebr.). Naam van den vader
van Noach ; onbeholpen, onnoozel mensch.
Lamellair, (Fr.). Uit dunne bladen bestaande ; Lamellatie, y r., splijting in bladen ; Lamelle, yr., Lamella (Lat.), blaadje,
strookje, schilfertje ; Lamellibranchisch
(Lat.-Gr.), met kieuwen in den vorm van
bladen ; Lamelliform, bladvormig, schilfervormig ; Lamellipedisch, met bladvormige voeten; Lamellirostre, m., vogel
met een platten, bladvormigen snavel.
Lamentabel, (Lat.). Jammerlijk, erbarmelijk ; Lamentabile, (Ital.), klagend,
jammerend; Lamentatie, yr. (Lat.), jam-

Lamentoso = Lamentabile; Lamentum, o. (Lat.), het weeklagen, jammeren.
Lami, o. Wanklank in de muziek (samen-

gesteld uit de noten la en mi).
Lamia, yr. (Gr.). Vrouwelijk spook begeerig naar menschenvleesch, dat, volgens
de overlevering, de kleine kinderen tot
zich lokte om hun het bloed uit te zuigen;
vampier, jakhals; groote vraatzuchtige
zeevisch, haai. Zie Lamiodonten.
Lamina, vr. (Lat.). Dun metalen plaatje,
schijf; Lamineeren, pletten, walzen, ineendrukken ; Laminiform, in den vorm van
een plaatje ; Laminoir, m. (Fr. ; spr.: lamienoaar) plethamer,
Lamiodonten, mrv. (Gr.). Versteende
haaietanden met een zaagvormigen rand.
Lamnazeach, (Hebr.). Woord dat boven
de psalmen staat en dat Luther door voor
te zingen vertaald heeft, maar dat waarschijnlijk dient om de melodie aan te
duiden.
Lampas, y r. (Gr.). Fakkel; Lampadion,
o. (Gr.), fakkeltje ; Lampadephoor, (Gr.),
fakkeldragend ; Lampadarius, m. (Lat.)
en Lampadist, m. (Gr.), fakkeldrager ;
Lampadedromia, y r. (Gr.) of Lampadodromia, y r. (Gr.), fakkelloop, in het Athene
der oudheid een wedloop met fakkels, die
aan de schilden der deelnemers bevestigd
waren en waarbij het er op aankwam het
snelst te loopen en tevens zijn fakkel
brandende te houden ; deze wedloop werd
gehouden bij feesten ter eere van Athene,
Artemis, Hephaestus, Pan en Prometheus.
Lamparillas. Soort van kamelot.
Lampasse, (Fr.). Met uitgestoken tong
(in de wapenkunde).
Lampe, m. Naam van den haas in het
dierenepos = Lamprecht.
Lampion, m. (Fr.). Illumineerglas ; driekante hoed of steek ; Air des lampions,
m., eentonige dreun om iets te vorderen
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of op jets te schelden ; Lampiste, m.,
lampenfabrikant, lampenist, lampenopsteker ; Lamplsterie, yr., lampenkamer.
Lanipons ! (Fr.). Laat ons drinken !
Lamprecht = Lambert.
Lampreta, vr. Lamprei, prik.
Lamprometer, m. (Gr.). Lichtsterktemeter ; Lamprophonie, yr., heldere, luide
stem ; Lamprophonlsch, een heldere stem
bezittend.
Lamps's, yr. (Gr.). Het lichten, de glans.
Lampuris of Lampyris, vr. (Gr.). Glimworm.
Lan, o. (Zweedsch). Stadhouderschap,
provincie.
Lana, vr. (Lat.), wol ; Lana caprina,
geitenwol, d. jets dat Been waarde
heeft, des keizers baard ; Lana philosophica, philosophische wol (gesublimeerd
zinkoxyde in vlokken); Lana sucida (spr.:
soetsjida) ongewasschen schapenwol in
Italic.
Lancaster-methode. Zie Bell-Lancastersche methode.
Lance,vr. (Fr.), Lan cea,(Lat.).Lans, spies;
legerafdeeling in de middeleeuwen, bestaande uit cavalerie en infanterie ; hare
sterkte wisselde af ; volgens de ordonnance
van Abbeville van 1471 door Karel den
Stoute uitgevaardigd, bestond de lance uit
drie ruiters, nl. een zwaar gewapend cavalerist (homme d'armes) diens page en een
met een kort zwaard gewapende, en uit
zes infanteristen, nl. 3 boogschutters
(archers), een handboogschutter (arbaletrier), een kolvenier (coulevrinier) en een
piekenier ; kort daarop vervielen daaruit
de infanteristen behalve de boogschutters ;
Lancet, o., wondheelersmesje, laatijzer,
graveerstift der houtgraveurs ; Lanceeren,
werpen, slingeren, uitvaardigen, uitgeven,
opjagen (van wild), op touw zetten, in den
handel brengen ; Landers, mrv. (spr. :
lansjee), quadrille die overal onder Napoleon III in de mode was ; Lansier, m.,
met een laps gewapende cavalerist.
Landamman, m. Bestuurder eener gemeente of van een kanton in Zwitserland.
Landauer, m. (D.). Rijtuig op vier
wielen, welks kap in tweeen verdeeld is
en van voren en van achteren neergelaten worden kan ; naar men vermoedt
zou dit woord afgeleid zijn van de stad
Landau in Rijnbeieren, omdat keizer
Leopold I, toen hij in 1702 het beleg voor
die stad sloeg, zulk een rijtuig gebruikt
zou hebben.
Landes, mrv. (Fr. ; spr. : lande). Woeste
gronden die met heideplanten, brem,
varens, enz. begroeid zijn in Bretagne en
in het zuidwesten van Frankrijk; Département des Landes, gedeelte van Gas-

Lansquenet

cogne tusschen de Gironde en de Adour.
Land-jobber, m. (Eng. ; spr. : lenddzjobbur). Makelaar in landerijen in NoordAmerika.
Landlord, m. (Eng. ; (spr. lenddlord).
Grondbezitter; waard, herbergier.
Landliga, yr. Iersche vereeniging die
n Ierschen
grond
ten doel heeft
om de
weder in het bezit der Ieren te brengen.
Landmarschall, m. (D.). Voorzitter van
den landdag in Mecklenburg, in BenedenOostenrijk en Gallicie ; erfelijke titel in
eenige provincien van Pruisen.
Landsthing, o. Eerste Kamer van den
rijksdag in Denemarken.
Langage, m. (Fr. ; spr. : tanghaazje).
Wijze van zich uit te drukken.
Langon. Kantonshoofdplaats in het departement der Gironde, waar de gelijknamige witte win verbouwd wordt.
Langue, yr. (Fr.; spr.: langh). Tong,
taal; — d'oc, het Provencaalsch (ZuidFrankrijk) ; d'oil of — de oui, taal van
Noord-Frankrijk, zoo genoemd naar oc
en oui, die beiden ja beteekeneu (in de
middeleeuwen was men gewoon de talen
te noemen naar het bijwoord ja).
Languente, (Ital.). In de muziek smachtend, vol verlangen.
Languette, yr. (Fr. ; spr.: langhet).
Tongetje ; klep in blaasinstrumenten en
orgelpijpen; tong eener balans.
Langueur, yr. (Fr.; spr. : langheur),
Languor, m. (Lat.). Kwijning ; matheid,
slapheid,krachteloosheid; Languid, (Lat.),
mat, traag, slap ; Languiditeit, yr., matheid, langzaamheid, krachteloosheid ; Languid, = Languente ; Languissant (Fr. ;
spr. : langhiesan), mat, slap, smachtend,
kwijnend, langdradig.
Languor lymphaticus. Zie Hydrops.
Languti. Band om de heupen, gordel
bij de Siameezen.
Laniair (Fr.). Wat dient om te scheuren; Laniarius, m. (Lat.), slager, slachter.
Laniatie, vr. (Lat.). Verscheuring, ontvleezing ; Lanieeren, slachten.
Laniferisch, (Lat.). Woldragend ; Laniflorisch, wolbloemig.
Lanista, m. (Lat.), (Gr.) Monomachotrophos. In het Rome der oudheid de
instructeur der gladiatoren (z. a.); soms
ook de eigenaar eener bende gladiatoren,
die deze bij feestelijke gelegenheden verhuurde.
Lansquenet, m. (Fr.; spr. : lanskenee).
Naam die in de 15e en 16e eeuw aan de
Duitsche infanteristen werd gegeven en
die in het Duitsch Landesknecht is, om
hen te onderscheiden van de Zwitsers
die uit het gebergte kwamen; hazardspel
met kaarten.

Lantana
Lantana, vr. Verbenacee (lataanpalm-

boom).
Lanteas. Groote Chineesche roei-

schepen.
Lanterne, y r. (Fr.). Lantaarn ; — sourde
(spr. : soerd) dievenlantaarn ; A la lanterne I hangt hem op aan het touw der
straatlantaarn (woeste kreet gedurende
de omwenteling van 1789 om iemand aan
de wraak van het yolk over te leveren);
Lanterneeren, treuzelen, kletsen, aan het
touw der straatlantarens ophangen ; Lanternerie, y r., getreuzel, zotteklap; Lanternon, m., lantaarntje.
Lanternina, vr. (Ital.). Florentijnsche
rekenmunt = 6 Lire.
Lanthaan of Lanthaniet, o. Een in
1840 in Zweden ontdekt metaal.
Lanugo, y r. (Lat.). Kort, zacht, wollig
haar aan de kin ; Lanugineus, wollig.
Lanx, y r. (Lat.). Schotel, schaal ; weegschaal ; — satura, een schotel met allerlei
vruchten gevuld, mengelmoes, rommelzoo.
Zie Satire.
Laokioen of Laotse, in. Stichter van
een nieuwen godsdienst in China ongeveer
600 v. C. Zie Taoisme.
Laokoon, m. (Gr.). Priester van Neptunus te Troje, die met zijn beide zonen
door twee zeer groote slangen omstrengeld
en gedood werd, omdat hij het aan Minerva gewijde houten paard met zijn lans
had getroffen na de Trojanen te hebben
afgeraden het binnen de muren te halen
(Zie Danaersgeschenk); beroemde antieke
groep in het Vaticaan; titel van een werk
van Lessing over de Laokoongroep en
de antieke kunst in het algemeen.
Laokratie, yr. (Gr.). Heerschappij van
het y olk = Democratic.
Laotse. Zie Laokioen.
Lap, = Lapis.
Lapactisch, (Gr.). Purgeerend.
Laparocele, yr. (Gr.). Breuk aan een
der beide zijden van het onderlijf ; Laparocolpotomie, y r., keizersnede (zie Cae..
sarea operatio) ; Laparoscopie, vr.i onderzoek van het onderlijf ; Laparotomie,
yr., het opensnijden van het onderlijf.
Lapathine, y r. Bitter bestanddeel van

het patientiekruid.
Lapathum, o. Zuring.
La Perouse. Beroemd Fransch zeevaarder (1741— 1788), die door de inboorlingen van Vanikoro vermoord werd ; de
overblijfselen zijner schepen werden in
1828 door Dumont d' Urville gevonden en
naar Frankrijk teruggebracht ; zij bevinden
zich in een der zalen van het marinemuseum in het Louvre te Parijs.
Lapidair, (Lat.). In steen uitgehouwen ;
Lapidairschrift, vr., opschrift dat in steen
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uitgehouwen is; Lapidairstill, m., stij1
der in steen uitgehouwen opschriften,
bondige en kernachtige stip ; Lapidaire,
m. (Fr.), degene die edelgesteenten bewerkt ; Lapidarist, m., steensnijder ; Lapidatie, y r., steeniging ; Lapideeren, steenigen; Lapides cancrorum, mrv., kreeftsteenen, — carpionum, karpersteenen ;
-- citrati, citroenzure kreeftsteenen, citroenzure kalk ; — spongiarum, sponssteenen ; Lapidificatie, vr., voortbrenging
of vorming van steenen ; Lapis = Calculus ; Lapis aquilae, adelaarsteen ;
—bezoardicusntl,
westersche bezoar
(z. a.) ; — bezoardicus orientalis, Oostersche bezoar (z. a.) ; — Bononiensis, Bologneesche steen ; — calaminaris, galmei;
— calcarius, kalksteen ; — causticus, bijtende steen, helsche steen; — ceraunius,
dondersteen ; — de Goa, bezoarsteen uit
Goa ; — de tribus, steen van drieen (spiesglans, arsenicum en zwavel); — divines,
goddelijke steen, oogensteen ; — granaforum, granaatsteen ; — haematites, bloedsteen ; -.— infernalis, helsche steen ;
lazuursteen, blauwsteen; — magnes,
—lazui,
magneet; — manati, zeekoesteen; — - nephriticus, niersteen; — percae, baarssteen ;
— philosophorum, steen der wijzen (Zie
Alchimie); — porcinus, varkens- of stekelvarkenssteen ; — prunellae = nitrum
tabulatum, — pumiceus Of pumicus, puimsteen; — serpentinus, slangensteen ; —
smyris, amaril ; — specularis, spiegelsteen ;
— terminalis, grenssteen ; - variolatus,
poksteen.
Lapilli, mrv. (Lat.). Vulkanische asch.
Lapithen, mrv. In de mythologie een
ruw y olk in Thessalie ; het overwon de
centauren (z. a.).
Laplace (Markies van). Beroemd Fransch
wis- en sterrenkundige (1749 — 1827); hij
is vooral bekend door zijn cosmogonie
(z. a.).
Lapmoede, y r. Kleed van rendiervellen.
Lappa, vr. (Lat.). Klis.
Lappago, y r. (Lat.). Klisgras (een op
de klis gelijkende plant).
Lappalie, yr. (D.). Beuzeling, kleinigheid.
Lapsi, mrv. (Lat.). Gevallenen ; in den
eersten tijd van het Christendom degenen
die het Christendom verzaakten; Lapsus,
m. (Lat.), vergissing, fout, misslag ; —
bonorum, achteruitgang in het fortuin ;
— calami, schrijffout ; — capillorum, het
uitvallen van het haar ; — linguae, het
zich verspreken ; — memoriae, het tekortschieten van het geheugen, het vergeten ;
— palpebrae, het uitzakken van het ooglid;
— unguium, het uitvallen der nagels.
Laptot, m. Neger in Senegambia.
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Laquais, m. (Fr.; spr.: lakkee). Livreiknecht.

Laquera, m. Aziatische oranjekleurige
carneool (z. a.).
Laralia, mrv. (Lat.). Het op. den 1 Mei
in het Rome der oudheid gevierde feest
der huisgoden ; Lararium, o. (Lat.), de
kapel waar de huisgoden stonden.
Larboard, (Eng.; spr.: laarbord). Linkerkant van een schip = Backboard.
Lard - oil, (Eng. • spr.: laawdooil). Uit
spek getrokken one.
Lardon. Zie Ladon.
Lares, mrv. (Lat.). Huisgoden bij de
Romeinen.
Larga manu, (Lat.). Met milde hand,
rijkelijk.
Large, (Fr.). Breed, ruim. Zie Au large.
Larghetto, (Ital.). Eenigszins langzaam.
Larghezza, yr. (Ital.). Overvloed, ruimte
van geld.
Larghissimo, (Ital.). Uiterst langzaam.
Largitas sponsalitia, y r. (Lat.). Geschenk van den bruidegom; Largitie,
vr. (Lat.), het uitdeelen van geschenken,
mildheid.
Largo, (Ital.). Langzaam, gerekt, plechtig ; Largo assai of - - di molto, zeer
langzaam, Largo ma non troppo, niet
al te langzaam ; Largo un poco, eenigszins langzaam.
Lari of Larin, In. Voormalige Perzische
zilveren munt.
Larmoyant, (Fr. ; spr.: larmoajan).
Schreierig, aandoenlijk; Comedic larmoyante, y r., tooneelspel waaruit het
comische verbannen is of waarin het
comische met het tragische vermengd is.
Larva, y r. (Lat.). Bij de Romeinen de
geest van een overleden slecht mensch,
spook, schrikbeeld; omhulsel of pop van
een insect.
Laryngeus. Wat het strottenhoofd betreft; Laryngisme, o. (Gr.) = Asthma
thymicum , Laryngismus stridulus, (Gr.Lat.), droge kramphoest; Laryngitis, yr.,
ontsteking der luchtpijp; Laryngitis
membranosa, met vorming van vliezen
gepaard gaande luchtpijpontsteking; —
venerea, venerische luchtpijpontsteking;
Laryngophthisis, vr., tering der luchtpijp;
Laryngorrhagie, y r., het bloeden uit de
luchtpijp, Laryngoscoop, strottenhoofdspiegel; Laryngoscopie, yr., onderzoek
van het strottenhoofd; Laryngostenosis,
vr., vernauwing van het strottenhoofd;
Laryngosyrinx, y r., toestel om lucht in
de longen te blazen; Laryngotomie, yr.,
het opensnijden van de luchtpijp; Laryngydrops, m., waterzucht in het strottenhoofd = Hydrops laryngis ; Larynx, yr.,
strottenhoofd, keel.

Latereeren
Las, (Fr.; spr.: ki). Moede, afgemat.
LAsare, m. (Zweedsch). Lezer ( d. i.
bijbellezer), Luthersche sekte in het noorden van Zweden.
Laschene. Zie Lisene.
Laschitzen, mrv. (Slavisch). Wezelvellen.
Lascia (Ital.; spr.: lasja). Laat ! Las-

date ogni speranza, voi ch'entrate,

laat alle hoop achter, gij die binnentreedt
(zoo luidt het opschrift boven den ingang
der hel in Dante's Divina Commedia).
Lascief, (Lat.). Geil, wellustig, dartel;
Lasciveeren, zich ontuchtig, schaamteloos
gedragen; Lasciviteit, y r., geilheid.
Lase. Groote dikbuikige flesch, groote
waterkruik.
Laskar, m. Indisch matroos ; soldaat
die zijn plicht niet doet; kerel.
Laski, mrv. (Russisch). Sneeuwwezelvellen.
Lassalle (Ferdinand). Duitsch socialist
(1825-1864) ; Lassalleaan, m., aanhanger
der leer van Lassalle; Lassalleanisme,
o., leer van Lassalle.
Lassbrief, m. (D.). Akte van vrijlating
van een lijfeigene; scheidbrief; Bonum
lassicum, boerenhofstede met cijnsplichtigheid en beperkte erfelijkheid.
Lassitude, yr. (Fr.). Matheid, moeheid.
Lasso. Zie Lazo.
Last, (Eng. ; spr.: laast). De laatste ;
Last not least, (spr.: laast not lied), de
laatste is niet de minste, het laatste is
niet het minste.
Lastadie, y r. (Middeleeuwsch Lat.),
Lastadium, Lastagium, (waarschijnlijk
van het Nederl. en Duitsch last). Ballast;
scheepsvracht; los- en laadplaats voor
schepen in zeehavens.
Lasting. Zie Everlasting.

Lat. = Latitudo.
Latakia. Stad in Syrie bekend door

de tabak die er toebereid wordt ; in de
oudheid heette zij Laodicea.
Latania. Soort van palmboom met
waaiervormige bladeren op het eiland
Bourbon en Ile de France.
Latent, (Lat.). Verborgen ; Latente
warmte, y r., warmte die niet met den
thermometer waar te nemen is; Latente
ziekte, y r., ziekte wier aard moeilijk te
onderkennen is.
Lateraal, (Lat.). Tot de zijde behoorend,
op zij gelegen.
Lateraan, o. Paleis der pausen te Rome,
waarin zij tot 1308 woonden ; in de bij
dit paleis behoorende kerk werden verscheidene kerkvergaderingen gehouden.
Zie Concilie.
Latereeren. Op den kant bij elkander
tellen.
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Laterna Aristotelis, vr. Het op een
lantaarn gelijkende beenderengestel in
den mond der zeeegels ; — magica, yr.
(Lat.), tooverlantaarn ; Laternarius, m.,
lantaarndrager ; Laterne, y r., lantaarn,
zak met een sterken lederen bodem om
patrijzen en fazanten te yervoeren. Zie
Lanterne.
Latesceeren, (Lat.). Zich verbergen.
Latet anvils in herba, (Lat.). Een slang

is in het gras verborgen, d. i. er schuilt
een adder in het gras, er zit wat achter ;
de Franschenzeggen : it y a anguille
sous roche, er is een paling onder de rots.
Lath, (Eng.). Afdeeling van een graafschap.
Lathiphroon, (Gr.). Vergeetachtig,
dwaas; Lathiphrosyne, vr., vergeetachtigheid, dwaasheid.
Lathraea. Orobranchee.
Lathyrus. m. (Gr.). Wikke, platte
erwt.
Latibarbisch. Met breeden baard; Laticaudisch, met breeden staart.
Laticifer, (Lat.). Sapbevattend (van
plan ten).
Laticlavii, mrv. (Lat.) Zij, die gerechtigd zijn een tunica met een breede
purperen streep te dragen, d. z. de senatoren.
Latierboom, m. De tusschen twee
paarden in een stal hangende balk.
Latifundium, o. (Lat.). Groot landgoed,
groot grondbezit.
Latifolisch, (Lat.). Met breede bladeren.
Latin, (Fr.; spr.: latein). Latijnsch, van
Latijnschen oorsprong ; Quartier latin,
Pays latin, Quartier des ecoles, Parijsche wijk aan den linkeroever der Seine
waar zich de gebouwen der Universiteit
bevinden en waar veel studenten wonen ;
j'y perds mon latin (spr. : zjie peer mon
latein), ik besteed er mijn tijd en mijn
moeite vruchteloos aan ; je sues au bout
de mon latin, (spr. : zje suie o boe), ik
weet er geen raad meer op ; Latin de
cuisine (spr. : kwiezien), potjeslatijn ; Latineur, m., verwaand geleerde, degene
die alleen de Latijnsche taal beoefent ;
Latiniseeren, Latijnsch maken, een Latijnschen vorni geven, b.v. Jansenius
( Jansen), Grotius (De Groot) ; Latinisme, o., eigenaardige Latijnsche uitdrukking; Latinist, m., beoefenaar en
kenner der Latijnsche taal en letterkunde ; Latiniteit, yr., eigenaardig
karakter van het Latijn zooals het bij
verschillende schrijvers voorkomt, zuiverheid der Latijnsche taal ; Latinobarbari, in de nde tot de 14e eeuw
die Arabisten welke slecht Latijn
schreven.

Latirostres, mrv. Vogels met breede

snavels.
Latitabel. Wat verborgen kan worden;
Latitat, (Eng.), dagvaarding om voor

den King's bench (z. a.) te verschijnen ;
Latiteeren, (Lat.), verborgen zijn, zich
verborgen houden.
Latitude, y r. (Fr.). Breedte; breede
opvatting; Latitudinaire, m. = Latitudinarier.
Latitude men of Latidudinariers,
(Eng.). Degenen die in tegenstelling met

de Rigoristen minder strenge grondbeginselen in de zedeleer en den godsdienst
huldigen, de vrijzinnige of gematigde
partij in de Engelsche Staatskerk in de
17de eeuw; Latitudo, y r. (Lat.) = Latitude; Latitudo astronomica, afstand
eener plaats van de ecliptica (z. a.);
Latitudo geographica, geographische
breedte, afstand eener plaats van den
equator gemeten langs een meridiaan.
Latium, o. Oude naam van een landstreek in Midden-Italie tusschen Etrurie
en Campanie langs de Tyrrheensche
Zee.
Latoen, o. (Fr. laiton; spr.: leeton).
Geel koper, alliage (z. a.) van 70 Oh) koper
en 30 °/0 zink.
Latomia, y r. (Gr.). Steengroeve; steengroeve bij het oude Syracuse die tot gevangenis diende (Zie Dioaysius de Oude) ;
vrijmetselarij; naam van een kraut voor
vrijmetselaars; Latomus, m., degene die
in een steengroeve werkt, vrijmetselaar.
Latona, y r. (Lat.). Moeder van Apollo
en Diana.
Latour d'Auvergne (Th. Corret de),
(1743-1800). Fransch krijgsman beroemd
door zijn onversaagdheid en belangeloosheid ; hij onderscheidde zich in de oorlogen gedurende de eerste Fransche omwenteling, wilde niet bevorderd worden
en weigerde zelfs den titel van eersten
grenadier der Republiek, dien Bonaparte
hem in i800 aanbood.
Latrie, vr. (Gr.). Vereering, aanbidding ;
dit woord komt voor in vele samenstellingen, b.v. Hugolatrie (veneering van
Victor Hugo) ; Idololatrie (afgodendienst).
Latrine, y r. (Lat). Plaats waar men
zijn behoefte doet, sekreet.
Latro, m. (Lat.). Straatroover, bandiet ;
Latrocinium, o. (Lat.) straatroof ; Latruncuiator, m., in den Romeinschen
keizertijd een beambte die met het yen.
volgen van straatroovers belast was.
Latrodectes, y r. Spin in Italic wier
beet vergiftig is.
Latter - day - Saints. (Eng. ; spr.: letturdeeseents). Heiligen van den jongsten dag
= Mormonen.
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Latus, o. (Lat.). Zijde ; bladzijde ; bedrag eener rekening.
Latwerge, y r. (D.) (Verbastering van
Llectuarium). Verdikt sap, moes.
Latijn, o. Taal der Romeinen ; Middeleeuwsch —, het Latijn zooals het in
het begin der Middeleeuwen geschreven
werd (Fr.) Bas-latin Monniken-latijn,
zooals het in de latere Middeleeuwen vervormd werd ; Potjeslatijn, slecht Latijn
(naar de opschriften op de potten en
flesschen in de apotheek) ; Latijner, m.,
bewoner van Latium; Latijnsche volken,
mrv., volken die een Romaansche taal
spreken (Italianen, Franschen, Provencalen, Cataloniers, Spanjaarden, Portugeezen, Roemeniers en Rhaetoromanen) ;
Nieuwlatijnsche talen = Romaansche
talen.
Lauda, y r. (It.). Kerkelijke lofzang aan
het slot der vesper ; Laudabel, (Lat.),
rijzenswaardig, loffelijk ; Laudabiliteit,
v r., lofwaardigheid; Laudacisme, o., loftuiting ; Laudamentum, o., belofte bij

handslag.

Laudanum, o. Papaversap ; vroeger
opium in water geweekt, thans een geneesmiddel waarin opium met andere
ingredienten verbonden is en dat zeer
voorzichtig aangewend worden moet.
Laudatio, y r. (Lat.). Lof, lofrede ; Laudatief, prijzend, lovend; Laudato loco,
op de aangehaalde plaats ; Laudator, m.,
lofredenaar, scheidsrechter ; Laudatorisch, loftuitend; Laudator temporis
act', degene die den goeden ouden tijd
prijst en daaraan de voorkeur geeft boven den tegenwoordigen tijd.
Laudemium, o. Leengeld, geld dat de
leenman bij het aanvaarden van het leen
aan den leenheer moest opbrengen.
Laudes, mrv. (Lat.). Loftuitingen, lofgezangen ; het tweede deel van den dienst
in de Catholieke kerk dat op de vroegmetten volgt ; Laudeeren, lover, prijzen.
Laudist, m. Lofzanger, lofredenaar ;
Laudisten, mrv., zangers die vroeger in
Italic door de straten trokken.
Laudum, o. Scheidsrechterlijke uitspraak
of schikking ; belofte.
Laug. Moerassige streek waarin zich
wilde zwijnen ophouden.
Launch, (Eng. spr.: laantsj). Het van
stapel loopen van een schip ; lange en
lage boot.
Laura, vr. (Nieuwgrieksch). Klooster
dat het middelpunt is eener vestiging van
monniken; metropolitaanklooster.
Laura, y r. Zie Eleonore.
Laurea, y r. (Lat.). Lauriertak, lauwerkrans ; Laureaat, m., met lauweren gekroonde dichter (Zie Poet laureate);

Lauzun
Laureatae litterae, mrv., overwinningsberichten die met lauriertakken omwonden
zijn : Laureatie, yr. = Promotie ; Laureatus, gelauwerd, met een lauwerkrans
versierd.
Laurentine, y r. (Fr. ; spr.: lorantien).
Halfzijden meubelstof.
Laurentius of Laurens, m. (Lat.). De
met lauweren gekroonde; Sint-Laurentius, m., martelaar die in 258 op een
rooster verbrand werd en wiens feest
op 10 Augustus valt (Zie Escorial)
Laurentiuspeer, y r., gele zomerpeer ;
Laurentiusstroom, m., groote menigte
vallende sterren die omstreeks half
Augustus zichtbaar zijn; Laurentiniaansche bibliotheek, y r., beroemde door de
familie Medicis bijeengebrachte boekverzameling te Florence zoo genoemd naar
de aangrenzende Sint-Laurenskerk;
Lauretaansche litanie, y r., litanie, (z. a.)
in de Catholieke kerk die, naar men
zegt, door engelen naar Loreto (stad in
Italic bij Ancona) gebracht is.
Lauri baccae, mrv. (Lat.). Laurierbessen; lauweren; Lauri folia, mrv., laurierbladeren.
Laurine, y r. Stof die uit laurierbessen
getrokken wordt.
Lauriston (Markies van). Kleinzoon van
Law, pair en maarschalk van Frankrijk
onder de Restauratie (1768-1828).
Laurocerasus, m. Kerslaurier; Lau•
rostearine, y r., vet dat uit een met
kokenden alcohol bereid uittreksel van
laurierbladeren bij het afkoelen bezinkt.
Laurus, vr. (Lat.). Laurier, lauwer.
Laus, vr. (Lat.). Lof; — Deo, God zij
geloofd (een vroeger gebruikelijk opschrift
boven een rekening of maanbrief).
Laute, (Lat.). Heerlijk, prachtig (vooral
van feesten).
Laute, y r. (D.). Luit ; Lautenist, m.,
luitspeler.
Lauzun (Hertog van) (1633-1723). Hij
speelde een schitterende en avontuurlijke
rol aan het hof van Lodewijk XIV en
trouwde met de hertogin van Montpensier
(la grande Mademoiselle) (z. a.), de voile
nicht van dien koning ; hij commandeerde
de Fransche hulptroepen in het leger van
Jacobus 11 en streed in den slag aan de
Boyne (I Juli 169o) tegen Willem III;
toen Jacobus II na dien slag naar
Frankrijk was gevlucht, gaf hij de zaak
der Ieren verloren en begaf zich eveneens naar Frankrijk; lerland werd echter
eerst in 1691 geheel onderworpen, nadat
Limerick, waarvoor Willem III het Saar
te voren het hoofd had gestooten, zich
aan den Hollandschen veldheer baron
van Rheede Ginkel had moeten overgeven.
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Lava, yr. (Ital.). Gesmolten gloeiende
massa die uit den krater van een vuurspuwenden berg vloeit en vervolgens zoo
hard als steen wordt; groenachtig grijze
steen.
Lavabo, m. (Lat. en Fr.). Gebed dat
de Catholieke priester gedurende de mis
doet terwijl hij zijn handen wascht, en
dat begint met de woorden : lavabo manus
meas inter innocentes (ik zal mijn handen
wasschen in onschuld); linnendoek waaraan die priester zijn handen afdroogt ;
waschkamer in kloosters en op scholen ;
waschtafel ; geheim gemak, sekreet in
koffiehuizen, restaurants, enz.
Lavagna. Bruine Toscaansche steensoort.
Lavalette (Graaf van) (I769-183o).
Fransch generaal die na de Cent-,ours (z.a.)
ter dood veroordeeld en door zijn vrouw
gered werd.
La Vallare (Hertogin van) (1644-1710).
Geliefde van koning Lodewijk XIV ; zij
bracht haar laatste levensjaren in een
klooster door.
Lavander. Vlaamsch damast.
Lavater,(174I—I8m). Te Zurich geboren
geleerde die beweerde dat men iemands
karakter kan leeren kennen uit den vorm
van zijn aangezicht. Zie Physlognomiek.
Lavatera, yr. Malvacee.
Lavatie, y r. (Lat.). Het wasschen;
Lavatorium, o., steen waarop vroeger
de lijken van geestelijken en monniken
gewasschen werden ; Lave-main, m. (Fr.;
spr. : lavemein), waschbakje aan den
ingang eener sacristie of eetzaal; Lavement, o., darmbad, het inbrengen van
een vloeibaar geneesmiddel in het darmkanaal door middel van een klisteerspuit ;
Lavoir, m. (Fr.; spr.: lavoaar) waschhuis.
Laveeren. Zigzagsgewijze tegen den
wind in zeilen ; behoedzaam te werk
gaan.
Laveeren, (Fr.). Een teekening met 0 ostIndischen inkt wasschen.
Lavendel, yr. (Fr. lavande). Van het
Latijnsche lavare, wasschen, omdat men
zich vroeger met deze plant waschte.
Geurige plant die tot de Labieen behoort
(lavandula sftica).
Laverna, y r. (Lat.). Beschermgodin der
dieven en bedriegers.
Lavinia. Dochter van Latinus en vrouw
van Eneas.
Lavis, m. (Fr.; spr.: lavie). Het wasschen
eener teekening ; gewasschen teekening
(ZieOouache);gravure waarop gewasschen
tinten nagebootst zijn.
Lavoisier. Beroemd Fransch scheikundige (1743-1794), een der grondleggers van de hedendaagsche chemie ;

Lawn

wij zijn aan hem verschuldigd de kennis
van de samenstelling der lucht en de
ontdekking der zuurstof, die ongeveer op
denzelfden tijd maar langi een anderen
weg door den Zweed Scheele en door
den Engelschman Priestley ontdekt werd;
hij vestigde de aandacht op de rol die de
zuurstof bij de inademing en de verbranding speelt ; daar hij opgemerkt had
dat de meeste zuren zuurstof bevatten,
meende hij ten onrechte dat deze laatste
alleen in staat was zuren voort te brengen
en gaf haar den naam oxygenium (oxys,
zuur, en gennan, voortbrengen); hij verkondigde dat verscheidene stollen, die
tot op dien tijd als enkelvoudige lichamen
beschouwd werden, samengesteld waren;
hij toonde door proefnemingen aan dat
diamant koolstof is en bracht de samenstelling van het koolzuur aan het licht; hij
leverde merkwaardige verhandelingen
over de warmte en de eigenschappen der
lichamen die in den gasvormigen toestand verkeeren ; hij maakte deel uit van
de commissie die met de vaststelling van
het metrieke stelsel van maten en gewichten belast werd ; om zijn dure proeven
te kunnen bekostigen, had hij om de
betrekking van fermier geniral (z.a.) gevraagd en die gekregen ; daar de fermiers
giniraux zeer gehaat waren wegens de
knevelarijen waaraan sommigen van hen
zich schuldig maakten, werden zij alien
zonder onderscheid veroordeeld om geguillotineerd te worden ; Lavoisier werd
dus ook op die wijze ter dood gebrac t.
Lavoro, m. (Ital.). Arbeid; landbo w;
Lavoro a composto, mozaiekwerk.
Lavra, y r. (Port.). Plaats waar diamanten gewasschen worden.
Law, (Eng. ; spr. : lao). Wet; rechtswetenschap.
Law (John). Te Edinburg geboren berucht financier (1671-1729) die minister
van financien in Frankrijk werd en onder
het regentschap van den hertog van
Orleans een bank oprichtte, wier bankroet
duizenden tot armoede deed vervallen.
Lawek, o. Poolsche lengtemaat.
Lawine, yr. (D.). In Zwitserland Lauine, (Fr. avalanche). Sneeuwmassa die
met donderend geraas van de toppen der
bergen in de dalen naar beneden stort
en alles op haar weg bedelft of omverwerpt; vooral in het voorjaar als de
sneeuw op de bergen smelt, hebben deze
sneeuwstortingen plaats.
Lawka, yr. (Russisch). Kermiskraam.
Lawn, (Eng.; spr.: laon). Open ruimte
in bosschen; met gras bedekt stuk grond
voor of rondom het heerenhuis op een
buitenplaats; fijn batist of kamerdoek in
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de mouwen van het gewaad van een
bisschop ; Lawntennis, balspel.
Lawo, o. Tent der Laplanders.
Lawra, yr. (Russisch). Zie Laura (klooster).
Lawyer, m. (Eng. ; spr.: laojur). Zie
Advocaat. De lawyer moet niet verward
warden met den barrister: de eerste is
een soort van procureur die het rechtsgeding aanhangig maakt en de daartoe
noodige processtukken in orde brengt,
de tweede belast zich met het bepleiten
der zaak voor de rechtbank.
Lax, (Lat.). Los, slap, niet gebonden;
Laxamentum, o., verlichting; tijd van
twee maanden die aan voogden wordt
toegestaan voor het beleggen van de
gelden hunner pupillen ; Laxantia, mrv.,
purgeermiddelen; Laxantie, y r., veelvuldige stoelgang tengevolge van het
gebruik van een purgeermiddel; Laxatief
of Laxeermiddel, o., purgeermiddel;
Laxeeren, afvoeren, purgeeren; Laxicostisch, met wijd uiteenstaande ribben;
Laxiflorisch, met wijd uiteenstaande
bloemen; Laxifolisch, met wijd uiteenstaande bladeren; Laxisme, o., slapheid
met betrekking op de zedelijkheid ; Laxitelt, yr., slapheid, losheid.
Lazaret, 0. (Ital. lazaretto). Ziekenhuis ;
quarantainegebouw, waarin personen die
over zee tilt een haven gekomen zijn
waar een epidemie (z. a.) heerscht, voorloopig gehuisvest worden om ze in observatie te houden.
Lazarist, m. Lid eener geestelijke orde
die door Sint-Vincentius a Paulo in 1634
gesticht is.
Lazaroni. Zie Lazzaroni.
Lazarus, m. = Eleazar, Godhelp. Naam
van den broeder van Martha en Maria
die door Jezus uit de dooden opgewekt
werd; naam van den met booze zweren
bedekten armen man die te vergeefs het
medelijden van den rijke inriep ; Lazarusklap, m., ratel waarmede de melaatschen
hun komst aankondigden ; Ridderorde
van Sint Lazarus, in Palestina gedurende de kruistochten gestichte militaire
orde, die de pelgrims moest huisvesten,
begeleiden en verdedigen; na de kruistochten bleef deze orde in Frankrijk
voortbestaan en werd in 1572 door paus
Gregorius XIII met de orde van SintMauritius vereenigd.
Lazerole, y r. (Ital.). Hagedoorn.
Lazo, m. (Sp.; spr.: lasso). Lange en
stevige lederen strop met stukjes lood
aan de uiteinden die in de Pampas van
Zuid-Amerika gebruikt wordt om wilde
paar den en runderen te vangen.
Lazuliet, (m.). Blauwspaat, lazuursteen,
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blauwe ondoorschijnende steen met witte
aderen en gestippeld met ijzerhoudende
pyrieten die als goud blinken; hij komt
uit China, Perzie en Groot-Brittanje.
Lazuur = Azuur.
Lazzarone, m. (Ital.). (mrv. Lazzaroni),

(afgeleid van het middeleeuwsch Latijn
lazarus, melaatsche, ellendige). Bedelaar
te Napels.
Lazzi, (Ital. mrv. van Lazzo). GeYmproviseerde grappen in het Italiaansche
en Fransche blijspel; potsen, lachverwekkende gebaren.
lb. = libra.
L. B. = Lector benevole ; = lectors
benevolo ; = Liber Baro, baron.
L. B. In titels van boeken = Lugduni.
Batavorum, (Lat.). Te Leiden.
L. B. S. = Lectori benevolo salutem.
I. c. = loco citato.
L. D. = Laus Deo.
Ld. = Lord ; Ldp. = Lordship.
Lea, yr. Eerste vrouw van den aarts-

vader Jacob (Genesis XXIX).
Lea, (Eng. ; spr. : lie). Hoeveelheid garen
van 30o yards.
Lead, (Eng. ; spr.: kdd). Lood ; Leadpencil, potlood.
Leader, (Eng.; spr. : liedur). Leider eener
partij ; hoofdartikel in een dagblad ; Leading article (spr.: lieding awtikul) ; hoofdartikel ; Leading characters, mrv., hoofdrollen in tooneelspelen.
League, (Eng. ; spr. : liegh). Afstand van
drie Engelsche mijlen ; verbond.
Leaseholders, mrv. (Eng. ; spr. : lieshoolders). Pachters.
Lebes, m. (Gr.). Ketel ; duikersklok.
Lecanomantie, yr. (Gr.). Waarzeggerij
uit een met water gevulden schotel.
Lecanora. Soort van korstmos.
Lêchefrite, vr. (Fr. ; spr.: leesjefriet).
Druippan waarin de jus druipt onder het
braadspit.
Lecon, vr. (Fr. ; spr. : leson). Les ; lesuur.
Lecteur, m. (Fr.). Zie Lector.
Lectica, y r. (Lat.). Draagbaar, draagstoel ; Lecticarii, mrv., dragers van
draagbaren.
Lectio, y r. (Lat.). Voorlezing ; lesuur ;
opgave ; voorschrift ; hoofdstuk in een
leerboek ; Lectionarium, o., bijbelsch
prentenboek in de Catholieke kerl , verzameling van hoofdstukken nit den Bijbel
die voorgelezen kunnen worden; LectionsKatalog, m. (D.). Zie Series Lectionum.
Lectisternium, o. (Lat.). Romeinsch
feest waarbij aan de beelden der goden
spijzen op prachtige kussens voorgezet
werden.
Lector, m. (Lat.). Lezer, voorlezer ;
iemand die, ofschoon hij Been hoogleeraar
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is, aan een universiteit collegie geeft;
Lectoraat, o., betrekking van lector;
Lector benevole, welwillende lezet ; Lectors benevolo salutem, den welwillenden
lezer heil ; Lectrice, y r. (Fr.), lezeres,
voorlezeres ; Lectuur, vr., het lezen, belezenheid, leesstof.
Lectull, mrv. (Lat.). Verbandstukken
voor het spalken van gebroken ledematen ; Lectulus, m., zulk een verbandstuk,
bed, kussen.
Lecturer, m. (Eng.; spr. : lektijoerur).
Iemand die voorlezingen houdt of college geeft ; hulpprediker.
Lectus, m. (Lat.). Bed.
Leda, vr. (Gr.). Geliefde van Jupiter
die om haar te behagen de gedaante van
een zwaan aannam, moeder der Dioscuren (z. a.); naam eener asteroide (z. a.).
Ledanon. Zie Ladanum.
Lee of Leeside, (Eng. ; spr.: lieseidd).
Lijzijde van een schip, kant onder den
wind.
Leg. = Legatur.
Lega, vr. (Ital.). Vermenging van meta-

len; bassa, muntmetaal van gering
gehalte.
Legaat, (Lat.). Wettelijk ; Legali modo,
op wettelijke wijze ; Legalisabel, wat
gelegaliseerd worden kan ; Legalisatie,
y r., gerechtelijke of wettelijke bekrachtiging ; Legaliseeren, wettelijk of gerechtelijk bekrachtigen, rechtsgeldig maken ;
Legalis medicina, y r. = Medicina forensis ; Legaliteit, y r., wettelijkheid,
rechtsgeldigheid, rechtstoestand ; Legaliter, wettelijk, rechtsgeldig ; Legale sectie,
vr., gerechtelijke lijkopening (Zie Autopsie en Obductie); Legale servituten,
mrv., wettelijke dienstbaarheden, d. w. z.
de rechten en verplichtingen tusschen
eigenaars van naburige erven. Zie Artt.
672-72o van het Burgerlijk Wetboek.
Legaat, o. (Lat.). Zie Art. ioo4 van
het Burgerlijk Wetboek : „Een legaat is
eene bijzondere beschikking waarbij de
erflater aan een of meer personen zekere
bepaalde goederen geeft, enz."
Legaat, m. (Lat.). Onder de Romeinsche
republiek een militaire onderbevelhebber
of plaatsvervanger van den gouverneur
eener provincie; onder de Romeinsche
keizers de keizerlijke stadhouder in een
provincie ; de plaatsvervanger van een
proconsul of de commandant van een
legioen ; thans een gezant van den paus;
Legaat a latere, kardinaal die door den
paus met een buitengewone opdracht
aan een vorst, aan een regeering of naar
een concilie gezonden wordt.
Legabile, (Ital.). Samenhangendeof
aaneensluitende voordracht in de muziek.
BAAL; liandbosk.

Legenda

Legataris, m. Degene aan wien een
legaat vermaakt is.
Legatie, y r. (Lat.). Gezantschap; woning en bureaux van een gezant ; Legittieraad, m., gezantschapsraad; Legatief,
wat een gezantschap betreft.
Legatine, y r. (Fr.). Halfzijden stof.
Legato. Zie Ligato.
Legator, m. (Lat.). Erflater ; Legatum
ademtum, o., herroepen legaat; — ad
piss causas, legaat met een vroom doel
(b.v. tot stichting eener instelling van
weldadigheid); alimentorum, legaat dat
strekt om in levensonderhoud te voorzien ; — alternativum optionis, waarbij
aan den legataris de keuze tusschen, verschillende voorwerpen gelaten wordt; —
annuum, jaarlijks uit te betalen legaat;
— conditionatum, legaat waaraan voorwaarden verbonden zijn; dotis, het vermaken van een huwelijksgoed; fructuum annuorum, het vermaken van den
oogst dien een stuk land jaarlijks opbrengt, ;
— liberationis, legaat dat in de kwijtschelding eener schuldvordering bestaat;
— menstruum, maandelijks uit te betalen
legaat; — mobilium, legaat dat uit roerende
goederen bestaat; ornamentorum, legaat
dat uit sieraden voor vrouwen bestaat;
ilium annale, legaat dat bestemd is
voor de viering van een jaarlijks terugkeerenden gedenkdag; — purum, zuiver
legaat waaraan geen voorwaarden verbonden zijn ; — supellectilis, legaat dat uit
huisraad bestaat; — ususfructus, legaat
dat in vruchtgebruik bestaat ; — vestzum,
legaat dat uit kleedingstukken bestaat.
Legatur, (Lat.). Er worde gelezen, men
leze.
Legatus, m. (Lat.). Zie Legaat;
—flatus,
titel van sommige aartsbisschoppen.
Legatuur, y r. (Lat.), (Van het ww.
ligare, binden). Verbinding van metalen
of van tonen.
Lege, (Lat.). Door de wet; — artis,
volgens de wet der kunst, volgens het
voorschrift der kunst; Lege et fide, door
wet en trouw.
Legeeren, (van het Latijn ligare). Edele
metalen met onedele vermengen ; in het
schermen = Ligeeren ; Legeering, vr.,
vermenging van edele met onedele metalen.
Legeeren, (Lat.). Afzenden (van gezanten); vermaken, legateeren.
Legenda, mrv. (Lat.), Legende, Eig.
geschriften die gelezen moeten worden;
verzameling van de levens der heiligen ;
wonderbaar verhaal uit de middeleeuwen;
overlevering; opschrift op den rand en
op den kant van een muntstuk ; Legendair, wat de legende betreft, wat op
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een legende gelijkt; Legendarium, o.,
geschiedboek der heiligen.
Lager, (Fr. ; spr.: leezjee) en Legerement, (Fr. ; spr.: leezjeerman). Licht,
lichtvaardig, lichtzinnig; wuft, wispelturig ; Lágérete, yr. (Fr. ; spr.: leezjeertee)
lichtheid, lichtzinnigheid, wuftheid.
Leges, mrv. (Lat.). Wetten, verordeningen; som die aan de ambtenaren van
een ministerie betaald wordt voor een
aanbesteding, voor de uitreiking eener
aanstelling, enz.; Leges municipales,
stedelijke verordeningen; Leges vest,ariae, verordeningen op de kleederdracht.
Leggiere, (Ital.; spr.: ledsjeer) en Leggiermente, (spr.: ledsjeermente). Vlug en
los voor te dragen ; Leggierissimo, zeer
los en vlug.
Leggings, mrv. (Eng.). Hooge slobkousen voor ruiters.
Legi, (Lat.). Ik heb (het) gelezen ;
Legibel, leesbaar.
Legicidisch, (Lat.). W at strekt om de
wet te niet te doen.
Legifer, (Lat.). Wetten gevend.
Legio,vr. (Lat.). Legioen, gr oote menigte.
Legioen, o. (Lat.). Romeinsche legerafdeeling die uit infanterie bestond en
ten minste 3000 ten hoogste 6000 man
sterk was (Zie Cohors); Fransch regiment onder de Restauratie; Legionarius,
m. (Lat.), Romeinsch soldaat die tot een
legioen behoort; Legion d'honneur, yr.
(Fr. ; spr.: leezjiondonneur), Legioen van
Eer, voornaamste Fransche ridderorde
die door Napoleon I ingesteld is; Legion
etrangére, y r. (Fr.; spr.: eetranzjeer),
vreemdenlegioen, Fransche legerafdeeling
in Afrika die voornamelijk uit vreemdelingen bestond; Legionnaire, (Fr. ; spr.:
leezjionneer) ridder van het Legioen van
Eer.
Legis, m. (Fr. ; spr.: lezjies). Fijnste
Perzische zijde.
Legislatie, vr. (Lat.). Wetgeving; Legislatief, wetgevend; Corps legislatif, m.
(Fr.; spr.: koor leezfieslatief), wetgevend
lichaam; Legislator, m., wetgever ; Legislatuur, y r., tijd gedurende welken een
wetgevend lichaam zitting heeft; Legisme,
o., het stijf vasthouden aan de letter der
wet ; Legist, m., wettenkenner, voorstander van het Romeinsche recht in de
middeleeuwen, verdediger van het koninklijk gezag in Frankrijk gedurende
de 14e eeuw.
Legitiem, (Lat.). Wettig, rechtmatig;
Legitima (pars of portio), legitieme porde ;
acquisitio, rechtmatige verkrijging;
— causa, rechtmatige zaak ; — defensio,
wettige verdediging; — possessio, rechtmatig bezit ; Legitimatie, y r., het wetti-
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gen, verklaring dat iets echt is, bewijs
dat men werkelijk de persoon is waarvoor men zich uitgeeft; Legitimatiekaart, y r., schriftelijk bewijs waardoor
men zich legitimeeren kan ; Legitimeeren,
voor echt verklaren, wettigen van buiten
huwelijk geboren kinderen, de echtheid
van lets staven, verklaren dat remand
werkelijk de persoon is waarvoor hij zich
uitgeeft; Legitimisme, o., stelsel der
legitimisten ; Legitimist, m., voorstander
van het wettig koningschap, aanhanger
van den oudsten tak der Bourbons die
daarom Lodewijk Films niet als wettig
koning der Franschen wilde erkennen en
verlangde dat de witte lelievaan de Fransche
driekleur zou vervangen; Legitimiteit, yr.,
wettigheid, echtheid, wettige erfopvolging;
in deze laatste beteekenis is dit woord
het eerst door Talleyrand gebruikt om
het recht der Bourbons op den troon van
Frankrijk aan te duiden tengevolge van
dit begrip werd er in 1814 aangenomen
dat de zoon van Lodewijk XVI zijn vader
zou hebben moeten opvolgen onder den
titel van Lodewijk XVII en noemde de
graaf van Provence zich Lodewijk XVIII;
eveneens werd in 1852 aangenomen,
dat de Koning van Rome (later hertog
van Reichstatt) zijn vader Napoleon I
had moeten opvolgen en nam Louis Napoleon toen den naam van Napoleon III
aan ; Legitimum impedimentum, o.,
rechtmatige verhindering ; Legitimus
heres. Zie Heres ab intestato.
Legno, m. (Ital. ; spr.: lenjo). Hout van
den strijkstok (viool).
Legnotideae. Onderafdeeling der Rhizofihoneae.
Legograaf, m. (Lat.-Gr.). Wettenschrij ver.
Legographologie, y r. (Gr.). Kennis van
lezen en schrijven ; Legologie, y r., leeskunst.
Legua, y r. (Sp.) Spaansche miji.
Leguaan, m. iamhagedis.
Legulejisme, o. Slechte zaakwaarneming ; Legulejus, m. (Lat.), slechte zaakwaarnerrrer, chicaneur.
Legumine, y r. (Lat.). Hoofdbestanddeel
der zaden van de meeste peuldragende
planten; Leguminosen, mrv., peulvruchten.
Lei, m. Roemeensche piaster.
Lelas of Lias, m. Zoogenaamde zwarte
jura (z. a.), ook Sinemurielaag genoemd,
omdat deze soort van gebergte bij Semur
in Frankrijk zeer ontwikkeld is.
Leibniz (1646-1716). Beroemd Duitsch
wijsgeer en geleerde • hij trachtte in overleg met den Franschen bisschop Bossuet
de samensmelting van den Catholieken
met den Protestantschen godsdienst tot
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stand te brengen en ontdekte met Newton
de grondslagen der differentiaalrekening ;
hij is het hoofd der optimistische school,
weer zinspreuk is: alles is zoo goed mogelfik in de beste der mogelijke werelden
(tout est pour le mieux dans le meilleur
des mondes possibles); Leibniziaan, aanhanger van het Leibnizianisme, wijsbegeerte van Leibniz (Zie Monade).
Leich, m. (Oudduitsch). Middeleeuwsch
gedicht dat gezongen kan worden.
Leila, yr. Arabische vrouwennaam die
nacht beteekent ; Leilet, mrv., heilige
nachten ; Leilet el Kadr, nacht van het
geheimzinnig raadsbesluit.
Leimoniaden, mrv. (Gr.). Weidenimfen.
Leiocephalos, m. (Gr.). Soort van
hagedis.
Leiokoom, o. (Gr.). Aardappelenmeel.
Leiopus en Liopus, m. (Gr.). Platvoet.
Lelpogrammatisch. Zie Lipogrammatisch.
Leipomerie, y r. (Gr.). Het ontbreken

van lichaamsdeelen.
Leitmotiv, o. (D.). In de hedendaagsche
muziek, vooral in de opera's van Wagner,
een steeds terugkeerende duidelijk uitkomende muzikale gedachte die dient om
een toestand of een persoon te kenschetsen.
Lekkage, y r. (Fr.) coulage, Julie, (Eng.)
leakage, (D.) Leckage, (Ital.) colatura, scolo,
(Sp.) coladura, merma. Het lekken, het
uitloopen van vocht uit vaten ; vergoeding
die daarvoor in rekening gebracht wordt.
Lema, y r. (Gr.). Soort van kever die
op lelien leeft en ook de jonge spruiten
van asperges afvreet.
Lema en Lemositeit, y r. (Lat). Het
druipen der oogen.
Leman, m. (Lat. lacus Lemanus). Meer
van Geneve; Lemansche republiek, yr.
Geneve; Lemaniet, o., soort van niersteen
(saussuriet).
Lemineas, mrv. (Sp.). Donkerblauwe
katoenen stollen met witte teekeningen
uit Zwaben en Zwitserland.
Lemma, o. (Gr.) (mrv. Lemmata).
Hulpstelling, stelling die dient om het
bewijs eener andere stelling voor te bereiden ; opschrift ; zinspreuk ; in aanmerkingen op geschriften het woord waarover
een aanmerking wordt gemaakt en dat
voor die aanmerking geplaatst en door
haakjes er van gescheiden wordt ; bezinksel van geneesmiddelen ; korst, roof.
Lemming, m. Knaagdier in Noorwegen,
Lapland en Siberie.
Lemnia, yr. Lemnische aarde, donkergele zachte klei, zegelaarde van het eiland
Lemnos.
Lemniscate, vr. (Gr.). Kromme lijn
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van den vierden graad die de gedaante
van een 8 heeft.
Lemniscus, m. (Gr.). Lint aan de kransen van overwinnaars en smeekelingen ;
snoer waarmede de zegels aan de akten
en diploma's gehecht zijn ; horizontale lijn
met een punt er boven en een punt er
onder of met twee punten er boven, in
den eersten vorm .-:-.. duidt zij de plaatsen
uit de Heilige Schrift aan die door de
uitleggers van den Bijbel niet letterlijk
vertaald zijn, in den tweeden vorm -Itwijst zij aan dat er bij de vertaling een
omzetting plaats heeft gehad ; kussentje
voor verbanden.
Lemnische aarde. Zie Lemnia.
Lemositas, y r. (Lat.). Vuil in de hoeken
der oogen. = Lema (z. a.).
L'empire c'est la paix, (Fr.; spr. : lanpier see la pee). Het keizerrijk is de vrede
(gezegde van keizer Napoleon III te
Bordeaux in 1852).
Lemuren, mrv., (Lat.). Nachtspoken ;
Lemurien, mrv. Oudromeinsche feesten
ter verbanning der lemuren die in Mei
gevierd werden.
Lemuur. Zie Maki.
Lenaean, mrv. (Gr.). Te Athene een
feest ter eere van Bacchus bij het persen
der druiven.
Lendemain, m. (Fr. ; spr. : landmein).
De volgende dag.
Lendinella, y r. (Ital.) Soort grof
taken.
Lenientia, mrv. (Lat.). Verzachtende
middelen ; Lenitief, o. = Palliatief.
Leno, m. (Lat.), (mrv. Lenonen). Koppelaar, houder van een publiek huis ;
Lenocineeren, koppelen ; Lenocinium,
o., koppelarij.
Lentando en Lentante, (Ital.). Talmend,
treuzelend.
Lentement, (Fr. ; spr. : lantman). Langzaam.
Lentesceerend, (Lat.). Sluipend.
Lenticulae, mrv. (Lat.). Linzen ; Lenticulaire, (Fr. spr. : lanticulair) in den
vorm eener lins • als znw., een aan de
punt met een plaatje in den vorm van
een lins voorzien mes der heelkundigen
tot het wegnemen van splinters in de
openingen bij het trepaneeren ; Lenticuliet, m., linzensteen, kleine versteende
slak = Phaciet ; Lentiferisch, met linsachtige verhoogingen voorzien ; Lentim
form, linsvormig ; Lentigerisch, dat linsvorrmge hulsels draagt.
Lentigines, mrv.(Lat.). Sproeten, zomervlekken ; Lentigineus, met sproeten ;
Lentigo, yr., linsvormige vlek ; Lentigo
leprosa, melaatschachtige uitslag.
Lentiscus, vr. (Lat.). Mastikboom.
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Lentitis, yr. (Lat.-Gr.). Ontsteking der
ooglens = Phacitis.
Lento, (Ital.). Langzaam, bedaard; Lento
assai en Lento di molto, zeer langzaam.
Lentor, m. (Lat.). Taaiheid, kleverigheid ; Lentor cordis, het langzame werken van het hart.
Lentulus, m. (Lat.). De langzame, trage.
Leo, m. (Lat.). Leeuw ; als naam de
Koene; dertien pausen hebben dien naam
gedragen waarvan de voornaamste zijn :
Leo I de Groote (440-461) die den
terugtocht van Attila wist te bewerken ;
Leo III (796-816) die Karel den Groote
in 80o tot keizer uitriep ; Leo IX (1049—
1054) onder wien de afscheiding der
Grieksche kerk haar beslag kreeg; Leo X
( Jan van Medicis) (1513-1521), bewonderaar van de meesterstukken der oudheid,
beschermer van kunsten en wetenschappen, onder zijn regeering trad Luther als
hervormer op ; Leo XIII (1878-1904).
Leodegar, m., Leodegard, vr. (Oudduitsch). Beschermer, beschermster van
het yolk.
Leonard, m. (Oudduitsch). Sterk als een
leeuw, de moedige.
Leonard de Vinci. Beroemd Florentijnsch schilder en beeldhouwer (1452—
1519), vriend van koning Frans I van
Frankrijk.
Leondale, y r. Turksche munt.
Leonesas. Beste Spaansche wol uit
Leon.
Leonifer, m. Drager van het Roomsche
kerkvaandel.
Leonina, yr. Gouden munt van 42/8
scudi die onder paus Leo XII te Rome
geslagen is ; Leonijnsche stad, y r., gedeelte van Rome tusschen den Tiber
en het Vaticaan zoo genoemd naar paus
Leo IV; Leonijnsche verzen, hexameters
die in de caesuur en aan het einde op
elkander rijmen.
Leonisch. Waarschijnlijk van den naam
der stad Lyon afgeleid. Onecht, valsch
(vooral van goud, zilver en adel) ; Leonisten, mrv., aanhangers van Petrus
Waldus uit Lyon, Waldenzen.
Leonora = Eleonore.
Leontiasis, y r. (Gr.). Tuberculeuse ele-

phantiasis in het aangezicht.
Leontine, vr., Leontinus, m. Degene
die zoo sterk is als een leeuw.
Leontodon, o. Leeuwentand (plantensoort uit de familie der Composita).
Leontopodisch, (Gr.). Met bladeren die
er als leeuwenklauwen uitzien.
Leopard, m. (Gr.), (Fr. : leopard; spr.:
ieeopaar). Luipaard, viervoetig verscheurend dier ; afbeelding van dat deer in
het Engelsche wapen.

Leptochroa

Leopold, m. (Oudduitsch). De dappere,
de moedige ; Leopoidsorde, y r., ridderorde
door Leopold I, koning der Belgen, in
1832 ingesteld; Leopolder, Karinthische
en Lotharingsche munt; Lepoldine, vr.,
de dappere ; Leopoldino, Toscaansche
zilveren munt.
Leotia, y r. Soort van paddestoel.
Lepadinae, mrv. (Gr.). Eendmosselen ;
Lepadieten, mrv., versteende eendmosselen.
Lepero, m. (Sp.). Bedelaar en sjouwerman in Mexico, schooier.
Lepidod of Lepidodes, (Gr.). Schub.
vormig ; Lepidolde, vr., schubvormige
naad aan den schedel; Lepidoldes =
Lepidodes; Lepidoliet, m., schubbensteen,
roodachtig blinkende steen ; Lepidoptera,
mrv., klasse der insecten die geheele
gedaanteverwisselingen ondergaan, stofvleugeligen, vlinders, kapellen ; Lepidopterieten, mrv., versteende vlinders, afdrukken van vlinders op steen ; Lepidopterologie, y r., kennis der vlinders ; Lepi*
dosarcoma, o. (Gr.), schubachtige vleeschuitwas ; Lepidosis, (Gr.), schubvormige
uitslag ; Lepidosomisch, met schubben
bedekt ; Lepidotisch, schubbig.
Lepisma, y r. (Gr.). Klein zilverkleurig
insect met borsteligen staart.
Leporello - album, o. Aan elkander
hangende reeks van photographieen die
als een boek opgevouwen kan worden,
zoo genoemd naar Leporello, den knecht
van Don Juan in de opera van dien naam.
Leporiden, mrv. Diersoort waarvan de
haas (lepus) het type is.
Lepra, y r. (Gr.). Melaatschheid, ziekte
die zich kenmerkt door knobbels op de
huid (zie Elephantiasis); -- aegyptiaca,
Egyptische m. ; — alba, witte m. ; —
aleppica, Aleppoziekte ; alphoides, meelkleurige m. ; — capita, uitslag op het
hoofd ; — fungosa, sponsachtige m. ; —
Graecorum, Grieksche in. ; nigricans,
zwartachtige, donkerkleurige m. ; — nodosa, knobbelige uitslag; norvegica,
Noorweegsche boosaardige m.; (Zie
Radesyge) ; — psorica, korstige m. ; —
squamosa, schubbige m. ; — venerea, venerische m. ; — vulgaris, gewone m.;
Lepreus, melaatsch ; Leprosis = Lepra;
Leprosorium, o. (Gr.-Lat.), (Fr. le'proserie),
leprozenhuis, ziekenhuis voor melaatschen.
sepsis, vr. (Gr.). Het nemen; aanneming ; aanval eener ziekte.
Lepta. Grieksche koperen munt =
centime.
Leptacauthisch. Met fijne doormen;
Leptanthisch, met fijne kleine bloemen.
Leptochroa, Leptochroos, y r. (Gr.).
Dun vlies ; Leptographisch, fin of klein

Lepyrion
geschreven; Leptologle, yr., spitsvondigheid, haarklooverij ; Leptologisch, spitsvondig ; Leptoloog, m., haarkloover, spitsvondige ; Leptomerle, yr., het bestaan
nit fijne deeltjes ; Leptophonle, yr., fijnheid van stem ; Leptophyllisch, met
dunne bladeren ; Leptotrichie, yr., dunheid van haar ; Leptotrichus, m. en
Leptothrix, yr., dunharige ; Leptuntica
of Leptyntica, mrv., verdunnende middelen ; Leptyntisch, verdunnend ; Leptysme, o., het mager worden, de vermagering.
Lepyrion, Lepyrium, o. (Gr.). Vliesje ;
dunne eierschaal ; Lepyron, vlies, schaal.
Lerema, o., Lefts's, yr., Leros, m.
(Gr.). Gewauwel, geklets, kinderpraat,
zottekiap, het kindsch worden.
Lernaea, mrv. (Gr.). Geheime eeredienst van Demeter (Ceres) te Lerna ;
Lernaeische slang = Hydra van Lerna.
Le roi rIgne et ne gouverne pas,
(Fr. ; spr. : le roa rainje ee ne ghoevern
pa). De koning (nl. de constitutioneele)
staat aan het hoofd der regeering maar
voert geen daden van bestuur uit, omdat
hij onschendbaar moet blijven en niet
verantwoordelijk is (gezegde van Tilers).
Le roi est snort, vive le roi I (Fr. ;
spr. : le roa ee moor, vieve le roa). De
koning is dood, leve de koning (uitroep
bij den dood van een koning van Frankrijk om aan te duiden, dat de troonsopvolger onmiddellijk de plaats van den
overleden koning innam en de troon dus
niet ledig stond).
Leros. Zie Lerema.
Lesblsch. Wat het Grieksche eiland
Lesbos betreft; Lesbische liefde, yr.,
tegennatuurlijke ontucht die vrouwen met
elkander bedrijven. Zie Tribadisme en
Aselgotripsie.
Lesche, yr. (Gr.). Plaats van bijeenkomst ; beraadslaging.
Lesgis, mrv. Turksche lichte cavalerie
voor den dienst op de grenzen.
Lesine. Zie Lisene.
Lesine en Lesinerie, vr. (Fr.). Vrekkigheid ; Lesineeren, uitzuinigen, beknibbelen.
Lessus, m. (Lat.). Klaag- of treurzang.
Lest, m. (Fr.), (Eng.) ballast, (D.) Ballast, (Ital.) zavorra, (Sp.) lastre. Ballast ;
Lester (Fr.), (Eng.) to ballast, (D.) mit

Ballast versehen, (Ital.) proovedere di zavorra, (Sp.) lastrar, ballasten.
Leste, (Fr.), Lesto, (Ital.). Vlug, los,
handig, rap, schuin.
Le style c'est l'homme, (Fr.; spr.: le
stiel see lom). De stip is de mensch, d. i.
de wijze van schrijven, de schrijftrant is
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een kenmerk van het karakter van den
schrijver.
Letaal, (Lat.). Doodelijk (van wonders;
ziekten) ; Letaliteit, o., doodelijkheid.
L'Etat c'est moi, (Fr. ; spr. : leeta see
moa). De staat ben ik ; grondstelling van
een alleenheerscher (gezegde van den
Franschen koning Lodewijk XIV).
Le Tellier (1643-1719). Laatste biechtvader van Lodewijk XIV.
Lethaelsch. Wat de Lethe betreft,
vergetelheid veroorzakend.
Lethargie, vr. (Gr.). Slaapziekte ; schijndood ; dofheid ; Lethargisch, slaapzuchtig.
Lethe, yr. (Gr). Rivier der onderwereld
(Hades) waaruit de schimmen der afgestorvenen drinken moesten om hun vroeger Leven te vergeten ; Lethognomiek,
yr., de kunst van vergeten, aanleiding
om te vergeten.
Lethrus cephalotes, m. (Gr.). Kever
die op den mestkever lijkt en druivensnijder genoemd wordt, omdat hij de
knoppen en de jonge spruiten van den
wijnstok afknaagt.
Leto, vr. (Gr.). Zie Latona.
Lettera di cambio. Zie Cambiale.
Letter of license, (Eng. ; spr. ; leisens).
Schriftelijk bewijs van uitstel aan een
schuldenaar ; Letter of introduction
(Eng.; spr.: introduksjun),aanbevelingsbrief.
Lettiga, yr. (Ital.). Draagbaar.
Lettische taal, yr. Taal der Letten,
een Indogermaansche volksstam in de
Russische Oostzeeprovincien vooral in
Lijfland.
Lettre, yr. (Fr.). Letter ; brief ; Aprês
La lettre, kopergravure waarop het onderschrift volledig geplaatst is ;• Avant
la lettre, eerste afdruk eener kopergravure waarop het onderschrift nog niet
aangebracht is ; Avec la lettre grise,
kopergravure waarop het onderschrift
nog niet volledig aangebracht is ; Lettre
circulaire (z. a.) ; d'affaires, brief over
zaken; — d'avis, adviesbrief ; — de cachet,
brief voorzien van het particulier zegel
des konings van Frankrijk, waardoor aan
den gouverneur eener staatsgevangenis
werd bevolen een in dien brief genoemden
persoon te laten oplichten en gevangen
te houden zonder opgave van de reden
dezer gevangenneming en van den duur
der gevangenschap ; de lettre de cachet
was dus een gemakkelijk middel voor
den koning en zijn ministers om personen,
die hun onaangenaam waren, onschadelijk
te maken en achter slot en grendel te
brengen; tengevolge eener lettre de cachet,
heeft Latude (1725 – i8o5) vierendertig
jaar in de Bastille (z. a.) doorgebracht,
omdat hij aan Madame de Pompadour

Leuc(o)
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een schoonheidsmiddel had geleverd dat
niet aan zijn doel beantwoordde ; — de
change, wisselbrief ; — de criance, geloofsbrief; — de grosse, bodemerijbrief; — de
marque, kaperbrief ; -- de re'pit, brief
waardoor uitstel verleend wordt; — de
recommandation, aanbevelingsbrief ; — de
voiture, vrachtbrief, (Eng.) carriage-note,
(D.) Frachtbrief, (Ital.) lettera di vettura,
(Sp.) carta de acarreo; — patente, open
koninklijk bevel; — recommandie of
chargie, (Eng.) registered letter, (D.) Einschreibbrief, (Ital.) lettera raccomandata,
(Sp.) carta certificada, aangeteekende brief;
Lettres, mrv., letteren, letterkunde.
Leuc(o), (Gr.). Voorvoegsel dat wit beteekent.
Leucacanth, y r. (Gr.). Witte hagedoorn;
Leucacanthisch, met witte doornen bezet;
Leucantherisch, met witte stuifmeelkolfjes; Leucangitis, vr. (Gr.), ontsteking
der lymphavaten.
Leucadendron. (Gr.). Witte boom ; —
argenteum, zilverboom.
Leucadische sprong, m. Sprong van
de rots Leucate, thans kaap Ducato op
het Ionische eiland Leucas, thans Santa
Maura, in zee; naar men zegt zou de
Grieksche dichteres Sappho in een vlaag
van wanhoop zich van deze rots in zee
gestort hebben ; thans wordt deze uitdrukking gebruikt van ongelukkige geliefden die in zee sprongen.
Leucaethiopie, y r. (Gr.). Wit voorkomen, toestand van den Leucaethiops.
Zie Albino.
Leuce, y r. (Gr.). Witte melaatschheid.
Leuchaemie, y r. (Gr.). Witbloedigheid.
Leuciet, m. (Gr.). Witte of vulkanische
granaat.
Leucine, y r. Bestanddeel van het
weefsel der longen en van het bloed.
Leucitaphoor, o. Soort hoornblende
die uit augiet, lauciet en magneetijzer
bestaat.
Leucitis, vr. (Gr.). Ontsteking van het
oogwit.
Leucoblepharon, o. (Gr.). Wit ooglid.
Leucocarpisch. (Gr.). Met witte vruchten.
Leucocephalisch. (Gr.). Met een wit
hoof d.
Leucocyten, mrv. Witte bloedlichaampjes.
Leucocytose, y r. Overmatige vermeerdering der witte bloedlichaampjes.
Leucographie, y r. Beschrijving der
albinos.
Leucographiet, o. Soort van krijt of
witten steen die gemakkelijk in het water
oplost en dien de bleekers gebruiken om
glans aan het linnengoed te geven.0

Leutnant
Leucoliet, m. (Gr.). Witte steen.
Leucoma, o. (Gr.). Witte vlek op het
hoornvlies; Leucomateus, daaraan lijdend.
Leucomorie, y r. (Gr.). Onrustige zwaar-

moedigheid, waarin de lijder de eenzaamheid zoekt.
Leucopathie, yr. (Gr.). Zie Albinisme.
Leucophlegmasie, y r. (Gr.). Zie Anasarca ; Leucophlegmatisch, daaraan
lijdend ; Leucoplegmatica palpebrarum,
(Gr.-Lat.), wit waterig gezwel aan de
oogleden.
Leucophobie, vr. (Gr.). Afkeer van
de witte kleur.
Leucopode. (Gr.). Witvoetig.
Leucorrhodon, o. (Gr.). Witte roos.
Leucorrhoee, y r. Witte vloed bij vrouwen, druiper bij vrouwen ; Leucorrhoea
cancrosa (Gr.-Lat.), kanker in de baarmoeder ; — externa, uitwendige witte vloed;
fungosa, zwamachtige witte vloed;
gangraenosa, koudvuur in de scheede;
— infarctuosa, witte vloed die door verstopping ontstaat ; — inflammatoria =
Elytritis ; insons, onschadelijke witte
vl. ; — intestini recti, witte vl. uit den
endeldarm ; libidinosa, de door wellust
ontstaande witte vl. ; — menstrualis, de
met de maandelijksche zuivering gepaard
gaande witte vl.; neonatorum, onschadelijke witte vl, bij pasgeborenen, slijmafgang ; — polyposa, de door een poliep
in de baarmoeder ontstane witte vl.; —
puerperarum, witte vi. der kraamvrouwen;
— purulenta, ettervloed uit de scheede;
— sarcornatica, de door een vleezigen
uitwas ontstane witte vl.; — scrofulosa,
de door klieren ontstane witte vl.;
nadruiper bij vrouwen ; —secundari,
seminalis, zaadvloed; — steatomatosa,
de door een vetgezwel ontstane witte vl.,
— ulcerosa = — purulenta; — venerea,
druiper der vrouwen ; verminosa, de
door wormen of maden in den endeldarm
ontstane witte vl. ; — virorum, witte vl.
der mannen, druiper.
Leucosis, y r. (Gr.). Het witmaken, wit
worden ; vorming van een leucoma.
Leudes, mrv. (Middelduitsch Liute).
Metgezellen der Merovingische koningen ;
Leudesamium, o., eed van trouw door
den leenman afgelegd; Leudum, o., leenplicht.
Leuteraat, o. Rechtsmiddel waardoor
een partij die door een vonnis bezwaard
is haar proces voor de tweede maal aan
een onderzoek en een beslissing in dezelfde
instantie onderwerpt; Leuteratie, vr.,
nadere uiteenzetting van een rechtsgeding
Leutereeren, nader onderzoek een
proces trachten te verkrijgen.
Leutnant, m. (D.). Zie Lieutenant.

Levain
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vain, m. (Fr.; spr.: levein). Zuurdeeg.
vana, y r. In de godenleer der Ro-

en de godin onder wier bescherming
)asgeboren kinderen stonden ; titel
- verhandeling van Jean Paul over
?voeding der kinderen.
vant, y r. (Fr.). Het morgenland, land
de zon opgaat, de westkust van
langs de Middellandsche Zee; Leers, mrv., hevige westenwinden op
ust van Syria ; Levantine, vr., effen
n stof uit de Levant; Levantinos,
, Spaansche schepen die op de Levant
1; Levantisch, oostelijk ; Levanle asch, in Syrie bereide asch ; Leische koffie, y r., Arabische koffie;
Lntiscos = Levantinos ; Levantqn,

n Egypte geboren afstammeling van
peanen.
vatie, y r. (Lat.). Het opheffen der
bij het maatslaan ; Levator, m., opnde spier ; Levator palpebrae su)ris, opheffende spier van het bovend ; Levatorium, o., heelkundig hef:tuig.
vee, y r. (Fr.), (Eng.) collection of letters,
Briefabholung aus dem Briefkasten,
) levata, (Sp.) recogida. Lichting der
renbus ; het ophalen van het scherm
m schouwburg ; opraping, inzameling,
g (van belasting) ; werving, lichting
troepen ; het opkomen van zaad ; dam,
slag in het kaartspel, trek ; Levee
Hasse, het to wapen snellen van het
ele y olk, algemeene volkswapening.
'y ellers, mrv. (Eng). Gelijkmakers,
i die omstreeks 1647 in Engeland
:ond.
ver, m. (Fr. ; spr.: levee). Het opstaan ;
;en-receptie ten hove ; Petit lever,
tie die alleen door enkele begunlen werd bijgewoond in . het slaap-ek van den koning van Frankrijk
ra de koning gebeden had ; Grand
r, dezelfde receptie nadat de koning
and en geschoren was, maar in een
✓ vertrek en waarop veel meer hoven verschenen ; Lever, het opgaan van
ellichamen, het oplichten der pooten ;
1phalen van het scherm in den schouw; het doen van opmetingen ; het open van een protest; Lever de rideau
: ridoo), tooneelstukje in een bedrijf
-mede de voorstelling begint; Levert, m., het opheffen der hostie gedue de mis.
;vi, m. (Hebr.). De aanhankelijke, de
Are ; Leviet, m., afstammeling van
, lid van den stam Levi, priester bij
sraelieten.
;viathan, m. (Hebr.). Dier waarvan
ke is in het boek Job XL, 2o, en
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azava-Liac

waarmede of een walvisch of een krokodil
Of een reuzenslang bedoeld wordt; naam
van een groot zeeschip.
Levigatie, y r. (Lat.). Het tot poeder
wrijven ; Levigator, m., soort van scheermes ; Levigeeren, tot poeder wrijven.
Levir, m. (Lat.). Broeder van den man ;
Leviraatshuwelijk, o., volgens de
Mozaische wet huwelijk met de weduwe
van een kinderloos gestorven broeder.
Levirostres, ntry. (Lat.). Vogels met
lichte snavels.
Levisilex, m. Drijfsteen.
Levis notae macula, y r. (Lat.). Geringe
schandvlek ; het in een kwaden reuk staan.
Levite, y r. (Fr.). Zie Leviet ; jas of
japon die op de kleeding der levieten
gelijkt.
Leviter, (Lat.). Licht, niet zwaar.
Leviticus, m. Het derde boek van
Mozes, zoo genoemd omdat het de wetten
voor de levieten en de verordeningen op
de offeranden bevat; iemand de levieten
lezen, iemand een berisping geven ;
Levitonarium, o., monnikspij zonder
mouwen.
Levrette, y r. (Fr.). Vrouwelijke hazewindhond ; Levrier, m. (Fr. ; spr.: leevriee),
hazewindhond.
Lewant. Turksche marinier.
Lewis, m. (Eng. ; spr. : loewis). Lodewijk.
Lex, y r. (Lat.). Wet, voorschrift, verordening (Zie Agrarisch) ; — abrogata,
afgeschafte wet; — et regio, wet en
landstreek; — forensis, wet op de veiligheid, gemeentelijke verordening ; —fundamentalis, grondwet.
Lexiarchen, mrv. (Gr.). Atheensche
overheidspersonen die er voor zorgden
dat de jonge kiesgerechtigde burgers ingeschreven werden op de lijst der burgers (Lexiarchicon).
Lexica, mrv. (Gr.). Woordenboeken;
Lexicalien, mrv., zaken die betrekking
hebben op of behooren tot een woordenboek ; Lexicalisch, aan een woordenboek
eigen, daarop betrekking hebbende, in
den vorm van een woordenboek ; Lexicograaf, m., schrijver van woordenboeken ; Lexicographie, vr., het schrijven
van woordenboeken ; Lexicologie, yr.,
woordenkennis, gedeelte der spraakleer
dat handelt over de afleiding en de beteekenis der woorden en over alles wat
tot de vervaardiging van een woordenboek noodig is ; Lexicoloog, m., woordenkenner ; Lexicon, o., woordenboek;
Lexidion, o., woordje, beknopt woordenboek ; Lexigraphie, y r., spelling der
woorden.
Lex inertiae, y r. (Lat.). Wet der traagheid. Zie Inertie.

Lexipharmacisch
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Lexipharmacisch. Dat tot tegengif
dient.
Lexipyreta, mrv. (Gr.). Koortswerende
middelen ; Lexipyreton, o., of Lexipyretos, m., zulk een middel.
Lexis, yr. (Gr.). Het verminderen, het
ophouden van ziekten.
Lex moralis, yr (Lat.). Zedewet; —
municifialis, stedelijke verordening; —
naturae, natuurwet; — oblivionis = Amnestle; — obsoleta, verouderde wet ; —
fiermissiva, wet waarbij iets toegestaan
wordt; Lex posterior derogat priori,
een latere wet heft een vroegere op ; —
praeceptiva, gebiedende wet; — statuaria
= municipalis; — sumtaria, wet op de
weelde, wet die regels stelt voor de sommen die aan kleeding, aan sieraden, aan
feestmalen besteed mogen worden ; —
vestiaria, verordening op de kleeding.
Ley, yr. (Sp.). Wet.
1. g. Verkorting van Livre gros =
pond vlaamsch.
L' Hombre, m. (Sp. hombre, man).
Kaartspel voor drie personen.
L. H. A. = Lord High Admiral, grootadmiraal ; L. H. C. = Lord High Chancellor, grootkanselier ; L. H. T. = Lord
High Treasurer, grootschatmeester.
Li. Chemisch teeken voor Lithium.
Liaison, yr. (Fr.; spr.: lieeezon). Vereeniging, verbinding, samenvoeging ; bindmiddel; verbindingsboogje, verbindingsstreepje ; omgang, verbintenis ; liefdesbetrekking.
Diane, yr. (Fr.). Klimplant, slingerplant.
Liang, m. Chineesche pasmunt.
Liard, m. (Fr. ; spr.: lieaar). Koperen
munt ter waarde van 1/4 sou, ongeveer
V, cent ; Il n'a pas un Bard, hij bezit
geen rooden duit ; Liardeeren, op een
halven cent doodblijven ; Liardeur, m.,
gortenteller.
Lias = Leias.
Liasse, yr. (Fr.). Lias, bundel aaneengeregen papieren (brieven, quitanties, enz.).
Liataga. Huid van het vliegend eekhorentje.
Liatico. Geelachtige malvezij.
Lib. Verkorting van Liber.
4ibament, o. (Lat.). Plengoffer, offerande.
Libanomant, m. (Gr.). Waarzegger uit
den rook der offers ; Libanomantie, yr.,
waarzeggerij uit Bien rook.
Libatie, yr. (Lat.). Drankoffer, wijn die
gestort of geplengd werd ter eere eener
godheid; faire d'amples libations, (Fr.)
duchtig pooien.
Libel, (Eng.; spr.: leibul). Smaadschrift.
Libel, o. (Lat. libellus). Boekje; smeek-,
klaag- of schotschrift ; Libellant en Li-

Liberia

bellist, m., schrijver van schot- of
aingadschriften.
Labelle, yr. (Lat.). Waterbalans ; Li.
belleeren, met die balans wegen.
Ubelleeren. In de voorgeschreven
vormen inkleeden, opstellen ; Libelli
oblatio, yr., het schriftelijk indienen eener
klacht.
Libellulen, mrv. Waterjuffers, glazenmakers, insecten met vier netvormige
vleugels; Libelluloidisch, wat op zulk
een insect gelijkt.
Libellus diffamatorius of famosus,
m. (Lat.). Smaadschrift. Zie Paskwil.
Libenter, (Lat.). Gaarne, met genoegen.
Liber, m. (Lat.) (mrv. Libri). Bast,
boomschors ; geschrift, boek.
Liber, m. (Lat.). Vrije, bevrijder; bijnaam van Bacchus (als bevrijder van
zorg en kommer).
Libera yr. (Lat.). Bijnaam van Persephone of Proserpina; gebed dat de Catholieke priester voor de dooden doet en
dat met het woord libera (verlos) begint.
Liberaal, (Lat.). Vrijzinnig ; vrijgevig,
mild ; onbevangen ; Liberate partij, yr.,
vrijzinnige partij (deze naam dagteekent
uit het begin der i9de eeuw) ; Liberates
artes, mrv., de vrije kunsten; Liberalien,
mrv., feesten ter eere van Bacchus,
die in Maart gevierd werden en niet
verward moeten worden met de Bacchanalien (z. a.); Liberalis, m., de milde;
Liberalisme, o., vrijzinnigheid ; LiberaIistisch, eenzijdig liberaal; Liberaliteit,
yr., vrijgevigheid, mildheid ; Liberalium
artium magister, meester in de vrije
kunsten ; Liberamente, (Ital.), ongedwongen, los.
Liberaat, yr. (Lat). De bevrijde ; Liberatie, yr., bevrijding, vrijmaking, yrijstelling, ontheffing, delging van schuld ;
Liberator, m., bevrijder ; Liberatorium,
o. = Absolutorium ; Liberatus, m. de
bevrijde.
Liberi, mrv. (Lat.). Kinderen ; — illegitimi, onechte kinderen ; — legitimi,
wettige kinderen ; — per subsequens matrimonium legitimati, kinderen die bij de
voltrekking van het huwelijk gewettigd
zijn.
Liberia, yr. (Lat.). Vrije negerrepubliek
op de kust van Guinea die in 1822 door
vrijgelaten Noordamerikaansche slaven
gesticht is ; Libereeren, bevrijden, vrijmaken, vrijstellen, ontheffen, delgen ; Liberta, yr., de bevrijde ; Libertador, m.
(Sp.), bevrijder, eeretitel van Bolivar
(1783-183o), een Zuidamerikaanschen
staatsman, die in 1819 Venezuela en
Nieuw-Granada van de Spaansche heerschappij verloste en in 1824 de republiek

Libertin

Bolivia stichtte ; Libertaire, (Fr.), alien
dwang verafschuwend, als znw. = Anarchist; Libertas, vr. (Lat.), vrijheid ;
Libertatis primitiae, mrv., eerstelingen
der vrijheid, opschrift in den gevel van
bet stadhuis te Brielle ter herinnering
aan de inneming van Brielle door de
Watergeuzen op 1 April 1572 en aan de
bevrijding dier stad van de Franschen op
I December 1813 ; Liberte, vr. (Fr.),
vrijheid ; Libertó, Egan* Fraternite,
vrijheid, gelijkheid en broederschap (zinspreuk of leuze der Fransche republiek) ;
Liberticide, (Fr.), vrijheidmoordend.
Libertin, (Fr. ; spr. : liebertein). Losbandig, ongebonden, teugelloos, liederlijk ; als
znw. lichtmis, losbol ; Libertinage, m.,
losbandigheid, liederlijkheid ; Libertineeren, een ongebonden leven leiden, uitgelaten zijn ; Libertinisme, o. overdreven
zucht naar vrijheid, bandeloosheid.
Libertinus, Libertus, m. (Lat.). Vrijgelatene.
Libertijnen, mrv. (Lat.). Vrijgelaten
Joodsche slaven die naar Jeruzalem teruggekeerd waren (Zie Handelingen der
Apostelen VI, 9) ; scheldnaam dien de
orthodoxe Calvinisten in de 17 de eeuw
gaven aan de vrijzinnigen.
Liberum arbitrium, o. (Lat.). Vrije wil.
Liberum veto, o. Recht dat elk lid
van den Poolschen landdag had om een
besluit tegen te houden.
Libet, (Lat.). Het belieft.
Libetheniet = Olijfmalachiet.
Libidibia. Plantensoort uit de familie

der Papilionaceen.
Libidinist, m. Wellusteling; Libidineus, wellustig, geil, ontuchtig ; Libidinositeit, y r., wellustigheid.
Libitina, y r. (Lat.). Bij de Romeinen
de godin der lijken ; bijnaam van Proserpina of Venus; Libitinarier, m., lijkdienaar, priester van Libitina.
Libitum. Zie Ad Libitum.
Libongos, (Sp.). Grove Engelsche wollen
stof.
Libonotos, m. (Gr.). Zuidzuidwestenwind.
Libra, y r. (Lat.). Weegschaal; naam
van een sterrenbeeld in den Dierenriem
(herfstnachtevening); Romeinsch gewicht
= ongeveer 3/, pond; Libra argent',
Romeinsche rekenmunt = loo denarien.
Zie Denarius.
Ubraire, in. (Fr.), (Eng.) bookseller, (D.)
Buchhandler, (Ital.) libraio, (Sp.) librero.
Boekhandelaar ; — editeur, uitgever ;
4ibrairie (Fr.), (Eng.) booktrade,bookseller's
shop, (a) Buchhandel, Buchhandlung, (Ital.)
libreria, (Sp.) libreria, boekhandel, boekwinkel.
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Licentia
Libramen, o. (Lat.). Spankracht.
Libramentum, o. (Lat.). Evenwicht ;

horizontaal viak.
Librarie, vr. (Lat.). Boekverzameling;
boekhandel, boekwinkel; Librarius, m.
(Lat.), schrijver van boeken, boekhandelaar.
Library, (Eng. ; spr.: leibrerie). Bibliotheek, boekerij; Librarian, in. (spr. :
leibreerjun), bibliothecaris.
Libratie, y r. (Lat.). Regelmatige schommeling van een slinger of een aan een
koord hangend stuk lood ; schijnbare
schommeling der maan om haar as waardoor sommige bij den rand gelegen deelen
van dit hemellichaam nu eens zichtbaar
dan weder onzichtbaar zijn (dit verschijnsel werd in 1637 door Galilei ontdekt).
Libretas, mrv. (Sp.) Linnen dat als
een boek opgevouwen is.
Librettist, m. Schrijver van een Libretto, m. (Ital.), tekst eener opera.
Libri feudorum, mrv. (Lat.). Longobardische verzameling van oorkonden over
het leenrecht ; — poenitentiales, Catholiek
kerkboek dat over biecht, boetedoening
en aflaat handelt; — terribiles, vreeselijke
boeken, het 47e en 48e boek der Pandecten, en boek 9 van den Codex Justinianus die het lijfstraffelijk recht bevatten.
Libro, m. (Ital.), (Fr.) livre, (Eng.) book,
(D.) Buch, (Sp.) libro. Boek ; — d'oro,
guldenboek, lijst der adellijke geslachten
in de voormalige Italiaansche republieken.
Libs, m. (Lat.). Westzuidwestenwind
die uit Libye komt.
Libum, m. (Lat.). Offerkoek.
Libussa, y r. Fabelachtige koningin van
Boheme die, naar men zegt, de stad
Praag gesticht heeft.
Libye. Naam dien de ouden gaven
aan een gedeelte van Afrika dat ten
westen van Egypte ligt; Libysche woestijn, deel der Sahara ten oosten van
Fezzan.
Lic. Verkorting van Licent of Licentiaat.
Liceat, (Lat.). Het zij vergund ; als

znw., vergunning.
Licence, y r. (Fr.). Verlof ; vergunning
voor den verkoop van sterken drank ;
candidaatsexamen; ongebondenheid; losbandigheid ; — poitique, dichterlijke vrijheid; Licencie, m., (spr.: liesansiee), candidaat ; Licencieus, losbandig, uitspattend ;
Licencieeren, afdanken, ontslaan, vergunnen.
License, (Eng.; spr.: leisens). Vergunning.
Licent, m. (Lat.). Belasting op koopwaren.
Licentia, y r. (Lat.). Vergunning, verlof,

Lichen
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begunstiging ; — concionandi, bevoegdheid
om te prediken ; — docendi, bevoegdheid
om onderwijs of college te geven ; —
maritalis, verlof om te huwen; — poetica,
dichterlijke vrijheid; Licentiaat, m., candidaat (universitaire graad); Licet, (Lat.),
het is veroorloofd of toegestaan ; Licet,
m., verlof, vergunning; Lizenzzwang, m.
(D.), verplichting van den octrooihouder
om tegen een schadeloosstelling aan anderen de toepassing zijner uitvinding toe
te staan.
Lichen, m. (Gr.). Korstmos ; ontsteking
der hued die zich kenmerkt door een
roodachtigen uitslag vergezeld van jeukte ;
Lichenes, mrv., korstmossen ; Lichen
islandicus, IJslandsch mos; Licheniform,
mosachtig ; Licheniet, m., steen met
afdruksels van mossen ; Lichenivorisch,
zich met mos voedend ; Lichen roccellae,
lakmoes ; Lichen saxatilis, steenmos.
Licita, mrv. (Lat.). Geoorloofde dingen;
het bieden op verkoopingen, (Fr.) offre,
(Eng.) bid, tender, (D.) Angebot, (Ital.)
oferta, (Sp.) oferta; Licitando, langs den
weg van het bieden ; Licitant, m. (Fr.)
enchirisseur, (Eng.) bidder, (D.) Bieter,
(Ital.) offerente, (Sp.) postor, bieder; Lidtatie, yr., veiling van een onverdeeld
goed onder de medeeigenaars daarvan
waarbij vreemden kunnen toegelaten
worden ; Liciteeren, (Fr.) offrir, faire une
enchere, (Eng.) to bid, (D.) bieten, (Ital.)
offrire, (Sp.) ofrecer, bieden, een bod
doen ; Licito modo. op geoorloofde wijze;
Licitum, o., iets dat toegestaan kan
worden, bod bij verkoopingen.
Lictor, m. (Lat.). Bijldrager, naam van
twaalf personen in het Rome der oudheid, die voor de consuls en voor den
dictator uit liepen om den weg voor hen
open te houden ; de lictoren droegen bijlen
die in bundels roeden gewikkeld waren,
aarmede zij de kwaadwilligen ranselden
hun het hoofd afsloegen; de consul
had twaalf lictoren, de dictator vier en
twintig.
Liddy, yr. (Eng.) = Adelheid.
Lidi, mrv. In de middeleeuwen personen
die tusschen de vrije mannen en de
hoorigen in stonden.
Lido, m. (Ital.). Oever, strand; smalle
strook lands tusschen de lagunen in
Venetic.
Lieferant, m. (D.), (Fr.) fournisseur,
(Eng.) supplier, (Ital.) fornitore, (Sp.)
proveedor. Leverancier,
Lien-chuang-Hui. Geheim verbond in
China.
Lienaal, (Lat.). Wat de milt betreft ;
Lienitis, yr., ontsteking der milt.
Lienteria simulata, (Gr.-Lat.). Schijn.
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Lignum

bare diarrhee ; — spuria, onechte diarrhee ;
Lienterie, yr., buikloop waarbij de spijzen

half verteerd afvloeien.
Liese, yr. (D.). Blaaspijp aan een blaasbalg in smederijen.
Uespfund, o. (D.). Verbastering van
Livesche pund, Lijflandsch pond.
Lieue, yr. (Fr.; spr. : li eu) . Een uur
gaans.
Lieutenant, m. (Fr.). Luitenant; plaatsvervanger ; stedehouder ; — colonel, m.,
luitenant-kolonel ; — general, divisiegeneraal; — .general du royaume, degene die
den koning van Frankrijk verving wanneer deze tengevolge van onvoorziene
omstandigheden als gevangenschap, enz.
zelf niet regeeren kon (zoo regeerde de
hertog van Mayenne in den tijd die verliep tusschen den dood van Hendrik III
en de erkenning van Hendrik IV, de
hertog van Orleans in de dagen die verliepen tusschen de abdicatie van Karel X
en zijn benoeming tot koning der
Franschen onder den naam van Lodewijk
Filips) ; Lieutenant general de police,
m. het hoofd der Parijsche politie voor
1789, thans prefet de police ; Lieutenant
de vaisseau, m., luitenant ter zee le klasse.
LiEvriet. Een soort ijzererts.
Lifat. Volkswapening in Turkije.
Lift, yr. (Eng.). Zie Ascenseur.
Liga, yr. (Sp. en Ital.). Verbond.
Ligament, Ligamentum, o. (Lat.).
Vezelige band ; band die de deelen eener
schelp verbindt ; Ligamenta accessoria,
mrv., hulpbanden; — articularia, gewrichtsbanden, — costarum, banden der ribben;
— laryngis, banden van het strottenhoofd ;
— ossium, banden der beenderen ; —
pulmonum, banden der longen; — viscerum
abdominis, banden der ingewanden in het
onderlijf ; Ligatie, yr., heelkundig verband.
Ligato of Legato, (Ital.). Gebonden;
Ligatuur, yr., laatband, het afbinden;
koppelletter ; verbindingsstreep; het verbinden der tonen.
Ligeeren. Zie Legeeren.
Lign. = Lignum, (Lat.). Hout.
Ligna, mrv. (Lat.). Houtsoorten ,• Ugnarisch, het hout betreffend ; Lignatie, yr.,
het houthakken; Lignator, m., houthakker;
Ligneus, houten, houtachtig, houtig.
Ligne, yr. (Fr. ; spr. : lienje). Lijn ; lithe ;
regel; verschansing ; linietroepen.
1/12
Ligniet, o. (Lat.). Bruinkool.
Lignum, o. Hout; — agallochs of
agallochicum (Zie Agallochehout) ; —
aquilariae, adelaarsh. ;• — aspalathi, rozenh.;
— brasilianum, rood Braziliaansch hout;
— campechense, Campecheh., bloedh.; —
cedri, cederh. ; — columbrinum, slangenh.;
— cs;pressi, cypressenh.; — ebeni, ebbenh.;
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—fossile, opgegraven verkoold of versteend
hout; — guajaci of guajacum, guajakh.
of Fransch hout ; — juniperiofjuniperinum,
jeneverboornhout; — lentisci, mastikh. ;
— moluccanum, hout der Molukken; —
nephriticum, nierh., blauw sandelh. ;
—quasie,
kwassieh., bitterh.; — quassiae
jamaicense, kwassieh. van het eiland
Jamaica ; — rhodium, hout van het eiland
Rhodus, rozenh. ; — sanctum = — guajaci;
— santali albi, wit sandelh. , — santali
rubri, rood sandelh. ; — sassafras, sassafrash., venkelh.; — tamarisci, tanariskh.;
— taxi, taxush.; — visci, vogellijmh.,
marentakh. ; — vitae, guajakh.
Ligoriaan = Liguoriaan.
Ligue, y r. (Fr.; spr. : liegh). Zie Liga.

Verbond; de bekendste ligue is die welke
in Frankrijk in 1576 door den hertog van
Guise gesticht werd en die, onder den
schijn van het Catholicisme tegen de
Hugenoten te verdedigen, ten doel had
koning Hendrik III van den Franschen
troon te stooten en den hertog van Guise
er op te plaatsen; door bet Calvinisme
of te zweren maakte koning Hendrik IV
een einde aan dit verbond dat zich reeds
zeer gehaat had gemaakt door zijn bondgenootschap met Spanje (Zie Menippee),
verder zijn bekend : de ligue d' Augsbourg,
verbond in 1686 tusschen Oostenrijk,
Duitschland en Zweden gesloten tegen
Lodewijk XIV; de ligue du Bien public,
verbond voor het algemeen welzijn in
1465 tegen Lodewijk XI van Frankrijk;
de Catholieke ligue in Duitschland in 1609
ter bestrijding der Protestantsche Unie;
de ligue de Cambrai (Kamerijk) in 15°8
gesloten tusschen paus Julius II, keizer
Maximiliaan van Duitschland, koning Lodewijk XII van Frankrijk en Ferdinand
van Arragon tegen Venetic; Ligueur,
m., lid der Catholieke ligue in Frankrijk.
Liguoriaan, m. Lid der Vereeniging
van den Allerheiligsten Verlosser, die door
den Napolitaan Alfonso Liguori gesticht
en door paus Benedictus XIV erkend is.
Zie Redemptorist.
Ligula, y r. (Lat.). Kleine tong ; lepel,
lepelvol ; kleine degen ; eind van een hef boom dat onder den last gelegd wordt;
Ligulatus, tongvormig ; Liguliferisch,
van tongetjes voorzien.
Liguren, mrv. Een der volken die in
het zuidoosten van Gallic en in Lombardije
gewoond hebben ; Ligurie, Italiaansche
provincie ; Ugurische republiek, vr.,
republiek die in 1797 met Genua tot
hoofdstad gesticht en in 1805 met Frankrijk vereenigd werd.
Liguster = Schwarmer, m. (D.). Een
der fraaiste en grootste Duitsche vlin-

Limbaat

ders wier rups de staarthoornrups is.
Likeur, y r. Alcoholische drank waaraan een aangename zoete smaak wordt
gegeven. Zie Liquor.
Likhlye Scherife, m. (Arab.). Heilige
baard van den profeet.
Liktraa, y r. Melaatschheid of venerische ziekte op I Jsland.
Lila. Zie Lilas.
Lilac, m. (Sp.). Spaansche of Turksche
vlier ; Lilacine, vr., kristalliseerbare bittere stof die uit de bladeren en onrijpe
vruchten dezer plant getrokken wordt.
Lilas, m. (Fr.; spr. : lila). Sering ; als
bnv. lilakleurig, roodachtig lichtblauw,
paars.
Uli, y r. (Sp.). Verkorting van Elisabeth.
Liliaceen, mrv. Plantenfamilie waarvan
de lelie het type is.
Lilith, y r. (Hebr.). De nachtelijke, moeder van booze geesten, nachtspook.
Lilla, Lilli, Lill. Afkorting van Carolina
of Julie.
Lillaliet. Zie Lepidoliet.
Lilliput. Denkbeeldig land waar Gulliver na schipbreuk geleden te hebben
aanlandde ; Gulliver is de held van een
satiriek verhaal van den Engelschen
schrijver Swift dat tot titel heeft Gulliver's
m., bewoner van
reizen ; Lilliputter
,
Lilliput, zeer kleine man van de lengte
van een vinger of zes Engelsche duimen ;
Lilliputlaansch, zeer klein, bekrompen,
kleingeestig.
Lima, o. Rood hout uit Middel-Amerika,
dat ook Costaricahout heet.
Lima, y r. (Lat.). Vijl. Zie Limatie.
Limacographie, vr. (Gr.). Beschrijving
der slakken ; Limacologie, y r., kennis of
leer der slakk en ; Limacon, m. (Fr.; spr.:
liemason) huisjesslak, slakkenhuis binnen
in het oor ; Limax, m. en yr. (Gr.), de
naakte slak (zonder huisje).
Limaille, y r. (Fr.; spr. : limaai:). Vijlsel.
Liman, m. (Russisch). Haven; strandmeer met brak water aan den mond eener
rivier, haf; — Kiatibi, m., Turksch ambtenaar in een haven ; — Nasiri, m., opzichter in een haven; — Reissi, m.,
havenmeester.
Limanchie, y r. (Gr.). Overdreven vasten,
doodhongeren.
Limande, y r. (Fr.). Schar (visch).
Limatie, y r. (Lat.). Het vijlen ; Limatuur, y r., vijisel; Limatura martis, yr.,
ijzervijlsel.
Limbaat, (Lat.). Omzoomd, van een rand
voorzien, geborduurd; Limbus, m., zoom,
rand, borduursel; graadboog; — infantum,
kinderzoom, rand der hel (voor ongedoopte kinderen); — patrum, volgens de
Catholieke leer deplaats waar de zielen
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der rechtvaardigen uit het Oude Testament verbleven totdat Christus als Verlosser verschenen was.
Lime of Limette, yr. (Fr.). Limoen,
limmetj e.
Limen, o. (Lat.). Drempel, dorpel.
Limen, m. (Gr.). Haven; bocht, Limenarch, m., opzichter over een haven;
Limenarchie, y r., ambt van limenarch;
Limenereutiek, y r., zeevaartkunde, stuurmanskunst; Limenophylax, m., havenbewaker.
Limeri, o. (Nieuwgrieksch). Legerplaats
der Klephten.
Limerise, y r. Drank uit water en geroosterde tarwe in het noordwesten van
Afrika.
Limette = Lime.
Limicolisch, (Lat.). In het slijk levend.
Limier, m. (Fr.; spr.: liemjee). Speurhond.
Limiform, (Lat.). Ruw als een vijl.
Limisch, (Gr.). Wat den honger betreft,
door honger ontstaan; Limos, m. (Gr.),

honger, hongersnood.
Limitatie, y r. (Lat.), (Fr.) restriction,
limitation, (Eng.) restriction, limitation,
(D.) Beschrlinkung, Limitierung , (Ital.)
restrizione, limitazione, (Sp.) restricciOn,
limitation. Beperking, begrenzing; Limitatief, beperkend ; Limite, y r. (Fr.), (Eng.)
limit, (D.) Limitum, (Ital.) limite, (Sp.)
limite, limiet, grens; Limietpaal, m.,
grenspaal; Limiteeren, beperken, begrenzen ; Limitrophe (Fr.; spr.: liemietroof) op de grenzen gelegen.
Limma, o. (Gr.). (In de muziek). De
kleinste pauze.
Limnieten, mrv. (Gr.). Steenen met
afdruksels in de gedaante van struiken
en meren.
Limnocochliden, mrv. (Gr.). Waterslakken.
Limoctonie, vr. (Gr.). Het doodhongeren.
Limoges. Hoofdplaats van het departement der Haute- Vienne, bekend door
het aardewerk dat zij fabriceert en door
haar distilleerderijen ; Limousin, voormalige provincie van Frankrijk met de
hoofdstad Limoges; Limousine, y r. (Fr.),
mantel van schapenvel.
Limonade, y r. (Fr.). Limoen- of citroenwater, verkoelende drank die uit suikerwater, en citroensap bestaat ; -- gazeuse,
schuimende limonade; Umonadier, m.
(Fr. ; spr. : liemonadiee), koffiehuishouder,
kastelein; Limonadiere, y r., koffiehuishoudster, kasteleines ; Limoncello, m.
(ital.), fijne chinaasappel, Daimatische
citroenlikeur; Limone, Limonie, Limonia,
yr. (Lat.), limoen, citroenachtige vrucht ;
Limoniekruid, o. = Melisse ; Limonine,

Linge
vr., bittere stof in de pitten van citroenen.
Limoneeren, (Fr.). Met heet water van
slijk reinigen.
Limoniates, m. (Gr.). Een grasgroen
edelgesteente, misschien de smaragd.
Limos, m. (Gr.). Honger. Zie Limisch.
Limositeit, y r. Slijkerigheid, moerassige toestand ; Limeus, slijkerig, moerassig ; Limos, m. (Lat.), slijk.
Limotherapie, y r. (Gr.). Hongerkuur.
Limpide, (Fr.; spr.: leinpied). Helder,
klaar, doorschijnend; Limpiditeit, yr.,
helderhekl, klaarheid.
Limus, m. (Lat.). Voorschoot der Romeinsche offerdienaars.
Lina. Verkorting van Carolina.
Linament, o. (Lat.). Pluksel.
Linarine, y r. Middel om in weefsels
de katoenen van de linnen draden te onderscheiden.
Linctus, y r. (Lat.). Likkepot.
Lindwurm, m. (Van het Oudduitsch
Lind, slang). Slang, draak.
Linea, y r. (Lat.). Linie, lijn ; regel ;
streep ; — alba, witte lijn (zenuw in het
midden van den buik); --- ascendens of
ascendentium, opgaande linie; — collateralis, zijlinie ; — descendens of descendentium, nederdalende linie ; -- inferior =
— descendens; nulla dies sine linea, (Lat.),
geen dag zonder regel, d. i. men moet
geen dag laten voorbijgaan zonder iets
geschreven of gelezen te hebben ; Lineaat
(van het Latijn linealis), lijnvormig ; Lineaal-gradueelsysteem, o., erfopvolging
naar den naasten graad in de naaste linie;
Lineaaisysteem, o., opvolging in de
naaste linie; Lineair, lijnvormig; Lineairtaktiek, y r., vechtwijze der infanterie
in lange dunne linien ; Linearifolisch,
met lijnvormige bladeren; Linearilobisch,
met lijnvormige lobben ; Linea superior
= — ascendens.
Line of battle ship. (Eng. spr. : Lein
ov bettul 40). Slagschip ; vroeger linieschip, driedekker.
Liniaal, o. Staafje dat dient om lijnen
te trekken.
Lingam, m. In den Indischen godsdienst
het mannelijk lid als zinnebeeld van de
schepping der wereld ; Lingamist, m.,
priester van dezen godsdienst.
Linge, m. (Fr.; spr. : leinzj). Linnengoed;
waschgoed ; Il faut laver son linge sale
en famille, men moet zijn voile goed binnenshuis wasschen, d. i. men moet zijn
huiselijke oneenigheden en familiezaken
niet aan de groote klok hangen ; Lingerie,
yr. (spr. : leinzjeriel, linnenhandel, linnenwinkel, linnenkamer ; Lingette, y r. (spr. :
leinzjet) soort van fijn Hanel, dunne
Fransche serge.

Lingo
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Lingo. Soort van slingerplant.
Lingooahout, o. Amboinahout.
Lingot, m. (Fr.; spr. : leinghoo). Staaf,

baar (goud en zilver).
Lingua, y r. (Lat. en Ital.). Tong ; taal ;
— bodola, Italiaansch dialect dat in Dal•
matie gesproken wordt ; cervina, hertentong ; — franca, (Fr. langue franque)
mengelmoes van Italiaansch, Spaansch,
enz. dat in het Oosten gesproken wordt,
zoo genoemd omdat de Oosterlingen sedert
de kruistochten aan de Christenen den
naam Franken gaven wegens het groot
aantal Franschen onder de kruisvaarders ;
- geral, verbasterd Portugeesch dat door
een Indiaanschen stam in Brazilie gesproken wordt ; Linguaal, wat de tong
betreft ; Linguales (litterae linguales),
tongletters ; Lingua rustica, boerentaal,
volkstaal ; Linguattole, mrv. (Ital.), gemarineerde tongen (visschen) met kruiderijen, rozijnen, enz. ingemaakt ; Linguiferisch, een tong dragend ; Linguifolisch,
met tongvormige bladeren ; Linguiform,
tongvormig ; Linguisch, wat de taal betreft ; Linguist, m., taalkenner, taalgeleerde, iemand die verscheidene talen
kent ; men moet den linguist niet verwarren met den philoloog (z. a.) ; Linguistlek, y r., kennis van talen, het
opsporen van de betrekkingen der talen ;
Linguistisch, taalkundig, wat de taal als
wetenschap betreft ; Lingulieten, mrv.,
versteende tongvormige mosselen.
Lingue, m. (Fr. ; spr. : leingh). Leng
(visch).
Linha, yr. (Portugeesch ; spr. : lienja).
Linie.
Linie, y r. Lijn, kortste afstand tusschen
twee punten ; gelid ; slagorde ; richtsnoer ;
infanterie ; afstamming ; evenaar ; Linieeren, lijnen trekken met een liniaal.
Liniment(um), o. (Lat.). Smeer- of
wrijfmiddel, vloeibare zalf.; Linimentum
volatile, vluchtige zalf.
Linine, y r. Stof die verkregen wordt
uit een alcoholisch uittreksel van Linum
catharticum.
Linoleum, o. Mengsel van kurk, caoutchouc en guttapercha, dat op waterdicht
zeildoek wordt aangebracht en dat voor
vloerkleedengebruikt wordt.
Linomple of Linon, m. (Fr.). Fijn linnen; sluierdoek.
Linophanie, y r. (Gr.). Lichtbeeld op
linuen of papier.
Linos, m. (Gr.). Klaaglied, treurzang.
Linotte, y r. (Fr.). Vlasvink; Tete de
linotte, yr., wildzang, loshoofd, iemand
die onbesuisd en zonder nadenken to werk
gaat.
Linteum, o. (Lat.). Linnen stof, lijnwaad.

Linther, m. Chineesche zijden stof.
Linurgie, y r. (Gr.). Linnenweverij.
Lion, m. (Fr.), (Eng.; spr.: leien). Leeuw;

modegek ; moedig man; held van den dag;
Lionceau, m. (Fr.; spr. : lionsoo), leeuwtje ;
Lionel, m. (Eng.; spr.: leioonel), de leeuwachtige ; Leonisch = Leonisch; Lionne,
y r. (Fr.), leeuwin, modepop, vrouw die
den toon aangeeft.
Liopus. Zie Leiopus.
Lipa, o. (Gr.). Vet; Liparie, yr., vettigheid, kleverigheid; Liparocele en Lipocele, y r., vetbreuk; Liparomphalus en
Lipomphalus, m., vetnavel; Liparoscirrhus en Liposcirrhus, m., vetknobbel.
Lipinezuur, o. = C101-180s.
Lipki, m. (Poolsch). Overlooper.
Liplap, m. Afstammeling van een Europeaan en een Javaansche vrouw.
Lipocele Liparocele.
Lipogrammatisch, (Gr.) Met weglating

van sommige letters, het opzettelijk vermijden van sommige letters.
Lipoma, o. (Gr.). Vetgezwel ; — pulmonum, vetgezwel aan de longen ; —
scroti, vetgezwel aan de teelballen.
Lipomerie, y r. (Gr.). Gemis van sommige lichaamsdeelen.
Lipomphalocele, yr. (Gr.). Vetnavelbreuk.
Lipopsychie, y r. (Gr.). Flauwte, bezwijming.
Upopyrie, y r. (Gr.). Koorts die gepaard
gaat met inwendige hitte en uitwendige
koude.
Liposcirrhus = Liparoscirrhus.
Liposphyxie, y r. (Gr.). Het uitzetten

van de pols.
Lipospongosis, y r. (Gr.). Vetzwamvorming; Lipospongus, m., vetzwam.
Lipothymie = Lipopsychie ; Lipo.
thymisch, aan flauwten lijdend, be-

zwijmd.
Lipotrichos, m. (Gr.). Degene wiens
haar uitvalt, die zonder haar is.
Lippiditeit, Yr., Lippitudo, y r. (Lat.).
Het druipen der leepoogen, het etteren
der oogleden.
Lippis et tonsoribus notum, (Lat.).

Bekend aan de slechtzienden en de barbiers, d. iedereen weet het (Hor. Sat.
I. 7. 3).
Lippitudo = Lippiditeit.
Lippowanen, mrv. Sekte in de Russische

Catholieke kerk.
Lippus, m, (Lat.). Iemand die leepoogen
heeft, leep- of druipoogige.
Lips, m.(Gr.). Libysche wind, zuidwestenwind.
Lipsana, mrv. (Gr.). Nagelaten heilige
voorwerpen (Zie Reliquieen); Lipsano•
graphie, y r., beschrijving van reliquieen ;
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Lipsanotheek, y r., bewaarplaats van

reliquieen.
Lipsia, vr. Latijnsche naam van Leipzig.
Lipsis, y r. (Gr.). Het weglaten.
Lipsothrix, y r. (Gr.). Kaalkop.
Upyrie, y r. (Gr.) = Lipopyrie.
Liq. = Liquor.
Liquatie, y r. (Lat.). Versmelting, ver-

vloeiing ; afscheiding van een metaal uit
erts of uit een alliage.
Liquefactie, vr. (Lat.). Vloeibaarmaking;
Liquent, vloeibaar; Liquesceeren, vloeibaar worden; Liquescent, smeltend,
vloeibaar wordend ; Liquescentie, yr.,
vloeibare toestand ; Liquet, het is duidelijk, het is bewezen.
Liqueur, y r. (Fr.). Zie Likeur en
Liquor; Vins de liqueur, zoete wijnen
die naar het hoofd stijgen en in kleine
hoeveelheden gedronken worden onder
den maaltijd of bij het nagerecht.
Liquid, (Lat.). Vloeibaar; klaar, duidelijk ; zuiver ; bewezen (van schuldvorderingen); Liquida (littera liquids) (mrv.
Liquldae), vloeiletter (1, m, n en r) ; Liquidant, m., schuldeischer die een eisch
in rechten instelt; Liquidaat, m., schuldenaar die in rechten aangesproken wordt;
Liquidatie, y r. (Fr.) liquidation, (Eng.)
liquidation, winding-up, (D.) AuflOsung,
.Abrechnung, (Ital.) liquidazione, (Sp.) liquidaciOn, afwikkeling der nog loopende
zaken na ontbinding eener vennootschap
of na de opheffing van een winkel, afrekening van tijdaffaires op de effectenbeurs op den i5den en den laatsten dag
der maand, rescontre ; Liquidator, m.,
Liquidateur, m. (Fr.), iemand die met de
afwikkeling der nog loopende zaken
belast is, (Eng.) liquidator, receiver, (D.)
Liquidator, (Ital.) liquidatore, stralciatore,
(Sp.) liquidador; Liquideeren, (Fr.) liguider, (Eng.) to liquidate, to wind up,
(D.) auflOsen, abrechnen, (Ital.) liquidare,
stralciare, (Sp.) liquidar, afrekenen, vereffenen, redderen, afwikkelen, opruimen,
afrekenen op den rescontredag; Liquiditeit, y r., vloeibaarheid,duidelijkheid,
juistheid van schuldvorderingen; Liquidum, o., iets vloeibaars, bewezen schuld
of vordering.
Liquiritia, y r. (Lat.). Zoethout of het
sap daaruit.
Liquor, m. (Lat.). Vloeistof; geestrijke
drank; — acetati of acetici ammonii, vloeibare azijnzure ammoniak = Spiritus
Mindererei; — ammonii, geest van hertshoorn, vloeibare ammonium; — ammonii
carbonici, koolzure ammoniakoplossing; —
ammonii caustici, bijtende ammoniakoplossing; — amm. gyro-oleosi, geest van
hertshoorn;
amm. spirituosus, zwakke

Lissanthe

ammoniakoplossing ; — amm. succinatus,
barnsteenzure vloeibare ammoniak;
gezwavelde vloeibare
—am.sulphrt,
ammoniak; — amnii, vruchtwater (Zie
Amnion); — anodynus, pijnstillende droppels ; — an. martiatus, ijzerhoudende
p rnstillende droppels; — an. mineralis
Hof mans pijnstillende droppels;
oimanni,
— an. vegetabilis, verzoete geest van azijn,
azynether ; — antimonii chlorati, spiesglansboter; — cornu cervi, geest van
hertshoorn ; — fern muriatici, zoutzure
ijzeroplossing ; — hydrargyri muriatici,
bijtende kwikoplossing; Liquoriste, m.
(Fr.), likeurstoker, kroeghouder ; Liquor
kali acetici, azijnzure kalioplossing ;
koolzure kalioplossing ; —k.carboni,
vloeibare bijtende kali; —k.causti-,
Manchini, zwavelether; natri caustsci,
bijtende natronoplossing ; — prostaticus,
vocht uit de voorstandsklier ; pyrotartaricus, wijnsteenzuur of wijnsteenge est ;
— stanni muriatici, zoutzure tinoplossing ;
— stibii muriatici, bijtende spiesglansoplossing; vini probatorius, wijnproef
van Hahnemann; — vulnerarius, water
voor wonden.
Lira (muziekinstrument). Zie Lyra.
Lira, y r. (mrv. Lire). Italiaansche
frank = f 0,47'.
Lirac, m. Roode wijn uit Cette.
Lirazza, y r. Venetiaansche zilveren
munt.
Lire. Zie Lira.
Liriopiplum of Liripipium, o. Kap
met een kleine opening voor de oogen
er in die vroeger door den magister en
den baccalaureus (z. a.) gedragen werd ;
kegelvormige punt van de monnikskap.
Lis, y r. (Lat.). Proces, rechtsgeding.
Lis, m. (Fr. ; spr. : lies). Lelie.
Lisage, m. (Fr.; spr. : liezaazje). Het
nagaan van een teekening om het aantal
en de kruising der draden in het weefsel
aan to geven.
Liscio, (Ital.; spr.: liesjo). Eenvoudig.
Lisene, Lesine, Laschene, vr. (D.).
Gedeelte muur dat als een pilaar uitsteekt.
Liserage, m. (Fr.; spr.: liezeraazje).
Het omboorden der figuren in een borduurwerk met goud- of zilverdraad of
zijde of wol; Lisere, m., zeer smalle
strook lint of koord op de naden van
kleedingstukken, zeer smal belegsel ; Lisereeren, omboorden, afzetten, beleggen;
Lisiere, yr. (spr.: liezieer), zelfkant, leiband, rand, zoom, berm.
Lis pendens of Lis sub judice, yr.
(Lat.). Rechtsgeding dat aanhangig is,
waarin geen uitspraak gedaan is.
Lissanthe. Australische heester met
eetbare roode bessen.
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Lisse, y r. (Fr.; spr. : lies). Scheringlijst
aan een weefgetouw. Zie Haute-lisse.
Lisse, m. (Fr.; spr.: liessee). Taaiheid
van gekookte suiker ; glad haar in pruiken.
Lis sub judice. Zie Lis pendens.
Liste, y r. (Fr. ; spr.: liest). Lijst, naamcivile, civiele lijst, inkomen dat
rol;
op de staatsbegrooting aan het hoofd
van den staat toegekend wordt; Listeau
(spr.: liestoo) of Listel, m., onderrand
van een kolom, smalle strook ; Liston,
m., in de wapenkunde losse fladderende
band aan het wapenschild.
L'istesso tempo, (Ital.). Dezelfde maat
of in dezelfde maat.
Listrados, mrv. (Sp.). Linnen stoffen
met blauwe en witte of roode en witte
ruiten (Lausitz).
Lit, m. (Fr. ; spr. : lie). Bed, legerstede;
ledekant; bedding eener rivier; Lit de
justice, plechtige zitting van het parle;Tient van Parijs die door den koning
van Frankrijk op den troon gezeten, bijgewoond werd en waarin gewoonlijk aan
het parlement bevolen werd een besluit
des konings goed te keuren; — de parade,
bed waarop gedurende een paar dagen
de lijken van vorsten of andere voorname personen tentoongesteld worden.
Lit. = Litera.
Litanie, y r. (Gr.). Gebed ter eere van

God en de Heilige Maagd waarin al de
epitheta voorkomen welke hun in de
heilige schrift gegeven worden ; klaaglied ; langdradig en vervelend verhaal.
Litem denuntieeren. Een proces aankondigen d. w. z. de kooper, die in het
rustig bezit der gekochte zaak gestoord
wordt, moet den verkooper op de hoogte
brengen van de ingestelde vordering, opdat
de verkooper den kooper in het proces
kan steunen ; Litem lite resolveeren, een
betwiste of duistere zaak door een niet
minder duistere trachten te verklaren ;
Litem moveeren, een proces op het
getouw zetten; Lite pendente, gedurende
het rechtsgeding.
Litera, yr. (Lat.: mvr. Literae). Letter;
brief ; letterkunde ; Literae accusatoriae,
schriftelijke aanklacht, bevel tot aanhouding en opzending ; — cambiales, wisselbrieven ; — cornmendatitiae of commendatoriae, aanbevelingsbrieven ; — communicatoriae, brieven met inlichtingen; comfrulsoriales,maanbrieven; — credentiales, geloofsbrieven ; — dilatabiles, die letters in het
Hebreeuwsche alphabet welke, omdat in
gedrukte Hebreeuwsche boeken de woorden aan het einde der regels niet afgebroken kunnen worden, breeder gegoten
worden om de regels aan te vullen en
vol te maken ; — dimissoriae of — dimis-

Utewka

soriales, brieven van ontslag of terugroeping ; — formatae (ook epistolae canonicae genoemd) door de bisschoppen in
een bepaalden vorm uitgegeven brieven
om de betrekkingen met buitenlandsche
gemeenten te onderhouden; — imploratoriae, brieven die een verzoek behelzen ; —
informatoriae, adviesbrieven ; —
brieven die ten doel hebben om
jets te verhinderen of te beletten ; —
monitoriales, brieven om aan jets te herinneren, maanbrieven; — moratoriae,
brieven die een verzoek om uitstel bevatten ; — mutui compassus = — imploratoriae ; — non erubescunt, een brief bloost
niet, d. als men iets op schrift brengt
gebruikt men gewoonlijk krassere uitdrukkingen dan wanneer men spreekt;
— pacificae, vredebrieven die door
de bisschoppen werden uitgereikt aan
personen die van de kerkelijke gemeenschap uitgesloten waren en daarin weder
opgenomen wenschten te worden;
requisitoriales, verzoekschrift ; respirationis = — moratoriae; Literaal, letterlijk,
volgens de letter b.v. een vertaling; Literalisme, o., het stijf vasthouden of hechten aan de letter, letterknechterij ; Literalist, m., letterknecht, muggezifter ;
Literaliteit, y r., letterlijkheid ; Literaal
contract, o. (Zie Contract) Literaalmethode, y r., spelmethode, leerwijze om
door spellen te leeren lezen, tegenovergestelde van de klankmethode ; Literair,
wat boeken en boekenkennis betreft, letterkundig ; Literaire geschiedenis, yr.,
geschiedenis der schrijvers en van hun
werken; Literarisch = Literair (het
wordt vooral van personen gebruikt) bedreven in de letterkunde of daarin werkzaam als schrijver ; Literaire conventie,
vr., verdrag tusschen verschillende staten
tot wederzijdsche bescherming van den
letterkundigen eigendom (Bernerconventie) ; Literarum comparatio, y r., vergebiking van handschriften ; Litera scripts
manet, wat geschreven is blijft, is blijvend ; Literator, m., letterkundige, boekenkenner, student in de letteren ; Literatuur, y r., letterkunde; Literatuurgeschiedenis. y r., geschiedenis der letterkunde ; Literatur-Zeitung, y r. (D.), letterkundig tijdschrift waarin vooral boekbeoordeelingen voorkomen ; Literatus,
m., letterkundige, schoolgeleerde, gebrandmerkte (omdat het brandmerk uit een of
meer letters bestaat) ; Litereeren, door
letters aanduiden, als schrijver werkzaam
zijn ; Literomanie, yr., schrijfwoede.
Litewka of Litewke, vr. (Poolsch).
Korte soldatenoverjas ; Duitsche moderne
wapenrok.
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Litha, y r. Zie Lithiasis.
Lithagoga, mrv. (Gr.). Steenafvoerende
middelen; Lithagogisch, steenafvoerend ;
Lithagogon, Lithagogum, o., steentang,
steenlepel ; Lithanthracieten, mrv., versteende planten in steenkolen ; Lithanthrax, vr., steenkool.
Lithargieus. Vermengd met loodasch ;
Lithargos, y r. (Gr.) en Lithargyrum,
o., steenzilver, loodprotoxyde ; Lithargyrum argenteum, zilverkleurig lood-

protoxyde ; — aureum, goudkleurig loodprotoxyde.
Lithiasis, y r. (Gr.). Vorming van steenen in de urineleiding.
Lithion en Lithium, 0. Metaal dat de
basis uitmaakt van de Lithine, y r., d. i.
lithiumoxyde dat getrokken wordt uit
petaliet, een delfstof in de mijn van Utol
in Zweden.
Litho. Grieksch voorvoegsel dat steen
beteekent.
Lithobiblion, (Gr.). Afdruksel van
bladeren, versteend blad ; Lithobius, soort
uit de familie der duizendpooten ; Lithobolie, y r., het werpen met steenen, de
steeniging ; Lithocardisch, met een hart
van steen ; Uthochromie, y r., het kleuren
van steen, steendruk in kleuren ; Lithochromist, m., kleuren-steendrukker ;
Lithocolla, y r., steenlijm ; Lithocolletisch, met steenen (vooral met edelgesteenten) versierd ; Lithocollisch =
Uthocolietisch ; Lithodendron, o., versteend hout ; Lithodialysis, y r., oplossing
van steentjes in de blaas ; Lithoglyph,
m., steensnijder, steenhouwer ; Lithoglyphiek, y r., kunst om op steenen te graveeren die in 1799 door alloys Sennefelder
te Munchen uitgevonden is ; Lithoglyphiet, m., steen die tot sieraad dient;
Lithoglypt = Lithoglyph; Lithogonie,
y r., voortbrenging of vorming van steenen ; Lithograaf, m., steendrukker ;
Lithographie, y r., steendruk ; Lithographiek (Zie Polyautographie); Lithographeeren, op een steen teekenen,
steendrukken ; Lithographisch, door middel van steendruk ; Lithographische
steen, soort kalksteen, waarop men

teekeningen maken en zoo door den druk
vermenigvuldigen kan ; Lithographon of
Lithographum, opschrift op een steen ;
Litholdisch, steenachtig, op steen gelijkend ; Litholabos, m., instrument der
heelkundigen om steenen uit de blaas te
verwijderen ; Litholatrie, y r., aanbidding
of vereering van steenen ; Lithologie
y r., kennis van steenen, delfstofkunde ;
Lithologisch, op de kennis der steenen
of delfstoffen betrekking hebbend ; Lithologische ringen, ringen waarin verschil-

Lithurie

lende soorten van steenen gezet zijn ,
Litholoog, m., hij die kennis van steenen
of delfstoffen bezit ; Uthomant, m., hij
die uit steenen voorspellingen doet ; Lb.
thomantie, y r., het doen van voorspellingen uit of door middel van steenen ;
Lithomarga, y r., klei in de spleten der
steengroeven ; Lithometer, m., steenmeter ; Lithomorphen, mrv., zonderling
gevormde steenen, steenen die een bepaalde figuur of gedaante vertoonen ;
Lithomyelie, y r., het verbrijzelen der
steenen in de blaas ; Lithonthryptica =
Lithothryptica ; Lithopaedie, y r., het
vormen, voortbrengen van steenen ; Lithopaedion, o., het tot steen of been
worden van de vrucht in het moederlijf ;
Lithophaag, m., steeneter ; Lithophagle,
vr., het eten van steenen ; Lithophanie,
y r., figuren • in een steen of steenachtige
massa, die door den steen heen zichtbaar
zijn ; Lithophosphor, m., phosphorsteen;
Lithophyllen, mrv., versteende bladeren ;
Lithophyten, mrv., koralen, versteende
planten; Lithos, m., steen; Lithospermon,
o., parelzaad, akker- of steenzaad ; Li.
thostea, mrv., versteende beenderen ;
Lithostratisch of Lithostrotisch, met
steenen belegd, geplaveid of bemetseld ;
Lithostroton, o., verhooging, plaveisel,
mozaIekwerk, mozalekvloer ; Lithotheo'ogle, vr., het leveren uit steenen van
het bewijs van het bestaan van God ;
Lithothrypsis, y r., het verbrijzelen der
steenen ; Lithothrypter, m., steenverbrijzelaar ; Lithothryptica, (minder juist
Lithonthryptica) middelen bm steenen
te verbrijz.elen, op te lossen of of te
voeren ; Lithotomie, yr., het uithouwen
van steenen, steengroeve ; Lithotomisch,
steenhouwend ; Lithotomon, o., instrument om de steenen uit de blaas te verwijderen ; Lithotresis, vr. of Lithotripsis
= Lithothrypsis ; Lithotritie, y r., het
verbrijzelen van de steenen in de blaas
(geneeswijze door Civiale te Parijs uitgevonden) ; Lithotritist, geneesheer die
zich in het bijzonder op Lithotritie toelegt;
Lithotritor, instrument, dat bij deze geneeswijze gebruikt wordt ; Lithotypographie, yr., vereeniging van steen- en
letterdruk, combinatie door Dupont in
1839 te Parijs uitgevonden ; Llthoxylon,
o., versteend hout ; Lithozoon, o., koraaldier.
Uthurg, m. (Gr.). Steenhouwer, beeldhouwer ; Lithurgie, vr., het bewerken
van steenen; Lithurgiek, yr., de kunst
om steenen te houwen, te bewerken;
Lithurgion, o., steenhouwerswerkplaats.
Lithurie, y r. (Gr.). Het loozen van
steenen uit de blaas.
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Liti et causae renuntieeren, (Lat.).

Afzien van de voortzetting van het
rechtsgeding en van de ingestelde vorde•
ring ; Litigare of Litigeeren, een geding,
een proces voeren, procedeeren ; Litigantes, de procedeerende partijen ( enkelv.
Litigans) ; temere litigare, lichtvaardig
procedeeren : dit kan zoowel de eischer
doen, die lichtvaardig of slechts met de
bedoeling het een ander lastig te maken
een ongemotiveerden eisch instelt, als de
gedaagde, die, hoewel zijn onrecht duidelijk blijkt, het op een proces laat aankomen;
het Romeinsche recht kende dan ook
poenae temere litigantium, d. w. z.
straffen voor hen die lichtvaardig procedeerden. Voorbeeld: bij wederrechtelijke
beschadiging van zaken werd hij die ten
onrechte ontkend had de schade te hebben
veroorzaakt tot het betalen van een
dubbele schadevergoeding veroordeeld;
Litigatio, y r. en Litigatus, m. Twist,
proces ; Litigieus, waarover twist is,
waarover geprocedeerd wordt ; Litigiosa
res. Zie Res Litigiosa.
Litis aestimatio, vr. (Lat.). Het schatten
van de zaak waarover het proces loopt,
van de aangerichte schade of van het
v. ederrechtelijk verkregen goed (in het
Romeinsche recht werd de verliezende
partij altijd tot het betalen van een som
gelds veroordeeld, dus niet tot teruggave
eener op onrechtvaardige wijze verkregen
zaak; dit laatste kwam eerst onder
Justinianus voor); Litis denuntiatio, yr.,
het aankondigen van een proces (Zie
Litem denuntieeren); Litis pendentia,

het aanhangig zijn van het proces;
Litis reassumtio, hervatting • van het
rechtsgeding; Litis renuntiatio, staking
van het rechtsgeding.
Litmuszuur. Bestanddeel van lakmoes.
Utoraal, (Lat.). Tot het strand behoorend. Zie Littoral en Litus.
Litotes, y r. (Gr.). Het schijnbaar verzwakken van een uitdrukking teneinde
de beteekenis ervan des te sterker te
doen uitkomen, b.v. „geen kleintje" voor
„zeer groot".
Litrameter, m. (Gr.). Een door Hare
uitgevonden werktuig, waarmede men
het soortelijk gewicht van vloeistoffen
nauwkeurig kan bepalen = Panhydrometer.
Litre, m. (Fr.). Liter, maat voor natte

en droge waren.
Litron, m. (Fr.). Oude Fransche maat,
1 /16 deel van een schepel.
Li-Tsoe. Chineesche titel; de hemelsche.
Littera, Litterae. Zie Litera, Literae.
Littewke, (Fr.). Zie Litewka.
Little, (Eng.; spr. : /itt/). Klein.
BAALE, Handboek
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Littoral, m. (Fr.). Kustland, oeverland.
Litura, y r. (Lat.). Het uitstrijken of

uitvegen van het op een wastabletje geschrevene ; het uitgestrekene, uitgeveegde.
Liturg, m. (Gr.). De geestelijke die de
godsdienstige plechtigheden verricht ; Uturgie, y r. (Gr.), in het Athene der oudheid een dienst, dien de staat aan vermogende burgers oplegde, teneinde uitgaven te besparen (Zie Choregie en
Trierarchie ; kerkdienst, kerkelijke gebruiken ; Liturgiek, yr. (Gr.), de leer der
kerkelijke gebruiken en plechtigheden;
Liturgisch, op den kerkdienst, de kerkelijke gebruiken betrekking hebbend.
Litus, o. (Lat.). Strand; Litus arare,
het strand beploegen d. i. zich vergeefsche
moeite geven.
Lituslavische talen. De Lithauwsche
en Slavische talen als onderdeel der
Arische talen. Zie Ariers.
Utuus, m. (Lat.). De kromstaf der
Auguren (z. a.); koperen trompet die aan
het einde omgebogen was.
Uudo, m. (Ital.). Klein Italiaansch schip
dat door riemen voortbewogen wordt.
Liutberga of Luitgard, (Oud-D.). Beschermster, vriendin des y olks; Liutpold.
Zie Leopold.
Liva, m. (Turksch). Onderdeel van een
Ejalet (z. a.); vaandel, banier.
Livery, y r. (Eng.). Al de Londensche
burgers die het kiesrecht bezitten; gilde.
Livia, y r. (Lat.). Romeinsche vrouwennaam ; derde gemalin van keizer Augustus,
met wie hij in 38 v. C. huwde : zij was
te voren gehuwd geweest met Tiberius
Claudius Nero. Haar zoon uit dit eerste
huwelijk gesproten volgde als keizer Tiberius (i4-37 n. C.) Augustus op; zij stierf
in 29 n. C.
Lividus, (Lat.). Blauwachtig, loodkleurig;
afgunstig, nijdig.
Livius, m. (Lat.). Romeinsche mannennaam; bekend is de Romeinsche geschiedschrijver Titus Livius, geboortig
uit Padua, die in 142 boeken de geheele
Romeinsche geschiedenis van de stichting
der stad of (754 v. C.) beschreef; van dit
werk bezitten wij slechts 35 boeken
volledig en verder vele brokstukken.
Livonees, m. Lijflander. Lifland is een
der Baltische provincien van het Russische
rijk ; beroemd is de in dit gewest liggende
universiteitsstad Dorpat.
Livor, m. (Lat.). Blauwe kleur, biauwe
plek ; Livor mortualis, doodsvlek.
Livornino, m. (Ital.). Munt van het voor
malige groothertogdom Toscane (Italic).
Livraison, y r. (Fr). Levering, aflevering,
overlevering; gedeelte van een boekwerk,
aflevering.
40
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Livre, m. (Fr.). Boek; — en blanc, boek
in losse bladen, oningenaaid boek; —
rouge, het roode boek (der geheime uitgaven der Fransche koningen); it est sur
le livre rouge, hij staat in het zwarte
boek, hij staat op het zwarte register.
Livre, y r. (Fr.). Pond, oud pond van
vijf ons; livre, tbans franc ; — tournois
of — de vingt sous, livre van Tours, livre
van twintig Fransche halve stuivers;
pond sterling (in Engeland) —sterling,
f 12.-.
LivrOe, y r. (Fr.). Livrei, de dracht van
bedienden en lakeien.
Livrer, (Fr.). Afleveren, overleveren ;
overgeven, prijsgeven.
Livret, m. (Fr.). Boekje; — de caisse
d'epargne, spaarbankboekje, — de service,
dienstboekje ; de dertien kaarten in het
farospel; plooi van de derde maag der
herkauwende dieren.
Lixa, m. (Lat.). Zoetelaar, marketender.
Lixivia, y r. (Lat.). Loog ; Lixiviatie,
y r., het uitloogen; Lixivium = Lixivia;
Uxlvium sanguinis, bloedloog; saponarium of sodae, zeepziedersloog.
Liada. Oorlogsgod der oude Polen.
Ljeschie, mrv. (Russ.). Volgens het
bijgeloof der Russen booze geesten in
de bosschen.
Ljudi, mrv. (Russisch). Lieden ; de
lagere volksklassen.
1. 1. = loco laudato. (Lat.). Op de
aangehaalde plaats.
Llama, (Sp.). Zie Lama.
Llan. Ontheinde ruimte, dorp.
Llano, m. (mrv. Llanos) (Sp.; spr.:
ljanos). Groote vlakte zonder boomen in
Zuid-Amerika ; Llaneros, mrv., bewoners
dezer vlakten.
LL. B. = Legum Baccalaureus (Lat.).
In Engeland student in de rechten; LL.
D. = Legum Doctor (Lat.) doctor in de
rechten.
Lloyd, m. In het begin der achttiende
eeuw was er bij de koopmansbeurs te
Londen een koffiebuis, welks eigenaar
Lloyd heette en waarin reeders, makelaars en assuradeurs geregeld bij elkaar
kwamen ; daar werden langzamerhand
de meest volledige inlichtingen omtrent
de scheepvaart en de zeeschepen, hunne
zeewaardigheid, de dagen van vertrek en
aankomst bijeengebracht ; zoo ontstonden
de Lloyd's lists, die thans dagelijks verschijnen en zeer nuttige opgaven en inlichtingen bevatten voor al degenen die
bij de zeevaart en den scheepsbouw betrokken zijn, omdat zij de aankomst en
het vertrek der schepen in de meeste
zeehavens vermelden; het oude koffiehuis is te gronde gegaan bij den brand
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die in 1838 de koopmansbeurs te Londen
vernielde; bij de nieuwe beurs is Lloyd's
koffiehuis op dezelfde plaats weder verrezen; sedert 1771 is Lloyd's een vereeniging van assuradeurs tegen zeegevaar ; in 1833 is te Tries! een vereeniging
van denzelfden aard opgericht die den
naam draagt van Oostenrijksche Lloyd;
in 1858 ontstond te Bremen de Norddeutsche Lloyd, die thans een groote
maatschappij is, welke zich op de transatlantische vaart toelegt en een geheele
vloot van stoomschepen bezit.
1. m., (Lat.). Verkorting van laeva
manu, met de linkerhand.
Loa, vr. (Sp.). Lofgedicht, voorspel
dat den inhoud van een tooneelstuk aankondigt; klein tooneelstuk dat bij het
begin der voorstelling opgevoerd wordt.
Zie Lever de rideau.
Load, (Eng.; spr.: lood). Last, vracht;
Loadstone, (Eng.), natuurlijke magneet.
Loafer, m. (En g.; spr.: loofur). Leeglooper, vagebond.
Lobaire, (Fr.). Wat de lobben of
kwabben betreft; Lobatus, in lobben;
Lobe, m. (Fr.), lob, kwab, lel; Lobi, mrv.
(Lat.), lobben, kwabben; Lobull, mrv.,
kleine lobben.
Loca, mrv. (Lat.). Plaatsen, landstreken;
sekreet.
Locaal, (Lat.). Plaatselijk ; Locabel, wat
de plaats betreft, wat verhuurd kan
worden; Localisatie, vr., het beperken
tot een bepaalde plaats, het aanwijzen
van de juiste plaats; Localiseeren, tot
een bepaalde plaats beperken, de juiste
plaats aanwijzen.
Loca confessionis, mrv. = Concilium
martyrum.
Locanda, y r. (Ital.). Kamer die verhuurd wordt, herberg, tapperij ; Locandiera, vr., herbergierster.
Locarium, o. (Lat.). Marktgeld, staangeld; Locataire, m. (Fr.), huurder, pachter; Locatie, yr. (Lat.), verhuring, ver-

pachting, plaatsaanwijzing, rangorde in
scholen ; Locations-Urteil, o. (D.), gerechtelijke bepaling van de rangregeling
der schuldeischers in een faillissement;
Locatio operarum, vr., huur van diensten;
— operas, huur van werk; Locativus,
m., in de Indo-Germaansche talen de
naamval die de plaats aanduidt; Locator
m., verhuurder, verpachter, uitbesteder;
Locatum, 0., het verhuurde.
Loch, m. (Schotsch ; spr.: lok). Meer.
Lochaber-axe, (Schotsch). Strijdbijl der
Bergschotten of Hooglanders.
Lochlen, mrv. (Gr.). Bloederige vloeiing
bij kraamvrouwen na de bevalling.
Lochiorrhagie, y r. (Gr.). Te sterke
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kraambedzuivering ; Lochiorrhoea abortive, vloeiing na een miskraam ; — alba,
witte vloed, bloederige slijmvloeiing ;
wegblijvende vloeiing ; Lochi—suprea,
oschesis, vr. = Lochiorrhoea suppressa.
Lochodochium, o. (Gr.). Inrichting voor
de verpleging van kraamvrouwen.
Lochos, m. (Gr.). Afdeeling voetvolk
bij de oude Grieken ; de sterkte dezer
afdeeling verschilt naar de onderscheidene
Grieksche staten; bij Xenophon is de
lochos ioo man sterk ; bataillon.
Locke, (1632-1704). Beroemd Engelsch
wijsgeer, volgens wrens leer alle kennis
berust op de ervaring en het nadenken.
Locket, (Eng.). Slotje ; medaillon dat
meestal een lok haar bevat.
Lock-out, (Eng.). Het stopzetten, het
sluiten van werkplaatsen en fabrieken
door de werkgevers, wanneer deze de
eischen die door de stakende arbeiders
gesteld worden, niet kunnen of willen inwilligen ; middel dat door de werkgevers
wordt gebruikt om zich tegen een werkstaking te verdedigen.
Loci, (Lat.). Van de plaats (Zie Pastor);
Loci, mrv., plaatsen of zinsneden in boeken ; — classici, mrv., gewichtige zinsneden, vooral in den Bijbel ; — communes,
gemeenplaatsen, alledaagsche gezegden ;
— memoriales, plaatsen om van buiten
te leeren; — paralleli, plaatsen of zinsneden ter vergelijking.
Lococessio, vr. (Lat.). Het verlaten eener
plaats, het plaatsmaken, het terugwijken;
Loco citato of loco laudato, op de
aangehaalde plaats ; Loco dictaturae, in
plaats van handschrift; Locofix, op de
plaats blijvend of daarop bevestigd ; Locofixiteit, yr., onbeweeglijkheid, het niet
van plaats kunnen veranderen.
Locofocos, mrv. Aanhangers der democratische partij in Amerika.
Loco judicii, (Lat.). Op de gewone
gerechtsplaats ; — laudato (Zie Loco
citato) ; Locomobiel, yr., verplaatsbare
stoommachine ; Locomobiliteit, yr., bewegelijkheid, geschiktheid om van plaats
te veranderen; Locomotie, yr., verandering van plaats, voortbeweging ; Locomotief, yr., stoomwerktuig op vier of zes wielen dat dient om spoortreinen voort te bewegen ; Locomotiviteit, yr., geschiktheid
om zich vrij te bewegen, vermogen om zich
voort te bewegen ; Locomoter, m., verplaatsingstoestel, werktuig dat dient om
van de eene plaats naar de andere te gaan ;
Loco sigilli (verkort L. S.), op de plaats of
in de plaats van het zegel ; Loco solatii,
als troost ; Locostand, m., oogenblikkelijke stand eener zaak ; Locotenentie,
yr., plaatsvervanging, stadhouderschap.

Locus

Locquets, mrv. (Fr.; spr.: lokkee). Grofste
wol aan de pooten der schapen.
Locrenan, m. (Fr.). Grof ongebleekt
Fransch linnen.
Loculament, o. (Lat.). Vak, loket ; nis
voor beelden ; Loculamenteus, met vakken.
Loculator, m. (Lat.). Opzichter over
de huishouding.
Loculus, m. (Lat.). Doodkist ; yak ; nis.
Locum tenens, m. (Lat.). Plaatsvervanger, stedehouder.
Locupleteeren, (Lat.). Verrijken, rijk
maken.
Locus, m. (Lat.). Plaats, plek ; — apprehensionis, plaats waar de verdachte gevonden wordt ; — ad quem, plaats waarop
een wissel getrokken wordt; — a quo,
woonplaats van den trekker van een wissel ; — classicus, zinsnede die tot model
dienen kan; — communis, gemeenplaats,
afgezaagd gezegde, geheim gemak ;
plaats waar een straf—delictoms,
baar feit gepleegd is ; — domicilii, de
plaats waar de verdachte woont. De
onderscheiding tusschen locus delicti commissi, locus domicilii en locus apprehensionis (of zooals men gewoonlijk zegt
forum d. c., forum d. en forum a.) is van
belang om uit te maken welke rechtbank
in een bepaald geval een strafbaar feit
moet berechten. Zie art. 23 en 24 van het
Wetb. van Strafvordering. Art. 23 zegt:
De officieren van justitie zijn belast met de
nasporing en vervolging van alle strafbare
feiten, waarvan de kennisneming behoort
aan de arrondissements-rechtbanken.
Art. 24. Tot de waarneming der ambtsverrigtingen bij het vorige artikel aan de
officieren van justitie opgedragen, zijn
gelijkelijk geregtigd : die van het arrondissement, waarin het feit is begaan
(forum delicti commissi); die van het
arrondissement waar de verdachte woont
(forum domicilii), die van het arrondissement waarin de verdachte wordt gevonden (forum apprehensionis); in geval van
gelijktijdige bemoeijing van onderscheidene
officieren van justitie, zal degene hunner
steeds met de vervolging der zaak belast
blijven, die bij de vorenstaande rangschikking vroeger is geplaatst. Voorbeeld :
er wordt ingebroken te Haarlem, de dader
woont te Amsterdam en wordt te Utrecht
gevat. Nu zijn de officieren van justitie bij
de rechtbanken te Haarlem, Amsterdam
en Utrecht bevoegd tot vervolging over
te gaan, doch zoodra de Off. v. justitie te
Haarlem gaat vervolgen, vallen Amsterdam en Utrecht uit. Bij de kantongerechten geldt alleen het forum (locus) delicti
commissi (Art. 22 Wetb. van Strafr.); —
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fixus, vaste plaats, woonplaats ; — judicit,
gerechtsplaats, plaats van terechtstelling ; — palmarius, voornaamste plaats;
— parallelus, plaats om te vergelijken,
zinsnede die een andere zinsnede opheldert ; — regit actum, de plaats beheerscht
de handeling, regel van internationaal
privaatrecht, in haar kortheid moeilijk te
verstaan en beter geformuleerd : lex loci

met lood bezwaard was, omdat het loodrecht moest blijven staan en diep genoeg
in het water moest zinken om zoo langzaam mogelijk voort te gaan; het was
vastgemaakt aan een touw dat men loglijn noemt; het plankje werd in zee geworpen en de loglijn die om een rol
gewikkeld was, liep of ; vervolgens zag
men hoe root het gedeelte van de loglijn
was dat in een bepaalde tijdruimte zich
van de rol had afgewikkeld en bepaalde
men de snelheid der vaart; thans wordt
de loglijn achter aan het schip bevestigd
en leest men op een soort van wijzerplaat
den afgelegden afstand af ; Logtafel, o.,
bord waarop de uren vermeld worden,
waarop de log is uitgeworpen alsmede
de afgelezen snelheden; Loggen, de log
uitwerpen.
Logaditis, y r. (Gr.). Ontsteking van
het witte vlies in het oog.
Logaoedische versmaat. Versmaat,
waarin dactyli (z. a.) afwisselen met
trochaei (z. a.). Zie Glyconeus en Phe-

ubi aliquid actum est regit formam
agendi d. w. z. de wet van de plaats waar

een rechtshandeling heeft plaats gehad
beheerscht den vorm dier handeling,
m. a. w. indien te beoordeelen is of een
rechtshandeling, wat den vorm aangaat,
voor die handeling voorgeschreven, beantwoordt aan de door het recht gestelde
vereischten en dientengevolge al of niet
geldig is, wordt die vraag opgelost naar
het recht heerschende ter plaatse, waar
de rechtshandeling heeft plaats gehad.
Zie art. 10 der Wet houdende algemeene
bepalingen der wetgeving van het koninkrijk. „De vorm van alle handelingen wordt
beoordeeld naar de wetten van het land
of de plaats, alwaar die handelingen zijn
verricht." Eene toepassing van dit art.
vindt men b.v. in Art. 310 Wetb. van
Kooph.: „Indien schepen, aan ingezetenen
van dit koninkrijk toebehoorende, zich
buiten 's lands bevinden en aldaar aan
vreemdelingen worden geleverd, geschiedt
de levering volgens de wetten en gebruiken . der plaats alwaar dezelve gedaan
wordt." Een levering volgens buitenlandsch
recht is dus geldig voor de Nederlandsche
wet, ook al vereischt de buitenlandsche wet
minder of in het geheel geen formaliteiten.
Locusta, y r. (Lat.). Sprinkhaan ; zeekreeft.
Locusta, y r. (Lat.). Naam eener beruchte
Romeinsche giftmengster in het midden
der eerste eeuw n.C.
Locutie, y r. (Lat.). Uitdrukking, zegswijze.
Loda. Offerplaatsen in Scandinavia.
Loden, m. Ongewalkte sterke wollen
stof in Beieren en Wurtemberg.
Lodge-Bill,(Eng.). Wet tot beperking
der landverhuizing in Amerika.
Lodolska, y r. (Poolsch). Beschermster
van het yolk.
Lodovico, m. (Ital.). Lodewijk.
Lof, o. (Zweedsch). In Koerland en
Lijfland Lop. Korenmaat en gewicht.
Lofne of Lofn, y r. Godin van het
huwelijk in de Oudnoorsche godenleer.
Log, (Eng.). Eig. stuk hout, blok ; log,
werktuig dat dient om de snelheid der
vaart van een schip te meten ; het was
vroeger een plankje in den vorm van
een cirkelsector dat aan het ondereind

recrateus.
Logariast, m. (Nieuwgrieksch). Reken-

plichtig ambtenaar.
Logarithmus, m. (Gr.). (Meerv. Logarithmen). Exponent van de macht waartoe een, constant getal, dat basis heet,
moet verheven worden om een gegeven
getal op te leveren; wanneer het grondgetal io is, is 2 de logarithmus van ioo,
omdat io tot de tweede macht verheven
het getal too oplevert ; door middel van
logarithmen kunnen de vewenigvuldiging
en de deeling door een optelling en aftrekking vervangen worden; Logarithmentafel, y r., boek dat de getallen tot
I0000, 20000 of i00000 en de daarbij behoorende logarithmen bevat ; Logarithmeeren, den logarithmus van een getal
zoeken ; Logarithmisch, wat de logarithmen betreft.
Loge, y r. (Fr. spr.: loozje). Hutje,
huisje, kluis ; boschwachterswoning, portierswoning; kermiskraam; cel voor
krankzinnigen; verheven zitplaats in een
schouwburg ; hok voor honden en wilde
dieren ; vergaderplaats en vereeniging van
vrijmetselaars ; loggia ; handelskantoor in
het buitenland ; zaadhuisje; Logeable,
bewoonbaar, goed ingericht.
Logeeren, (Fr.). Eenigen tijd ten huize
van een familielid of een vriend doorbrengen ; huisvesten, herbergen, een onderkomen verschaffen, inkwartieren.
Logeion, o. (Gr.). In het oude Grieksche
theater dat deel van het tooneel, dat het
dichtst bij de orchestra (z, a.) was, en
waarop de tooneelspelers, wanneer zij,
spreken moesten, gingen staan.
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Logement, m. (Fr. ; spr.: loozjeman).
Huisvesting, inkwartiering, inwoning ; verschansing die door den aanvaller op een
veroverde stelling aangelegd wordt.
Loggia, y r. (Ital.; spr.: lodsja). Overdekte buitengang rondom een bovenverdieping van een huffs; galerij ; beroemde
reeks van 52 fresco's van Raphael in
een der galerijen van het Vaticaan.
Logica, y r. (Gr.). Redeneerkunde, leer
van de wetten van het denken ; Logicus,
m., beoefenaar der logica, iemand die
zuiver redeneert.
Logies, o. (Fr.). Woning, verblijf.
Logios, (Gr.). Geleerd, bespraakt; als
znw. geleerde ; Logiotatos, m. (Nieuwgr.),
ieder die een of meer universiteiten
bezocht heeft.
Logisch, (Gr.). Overeenkomstig de
wetten der redeneerkunde ; juist redeneerend ; verstandig ; Logisme, o., logische
gevolgtrekking ; Logist, m., degene die
met letters rekent = Algebraist; Logistick, y r., letterrekening = Algebra, ook
onderdeel der krijgskunde, dat den tijd
en de plaats welke voor de uitvoering
eener tactische beweging noodig zijn,
leert berekenen ; Logistics numerosa,
het rekenen met getallen; — speciosa,
letterrekening; Logistisch = Algebralsch;
Logistoricum, o. (Gr.-Lat.). spreukenboek ; Logodaedalie, vr. (Gr.), het goochelen met woorden, het gebruiken van uitgezochte woorden; Logodaeddlist, m. of
LogodaedaloskIn., iemand die met woorden
goochelt, moos rater, iemand die woordspelingen maakt ; Logodiarrhoee, vr.,
woordenvloed-, wijdloopigheid; Logofeet,
m. (Nieuwgr.). = Logotheet ; Logograaf,
m., naam der eerste Grieksche prozaschrijvers die tevens geschiedschrijvers
waren, titel van een Fransch dagblad dat
in1791 en 1792 uitvoerige verslagen
gaf van de beraadslagingen der wetgevende lichamen in Frankrijk, soort van
schrijfmachine ; Logographie, vr., het
schrijven van proza ; Logogrief, m., letterraadsel ; Logolatrie, y r., overdreven
eerbied voor woorden of voor het verstand ; Logologie, y r., leer van den logos
in het Nieuwe Testament ; Logomachie,
y r., woordentwist, gekijf ; Logomachos,
m., woordenzifter, strijder met woorden ;
Logophanie, vr., vleeschwording van
den logos; Logophoor, m., spreekbuis ;
Logos, m., woord, rede, verstand, denkvermogen, in het Evangelie van Johannes
het zelfbewustzijn Gods of de eeuwige
gedachte Gods die in Christus belichaamd
is (Zie Idiopoiesis) ; Logosophie, yr.,
grondige kennis der woorden; Logotechnie, y r., leer van de vorming der
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woorden ; Logotheet, m., schrijver, snelschrijver, kanselier (aan het Byzantijnsche hof); Logotypen, mrv., drukvormen
van lettergrepen of geheele woorden ;
Logotypie, y r., woordendruk.
Logwood, (Eng.; spr. : logwoedd). Blauw
of Campechehout.
Lohrglas, o. (D.). Soort van vensterglas.
Loi, y r. (Fr. ; spr. : loa). Wet.
Loidorie, y r. (Gr.). Beschimping, smaad.
Loimiater, m. (Gr.). Geneesheer van
de pest ; Loimographie, y r., beschrijving
der pest of van een epidemie ; Loimologic, y r., verhandeling over de pest of
besmettelijke ziekten; Loimopyra, vr.,
pestkoorts; Loimos, m., pest; ziektestof,
peststof.
Loisible, (Fr.; spr. : loazieble). Veroorloofd.
Lokaal, o. Plaats, ruimte, gebouw, zaal,
vertrek ; Lokal-Bahn, vr. (D.), kleine
zijspoorweg; Behiirde, y r. (D.), plaatselijke overheid; — Blatt, o. (D.), stadskrant; — Farbe, y r. (D.), eigenaardige
natuurlijke kleur; — Fracht, vr. (D.),
vrachtprijs voor een stad en omstreken;
- Qebrauch, m. (D.), plaatselijk gebruik;
Lokaliteit, y r., plaatselijke gesteldheid ;
Lokal-Katalog, m., lijst der in een bibliotheek aanwezige boeken gerangschikt naar
hunne plaatsing op de boekenplanken; —
Patriotismus, o. (D.), bekrompen liefde
voor de streek waarin men geboren is,
provincialisme ; — Satz, m. (D.), bijwoordelijke zin die de plaats aanwijst ; —
Statut, o. (D.), plaatselijke verordening;
— Tarif, m. (D.), tarief voor een stad
of een district.
Lokao. Chineesche groene kleurstof.
Loke of Loki, m. In de Noorsche
godenleer de god van het kwade en der
verwoesting.
Lokiec, m. Poolsche el.
Lolline, y r. Bitter bestanddeel van
dolik of raygras ; Lolium, o. (Lat.), dolik,
raygras, vloghaver ; Lolium perenne,
grasachtige plant die tot veevoeder dient.
Lollarden, mrv. Naam eener sekte in
het begin der 14de eeuw in de Nederlanden en Duitschland; zij schafte de mis,
de sacramenten en de priesterwijding af,
loochende de tusschenkomst of bemiddeling der heiligen en predikte armoede ;
zij belastte zich met het verplegen van
zieken en met de zorg voor de begrafenis; scheldnaam der aanhangers van
Wiclif of Wiklef (z. a.).
Lom, m. Draak met 5 klauwen, wapen
van den keizer van China.
Loma. Hennepachtige Chineesche plant.
Lomatophyllum. Liliacee.

Lombard
Lombard, m. (Fr. - spr.: lonbaar). Bank
van leening, pandjeshuis.
Lombarden of Longobarden. Naam
van een Germaansch y olk dat een einde
maakte aan de heerschappij der Byzantijnen in Italic en zijn naam gaf aan een
Italiaansche provincie (Lombardije), (Zie
Exarchaat), naam der bankiers en pandbeleeners in de middeleeuwen, omdat de
Lombarden zich vooral op den geldhandel
toelegden.
Lomentum, o. (Lat.). Waschmiddel.
Lommerd, m. Bank van leening (Zie
Lombard), (Fr.) mont de piece, (Eng.)
pawnhouse, pawnbroker's shop, (D.) Leihhaus, (Ital.) monte di pieta, (Sp.) Casa de
prestamo ; Lommerdbriefie, o. (Fr.) reconnaissance du mont de piste, (Eng.) pawnticket, (D.) Leihhausschein, (Ital.) polizza
di pegno, (Sp.) resguardo de monte de
piedad, bewijs dat men goederen bij een
bank van leening beleend heeft.
Lomseds, mrv. Gestreepte Engelsche
mousseline.
Lonchaditis, y r. Zie Logaditis.
Lonche, y r. (Gr.). IJzeren punt aan de
werpspies, lansspits, lans ; mes waarmede
de hostie in de Grieksche kerk verdeeld
wordt.
Lonchitis, yr. Lansvaren.
Londes, mrv. (Fr.). Gekeperde wollen
stollen uit Touraine.
Londonien, (Fr. ; spr.: londoniain). Londensch, uit Londen.
Londres, (Fr. ;- spr. : londre). Londen.
Londres, m. (Fr.; spr.: londrees). Havannasigaar.
Longaeviteit, y r. (Lat.). Lange levensduur ; Longaevus, hoogbejaard, bedaagd.
Longaniem, (Lat.). Lankmoedig; Longanimiteit, y r., lankmoedigheid.
Longchamps, m. (Fr. ; spr.: lonsjan).
Plaats voor wedrennen in het Bois de.
Boulogne bij Parijs; vroeger een wandeling of rijtoer in de Champs Elysees gedurende de week voor Paschen, waarop
de nieuwste modes te zien waren; voormalige abdij bij Parijs.
Longe, y r. (Fr.; spr.: lonzj). Halsterriem ; riem aan een zweep ; lendestuk
(vleesch) ; Longeeren, loopen langs.
Longimaan, (Lat.). Langhandig; Longimanus, Gr. Macrochir, langhandige,
bijnaam van koning Artaxerxes I van
Perzie. (465-425 v. C.).
Longimetrie, y r. (Lat.-Gr.). Lengtemeting.
Longin, m., Longine, vr. (Lat.) De
lange, de slanke.
Longitudinaal. Wat de lengte betreft,
volgens de lengte, zich in de lengte uitstrekkend ; Longitudinale graad, m.,
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lengtegraad ; Longitudo, y r., lengte. Zie
Connaissance des Temps.
Longobarden, mrv. Zie Lombarden.
Loning. Japansche ambtenaar.
Lonia, y r. (Sp. ; spr.: loncha). Zaal ,

galerij.
Look-out, (Eng.; spr.: loekout). Uitkijk.
Loop. Korenmaat te Riga.
Looti. Zie Luti.
Lootse en Lotse, m. (D.), (Fr.) pilote,

(Eng.) pilot, (Ital.) pilots, (Sp.) piloto, loods;
Lootsen, (D.), (Fr.) ',doter, (Eng.) to pilot,
(Ital.) pilotare, (Sp.) pilotear, loodsen ;
Lootsengeld en Lootsengebiihr (D.),
(Fr.) pilotage, (Eng.) pilotage, (Ital.) pilotaggio, (Sp.) fidotaje, loodsgeld.
Lope de Vega, (1563-1635). Beroemd
Spaansch schrijver, die meer dan r000
tooneelstukken geschreven heeft.
Lopezia. Een soort nachtkaars (plant).
Loph. Grieksch voorvoegsel dat kuif,
pluim beteekent.
Lophides, mrv. (Fr.; spr. : loofied).
Soort van visschen met korte, stekelige
vinnen.
Lophobranchii, mrv. (Gr.). Visschen
met beweeglijke bovenkaak en kieuwen
in den vorm van pluimen.
Loquace, (Fr. ; spr. : lookwas). Praatziek ; Loquaciteit, yr., praatzucht, babbelzucht.
Lorarius, m. (Lat.) Tuchtmeester, in
het Rome der oudheid de slaaf, die zijne
medeslaven met een lorum (zweep, karwats) tuchtigde.
Lorcha, y r. Chineesch kustvaartuig dat
naar Europeesch model gebouwd is.
Lorche, mrv. (D.). Soort van zwarte
paddestoelen, truffels.
Lord, m. (Eng.). Heer ; titel van degenen
die tot den hoogen Engelschen adel behooren ; titel van hooge ambtenaren en
van de bisschoppen der Engelsche staatskerk ; Lord-Lieutenant, m. (spr. : lefftennent), stadhouder in Ierland; Lord-Mayor,
m. (spr. : meejur), burgemeester van Londen, York en Dublin.
Lordoma, y r. (Gr.). Verkromming; het
naar voren of naar binnen gebogen zijn ;
Lordosis, y r., gebrekkige vorming van
de ruggegraat, zoodat zij naar voren of
naar binnen gebogen is; kromme voorovergebogen houding ; Lordotisch, gebocheld.
Lordship, (Eng. ; spr.: lordsjip). Waardigheid van een lord, lordschap, grondbezit waarop deze waardigheid bernst ;
Lords spiritual, geestelijke heeren.
Lore, m. (Fr.). Gedeelte van den mond
van sommige insecten.
Lorelei. Zie Lurlei.
Lorenz, m. (D.). = Laurentius.

Lorette
Lorette, vr. (Fr.). Lichtekooi, meisje
van verdachte zeden, zoo *enoemd omdat
verscheidene dezer meisjes in de nabijheid der kerk Notre-Dame de Lorette te
Parijs woonden ; Lorettendrama, o. tooneelstuk waarin loretten de hoofdrol spelen ; Lorettodicee, y r., verheerlijking der
loretten.
Lorgnet, o. (Fr.). Oogglas, handbril ;
men moet dit woord niet verwarren met
het Fransche Lorgnette, dat tooneelkijker
en zakverrekijker beteekent ; Lorgnet
heet in het Fransch Lorgnon, Binocle,
Monocle, Pince-nez ; Lorgneeren, van
ter zijde of steelsgewijze bekijken, toelonken, verliefde blikken werpen, door
een lorgnet bekijken ; Lorgneur, m., begluurder.
Lori, m. (Maleisch). Fraaie soort papegaai.
Lorica, y r. (Lat.). Borstharnas, pantser ;
Loriceeren, pantseren, glazen met klei
bestrijken om te maken dat zij niet springen in het vuur.
Loris of Lori, m. Soort van zoogdier
dat op een aap gelijkt.
Lormerie, y r. (Fr.). Kleinsmidswerk,
het vervaardigen van paardengebitten,
kinkettingen, sporen, enz. ; Lormier, m.
(spr. : lormjee), kleinsmid.
Loro, (Ital:). Hunne; Conto loro, hunne
rekening.
Lorrendraaier, m. Schipper die de
inkomende rechten ontduikt, smokkelaar ;
vroeger een soldaat in schijn, die alleen
opkwam om het aantal ontbrekende manschappen aan te vullen ten einde op den
dag der inspectie de compagnie voltallig
te doen schijnen.
Lorrie, y r. Laag en open voertuig op
spoorwegen om gereedschappen, bouwstoffen en soms ook werklieden te vervoeren.
Lorum, o. (Lat.). Riem, teugel, zweep,
karwats (Zie Lorarius) ; in de lorum zijn,
aan de zwier zijn.
Loss, (Eng.). Verlies, schade ; to be at
a loss, verlegen zijn, niet weten wat te
doen.
Loterii, y r. (Fr.) loterie, (Eng.) lottery,
(D.) Lotterie, lotteria, (Sp.) loteria.
Soort van hazardspel met genummerde
briefjes waarop prijzen of nieten kunnen
vallen ; Loterijbriefje, o. (Fr.) billet de
loterie, (Eng.) lottery ticket, (D.) Lotterielos,
(Ital.) biglietto di lotteria, (Sp.) billete de
loteria, genummerd bewijs van deelneming
in een loterij ; Loterijleening, yr. (Fr.)
emprunt a lots, (Eng.) lottery loan, (D.)
Lotterieanleihe, (Ital.) prestito a lotteria
(Sp.) emprestito a totes, leening waarbij
op vooraf bepaalde geregeld terugkee-
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rende tijdstippen trekkingen plaats hebben, zoodat de leening in een bepaald
aantal jaren gedelgd is; bij zulk een leening loten sommige nummers met een
meer of minder hooge premie uit.
Lothar, m. (Oudduitsch). Lotharius,
roemrijke legeraanvoerder = Luther
Lotharius I (796-855), zoon van Lodewijk den Vrome ; Lotharius, hertog van
Saksen en keizer van Duitschland, onder
wiens regeering de strijd der Welfen en
Gibellijnen begon (1125-1137).
Lotiform, (Gr.-Lat.). Lotusachtig. Zie
Lotus.
Lotine, yr. Rieten pijp of buis.
Lotio, y r. (Lat.). Afwassching, reini-

ging.
Lotium, o. (Lat.). Urine.
Lotoidisch, (Gr.). Lotusachtig. Zie
Lotus.
Lotoph'aag, m. (mrv. Lotophagen) (Gr.).
Lotuseters, mythologisch y olk in de Odys-

see van Homerus; (in de oudheid) yolk
op de Noordkust van Afrika rondom de
Kleine Syrte. (Zie Lotus).
Lotos = Lotus.
Lotte, y r. Verkorting van Charlotte.
Lotte, y r. (D.). Een uit latten of plan-

ken vervaardigde leading, kanaal om lucht
of water in bergwerken te voeren.
Lotterbett, o. (D.). Opgevulde rustbank.
Lotterbube, m. Van het Middenduitsch
loter, lichtzinnig, Oudduitsch lotar, ledig,
ijdel. Liederlijke kerel, vagebond.
Lotto, o. (Ital.). Kienspel.
Lotura carnis, y r. (Lat.). Vleeschwater ; Loturae, mrv., waschmiddelen; Loa
tuur, y r., wassching.
Lotus, m. (Gr.). Heerlijke vrucht die
de vreemdelingen hun vaderland deed
vergeten (Homerus, Odyssee X, 94) ; de
Aegyptische waterlelie.
Lot* (Fr. • spr. : loeee). Verhuurd ;
Louer (Fr.), (Eng.) to let, (D.) vermieten,
(Ital.) appigionare, (Sp.) arrendar, verhuren; Loueur, m. (Fr.), (Eng.) letter,
lessor, (D.) Vermieter, (Ital.) allittatore, (Sp.)
arrendador, verhuurder ; Louage of Location (Fr.), (Eng.) lease, (D.) Vermietung,
(Ital.) affitto, (Sp.) arriendo, verhuring.
Lough, (Eng. ; spr.: lok). Zeeboezem;
meer.
Louis, m. (Fr. ; spr. : loeie). Lodewijk,
naam van achttien koningen van Frankrijk, waarvan de bekendste zijn Louis IX
(de Heilige Lodewijk) (1226-1270) die de
twee laatste kruistochten aanvoerde en
bij het beleg van Tunis aan de pest stierf ;
Louis XI (1461-1483) bekend door zijn
geschillen met Karel den Stoute, hertog
van Bourgondie, door zijn onbetrouwbaarheid en wreedheid en zijn vrees voor
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den dood; hij organiseerde de paardenposterij ; Louis XII (1498-1515) bijgenaamd de Vader des Volks; Louis XIII
(1610-1643) onder wien Frankrijk door
Richelieu bestuurd werd ; Louis XIV
(1643-1715) bijgenaamd le Roi Soleil (de
Zonnekoning) bekend door zijn vele oorlogen en het bouwen van het kasteel van
Versailles; Louis XV (1715-1774) bijgenaamd le Bien-Acme (de zeergeliefde) bekend door zijn losbandig leven (Zie Aprês
nous le deluge); Louis XVI (1774-1793)
onder wien de eerste Fransche omwenteling uitbrak en die geguillotineerd werd;
Louis XVIII, broeder van den vorigen
(1814-1824), koning van Frankrijk na
den val van Napoleon I.
Louis XVII. Tweede zoon van koning
Lodewijk XVI van Frankrijk en MarieAntoinette ; hij werd in 1785 te Versailles
geboren en kreeg den titel van hertog
van Normandie; bij het oproer van io
Augustus 1792 werd hij met de andere
leden zijner familie in den Temple te
Parijs gevangen gezet ; na de terechtstelling van zijn vader (21 Januari 1793)
werd hij door de uitgeweken leden der
koninklijke familie tot koning van Frankrijk uitgeroepen ; het schijnt vast te staan
dat hij in 1795 in de gevangenis gestorven
is ; evenwel beweren sommigen dat men
hem heeft laten ontsnappen en een ander
kind, dat zeer ziekelijk en den dood nabij
was, voor hem in de plaats heeft gesteld;
verscheidene personen hebben zich in de
eerste helft der 19de eeuw voor Louis XVII
uitgegeven, o. a. Naundorf, die te Delft
begraven ligt en op wiens grafzerk vermeld staat dat hij inderdaad de zoon van
Lodewijk XVI was ; over deze quaestie
zijn eenige processen gevoerd en zij heeft
vele pennen in beweging gebracht ; men
kan hierover raadplegen : Comte Gruau
de la Barre, Mysteres &voiles (ontsluierde
verborgenheden); een zekere Mathurin
Bruneau heeft ook beweerd dat hij Louis
XVII was.
Louis-Philippe (1773-1850). Lodewijk
Filips, hertog van Orleans, zoon van den
beruchten Philippe-Egalite; hij onderscheidde zich in de veldslagen van Valmy
en jemmapes (1792), week uit, keerde in
1814 naar Frankrijk terug en werd na
den val van Karel X tot koning der Franschen uitgeroepen (Augustus 1830); onder
zijn regeering werd Algerie veroverd
(Zie Abd-el-Kader); hij regeerde eerst
in vrijzinnigen geest, maar werd steeds
meer conservatief en weigerde onder het
ministerie Guizot wijziging in de inrichting van den staat te brengen; dienteng
evol ge brak er den 23 Februari 1848
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een omwenteling uit, waardoor hij zich
genoodzaakt zag afstand van den troon
te doen ten gunste van zijn kleinzoon den
Graaf van Parijs; hij vluchtte daarop
naar Engeland, waar hij overleed.
Louis (baron) (1755-1837). Beroemd
Fransch staatsman en minister van financien onder de Restauratie; aan hem schrijft
men het gezegde toe : Faites-moi de la
bonne politique et je vous feral de bonnes
inances (zorg voor een goede staatkunde,
fdan
zal ik voor den goeden staat der
geldmiddelen zorgen).
Louis d'or, m. (Fr. spr.: loeiedoor).
Gouden munt ter waarde van 20 francs
f 9.50.
Louise, vr. (Fr.; spr.: loeieze). Vrouwelijke vorm van Louis.
Loup, m. (Fr. ; spr. : toe). Wolf ; halfmasker ; ongezellig mensch, brombeer ;
quand on park du loup on en volt la queue,
spreekt men van den vent, hij is er bij
of omtrent ; als men van den duivel
spreekt, staat hij achter de deur ; Loupcervier, m., losch, lynx, inhalig mensch ;
Loup-garou, m. (spr. : gharoe) (garou is
een verbastering van het Scandinavische
var-ulf, manwolf, zoodat in het Fransche
woord wolf tweemaal voorkomt), weerwolf, bietebauw, norsch man.
Loupe, y r. (Fr. ; spr. : loep). Vergrootglas, biconvexe lens ; vetgezwel.
Loupiac, m. (Fr. ; spr. : loepieak). Witte
muskadelwijn bij Montpellier.
Lourd, (Fr. ; spr. : loer). Zwaar, lomp,
log; dom, traag; Lourdaud, m. (spr. :
loerdoo) lomperd ; Lourdeur, y r. (spr.:
loerdeur) zwaarte, plompheid.
Loure, y r. (Fr. ; spr. : loer). Doedelzak;
langzame en ernstige dans der Fransche
boeren.
Louvre, o. (Fr. ; spr. : loevre). Voormalig
paleis der Fransche koningen te Parijs,
dat thans tot museum dient ; °rands
magasins du Louvre, grootste bazaar te
Parijs nabij het Louvre.
Lova, y r. Melaatschheid in het zuiden
van Frankrijk, Italic, enz. ; (Ital.) lichtekooi.
Lovelace, m. (Eng. ; spr. : Luvlees).
Hoofdpersoon in een roman van Richardson, die tot titel heeft Clarisse Harlowe;
deze naam duidt thans een jongmensch
aan dat zijn beminnenswaardig voorkomen
misbruikt om jonge meisjes het hoofd op
hot te brengen en te verleiden.
Lovely, (Eng.; spr.: luvlie). Liefelijk,
beminnenswaardig.
Low, (Eng. ; spr. loo). Laag ; Low
Countries, Nederlanden.
Loxanterisch. Met scheeve meeldraden.
Loxar, m. (Gr.). Horrelvoet ; Loxarthrie, yr., scheefheid der ledematen ;
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Loxarthros, m., iemand met scheeve

ledematen.
Loxocosmus, m. (Gr.) Werktuig dat
dient om de beweging der aarde duidelijk
te maken.
Loxodes, y r. (Gr.). Soort van infusiediertjes.
Loxodromie, vr. (Gr.) Schuine koers der
zeeschepen (Zie Orthodromie); Loxodromische lijn, y r., kromme lijn op een
bolvormig vlak die alle meridianen onder
denzelfden hoek snijdt; Loxodromische
tafels, tabellen waardoor de weg dien
een schip aflegt berekend wordt; Loxogonaal, scheef hoekig.
Loxophonisch. Scheefklinkend.
Loxophthalmisch. Met schele oogen.
Loyaal, (Fr.). Rechtmatig, wettelijk;
rechtschapen, eerlijk; trouw, aanhankelijk ;
Loyalisme, getrouwheid, gehechtheid ;
Loyalist, m., getrouwe aanhanger; Loyauteit, vr., trouw, oprechtheid, eerlijkheid, rechtschapenheid, gehoorzaamheid
aan de wet.
Loyoliet, m. Jezuiet, zoo genoemd naar
den stichter van de orde der Jezuieten
(Zie Ignatius) ; Loyolitisch, Jezuitisch.
L. P. D. Afkorting van Laus Plurima
Deo, (Lat.). Aan God de hoogste lof.
Lpf. Verkorting van Liespfund.
L. S. = loco sigilli, (Lat.). Op de
plaats van het zegel.
Luat in corpore, qui non habet in
aere, (Lat.). Hij die geen geld heeft om

te betalen, moet betalen of boeten met
zijn lichaam, d. i. door gevangenschap
of slagen.
Lubbe, y r. (Russisch). Een groot stuk
schors van een gevelden lindeboom, dat
dient om korven, dakbedekking, enz. te
vervaardigen; vrouwelijke luipaard.
Lublana = Laibach.
Lubricantia, mrv. (Lat.). Middelen om
te smeren ; Lubricipedisch, met gladde
voeten ; Lubriciteit, y r., geilheid, grove
wellust; Lubrificatie, y r., smering; Lubrifieeren, smeren, olien.
Luc. = Lucius.
Lucarne, y r. (Fr.). Dak- of zoldervenster.
Lucas of Lukas, m. De lichtende,

schitterende.
Lucchese, m. (Ital. ; spr.: loekeeze).
Inwoner van Lucca.
Lucerna, y r. (Lat.). Lamp, licht.
Lucianus. Grieksch prozaschrijver, geboren te Samosata aan den Eufihraat,
zijn bloeitijd valt tusschen de jaren 14o
en 190 n. C. Uit zijne geschriften, waarin
hij de fouten en dwaasheden zijner tijdgenooten hekelt, krijgt men een goed
beeld van den socialen toestand in het
Romeinsche rijk in de 2e eeuw n. C.

Lucta
Lucide, (Fr.). Helder, klaar, duidelijk ;
Lucidum intervallum (mrv. lucida intervalla) (Lat.), helder oogenblik bij krankzinnigen ; Luciditeit, yr., helderheid,

klaarheid, helderziendheid.
Lucie de Lammermoor. Hoofdpersoon
in een roman van Walter Scott en titel
eener opera van Donizetti.
Lucien, m. (Fr.; spr.: luusiain) = Lucianus ; Lucien Bonaparte, (1775-1840)
broeder van Napoleon I; bij den staatsgreep van 9 November 1799 (18 brumaire)
was hij voorzitter van den Raad der
Vijfhonderd en raadde hij zijn broeder
aan om dien raad uiteen te jagen ; hij
wilde zich niet van zijn vrouw laten
scheiden en werd daarom niet met een
koninklijke waardigheid begiftigd; hij
droeg den titel van prins van Canino.
Lucifer, m. (Lat.). Lichtaanbrenger,
morgenster ; aanvoerder der tegen God
opgestane engelen, vorst der duisternis,
satan; Lucifera, vr., de in het levenslicht
brengende, bijnaam van Diana als beschermster der kraamvrouwen ; Luciferiaan, m., aanhanger van bisschop Lucifer van Cagliari, die Athanasius tegeli
Arius verdedigde ; Lucifuge, (Fr.), lichtschuw ; Lucimeter, m. (Lat.-Gr.) = Photometer ; Luciole, y r. (Fr.) glimworm.
Lucina, y r. (Lat.). Bijnaam van Diana
als godin die over de bevalling waakte ;
vroedvrouw.
Lucinoctisch. Met bloemen die alleen
in den nacht opengaan.
Luciodonten, mrv. (Lat.-Gr.). Versteende snoeketanden.
Luciparisch, (Lat.). Licht voortbrengend.
Lucius, m. (Lat.). Snoek.
Lucratief, (Lat.). Winstgevend, voordeelig.
Lucretia, y r. (Lat.). Naam eener Romeinsche vrouw, die zich van het leven
beroofde, nadat zij door een noon van
Tarquinius Superbus onteerd was ; vrouw
die den dood boven de schande verkiest.
Lucretius, m. Latijnsche dichter (9955 v. C.); in zijn gedicht de rerum natura
(over het wezen der dingen) zet hij de
wereldbeschouwing van Epicurus uiteen.
Lucri bonus odor, (Lat.). De reuk der
winst is goed ; alles is goed als het voordeel aanbrengt ; Lucri causa, uithoofde
van de winst, uit winzucht ; Lucreeren,
winnen, verwerven, woekeren ; Lucrum,
o., winst, voordeel, woeker; Lucrum
cessans, winstderving,
Lucta, y r. (Lat.). Het worstelen; Luctatie, y r., strijd, worsteling ; Lucteeren,
strijden, worstelen; Luctor et emergo,
ik worstel en kom (uit de zee) op, devies
van het wapen van Zeeland.

Luctueus
Luctueus, (Lat.). Beklagenswaardig,

treurig.
Lucubratie, y r. (Lat.). Nachtwerk, het
studeeren en schrijven gedurende den
nacht; Lucubreeren, des nachts werken
en studeeren.
Luculent, (Lat.). Licht, helder, duidelijk ;
Luculentie, y r., duidelijkheid van den
druk of van drukletters.
Lucullus. Romeinsch veldheer die oorlog voerde tegen Mithridates, koning van
Pontus ; hij is bekend door zijn weelde
en de kostbaarheid en uitgezochtheid zijner maaltijden; Lucullisch, weelderig,
uitgezocht (vary maaltijden).
Lucumo, m. (Lat.). (mrv. Lucumones).
Vorst en priester bij de Etruscen (nL van
Rome).
Lucus, m. (Lat.). Heilig bosch, woud;
Lucus a non lucendo, bespottelijke afleiding, als men b.v. lucus afleidt uit a non
lucendo, het niet helder of licht zijn.
Ludi, mrv. (Lat.). Spelen, feestspelen.
Ludibrium, o. (Lat.). Kortswijl, scherts.
Ludimagister, m. (Lat.). Schoolmeester.
Ludmilla, y r. De bij het y olk Belief de.
Ludolf, m. (Oudduitsch). Degene die
begeerig is naar roem.
Ludovica, y r. Ludovicus, m. Zie Louis
en Lodewijk en Ludwig.
Ludus, m. (Lat.). Spel, feestspel, tooneelspel; school, vooral schermschool.
Ludwig, m. (Oudduitsch). Roemrijke
strider.
Lues, yr. (Lat.). Epidemie, besmettelijke
ziekte ; — pecorum, veeziekte, runderpest;
— venerea, venerische ziekte.
Lugd. Batay. = Lugdunum Batavorum. Leiden;- Lugd. Call. = Lugdunum
Qallorum, Lyon.
Lugger, (Eng.). Logger, klein vaartuig

met drie masten en razeilen.
Lugubre, (Fr.), Lugubris (Lat.). Somber, droevig, akelig ; Lugubriteit, yr.,
somberheid, akeligheid.
Luitberga en Luitgard. Zie Liutberga ;
Luitpold, Zie Leopold.
Lulef, m. (Hebr.). Palmtak met den
paradijsappel op het Loofhuttenfeest:
Lumachello, m. (Ital. ; spr. : loemakello).
Marmer met een bonten weerschijn dat
een groot aantal schelpen bevat.
Lumbaal, (Lat.). Wat de lendenen betreft ; Lumbago, vr. (Lat.), lendenlamheid ; Lumbus, m., lende, lendenen.
Lumber, (Eng.). Rommel; Lumberroom, (spr. : roem), rommelkamer.
Lumbifragium, o. (Lat.). Lendenbreuk.
Lumbricaal. Wat op een worm gelijkt;
Lumbricale spieren, mrv., spoelspieren,
vier kleine spieren aan de handen en voeten; Lumbrici intestinales, (Lat.) mrv.,
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spoelwormen in de ingewanden ; Lumbricieten, versteende regenwormen ; Lumbricus, m., spoelworm, regenworm.
Lumen, o. (Lat.). Licht ; helder hoofd,
groot verstand; in de taal der alchimisten
heet het goud lumen majus (grooter licht)
en het zilver lumen minus (kleiner licht) ;
— mundi, licht der wereld ; — philosophicum, brandende waterstof.
Lumie, y r. (Ital.) Soort van kleine citroen
die op een chinaasappel lijkt in Napels
en op Sicilie.
Lumare, y r. (Fr. ; spr.: lumjeer). Licht;
Lumares, mrv., kennis, verlichting : Lumineus, lichtgevend ; Luminositeit, vr.,
het licht geven.
Lumpacius, m. (D.-Lat.). Schooier;
Lumpaci-Vagabundus, m., schooier en
landlooper ; Lumpocratie, y r., heerschappij der schooiers.
Lump-sugar, (Eng. ; spr.: sioegur),
Suiker in vierkante stukjes, broodsuiker.
Luna, y r. (Lat.). Maan, de maangodin
(Diana); Lunaelabium, 0., werktuig om
de hoogte der maan te meten; Lunaire,
(Fr.) wat de maan betreft (Zie Annus
lunaris); Lunaison, y r. (Fr.), de tijd die
verloopt tusschen het begin der nieuwe
maan en het einde van het laatste kwartier ; Lunambulisme, o., het wandelen in
den maneschijn, in den nacht ; Lunambulist, iemand die in den nacht wandelt ;
Lunarifolisch, met bladeren in den vorm
eener halve maan ; Lunarium, o., toestel
om de beweging der maan aanschouwelijk
voor te stellen; Lunaticus, m., maanzieke,
krankzinnige (Zie Mattheus XVII : 4) ;
Lunaticus morbus, m., maanziekte,
krankzinnigheid, vallende ziekte; Lunatic,
y r. = Lunaison ; Lunatisch, maanziek,
krankzinnig.
Lunch of Luncheon, (Eng.; spr.: lunsjun). Tweede ontbijt; Lunchen, het
tweede ontbijt gebruiken ; Lunchroom
(spr. : roem), inrichting waarin brood,
gebak, melk, bier enz. verkrijgbaar is.
Lundi, m. (Fr. : spr.: leundie). Maandag ;
Faire le lundi, maandag houden, des
maandags niet werken; Lundiste, m.,
schrijver van het overzicht der tooneelvoorstellingen in het maandagnommer
eener krant.
Lune, y r. (Fr.). Maan ; — de miel, (Eng.)
honeymoon, (D.) Flitterwochen, wittebroodsweken.
Lunel. Stad in het departement Herault
bij Montpellier, bekend door zoeten muskadelwijn.
Lunet, y r. (Fr.). Klein vestingwerk.
Lunette, vr. (Fr. ; spr.: luunet). V errekijker, sterrenkijker ; ring waarin de
hostie geplaatst wordt ; horlogerand waarin

Lunettes
het glas gevat is ; sekreetbril; opening
waarin het hoofd van den persoon die
geguillotineerd moet worden geplaatst is ;
klein vestingwerk. Zie Lunet.
Lunettes, mrv. (Fr. ; spr.: luunet). Bril;
Mettez vos lunettes, zet uw bril op, kijk
goed uit uw oogen.
Lungi. Katoenen gordel in Boekarije.
Lung protector, (Eng.). Longbeschermer, borstlap.
Luniferisch. Met vlekken in den vorm
eener halve maan; Luniform, in den
vorm eener halve maan.
L'union fait la force, (Fr. ; spr.: luunion
fee la fors). Eendracht maakt macht
(devies van het Belgische wapen). Zie
Concordia.
Lunisolaire, (Fr.). Wat den loop van
zon en maan betreft.
Lunist, m. Degene die aan den invloed
der maan gelooft.
Lunula, yr. (Lat.). Maantje, halve maan ;
— Hippocratis, witte halvemaanvormige
rand van den naelwortel, halvemaanvormige meetkunstige figuur; Lunulaire,
(Fr.), halvemaanvormig ; Lunulites, m.,
koraalversteening in den vorm der
maanschijf.
Lunze, mrv. (D.). Ingewanden der op
de jacht gedoode dieren.
Luogo, (Ital.). Op de juiste plaats;
Luogotenente, m. Zie Lieutenant.
Lupa, yr. (Lat.). Wolvin ; publieke
vrouw, hoer; Lupanar en Lupanarium,
o., huis van ontucht, bordeel.
Lupercus, m. Eig. degene die de wolven verjaagt ; Romeinsche godheid die
ten onrechte voor Pan aangezien wordt;
Lupercalien, mrv. (Lat.), feesten ter eere
van Lupercus.
Lupia, yr. (Lat.). Zakgezwel ; — aquosa,
hard waterzakgezwel ; capitis, zakgezwel aan het hoofd ; — collaris, zak ezwel aan den hals ; juncturae, zakgezwel aan een gewricht ; — labialis, zakgezwel aan de lippen ; — mammarum,
zakgezwel aan de borst; — oesophagi,
zakgezwel in den slokdarm; — orbitae,
zakgezwel in de oogholte; spuria, vetgezwel dat niet afgebakend en niet in
een zak besloten is.
Lupicultuur, yr. Hopbouw.
Lupine, yr. (Fr.), Lupinus, (Lat.).
Wolfsboon, plant die tot de Leguminosa
behoort, soort van klaver; Lupinine,
yr., bitter bestanddeel der wolfsboon.
Lupologie, yr. Verhandeling over de
zakgezwellen.
Luppe, yr. (D.). I Jzer dat door zuivering verkregen wordt.
Lupulin, m. (Fr.). Geelachtig, geurig
en bitter poeder, dat bij de rijpwording
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der hop onder aan de bijbladen van de
kegelvormige vruchten dier plant gevonden wordt.
Lupuline, yr. (Fr.). Gele of zwarte
klaver; bitter bestanddeel van lupulin.
Lupus, m. (Lat.). Wolf ; boosaardige
of kankerachtige zweer; tuberculeuze
huidziekte die invreet en zich vooral in
het aangezicht vertoont; — cancrosus,
kankerachtige zweer ; — in Jabula, de
wolf in de fabel, d. als men over den
wolf spreekt komt hij aanloopen (Zie
Loup) ; -- non curat numerum (ovium),
de wolf stoort zich niet aan het getal
der schapen en eet ze op or& als zij geteld zijn ; rosaceus, rozenwolf, koperkleurige venerische uitslag ; — vorax,
invretende wolf.
Luquoise, yr. (Fr.; spr.: luukoaaze).
Zware Italiaansche zijden stof.
Lurch, (Eng. ; spr. : lurtsj). Het plotseling overhellen van een schip.
Lurch, (D.) m. Kikvorschachtige amphibie.
Luried. (Lat.). Doodsbleek, akelig, naar ;
vuilgeel.
Lurifax, m. Schooier.
Lurlei, yr. Sirene aan den rechteroever
van den Rijn bij Bingen; zij wordt voorgesteld in zittende houding boven op een
bergtop ; door haar gezang wist zij de
aandacht der Rijnschippers of te leaden
en hen zoodoende in het verderf te
storten ; titel van een algemeen bekend
gedicht van Heine, waarvan deze legende
het onderwerp is.
Lus, m. (Hebr.). Volgens de leer der
rabbijnen een beentje dat niet verrotten
kan en niet te vernietigen is in het
lichaam van den mensch.
Lusatia, yr. De Lausitz, gedeelte van
het Koninkrijk Saksen langs de Elbe
(Sachsische Schweiz).
Luscitio, yr. (Lat.). Zwakheid van
gezicht; Luscus, eenoogig.
Lusiade, yr. Heldendicht van den
Portugeeschen dichter Camoens in tien
zangen dat de ontdekkingen en veroveringen der Portugeezen in Indie tot
onderwerp heeft; Vasco de Gama is de
hoofdpersoon in dit nationale epos.
Lusingando, Lusinghevolmente, (Ital.).
Stoeiend; fleemend.
Lusitanie, yr. Oude naam van Portugal;
Lusitaansch, Portugeesch.
Lusorie, (Lat.). Spelend.
Lustra, (Lat.). Meervoud van Lustrum;
Lustraal water, reinigingswater, doppwater ; Lustrati, mrv., het geglansd taf
in Italie ; Lustratie, yr., plechtige reiniging
van personen,huizen, akkers, bij de
Romeinen plechtige besprenkeling van een

Lusus
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pasgeboren kind met water ; Lustrator,
m., reiniger, zuiveraar ; Lustre, m. (Fr.;
spr.: luustre), glans, luister, aanzien,
kroonkandelaar, glanskatoen ; Lustreeren,
glanzen, glanzend maken ; Lustrine, vr.,
sterk gesteven en geglansde stof ; Lustrum, o., tijdruimte van vijf jaren, waarna
bij de Romeinen algemeene reinigingsoffers gebracht werden, het geregeld om
de vijf jaren terugkeerend feest ter herdenking van de stichting eener universiteit.
Lusus, m. (Lat.). Spel; — ingenii, spel
van het vernuft, geestige zet ; — naturae,
speling der natuur ; — tabularum, spel
dat op een bord gespeeld wordt ; — verborum, woordspeling.
Luta, y r. Kit, kleefstof die dient om
potten, enz. dicht te maken ; Lutatie, yr.,
het kitten.
Lutea corpora, mrv. (Lat.). Gele lichamen, plaatsen in den eierstok.
Luteicollisch, (Lat.). Met een gelen
hals; Lutelpedisch, met gele voeten ;
Luteipennisch, met gele vleugels.
Luteogalluszuur, o. (Lat.-Ned.). Gele
kleurstof der galappels.
Luteoline, y r. (Lat.). Wouwgeel, geel
pigment van reseda luteola.
Lutesceeren, (Lat.). Geel worden.
Lutetia, y r. (Lat.). Oude naam van
Parijs.
Luther, m. (Oudduitsch) = Lothar,
roemrijke legeraanvoerder; Lutheraan,
m., volgeling van Luther ; Lutheranisme,
o., leer van Luther; Luthersch, wat de
leer van Luther betreft.
Lutherie, y r. (Fr.; spr. : luutrie.). Fabriek van en handel in muziekinstrumenten behalve piano's en harpen; Luthier,
m. (spr. : luutjee), fabrikant van snaarinstrumenten.
Lutherisch, (D.). Luthersch ; Lutherolatrie, y r., afgodische vereering van
Luther.
Luti, mrv. Perzische goochelaars.
Lutidine, C141-19N. Vluchtige organische
basis.
Lutrophilos, m. (Gr.). Liefhebber van
baden, bezoeker van badplaatsen; Lutrophoor, m., knaap die badwater aandraagt.
Lutte, y r. (Fr.; spr. : luut). Worsteling,
strijd; la lutte pour la vie, de strijd om
het bestaan.
Lutulent, (Lat.). Troebel, slijkerig ;
Lutum, o., drek, klei, leem.
Lux, y r. (Lat.). Licht. Zie Fiat.
Luxatio, y r. Ontwrichting, verstuiking ;
— anconaea, ontwrichting van den elleboog ; — antibrachii, ontwr. van den bovenarm ; — capitis, ontwr. van het hoofd
en der twee eerste wervels ; — carpi,
ontwr. van het voetgewricht ; — clavi-

Luxembourg

culae, ontwr. van het sleutelbeen ; —
costarum, ontwr. der ribben; — cruris,
ontwr. van het dijbeen; — cubitalis inferior, ontwr. van het onderste gedeelte
der elleboogspijp ; — cubitalis superior,
ontwr. van het bovendeel der elleboogspijp; — digitorum, ontwr. der vingers ;
— digitorum pedis, ontwr. der teenen;
—fibulae inferior, ontwr. van het onderste
gedeelte van het kuitbeen ; — fibulae
superior, ontwr. van het bovendeel van
het kuitbeen, dat van het scheenbeen
afwijkt ; — genu of — genualis, ontwr.
der knie ; — humeralis, ontwr. van het
schouderbeen ; — manuaria, ontwr. der
hand ; — maxillae, ontwr. der onderkaak ;
— musculorum, verrekking van spieren ;
— ossis coccygis, ontwr. van het stuitbeen ; — ossis hyoidei, ontwr. van het
tongbeen; — ossium carpi et metacarpi,
ontwr. van den handwortel en van de
beenderen der middenhand ; — ossium
metatarsi, ontwr. van de beenderen van
den middenvoet ; — ossium tarsi, ontwr.
der voetwortelbeenderen ; -- patellae, ontwr. der knieschijf; — pedalis, ontwr. van
den voet; — recens, ontwr. die pas heeft
plaats gehad ; — simplex, eenvoudige
ontwr. ; — spuria, onechte ontwr. ; —
vertebrarum colli, ontwr. der halswervels ;
— violenta, door uitwendig geweld veroorzaakte ontwr.; Luxeeren, ontwrichten,
verstuiken.
Luxe, m. (Fr. ; spr. : luuks). Weelde,
pracht, praal, overdaad; Articles de luxe,
voorwerpen van weelde, galanterieen ;
Edition de luxe, prachtuitgave; Pain
de luxe, fijn brood ; Luxueus, weelderig,
prachtlievend, overdadig; dit woord moet
niet verward worden met Luxurieus,
wellustig.
Luxembourg (hertog van) (1628-1695).
Maarschalk van Frankrijk, bijgenaamd le
tapissier de Notre-Dame (de behanger van
de Onze Lieve Vroui.vekerk te Parijs
we ens de vele op den vijand veroverde
vaandels, welke hij in die kerk liet ophangen); hij voerde het Fransche leger
aan op den tocht naar Bodegraven en
Zwammerdam in December 1672, streed
tegen stadhouder Willem III in de veldslagen bij Steenkerken (1692) en Neerwinden (1693) en werd eenigen tijd in de
Bastille gevangen gezet gedurende het
proces over de vergiftigingen (affaire des
poisons).
Luxembourg (palais du). Paleis te
Parijs aan den linkeroever der Seine,
dat tusschen 1615 en 162o door koningin
Maria de Medicis gebouwd is; thans vergadert er de Senaat; het bevat ook een
verzameling van moderne schilderijen en

Luxure

beeldhouwwerken ; de bij dit paleis behoorende tuin is een der geliefkoosde
wandelplaatsen der Parijzenaars ; in dezen
tuin werd maarschalk Ney gefusilleerd
(1815).
Luxure, yr. (Fr.; spr.: luuksuur). Wellust, geilheid, onkuischheid.
Luxuria, vr. (Lat.). Overdaad, zwelgerij ; Luxurians taro, wild vleesch in
wonden; Luxureeren, brassen, in overdaad leven, groote verteringen maken,
weelderig groeien, voortwoekeren ; Luxus, m. (Lat.) (Zie Luxe) ; Luxus-Steuer,
vr.(D.) belasting op voorwerpen van weelde.
Luzerne, vr. (Fr.). Soort van klaver
(medicago saliva).
LXX. Verkorting voor Septuaginta, 70.
Ly, o. Korte Chineesche mijl.
Lyaeus, m. (Gr.). Verlosser, bevrijder,
bijnaam van Bacchus, omdat de wijn de
zorg verdrijft.
Lycaena, yr. Argusvlinder.
Lycanche of Lycanchis, yr. (Gr.).
Watervrees.
Lycanthroop, m. (Gr.). Wolfmensch,
weerwolf (Zie Loup-garou); Lycanthropie, yr., wolfsziekte, soort van waanzin,
waarin de zieke zich verbeeldt in een
wolf veranderd te zijn ; watervrees tengevolge van den beet van een dollen wolf.
Lycee, m. (Fr.; spr. : liessee). Staatsgymnasium ; — moderne, rijks hoogere
burgerschool (Zie College); — de jeunes
filles, hoogere burgerschool voor meisjes ;
Lyceen, m., gymnasiast, leerling eener
hoogere burgerschool.
Lyceum, o. Worstelperk in het Athene
der oudheid ; wandelplaats waar Aristoteles onderwijs gaf.
Lychnldeae, yr. mrv. Anjelieren.
Lychnicon, o. (Gr.). Gezang bij het
aansteken der kleine lichten in de Grieksche kerk ; Lychnis, yr., vuurbloem,
Mariaroos; Lychniet, m., lichtsteen, wit
Parisch marmer ; Lychnomantle, yr.,
waarzeggerij uit lampen ; Lychnopolis,
yr., lampenstad.
Lycium. Solanacee, nachtschade.
Lycodonten, mrv. (Gr.). Wolfstanden
= Bufoniet.
Lycogala. Wolfsmelk, soort van pad-

destoel.
Lycoperdon, o. (Gr.). Balzwam, wolfs-

veest.
Lycopodioliet, m. (Gr.). Boomachtige

versteening.
Lycopodium, o. (Gr.). Wolfsvoet, bedekt bloeiende plant, wier zaadhuisjes
een poeder bevatten dat als het met een
viam in aanraking gebracht wordt, ontvlamt en daarom plantaardige zwavel
genoemd wordt ; op het tooneel wordt
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het gebruikt om vuur voor te stellen, in
de geneeskunde als opdrogend middel.
Lycorexie, Lycorexis, yr. (Gr.). Wolfshonger, eetkoorts. Zie Bulimiasis en
Boulimie.
Lydische steen, m. Zwarte jaspis die

als toetssteen gebruikt wordt.
Lygmodes, (Gr.). Hikkend; Lygmus,
m., snik, hik.
Lyma, o. (Gr.). Onreinheid, vuilnis.
Lymexylon, o. (Gr.). Kever die het
hout der schepen aantast.
Lympha, vr. (Lat.). Bloedwater ; Lymphangeitis, vr., ontsteking der lymphavaten ; Lymphangiectasis, yr., verwijding der lymphay.; Lymphangiographie,
vr., beschrijving der lymphay. ; Lymphangion, o., lymphavat ; Lymphangioscopie,
vr., onderzoek der lympha y. •, Lymphangiotomie, yr., het snijden in de lymphay. ;
Lymphangoncus, m., kliergezwel, lymphagezwel.
Lymphatie, yr. (Lat.). Gebrek aan verstand, waanzin.
Lymphatisch, (Lat.). Bloedwaterig ;
Lymphatische vaten, mrv., bloedwatervaten ; Lymphatologie, yr., kennis der
lymphavaten, verhandeling daarover ;
Lymphe, yr., bloedwater • Lympheurys'
verwijma, vr., ziekelijke of gebrekkige
ding der lymphavaten ; Lymphochezie,
yr., op lympha gelijkende stoelgang ;
Lymphoncus, m., opzwelling van een
lymphavat ; Lymphorrhoe, yr., uitstorting
uit een lymphavat, lymphavloed ; Lymphose, yr. vorming van het bloedwater
in de bloedwatervaten ; Lymphotomie,
yr., ontleding der lymphavaten.
Lynceus, m. (Gr.). Iemand die oogen
als die van een lynx of losch heeft, die
helder of scherp met; mythologische held
die een zeer scherp gezicht had en den
Argonauten tot loods of wegwijzer diende.
Lynch-law (Eng.; spr. : lintsjlao). Wet
die den naam van John Lynch draagt;
deze was een volksplanter in de 17de
eeuw die zich in den Noord-Amerikaanschen staat Carolina vestigde en door zijn
medeburgers bekleed werd met een onbeperkte macht om alle wanordelijkheden
terstond te beteugelen en te straffen;
thans wordt lynch-law gebruikt voor de
door het yolk eigenmachtig uitgeoefende
rechtspleging tegen iemand die of niet
of niet streng genoeg gestraft is ; het
yolk haalt hem uit de gevangenis, dient
hem stokslagen toe of hangt hem op;
deze handelwijze wordt Lynch-justitie
genoemd; Lynchen op bovengenoemde
manier straffen.
Lyncurion, o. (Gr.). Lynxsteen.
Lyngodes. Zie Lygmodes.
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Lynx
Lynx, m. (Gr.). Losch, verscheurend
viervoetig dier, waaraan de Ouden een
zeer scherp gezicht toeschreven.

Lyonsch goud = Leonisch goud.
Lypemanie en Lypothymie, y r. (Gr.).

Soort van krankzinnigheid die gekenmerkt wordt door groote droefgeestigheid of zwaarmoedigheid.
Lyra, y r. (Gr.). Lier, oudste snareninstrument der Grieken ; sterrenbeeld van
het noordelijk halfrond; Lyranten, mrv.,
rondtrekkende studenten in de middeleeuwen, liedjeszangers ; Lyricus, m., lierdichter, die alleen zijn eigene gewaarwordingen en levenservaringen bezingt;
Lyriek, y r. (Gr.), het dichten van liederen,
lyrische poezie, gevoelsdichting; Lyrifolisch, met liervormige bladeren; Lyriform, in den vorm eener Tier; Lyrisch,
om bij de Tier te zingen ; Lyrische poezie,
y r., lierdicht, gedichten waarin het gevoel
zich uitspreekt ; Lyrist, m., bespeler der
Tier; Lyrodes, liervormig; Lyrodie, yr.,
gezang bij de Tier.
Lys, m. (Fr.). Oude spelling van het
woord lis, lelie.
Lysianthus. Soort van gentiaan.
Lysias, m. (Gr.). Atheensch redenaar,
hevig tegenstander der dertig tyrannen.
(laatst der 5e en begin der 4e eeuw v. C.).
Lysimachie, y r. (Gr.). Plantensoort uit
de familie der Primulaceen, gele wederik,
penningkruid.

Macairiade
Lysimachos, m. (Gr.). Degene die een
einde maakt aan den strijd ; naam van
een der veldheeren van Alexander den
Groote.
Lysios, m. (Gr.). Zorgenverdrijver, bijnaam van Bacchus.
Lysippus. Grieksch beeldhouwer in
de vierde eeuw v. C.
Lysis, y r. (Gr.). Het allengs afnemen
eener ziekte ; langzame beslissing.
Lysisch: Gevormd door een chemische
oplossing.
Lyssa, vr. (Gr.). Dolheid, hondsdolheid ;
Lyssae, mrv., volgens sommigen puistjes
onder de tong van dolle dieren en van
personen die door dolle dieren gebeten
zijn; Lyssodegma, o. en Lyssodegmus,
m., beet van een dollen bond; Lyssodectos, m., iemand die door een dollen
bond gebeten is; Lyssodes, dol; Lyssodexis, vr., het bijten of de beet van een
dollen bond ; Lyssoidisch = Lyssodes.
Zie Pasteur
Lyteria, mrv. (Gr.). Goede voorteekens
bij gevaarlijke ziekten.
Lytrum, o. (Gr.). Losgeld -- personals,
losgeld voor de bevrijding van een persoon; — reale, losgeld voor de vrijmaking
der goederen van een lijfeigene.
Lytta = Lyssa.
Lyttae vesicatoriae, mrv. (Lat.).
Spaansche vliegen. Zie Cantharidae
officinales en Meloe vesicatorlus.

M.
M. Romeinsch cijfer = i000 ; als muntteeken Toulouse en Milaan; met een kroon
er boven Madrid; = Marcus ; M' (Lat.)
= Manius, M' = Mac in Schotsche
eigennamen ; M. en Mag. =:-___ Magister;
M. in het Fransch = Monsieur.
m. en masc. = masculinum (Lat.),
mannelijk, van het mannelijk geslacht.
m. op recepten = manipulus, handvol; = misce, meng, of misceatur, het
worde gemengd.
m. in de muziek = meno, minder ; =
mano, hand ; = mezzo, matig.
M. = Mark, Monster, Manuaal.
M. in de chemie = Magnesium.
M. A. = Magister Artium (Lat.).

Meester in de vrije kunsten.
Maar, m. (D.). Met water gevulde krater bij uitgebluschte vulkanen.
Maasch, y r. (Arab.). Soort breede en
zware schuiten op den Nijl.
Maasebuch, o. (Jodenduitsch). Boek
met vertellingen.
Mab, vr. (Eng. ; spr. : mebb). In de
Noorsche mythologie de koningin der

feeen, waarvan sprake is bij Shakespeare.
Mabille, m. (Fr.). Vroeger een twin te
Parijs, waarin gelegenheid was om te
dansen
Maboel of Mahboed. Gouden munt in
Egypte.
Mac. In Schotsche familienamen beteekent dit woord goon.
Macabre (danse), y r. (Fr.). (Afgeleid
van Maccabaeorum chorea, dans der Maccabeeen). Doodendans, reeks van geschilderde afbeeldingen uit de 14e en 15e
eeuw, welke den dood voorstellen, die,
al dansende, personen uit alle standen
der maatschappij medesleurt.
Macaco, m. Meerkat, aap met een korten staart en platten kop.
Macadam (1756-1836). Schotsch ingenieur die het eerst grintwegen heeft
aangelegd; Macadamiseeren, met grant
bestraten.
Macaire. Zie Robert Macaire.
Macairiade, y r. Gedicht waarin de held
een stoutmoedige misdadiger zooals Robert Macaire is.

Macao
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,Macao, m. Braziliaansche papegaai met
langen staart; soort van hazardspel (vingt
et un).
Macarone, Macrone, y r. (Ital.). Suikergebak van amandeldeeg; Macarone of
Maccherone, m. lomp mensch, hansworst, uilskuiken; Macaroni (Ital.) cylindervormig deeg dat uit rijste- of tarwemeel vervaardigd is ; Macaronische
verzen, mrv. Burleske verzen waarin
aan de woorden der gewone spreektaal
Latijnsche uitgangen gegeven worden;
verzen die uit aan verschillende talen
ontleende woorden bestaan.
Macassar-olie, y r. Plantenvet uit Macassar op het eiland Celebes.
Macauba. Zuidamerikaansche palmboom.
Macaulay (1800-1859). Engelsch geschiedschrijver en staatsman, die een
Geschiedenis van Engeland heeft geschrey en, waarin stadhouder Willem III, koning van Engeland, zeer gunstig beoordeeld wordt.
Macbeth. Titel van een der tooneelspelen van Shakespeare, waarvan de
hoofdpersoon een koning van Schotland,
Macbeth genaamd is. Om zich van den
troon meester te maken vermoordt Macbeth den ouden koning Duncan; ook laat
hij zijn vriend Banquo door sluipmoordenaars ombrengen; het laatste bedrijf
van dit tooneelspel waarin het geweten
van Lady Macbeth ontwaakt, stelt de gewetenswroeging op de meest aangrijpende
wijze voor.
Maccabeo. Fransche witte wijn van
de Pyreneeen.
Maccheroni. Zie Macaroni.
Macchiavelli (1469-1530) (spr. : Makkiavelli). Florentijnsch geschiedschrijver
die in zijn boek „Il Principe" (de vorst)
een staatsleer verkondigt, volgens welke
het hoofd van den staat er steeds naar
streven moet om door alle geoorloofde
en ongeoorloofde middelen zijn macht te
vergrooten en zijn gezag uit te breiden;
de vorst mag voor geen misdaad terugdeinzen als deze hem voordeel kan aanbrengen (zie Antimacchiavel) ; Macchiavellist, m., aanhanger der leer van M.;
Macchiavellistisch, deze leer betreffend,
gewetenloos, arglistig, sluw ; Macchiavellisme, o., gewetenlooze, sluwe staatkunde.
Maccus, m. (Lat.). In Romeinsche kluchten een onnoozele hals, hansworst.
Mace, (Eng.; spr. : mees). Knots ; met
zilver beslagen staf als teeken van het
gezag ; munt in China en Japan.
Macedoine, y r. (Fr. ; spr.: masseedoaan).
Macedonia; gerecht dat uit verschillende

Macies

groenten of vruchten bestaat; mengsel,
allerlei, poespas.
Macellum, o. (Lat.). Vleesch- en groentenmarkt in het Rome der oudheid.
Maceratie, vr. (Lat.). Weeking, zuivering van gegoten ijzer ; uitmergeling door
vasten; Macereeren, weeken, zuiveren,
uitmergelen.
Macesceeren, (Lat.). Mager worden,
vermageren.
Macfarlane, m. (Eng.; spr. : mekferleen).
Soort van Havelock (z. a.).
Machairion, o. en Machairis, vr. (Gr.).
Mes voor heelkundigen.
Miche, (Fr. ; spr. : maasjee). Gekauwd,
fijngemaakt.
Machetiek, y r. (Gr.). Gevechtsleer.
Machiavel = Macchiavelli.
Machicot, m. (Fr.). Eertijds een koor-

zanger in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te
Parijs ; Machicotage, m., versiering van
het kerkgezang; Machicoteeren, het
kerkgezang versieren door het aanvullen
van sommige intervallen.
Machecoulis en Machecoulis, m. (Fr.:
spr. : maasjekoelie). Uitspringende galerij
in oude kasteelen en aan stadspoorten,
waarin openingen aangebracht waren
waardoor men den voet der vestingwerken zien kon en waaruit steenen op de
belegeraars geworpen werden.
Machina, vr. (Lat.). Werktuig; Machinalement (Fr.; spr. : masjienaalman),
werktuigelijk, onwillekeurig ; Machinarius, m., hij die met werktuigen werkt,
machinist ; Machinatie, yr. het op het
getouw zetten van een aanslag, kuiperij,
knoeierij; Machineeren, op het getouw
zetten, smeden van een aanslag, beramen ;
Machinist, m., bestuurder van een stoomwerktuig ; in het Fransch wordt dit woord
door micanicien vertaald, terwijl het Fransche woord machiniste den persoon aanduidt die met de plaatsing en de verandering der schermen op het tooneel
belast is; Machine infernale, vr. (Fr.)
helsche machine, werktuig dat een ontploffing teweegbrengt.
Machlosyne, vr. (Gr.) of Machlotes,
y r. (Gr.). Manziekte, geilheid der vrouwen
= Nymphomanie ; Machlos. Geil, onkuisch (vooral van vrouwen).
Macho, m. (Sp.; spr.: madsjoo). Muildier.
Machol, m. (Hebr.). Snareninstrument.
Machrema, o. (Turksch). Vrouwensluier.
Machsor, m. (Hebr.). Gebedenboek.
Machulke, m. (Hebr.). Gekerkerde,
staatsgevangene.
Macles, vr. (Lat.). Magerheid, schraalheid.

Macigno
Macigno, m. (Ital.; spr.: matsjinjo).
Florentijnsche zandsteen.
Macis, m. (Fr.; spr.: massie). Foelie.
Mack. Luitenant-Veldmaarschalk in
Oostenrijkschen dienst (1752-1828). Hij
commandeerde in 1798 zonder succes de
Napolitaansche troepen tegen de Franschen
onder Chamftionnet, bij wren hij ten laatste
een toevlucht moest zoeken teneinde zich
tegen de woede der Napolitanen te beveiligen. In 1805 rukte M., zonder op het
Russische leger te wachten met 80000
man Beieren in, werd echter door Napoleon
in Ulm opgesloten en gedwongen aan het
hoofd van 23000 man te capituleeren,
terwijl het overige gedeelte van zijn leger
hetzij krijgsgevangen gemaakt hetzij uiteengejaagd werd. M. werd wegens de
capitulatie van Ulm ter dood veroordeeld,
welke straf door keizer Frans I in cassatie
en vestingstraf werd veranderd.
Mackinaw, (Eng.). Roeiboot op rivieren
in Noord-Amerika.
Mackinaw-maatschappij, y r. Naam der
in 1783 te Montreal opgerichte handelmaatschappij, ook Noordwestmaatschappij
genoemd.
Mac-Kinley-Bill, (Eng.; spr.: mekkienleebil). Een op 6 Oct. 1890 in werking getreden wet in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika, volgens welker bepalingen
de invoerrechten verhoogd zijn.
Mackintosh, (Eng.). Regenjas zoo genoemd naar den uitvinder.
Mackuta, y r. Kleine stroomat, ruilmiddel in het westen van Afrika.
M. A. C. P. Verkorting van maison
assuree contre l'incendie (spr. meezon
assuuree kontre leinsandie), tegen brandgevaar verzekerd huis.
Macle, y r. (Fr.). In de wapenkunde een
soort van rust die in het midden doorboord is.
Mac-Mahon. Maarschalk van Frankrijk,
hertog van Magenta en tweede president
der derde Fransche republiek ; hij onderscheidde zich in de oorlogen in Algerie
en Italic, werd in 1870 bij Worth (Reichshofen) geslagen, voerde het opperbevel
in het begin van den slag bij Sedan, maar
werd gewond en genoodzaakt het bevel
over te dragen.
Macon, m. (Fr.; spr. : masson). Metselaar, vrijmetselaar (Zie Franc-Macon);
Maconnerie, y r., metselwerk, metselaarsvak, vrijmetselarij; Maconnique, wat de
vrijmetselarij betreft.
Macon (spr.: maakon). Hoofdplaats van
het ddpartement Saone et Loire, bekend
door zijn wijnen.
Macouba. Dorp op het eiland Martinique, bekend door een fijne tabak
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Mocroblers

waaruit de macoubasnuif gefabriceerd
wordt.
Macro. Grieksch voorvoegsel dat groot,
lang beteekent.
Macrobiers, mrv. (Lat. Macrobii).
Ethiopisch y olk dat zich door een langen
levensduur kenmerkte ; Macrobiosis, yr.,
lange levensduur ; Macrobiotiek, vr.,
dat gedeelte der gezondheidsleer dat
handelt over de kunst om het leven
te verlengen; Macrobiotisch, langlevend,
een langen levensduur hebbend ; Macrobotryisch, met lange druiven ; Macrobranchisch, met lange kieuwen ;
Macrocephalos en Macrocephalus, m.
(mrv. Macrocephalen), mensch met een
groot of lang hoofd; Macrocheir en
Macrochir = Longimanus; Macrocolie, y r., buitengewone lengte der ledematen ; Macrocolisch, met lange ledematen ; Macrocosmica, mrv., uitwendige
dingen; Macrocosmologie, y r., leer der
uitwendige dingen ; Macrocosmos, m.,
de groote wereld, het heelal ; Macrodactyli, mrv., personen met zeer lange
vingers; Macrodactylie, y r., langvingerigheid ; Macrodactylisch, met zeer lange
vingers ; Macrodontisch, met lange tanden ; Macrogastrisch, met een langen
buik ; Macroglossisch, met een lange
tong ; Macrognathisch, met lange kaken ;
Macrokristallijn, groote kristallen vormend ; Macrolepidotisch, met zeer groote
schubben; Macrologie, y r., breedsprakig-

heid, woordenpraal, langdradige redeneering ; Macronosie, yr., langdurige ziekte,
ziekelijkheid; Macrophonisch, met een
ver klinkende stem ; Macrophthalmisch,
met zeer groote oogen; Macrophthalmos,
m., iemand die groote oogen heeft;
Macrophyllisch, met groote bladeren ;
Macrophysocephalos, m., dikkop ; Macropnoea, y r., langademigheid, lange en
diepe ademhaling; Macropoden, mrv.,
dieren met groote pooten of groote
vinnen ; planten met lange stengels;
Macropodisch, met groote voeten, langbeenig ; Macroptera, mrv. langvleugeligen ; Macropterisch, met lange vleugels; Macrorrhampen, mrv., vogels met
zeer groote snavels; Macrorrhizisch,
met lange wortels; Macrorrhynchisch,
met een grooten snuit, een grooten snavel; Macroscelie, y r., langbeenigheid ;
Macroscii, mrv., langschaduwigen d. i.
bewoners der poolstreken wier schaduw
op den middag zeer lang is uithoofde
van de schuine richting der zonnestralen !
Macrosie, Macrosis, y r., verlenging, vergrooting ; Macrostichisch, met lange
regels ; Macrostomisch, met een grooten
mond of muil; Macroura, mrv., lang-
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staartigen, vogels wier staart langer is
dan hunne pooten.
Macrone. Zie Macarone.
Macte. (Lat.). Heil; als uitroep heil u !
Macte ' esto of Macti estote virtute,
geluk met uwe dapperheid I
Mactriten, mrv. (Gr.). Versteende
mosselen.
Macula, yr. (Lat., mrv. Maculae). Vlek,
smet ; vlek op de huid; Maculae corneae, vlekken op het hoornvlies in het
oog ; — hepaticae, levervlekken ; -- leprosae,
vlekken van melaatschheid ; — margaritaceae, parelvlekken in het oog ; —
maternae, moedervlekken ; — scorbuticae,
vlekken van scheurbuik ; — venereae, venerische vlekken; Macula levis notae,
het in een kwaden reuk staan (Zie Immaculabel); Maculatuur y r., misdruk,
grijs pakpapier ; Maculeeren, bevlekken,
bekladden, bezoedelen (alvorens tot het
kloppen van het boek over te gaan moet
de boekbinder toezien of de druk soms
te versch is, daar het boek anders gemaculeerd wordt).
Madame y r. (Fr.). Mevrouw ; in Frankrijk worden alle getrouwde vrouwen met
dit woord aangesproken en ook ongetrouwde die een zekeren leeftijd, b y . 40
jaar, bereikt hebben ; aan het hof der
Fransche koningen was Madame de titel
van de dochters en zusters des konings,
by . Madame Elisabeth, zuster van Lodewijk XVI; ook was Madame de titel der
gemalin van 's konings oudsten broeder ;
zoo zegt Bossuet in zijn lijkrede op de
hertogin van Orleans, gemalin van den
broeder van Lodewijk XIV : Madame se
meurt, Madame est morte ! (de hertogin
van Orleans ligt op sterven, is gestorven);
ook de moeder van den hertog van Orleans, die tijdens de minderjarigheid van
Lodewijk XV regent was, beet Madame.
Madapolam, Stad in Voorindie in het
presidentschap Madras, die haar naam
heeft gegeven aan een zeer fijne en
sterke soort katoen.
Madarosis, vr. (Gr.). Het uitvallen van
het haar, het kaalhoofdig worden ; kaalhoofdigheid ; het uitvallen der ooghaartjes;
Madarotisch, vat het uitvallen van het
Naar betreft, kaalhoofdig.
Madefactie, y r. (Lat.). Bevochtiging.
Madegassen, mrv. Bewoners van het
eiland Madagascar.
Made in Germany, (Eng.; spr. : weed
in Dzjurmenie). In Duitschland vervaardigd, merk dat volgens de Engelsche
wet op alle uit Duitschland in Engeland
ingevoerde fabrikaten staan moet ; Made
in Holland, in Nederland gefabriceerd.
Madein Moesjiri, m. Eerste grootBAALE, Handboek.

Madrepore
waardigheidsbekleeder aan het Turksche
hof, opperhofmaarschalk.
Madeira, (Port.) of Madera, (Sp.), Macare, (Fr.). Wijn van het gelijknamige
eiland die als morgendrank en ook bij de
soep gebruikt wordt ; groote rivier in
Zuid-Amerika die in de Amazone valt.
Madeleine, y r. (Fr.). Zie Magdalena;
soort van gebak.
Madelon, y r. (Fr.). Verkorting van
Madeleine, Leentje ; Madelonnettes, yr.
mrv., eig. dochters van Magdalena, boetvaardige zondaressen, vroeger de naam
der kloosters waarin zulke vrouwen boete
deden, thans gevangenis voor lichtekooien.
Mademoiselle, vr. (Fr. ; spr.: madmoazel). Juffrouw, mejuffrouw ; aan het
hof der Fransche koningen titel der
oudste dochter van 's konings oudsten
broeder ; La grande Mademoiselle,
dochter van Gaston van Orleans en volle
nicht van Lodewijk XIV, met wien zij
wegens de uitgestrektheid harer bezittingen in het huwelijk zou zijn getreden,
indien zij zich niet tegen Mazarin had
verzet en de poort Saint-Antoine te Parijs
niet voor de troepen des konings had
gesloten ; zij huwde later met Lauzun
(Zie Fronde en Lauzun); op haar huwelijk
heeft een der beroemdste brieven van
Madame de Sivigne betrekking.
Madera. Zie Madeira.
Madesis, y r. (Gr.) = Madarosis.
Madia (sativa). Uit Chili ingevoerde
plant, die olie voortbrengt; Madiazuur,
o., C„H„0 41 , vetzuur dat uit deze plant
getrokken wordt.
Madied, (Lat.) Nat, vochtig.
Madisterion, o. (Gr.) Haartang.
Madonna, y r. (Ital.). Eig. mijne vrouw;
de Heilige Maagd ; Madonnabeeld, beeld
dat de Heilige Maagd voorstelt ; Madonna
della sedia, beroemdc schilderij van
Raphael die de Maagd Maria in zittende
houding voorstelt en zich in het paleis
Pitti te Florence bevindt ; Madonna di
Reggio (spr. : redzjo), voormalige Italiaansche rekenmunt ; Madonnina, yr.,
gouden en zilveren munt met het beeld
der H. Maagd.
Mador, m. (Lat.). Nattigheid, vochtigheid, uitdamping, zweet.
Madrapas, m. Grove Indische mousseline.
Madras, m. Veelkleurige zak- of halsdoek van zijde en katoen; hoofddoek.
Madre, (Fr.). Sluw, doortrapt.
Madrenague, y r. (Fr.). Stof die uit
palmvezels en katoen bestaat.
Madrepore, m. (Fr.). Eig. moedersteen.
Familie van poliepen waarbij de as van
den poliepenstok een kanaal bevat, dat
4'
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door zijkanalen met de cellen in verband
staat, sterkoraal; Madreporiferisch, sterkoralen voortbrengend; Madreporiform,
in den vorm van sterkoraal ; Madreporiet,
m. versteende sterkoraal.
der, m. (Fr.; spr.: madriee). Zware
Mad
eiken plank.
Madrigal, m. (Fr.). Herdersgedichtje
van 7 tot 15 regels, klein tot een dame
gericht liefdesgedicht ; galant compliment.
Madrilena, yr. (Sp.; spr. : madrieleenja).
Eig. de Madridsche ; Spaansche nationale
dans.
Madrilene, m. en yr. (Fr.). Inwoner van
Madrid; als bv.n. Madridsch.
Madrure, vr. (Fr.). Vlammen en knoesten
in bout; vlek.
Madsjare, yr. Reiswagen in Tatarije.
Maeander, m. Rivier in Klein-Azie,
die wegens hare vele kronkelingen in de
oudheid beroemd was ; — versieringen;
in de bouwkunde versieringen in den
vorm van kronkelingen ; Maeandrisch,
kronkelend, in den vorm eener slang;
Maeandrieten, mrv., versteende labyrintkoralen.
Maecenas, m. Romeinsch ridder en
gunsteling van keizer Augustus ; hij gebruikte zijn invloed om de letteren en
kunsten aan te moedigen ; thans wordt
dit woord gebruikt voor beschermer van
schrijvers en kunstenaars en bevorderaar
van kunsten en wetenschappen.
Maeeia, yr. (Gr.). Verloskunde ; Mae=
euma, o., hetgeen bij de verlossing te
voorschijn komt; Maausis, yr. verlossing, bevalling ; Maeeutiek, yr. = Maeeia ,
Maeeutisch, wat de verlossing of bevalling betreft, verloskundig.
Maesta, vr. (Ital.). Majesteit, heerlijkheid, statigheid ; afbeelding die Christus
op een troon gezeten voorstelt ; Maestoso,
statig, majestueus.
Maestrale, m. (Ital.). Noordwestenwind
in de Middellandsche Zee (Zie Mistral) ,
Maestraliseeren, naar het noordwesten
draaien.
Maestria, yr. (Ital.). Meesterschap ;
Maestro, m., meester, heer ; leermeester;
toonkunstenaar ; — di camera, pauselijke
minister van financien ; — di capella,
kapelmeester; — di ceremonie, ceremoniemeester.
•
Mafia, yr. (Ital.). Een sedert 186o op
Sicilie bestaand genootschap van misdadigers ; Mafioso, m., lid van dat genootschap.
Ma foi, yr. (Fr. ; spr. :foa). Waarachtig,
warempel, heusch.
Maforium, o. Kap of kraag om het
hoofd te omhullen bij vrouwen en monniken.

Magister

Mag. Verkorting van Magister.
Magadis, yr. (Gr.). Door de Lydiers
uitgevonden driehoekig op een harp gelijkend instrument met io snaren aan
elken kant ; Magadiseeren, op de magadis spelen ; de octaven op de m. aangeven.
Magarri, mrv. (Turksch). Christenslavinnen in den harem.
Magasin, m. (Fr.), (Eng.) stock, warehouse, store, (D.) Lager, Magazin, (Ital.)
magazzino, (Sp.) almacen. Pakhuis ; magazijn ; winkel ; voorraad ; Magasinage,
m. (Fr.), (Eng.) warehouse rent, (D.) Lagerhausmiete, (Ital.) fitto di magazzino,
(Sp.) almacenaje, pakhuishuur ; Magasinier, m. (Eng.) warehouse keeper, (D.)
Lagerhalter, (Ital.) magazinniere, (Sp.)
guards almacen, magazijnhouder, beheerder van een pakhuis ; Livre de magasin,
(Eng.) stockbook, (D.) Lagerbuch, (Ital.)
libro di magazzino, (Sp.) libro de almacen,
magazijnboek (Zie Emmagasinage) ;
Magasin de nouveautes, modewinkel,
manufactuurwinkel.
Magdalena, yr. (Hebr.). Degene die uit
Magdala geboortig is ; berouwhebbende
zondares die boete doet ; Magdalenieten,
mrv., geestelijke orde voor boetvaardige
zondaressen.
Magdelonen, mrv. Houten vormen
waarin de gezuiverde zwavel tot stangen
gesmolten wordt.
Mage, m. (Oudduitsch). Bloedverwant ;
dit woord komt vooral in samenstellingen
voor, b. v. Schwertmagen, Spillmagen.
Magenta. Stadje in het noorden van
Italic, waarbij de Oostenrijkers den 4 Juni
1859 door de Franschen verslagen werden ; blauwachtige rozeroode kleur.
Maggio, m. (Ital. ; spr. : madsjoo).
Koren- en zoutmaat te Livorno.
Maggiolata, vr. (Ital.; spr.: madsjoolata).
Meilied, lentelied; minnelied dat door de
minnaars onder het raam der geliefde
gezongen wordt.
Maggiordomo, m. (Ital.; spr.: madsjordomo). Opperhofmeester, pauselijke
hofmaarschalk.
Maggiore, o. (Ital. ; spr.: madsjoore).
Duurtoon in tegenstelling van Minore,
moltoon; Lago maggiore, het groote meer
(in het noorden van Italie).
Magie, yr. (Gr.). Tooverij, tooverkunst;
Magicus, m., toovenaar, heksenmeester ;
Magiers, mrv., Oostersche wijzen, sterrenkundigen (Zie Mattheus 2, 2.) ; Magisch,
tooverachtig, wat de tooverij betreft;
Magische lantaren. Zie Laterna magica.
Magister, m. (Lat.). Meester ; opzichter ;
leermeester, schoolvos ; — artium liberalium, meester in de (zeven) vrije kunsten;
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— dzsciplinae, opziener eener kloosterschool; — equitum, eigenlijk bevelhebber
der ruiterij; onder de Romeinsche republiek de onderbevelhebber van den dictator (z. a.) ; onder Constantijn den Groote
en diens opvolgers generaal der cavalerie;
— infirmorum, ziekenverpleger, opziener
over de ziekenverpleging in kloosters.
Magisterium, o., ambt van leermeester,
waardigheid en titel van magister, grootmeesterschap in de Maltezer orde, meesterpoeder (naam die gegeven werd aan geneesmiddelen waaraan bijzondere geneeskracht toegeschreven werd en die in de
apotheken altijd gereed stonden), poedervormige neerslag; Magisterium bismuthi
bismuthwit, blanketselwit, parelwit; —
Jovis, tinpoeder; — marcasitae, bismuthneerslag ; — plumbi, loodwit; — saturni,
chloorlood, loodchloried ; — sulphuris =
lac sulphuris.
Magister legens. Degene die bevoegd
is om op universiteiten college te geven;
— matheseos, meester in de wiskunde,
stelling van Pythagoras (bewijs dat het
op de hypotenusa van een rechthoekigen
driehoek beschreven vierkant gelijk is
aan de som der vierkanten welke op de
beide rechthoekszijden beschreven zijn);
— operum, kloosterbouwmeester, opzichter over den bouw van kloosters; — peditum (Zie — equitum), onder Constantijn
den Groote en diens opvolgers generaal
der infanterie ; had een generaal zoowel
infanterie als cavalerie onder zijne bevelen,
dan heette hij — militum of utriusque
militiae ; deze laatste waardigheid werd
o. a. bekleed door Stillcho, den bekenden veldheer van keizer Honorius (z. a.);
Magister-promotie, vr., bevordering
tot magister ; Magister sacri palatii,
Dominikaan die door den paus gekozen
is om pas uitgekomen boeken te onderzoeken; — scholarum, opziener eener
kloosterschool, te Parijs in de middeleeuwen iedere leeraar die vereenigingen
van studenten tot stand bracht ; Magistraal, meesterlijk, meesterachtig.
Magistraal, o. Fijn gestampte koperkiezel in Mexico dat bij fijn gestampt
zilvererts gevoegd wordt om door amalgamatie het zilver er uit te verkrijgen.
Magistrale, y r. Lijn die den vorm der
omwalling aangeeft, vuurlijn.
Magistral-Qalerien, (D.). Hoofdgangen
onder de wallen.
Magistrand, m. Iemand die op het
punt staat magister te worden.
Magistraat, m. (Lat.). Overheid ; Magistraatspersoon, m., overheidspersoon,
hoogere ambtenaar, rechter ; Magistratuur, vr., waardigheid van overheids-
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persoon, rechterlijke waardigheid, rechterlijke macht ; Magistrature assise, (Fr.),
raadsheeren en rechters ; — debout, ambtenaren van het openbaar ministerie.
Magma, o. (Gr.). Bezinksel van zalven
of uitgeperste vloeistoffen; elke dikke
zalf en geknede massa.
Magnaat, m. (van het Latijn magnus,
groot). Groote, machtige; Magnaten,
mrv., rijksgrooten, hooge staatsambtenaren en personen van ouden adel in
Polen en Hongarije ; Magnatentafel, yr.,
vergadering der magnaten, soort van
hoogerhuis of senaat.
Magna Charta, vr. (Lat.). Groote oorkonde, groote vrijbrief der Engelschen,
de grondslag der Engelsche staatsregeling,
door Koning Jan zonder land in 1215 uitgevaardigd ; Magna cum laude, met
grooten lof ; Magna mora, vr., lang uitstel van zes maanden.
Magnan, m. (Fr. ; spr. : manjan). Naam
van den zijdeworm in het zuiden van
Frankrijk ; Magnanerie, yr., gebouw dat
meestal alleen uit muren en een dak bestaat en waarin zijdewormen worden gekweekt, kunst van zijdewormen op te
kweeken ; Magnanier, m., (spr. : manjanfee), iemand die zich op de zijdewormenteelt toelegt.
Magnaniem, (Lat.). Grootmoedig; Magnanimi pretium, belooning der grootmoedigen (devies der Deensche orde van.
den Olifant) ; Magnanimiteit, y r., grootmoedigheid, zielegrootheid.
Magnesia, y r. (Gr.). Bitteraarde, talkaarde, zoo genoemd naar het gelijknamige
landschap in Thessalia; — alba, witte
bitteraarde, magnesiumoxyde (zeer fijne
en witte aarde); — carbonica, koolzure
bitteraarde ; — sulphurica, zwavelzure
bitteraarde ; - usta of cakinata, gebrande
bitteraarde; Magnesie = Magnesia; Magnesisch, bitter- of talkaardig ; Magnesiet,
o., uit bitteraarde en koolzuur bestaande
witte steen ; Magnesium, o., basis van
bitteraarde.
Magneet, m. (Gr.). I Jzersteen, zeilsteen;
iets dat met aantrekkingskracht begaafd
is; Magneetnaald, y r., staafje van zeilsteen of gemagnetiseerd staal dat op een
verticale spil geplaatst zich vrij bewegen
kan . ende magnetische pool aanwijst ;
Magneticus, m., vervaardiger van magneten ; Magnetisatie, vr., het magnetiseeren, het aan den invloed van het
dierlijk magnetisme onderwerpen ; Magnetiseur, m. (Fr.), degene die het dierlijk
magnetisme aanwendt om ziekten te
genezen ; Magnetiseeren, magneetkracht
gebruiken of mededeelen; Magnetisch,
met magneetkracht begaafd, aantrekkend ;
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Magnetisme, 0., kracht die aan een

natuurlijken of kunstmatigen magneet de
eigenschap geeft van zich naar de magnetische pool te richten en de gelijknamige
pool van een anderen magneet of te
stooten ; Dierlijk magnetisme (Zie Mesmerisme); Magneto-electriciteit, yr.,
electriciteit die opgewekt wordt door het
in beweging brengen van eenige magneten; Magneto-electrisch, dat de wisselwerking tusschen magnetisme en electriciteit aantoont ; Magnetologie, y r., verhandeling over de magneten en het
magnetisme ; Magnetometer, m., door
Saussure uitgevonden toestel om de aantrekkingskracht van magneten te meten.
Magni. In de Scandinavische mythologie
de zoon van Thor als zinnebeeld van
macht.
Magnicaudisch, (Lat.). Met een grooten
staart.
Magnificat, o. (Lat.). Lofzang van
Maria, naar de beginwoorden : magnificat
anima mea dominum, mijn ziel rnaakt
, groot (looft) den Heer (Lucas I, 46); deze
zang wordt bij de vesper en het lof
gezongen ; Magnificatie, vr., verheffing,
verheerlijking ; Magnifice, prachtig, heerlijk, luisterrijk, verheven; Magnificence,
y r. (Fr.; spr.: manjiefiesans), pracht, luister,
heerlijkheid ; Magnificentie, y r. (Lat.),
hoogheid, heerlijkheid, titel der rectoren
van de universiteit, der generaalsuperintendenten en der burgemeesters der
vrije steden in Duitschland ; Magnificus,
m. (Lat.), heerlijke, luisterrijke ; Rector
Magnificus, rector eener universiteit,
voorzitter van den senaat der universiteit
bij wien de studenten zich laten inschrijven;
Rector magnificentissimus, titel van
den rector magnificus, wanneer deze
waardigheid verbonden is aan die van
vorst des lands, b.v. te Jena (Zie Ad
magnificum citeeren) ; Magnifiek, (Lat.)
of Magnifique, (Fr.; spr. : manjiefiek),
prachtig, luisterrijk.
Magniloquentie, y r. (Lat.). Verhevenheid eener redevoering ; grootspraak,
snoeverij.
Magnium = Magnesium.
Magnus, m. (Lat.) De groote; naam

van verscheidene koningen van Zweden,
Denemarken en Noorwegen.
Magog. Zie Gog.
Magot, m. (Fr.; spr. : magoo). Spaarpot ; staartlooze aap ; leelijk mensch,
apentronie ; ineengedrongen poppetje van
porselein, speksteen, enz. ; Otez-moi ces
magots-let (Neem die leelijke poppetjes
weg), gezegde van Lodewijk XIV, toen
er een schilderij van Teniers in een der
kamers van dien koning was opgehangen.

Maiden
Magrab of Maghreb. Avondland, het
westen, naam dien de Arabieren aan het
noorden van Afrika geven; Magrabines,
mrv., linnen weefsels in Opper-Egypte ;
Magrebis, mrv., bereden Bedoeienen in
Noord-Afrika.
Magus, m. (Gr.). Toovenaar = Magier,
priester bij de vuuraanbidders in Perzi8.
Magyaar, m. (spr. : madjaar). Hongaar,
degene die tot het oeralo-altalsch yolk
behoort dat in Hongarije en Zevenbergen
woont; Magyaarsch, Hongaarsch.
Mahabharata, o. Grootste heldendicht
der Indiers zoo genoemd naar koning
Bharatas.
Mahabus. Tunesisch goudstuk.
Mahadewa, m. Groote god, bijnaam
van Siwa.
Mahagoni, o. (Fr.) acajou, (Eng.) mahogany. Mahoniehout, roodachtig bout van
den mahagoni- of anacardienboom in
Zuid-Amerika.
Mahal, m. Harem van den grootmogol.
Mahalle, y r. (Arab.). Stadswijk.
Mahame, vr. Turksch vaartuig.
Mahammed. Zie Mahmoed.
Maharadsja, m. Groote koning, titel
van vorsten in Voorindië.
Maharasjtra. Taal der Mahratten.
Mahboed. Zie Maboel.
Mandi, m. (Arab.) Profeet, de verwachte
opvolger van Mohammed, voor wien zich
in 1881 de Egyptenaar Mohammed Achmed uitgaf.
Mahis. Zie Mals.
Mahlstatt, y r. (Oudduitsch). Plaats van
terechtstelling bij de Germanen.
Mahmel, m. (Arab.). Dekkleed over
het graf van Mohammed.
Mahmil, m. (Arab.). Lastdier, gewijde
kameel die de geschenken van den sultan
naar Mekka draagt.
Mahmoed. Naam van verschillende
sultans van Turkije, waarvan de bekendste
is Mahmoed II (1809-1839). Zie Janitsaar.
Mahomet. Zie Mohammed.
Mahon, m. (Fr.) of Mahona, m. (Sp.).
Turksch vaartuig.
Mahonie. Zie Acajou en Mahagoni.
Mahratten, mrv. Volk in Voor-Indic
(Dekkan).
Mai, m. (Fr.) (van het Latijn majus).
Bloeimaand, vreugdemaand; meiboom;
Champ de mai. Zie Maifeld.
Maia, vr. Een der plejaden.
Maid, y r. (Eng.; spr. : meed). Maagd,
mein e.
Maidan, m. (Arab.). Marktplaats; groote
vlakte ; renbaan te Constantinopel.
Maiden (Eng.; spr. : meedun). Zie Maid ;
Maiden-speech, (spr. : spietsj), eerste
redevoering van een nieuw lid in een
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vergadering, b.v. in de Staten-Generaal,
in den gemeenteraad.
Maieutisch. Zie Maeeutisch.
Maifeld, o. (D.). Jaarlijksche vergadering van de rijksgrooten bij de Frankische koningen in de maand Mei.
Maigre, (Fr.; spr.: tneegre). Mager;
dun; onvoldoende ; schraal; Faire maigre,
op vastendagen geen vleesch eten ; Jour
(spr. : zjoer) maigre, dag waarop de
Catholieke kerk het eten van vleesch
verbiedt ; Maigreur, y r. magerheid.
Mail, m. (Fr. ; spr. : maai). Hamer bij
smeden en in steengroeven; kolf, malie ;
maliebaan.
Mail, (Eng. ; spr. : tneel). Valies voor
het vervoeren van brieven en drukwerken, brievenpost; alle brieven en drukwerken die met dezelfde post naar Indic
gaan of er vandaan komen ; malienkolder.
Mail-coach, (Eng.; spr. : kootsj). Postwagen ; soort van omnibus met zitplaatsen
er bovenop die vooral dient voor het
vervoer van belangstellenden in de wedrennen.
Maille, y r. (Fr.; spr.: maaie). Malie;
steek in breiwerk; maas van een net;
voormalige kleinste Fransche koperen
munt ; Avoir maille a par& avec quelqu'un,
een appeltje met iemand te schillen hebben ; Il tea ni sou ni maille, hij bezit geen
rooden duit.
Maillechort. Zie Argentaan.
Maillons, mrv. (Fr.; spr. : maaijon).
Drie aaneengesmolten ringen aan weefstoelen voor zijden stoffen.
Maillotins, mrv. (Fr.; spr.: maaijottein).
Oproerlingen te Parijs tijdens de minderjarigheid van koning Karel VI (Zie Charles VI) die om zich tegen de inning van
nieuwe belastingen te verzetten naar het
stadhuis snelden en zich meester maakten
van de daar opgeborgen strijdhamers
(maillots).
Maimacterion, m. (Gr.). Vijfde maand
in den Atheenschen kalender, stormmaand,
overeenkomende met de laatste helft van
November en de eerste helft van December.
Maimon. Zie Mandril.
Main, (Eng.; spr.: meen). Hoofdzakelijk, voornaam, groot, gewichtigst; Mainmast (spr.: meenmaast), groote mast;
Mainsail (spr. : meenseel), groot zeil aan
den grooten mast; als znw. heeft Main
de beteekenis van oceaan.
Main, y r. (Fr.; spr.: mein). Hand; —
de justice, hand der gerechtigheid, schepter met de figuur van een hand aan den
top; — fork, sterke arm, gewapende
macht ; — levee, opheffing van een gerechtelijke inbeslagneming ; — morte, doode
hand, toestand der lijfeigenen die niet

Maire

bevoegd waren om een testament te
maken en wier goederen aan hun heer
vervielen, onvervreemdbare eigendom die
niet door erfenis overgaat en waarvan
dus geen mutatierechten betaald worden,
grondbezit van kloosters en stichtingen
van . weldadigheid (Zie Mortuarium); —
d'alivre, arbeidsloon, handenarbeid, werkkrachten.
Mara. Landstreek in Griekenland (gedeelte van Laconic); Mainoten, mrv.,
bewoners dier landstreek.
Mainbour, m. (Fr.; spr.: meinboer). Administrateur der bezittingen van een:persoon, voogd.
Mainprize, (Eng. ; spr.: meenpreize).
Schriftelijk bevel aan den sheriff (z. a.)
om borgstelling aan te nemen voor het
verschijnen van een gevangene op den
dag der terechtzitting en om daarna dien
gevangene in vrijheid te stellen; het in
vrijheid stellen van een gevangene tegen
borgstelling voor zijn verschijning op den
dag der terechtzitting.
Maintenance, vr. (Fr.; spr.: meintenans). Het in goeden staat houden ; Maim■
teneeren, bijeenhouden, handhaven, volhouden ; Maintenue, y r., besluit waarbij
iemand in het bezit van een recht of van
goederen wordt gehandhaafd; Maintien,
m. (spr.: meintiain), handhaving, houding.
Maintenon (Francoise d' Aubigne, markiezin van) (1635-1719). Kleindochter van
Agrippa d'ilubigne, te Niort geboren en
in het Calvinisme opgevoed, werd zij
tot den Catholieken godsdienst bekeerd ,
zij huwde in 1652 met den schrijver
Scarron, werd in 166o weduwe ; aan haar
werd de opvoeding der onwettige kinderen van Lodewijk XIV en Madame de
Montespan opgedragen ; het gelukte haar
deze laatste te verdringen en in haar
plaats te treden ; na den dood van Maria
Theresia, eerste gem alin van Lodewijk XIV,
werd Madame de Maintenon in het geheim met dien koning in den echt verbonden (1684); zij oefende op Lodewijk
XIV een niet altijd gunstigen invloed uit
en werkte o. a. mede aan de herroeping
van het Edict van Nantes (z. a.) en het
bekeeren harer vroegere geloofsgenooten
(Zie Dragonnades) ; na den dood van
Lodewijk XIV in 1715 trok zij zich terug
in het huis te Saint-Cyr, waarin zij een
opvoedingsgesticht voor dochters van
arme edellieden had gevestigd; kruisje
dat om den hals gedragen werd in navolging van Madame de Maintenon.
Maire, m. (Fr.; spr. : meer). Burgemeester, schout, ambtenaar die aan het
hoofd staat van elk der arrondissementen
van Parijs en die hoofdzakelijk met den
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burgerlijken stand belast is; Maire du
palais, m., hofmeier, majordomus onder
de Merovingische koningen ; Mairie, yr.,
ambt van maire, bureaux van een maire,
gemeentehuis in elk der arrondissementen
van Parijs. Zie Adjoint.
Mars, m. (Fr.). mars, (Eng.) maize.
Turksche tarwe (zea mays) ; dit woord
komt waarschijnlijk van het Haitische
mahis; de benaming Turksche tarwe is
dus onjuist en zou kunnen vervangen
worden door Amerikaansche tarwe of
Indiaansch koren.
Maise, (Jodenduitsch). Geschiedenis.
Maison, vr. (Fr.; spr. : meezon). Huis,
woning; — de campagne (sp.: kampanje)
landhuis, buitenplaats; — de commerce,
handelshuis ; — de correction, verbeterhuis ; — de force, tuchthuis ; — de France,
het Fransche koningshuis (linie BourbonOrleans); — de plaisance (spr.: pleezans),
lusthuis ; -- de santi, geneesinrichting,
krankzinnigengesticht; — de yule (spr. :
vie°, stadhuis, raadhuis ; — done, vergulde huis, vroeger een Parijsche restaurant; — du roi (spr: roa), lijfwacht der
koningen van Frankrijk; huishouding ;
dienstpersoneel ; Maisonnee, y r., alle
huisgenooten; Maisonnette, y r., huisje.
Maitre, m. (Fr.). Meester, Neer, heerscher, gebieder, baas, leermeester ; Maitrechargen, (spr. : meetersjarzjen) (D.),
mrv., aan sommige hoven die betrekkingen welke boven die van kamerheer
staan ; Maitre d'armes (spr. : darm),
schermmeester ; — d'ecole, schoolmeester ;
— ditude, degene die gedurende de studieen speeluren toezicht houdt op de leerlingen van een gymnasium of kostschool
(Zie Pion) ; — des requites (spr. : rekeet),
commies bij den raad van state in Frankrijk ; — d'hOtel, hofmeester, opperkok ;
— garcon, eerste kellner ; — mason,
metselaarsbaas ; Maitre Jacques, persoon in de Vrek van Moliere die tegelijk
kok en koetsier is en alles tracht te
schikken door met iedereen mee te praten.
Maitresse, vr. Meesteres, heerscheres,
gebiedster, bazin ; minnares, bijwijf ; —
declaree, onder sommige koningen van
Frankrijk een vrouw die als minnares
des konings aan het hof verkeerde, b. v.
onder Hendrik II Diane de Poitiers, onder
Hendrik IV Gabrielle d'Estries en Henriette d'Entragues, onder Lodewijk XIV
Mademoiselle de la Valliire, Madame de
Montespan, Mademoiselle de F ontanges en
Madame de Maintenon, onder Lodewijk
XV Louise de Madly, Madame de Pompadour en Madame Dubarry.
Maitriseeren, (Fr.). Overheerschen, beheerschen, beteugelen, bedwingen.

Makame
Maj. = Majus.
Maja, y r. In de Grieksche godenleer

de moeder van Hermes (Mercurius) ; als
Indische godheid de oorspronkelijke
vrouwelijke kracht die van Brahma uitgegaan is, ook de godin van den schijn
en der misleiding.
Majestas personalis, y r. (Lat.). Persoonlijke majesteit ; — realis, majesteit
van het staatsverband ; Majesteit, yr.,
hoogheid, statigheid, titel die aan keizers
en koningen gegeven wordt ; Majesteitsbrief, m., vrijheidsbrief, genadebrief door
keizer Rudolf II in i6o9 aan de Boheemsche
Protestanten gegeven; Majesteitsschennis (Zie Crimen laesae majestatis);
Majestueus, statig, verheven, koninklijk ;
zijne zeer Christelijke Majesteit, titel
der koningen van Frankrijk ; zijne Ca=
tholieke Majesteit, titel der koningen
van Spanje.
Majo. Zie Mayo.
Majolica, y r. Oud Spaansch en Italiaansch aardewerk of nabootsing daarvan.
Majoor, m. Laagste graad van hoofdofficier.
Major, m. Oudere, grootere ; eerste
deel eener sluitrede ; Major e longinquo
reverentia (Lat.), grooter is de vereering uit de verte.
Majora (vota), mrv. (Lat.). Meerderheid
van stemmen.
Majoraan, m. (Ital. majorana, verbastering van het Latijnsche amaracus).
Marjolein, leverkruid.
Majoraat, o. Recht van den oudsten
zoon (of diens rechtverkrijgende) om al
de onroerende goederen zijns vaders te
erven, die hij evenwel niet mag verkoopen; dit recht geldt voor adellijke familien in Engeland en dient om den grondeigendom onverdeeld en daardoor den
erfelijken adel in stand te houden. Zie
Antenagium.
Majoratie, vr. Verhooging, vermeer-

dering, het boven de waarde aangeven
of schatten ; Majoreeren, verhoogen,
vermeerderen.
Majordomus, m. (mrv. Majores Domus). Zie Maire du palais.
Majorenn, (D.). Meerderjarig, mondig ;
Majorenniteit, y r., meerderjarigheid,
mondigheid.
Majori cedo, (Lat.). Voor een grootere
ga ik uit den weg.
Majoritó, y r. (Fr. : spr.: mazjoritee),
(Eng.) majority. Meerderheid van stemmen, meerderjarigheid.
Majuscule, y r. (Fr. ; spr.: mazjuuskuul).
Hoofdletter.
Makam, m. (Arab.). Standplaats.
Makame, yr. (Arab.). Vertelling in een
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eigenaardigen dichterlijken vorm, een
soort van berijmd proza (de beduidendste
Makamen zijn door Hariri vervaardigd
en door den Duitschen dichter Ruckert
nagevolgd).
Makaria, vr. en Makarius, m. (Gr.).
De gelukkige ; Makarismen, mrv. zaligsprekingen b.v. in de bergrede (Itiattheus
V : 3- 1 1).
Makats, mrv. Lichte gekeperde wollen

stollen voor het bekleeden van sofa's.
Makel, m. (D.). Zie Macula; Makellos,
zonder smetten, onberispelijk ; makeln,
op alles wat aan te merken hebben.
Make-shift, (Eng.; spr.: meeksfift).
Redmiddel, uitweg, uitvlucht.
Maki, m. Alledaagsche naam der lemuren, dieren die tot de orde der vierhandigen behooren en het dichtst bij de
viervoetigen komen, hondsapen ; Lemuur
beteekent eigenlijk nachtspook, naam
dien de Romeinen gaven aan de schimmen der afgestorvenen die, volgens het
volksgeloof, zich des nachts vertoonden.
Makkes, mrv. (Jodenduitsch). Slagen,
klappen.
Makraucheen, (Gr.). Langhalzig.
Makreel, m. Smakelijke zeevisch met
valsche vinnen aan den staart en met
vlekken van verschillende kleuren (scorn-

ber vulgaris).

Makukawa, m. Amerikaansche trom-

petvogel.
Makuta, y r. Gevlochten dek voor den
ruilhandel op de westkust van Afrika;
Afrikaansche zilveren en koperen munt.
Mal, (Fr.). Slecht, kwaad, ongunstig,
verkeerd; als znw., pijn, smart, leed, verdriet, kwaad, kwaal.
Mala, mrv. (Lat.). Appels; — auranha,
chinaasappels.
Malaccasche steen, m. Galsteen van
Indische stekelvarkens die vroeger als
tegengif gebruikt werd.
Malachiet, o. (Gr.). Doorschijnend halfedelgesteente dat in kleur met de maluwe
(Malache, y r. Gr.) overeenkomt ; het
bestaat uit koolzuur koper en komt voor
in den vorm van ondoorschijnende stalactieten ; Malachietgroen, o., beste soort
Tyroolsch berggroen.
Malachmaweth of Malachmoves, m.
(Hebr.). Engel des doods.
Malacia africanorum, (Gr.-Lat.). Het
dreketen der negers; yr. (Gr.).
ziekelijke trek naar zonderlinge, ongezonde
en zelfs walgelijke spijzen; verweeking.
Mala citrea, mrv. (Lat.). Citroenen.
Malaco. Grieksch voorvoegsel dat week,
zacht beteekent.
Malacoderma, mrv. (Gr.) = Mollusken.
Malacoliet, m. (Gr.). Zachte steen.

a

propos

Malacologie, Zie Malacozoologie.
Malacophonisch. (Gr.). Met een zachte

stem; zacht klinkend.

Malacophyllisch, (Gr.). Met zachte bla-

deren.
Malacopterisch. (Gr.). Met zachte

vleugelp.
Malacosarcos, m. (Gr.). Iemand die
weeke of slappe spieren heeft; Malacosarcosis, vr., weekheid of slapheid der
spieren.
Malacosomatisch. (Gr.). Met een week
lichaam.
Malacosteon, o. (Gr.). Verweeking der
beenderen.
Malacozoologie, y r. (Gr.). Kennis of
leer der weekdieren ; Malacozoon, weekdier.
Malactica, mrv. (Gr.). Verweekende of
verslappende middelen ; Malactisch, verweekend, verslappend.
Malade, (Fr.). Ziek, ongesteld; Maladie,
yr., ziekte, ongesteldheid; Maladrerie,
vr., ziekenhuis voor melaatschen. Zie
Leprosorium.
Maladresse, vr. (Fr.). Onhandigheid ;
Maladroit, (spr.: maladroa) onhandig,

linksch, onbeholpen.
Malae fides possessio, vr. (Lat.). Onrechtmatig bezit ; Malae fidei possessor,
m., onrechtmatig bezitter; Mala fide, te
kwader trouw, tegen beter weten in.
Malaga. Zoete wijn zoo genoemd naar
de gelijknamige stad in het zuiden van
Spanje.
Malagma, 0. (Gr.). Weekmiddel, verweekend of verzachtend kompres.
Malaguetta. Naam eener stad in Afrika;
— peper, (Fr.) malaguette, maniguette,
paradijskorrels (amomum granum paradisi), ook Guineesche peper genoemd;
zij wordt gebruikt om de peper te vervalschen.
Malaire, (Fr.). Wat de wangen betreft.
Malais, (Fr. ; spr.: malee). Maleisch ;
als znw. Maleier Malaisie, y r., Maleische
Archipel.
Malaise, m. (Fr.) Onbehaaglijk gevoel,
het niet lekker zijn ; netelige omstandigheden lusteloosheid in den handel.
Malamied, o. Amied van appelzuur,
C81-16 04 + 2 112N.
Malandria, y r. (Gr.). Scheur in de plooi
van de knie der paarden ; rotte kwast in
het hout.
Malandrin, m. (Fr.), (Ital.) malandrino.
Struikroover, landlooper ; Malandrins,
mrv., plunderaars en roovers in Frankrijk
gedurende den honderdjarigen oorlog met
Engeland in de i4de en 15de eeuw.
Mal a propos, (Fr.; spr.: mallapropoo).
Te onpas, ten ontijde, ongelegen.

Mala punica

648

Mala punica, mrv. (Lat.). Granaatappels.
Malaquetta. Zie Malaquetta.
-- Malaria, yr. (Ital.). Slechte lucht, moeraskoorts.
Mal a son aise, (Fr). Niet op zijn gemak,
niet lekker, onaangenaam gestemd.
Malaxatie, vr. (Lat.). Het week maken,
verweeking; Malaxeeren, week maken.
Malberg. Zie Mahlstatt ; Malbergsche
Glasse, yr., de in verscheidene handschriften der Salische wet ingelaschte ophelderingen die niet in het Latijn maar
in het Oudfrankisch zijn geschreven.
Mal caduc. Zie Caducum malum.
Malcontent, (Fr.; spr. : malkontan). Ontevreden ; Malcontenten, de over de
regeering ontevredenen,vooral in Hongarije
in de 17de en i8de eeuw ; A la malcontent, het zeer kort knippen van het haar
op de wijze der Fransche malcontenten
in het laatst der 16e eeuw ; Malcontentendaalder, m., muntstuk dat na de onthoofding van Karel I (1649) in Engeland
geslagen is.
Malda Eladja, mrv. Indische geweven
katoenen stollen uit de voormalige
Deensche bezittingen.
Mal de serf, m. (Fr.; spr. : seer). Mondklem der paarden (Zie Tetanos); — de
mer, zeeziekte ; — de montagne, bergziekte ; — d'enfant, barensweeen ; — de
Naples (Zie Syphilis).
Maldivisch goud, o. Mosselschelpen die
door de negers op de Goudkust als munt
gebruikt worden = Cowries ; Maldivische noten, mrv., zeekokosnoten.
Male, (Lat.). Slecht, kwaad; boos.
Maleachi, m. (Hebr.). Mijn bode, naam
van een der kleine profeten.
Maledeien, Vermaledeien, (D.) (van
het Latijn maledicere, (Fr.) maudire, (Eng.)
to damn, (Ital.) maledire, (Sp.) maldecir).
Vermaledijen, verwenschen, vervloeken ;
Maledetto, (Ital.), vervloekt; Maledicent,
(Lat.), hoonend, lasterend ; Maledictie, yr.,
verwensching, vervloeking, Noon; Male=
dictus, vervloekt.
Malefactor, m. (Lat.). Misdadiger, boosdoener; Malefactum, o., misdaad; Maleficant, m., misdadiger ; Malefice, m. (Fr.),
hekserij, betoovering; Maleficium, o.,
misdaad ; Maleficus, m., kwaaddoener,
toovenaar, giftmenger ; Malefiz, o. (D.),
misdaad ; — gericht, o., lijfstraffelijke
rechtspleging ; — glôckchen, o., klok der
terechtstelling, armezondaarsklokje;
-richte,
crimineele rechter ; — secretdr,
griffier bij een crimineele rechtbank.
Malek, m. (Arab.). Koning; Malekieten,
mrv., voorstanders der leer van Malek,
een der 4 rechtgeloovige schriftgeleerden
van den Islam.

Malhonnéte
Malencontre, yr. (Fr.; spr.: malancontre).
Ongeluk, tegenslag; Malencontreux, ongelukkig, ongelegen, onheilspellend.
Malentendu, m. (Fr. ; spr.: malantanduu).
Misverstand, verkeerde opvatting, (Eng.)

misunderstanding, (D.) Missverstandnis,
(Ital.) malinteso, (Sp.) mala inteligencia.
Male parta male dilabuntur, (Lat.).
Oneerlijk verkregen goed gedijt niet. '
Malepartus, m. (Lat.). In het middeleeuwsche dierenepos de woning of het
hol van Reintje de Vos.
Male quidem, (Lat.). Erg genoeg ; Male
quod sic, erg genoeg dat het zoo is.
Malesherbes (Lamoignon de) (17211794). Minister onder Lodewijk XVI van
Frankrijk ; hij verdedigde dezen koning
voor de Nationale Conventie en stierf op
het schavot.
Malet, (1754-1812). Fransch generaal
die tijdens den veldtocht in Rusland (1812)
van Napoleons afwezigheid gebruik maakte
om te Parijs een samenzwering tegen
de keizerlijke regeering op het touw te
zetten; deze toeleg werd spoedig verijdeld en Malet werd gefusilleerd.
Malevolent, (Lat.). Kwaadwillig, afgunstig ; Malevolentie, yr., kwaadwilligheid, afgunst, vijandige gezindheid.
Malfacon, yr. (Fr. ; spr.: malfaason).
Gebrek, fout, bedrog, ongeoorloofde winst.
Malfaisance, vr. (Fr.; spr.: malfeezans).
Kwaadwilligheid, boosaardigheid ; Malfaisant, (spr. : fezan) kwaadwillig, boosaardig, schadelijk ; Malfait, (spr. : fee)
misvormd; Malfaiteur, m., boosdoener,
booswicht; Malfamó, te kwader naam
bekend staande ; Malfattoria, yr. (Ital.),
toovenarij ; Malfonde, m. (Fr.), ongegrondheid ; als bvn. mal fonde, (Eng.)
unfounded, (D.) unbegriindet, (Ital.) injondato, (Sp.) infundado, ongegrond.
Malgaches, mrv. (Fr.) = Madegassen.
Malgró, (Fr.). Ondanks, in weerwil van.
Zie Bon gre.
Malhabile, yr. (Fr. ; spr. : malabiel).
Onbekwaam, onhandig ; Malhabilete, yr.,
onbekwaamheid, onhandigheid.
Malheur, m. (Fr. ; spr.: maleur), (Eng.)
misfortune, (D.) Ungluck, (Ital.) sventura,
(Sp.) desventura. Ongeluk , ramp ; Un
malheur ne vient jamais seul, een ongeluk
komt nooit alleen; a quelque chose malhear est bon, er is geen ongeluk zoo
groot of er is een geluk bij ; malheur
aux vaincus, wee de overwonnenen (Zie
Vae Victis), Malheureusement, ongelukkigerwijze ; Malheureux, (spr. : malleureu), ongelukkig.
Malhonnéte, (Fr.; spr. : malonneet). Oneerlijk ; onwellevend, onbeleefd ; Malhonnétete, vr., oneerlijkheid, onbeleefdheid.
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Malice, yr. (Fr.; spr. : malies), Malitia, (Lat.). Boosheid, kwaadwilligheid ;
schalkschheid, guiterij ; Malicieux, boosaardig, kwaadwillig, arglistig, schalksch,
guitig.
Malicornii cortex, m. en Malicorium,
o. (Lat.) Granaatappelschil ; Maliferisch,
vruchtbaar in appelen ; Maliform, appelvormig.
Maligneeren. Op boosaardige wijze
behandelen ; Maligniteit, yr., boosaardigheid ; Malignus, (Lat.), Maligneus, boosaardig ; Malignositeit = Maligniteit;
Malignus morbus, kwaadaardige ziekte ;
Maliloquium, o., achterklap.
Malinconia, yr. (Ital.). Zwaarmoedigheid.
Malls, yr. (Gr.) = Malandria.
Malitia. Zie Malice ; Malitiosa desertio, yr., kwaadwillige verlating (van
echtelieden); Malitiositeit, vr., boosheid ;
Malitiosus desertor, kwaadwillige verlater.
Malke, yr. (Gr.). Winterbuil aan handen en voeten.
Malkuth ( Joodsch). Geeseling op den
grooten verzoendag.
Malla, yr. Spaansche koperen munt.
Malle, yr. (Fr.). Reiskoffer; kistje der
marskramers ; postrijdersvalies, brievenmaal, mail; Malle-poste, yr., postwagen,
brievenpost.
Malleabel. Hamerbaar, pletbaar ; Malleabiliteit, yr., hamerbaarheid, pletbaarheid, rekbaarheid (Zie Ductiliteit); Malleable (Fr.) = Malleabel.
Malleaceen. Versteende hamermosselen.
Mallearia ligamenta, mrv. Spieren
om de knokkels)
Mallemolles, mrv. Fijne Bengaalsche
mousseline.
Malleolair. Wat de knokkels betreft
of daartoe behoort.
Malleolus, m. (Lat.). Hamertje; knokkA ; rank van den wijnstok.
Malleus, m. (Lat.). Hamer; — maleficarum, heksenhamer.
Mallum, o. (Van het Oudduitsche Mahl,
,vergadering). Volksvergadering in de
open lucht; plaats waar recht gesproken
wordt.
Malm, m. (Zweedsch). Erts ; voorstad.
Malmsey, (Eng. ; spr. : maamsie), (Fr.)
malvoisie. Malvezij (Zie Malvaglia en
Clarence) ; Malmseynose, roode neus.
Malocchio, o. (Ital. ; spr. : malokkio),
(Fr.) mauvais cell. Zie Jettatura.
Malo modo, (Lat.). Op een slechte
wijze.
Malone, o. Indische stof die uit vezels
van platanen vervaardigd wordt.

Malum
Malorossen, mrv. Kleinrussen ; Maio,rossija, yr. Klein-Rusland.
Malotru, m. (Fr.). Narrige lompe vlegel.
Malotte, yr.(Fr.). Pak fijne tabaksbladeren.
Malpighische huid, vr. Slijmhuid of
middelste huidlaag in het lichaam van
den mensch, zoo genoemd naar den
Italiaanschen arts Malpighi (+ 1694) ; —
pyramiden, mrv., urinevaten der nieren.
Malplatz, (D.). Zie Mahlstatt.
Malpropre (Fr.). Onzindelijk, onrein,
vuil ; Malproprete, vr., onzindelijkheid.
Mal rouge, m. (Fr. ; spr. : roezje). Roode
melaatschheid in Cayenne.
Malstram, m. Maalstroom, draaikolk
op de kust van Noorwegen tusschen de
Lofodden.
Maltezer, m. Bewoner van het eiland
Malta ; Maltezerorde, yr. (Zie Johanniter) ; Keizer Karel V stond in 153o het
eiland Malta aan de ridders van St. Jan
af, die er in 1565 een beroemd beleg
tegen de Turken doorstonden ; het eiland
werd in 1798 door de Franschen onder
Bonaparte en in 1800 door de Engelschen
bezet. die het thans in bezit hebben.
Malthactica. Zie Malactica.
Maitha tenax, (Lat.). Weeke en kleverige stof die in Frankrijk bij Orthez,
in Zwitserland bij Neuchatel, in Beieren
en Zevenbergen gevonden wordt, bergteer.
Malthaxis. Zie Malaxatie.
Malthus (1766-1834). Engelsch staathuishoudkundige die bekend is door zijn
bevolkingsleer ; hij leert dat de vermeerdering der voedingsmiddelen geen gelijken
tred houdt met de toeneming der bevolking en dat daarom die toeneming
tegengegaan moet worden door de beperking der geboorten ; Malthusianisme,
leer van Malthus; Malthusiaan, m., voorstander dier leer ; Malthusische theorie,
yr. = Malthusianisme.
MaltOte, yr. (Fr.). De inning der belastingen ; geldafpersing, knevelarij; MaltOtier, m. (spr.: maltootiee) belastinggaarder.
(Fr.) Mishandelen ;
Maltraiteeren,
schade doen.
Malum, o. (Lat.). Appel; in 't algemeen
iedere vrucht die den vorm van een appel
heeft.
Malum, o. (Lat.). Kwaad, kwaal, pijn ;
— hypochondriacum, (zie Hypochondrie);
— inveteratum, verouderde kwaal; —
tschiadicum, h euppijn ; Malum malo
proximum, een ongeluk komt zelden
alleen (Zie Malheur); — mortuum, korstige
uitslag aan de heupen en het schaambeen;
— neapolitanum (Zie Syphilis); — necessarium, noodzakelijk kwaad.

Malvacein
Malvaceen, mrv. Malva-achtige planten

(maluwe).
Malvaglia, m. (Ital. ; spr.: malvalja).
Gele, zoete wijn, zoo genoemd naar de
stad Napoli di Malvasia (Monembasia)
in Morea (Griekenland). Zie Clarence
en Malmsey.
Malversatie, y r. (Fr.). Slecht beheer,
verduistering van gelden ; Malverseeren,
gelden verduisteren.
Malvine of Malwine, y r. (Keltisch).
De zachtmoedige.
Malviventi, mrv. (Ital.). Degenen die
een Becht leven leiden ; roovers in ZuidItalie ; Malviventie, vr., rooverij.
Malwina. Zie Malvine.
Mama, yr. Moeder.
Mamakoen, o. Armband die als amulet

gebruikt wordt.
Mamal. Broedoven in Egypte.
Mamaliga, y r. Brij van maismeel in
Moldavie.
Mamamouchi, m. Nietsnutter, woord
dat Moliere gebruikt om een Turksche
waardigheid aan zijn burger-edelman to
geven.
Mamanpian of Mamapian, m. (Fr.).
Venerische zweer.
Mameluk. Zie Mammeluk.
Mamers = Mars.
Mamey, m. Soort van appelboom in

Zuid-Amerika.
Mamilla = Mammilla.
Mamma, yr. (Lat.). Vrouwenborst, boe-

zem.
Mammalia, mrv. Zoogdieren; Mammaliolieten, mrv., versteende zoogdieren;
Mammaliologie, y r., leer of kennis der
zoogdieren; Mammilla, y r., tepel ; Mammillair, wat den vorm van een tepel of

vrouwenborst heeft.
Mammeluk, m. (van het Arabisch
mamluk, bezetene). Uit Christenouders
geboren maar in den Mohamedaanschen
godsdienst opgevoede soldaat der lijfwacht van den onderkoning van Egypte ;
slaafsche aanhanger. Zie Roustan.
Mammeus, (Lat.). Met groote borsten,
met een grooten boezem ; Mammositeit,
vr., grootborstigheid.
Mammillares eminentiae of processus, mrv. Halfronde verhevenheden der
hersens; Mammillares lapides, mrv.,
druipsteenvormingen.
Mammoet, o. (Russisch). Voorwereldlijke olifant wiens gebeente, dat sours
nog met vleesch en vel bedekt is, in
Siberie gevonden wordt; dit reusachtig
dier was 15 a 18 voet hoog.
Mammologie = Mammaliologie.
Mammon, m. (Hebr.-Gr.). Geld, aardsche
goederen ; Mammonisme, o., geldaanbid-
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ding; Mammonist, dienaar van mammon,
hebzuchtige, wereldling.
Mamotbani. Indisch neteldoek.
Mamoudi, m. Perzische zilveren munt
= f 0.05; fijne katoenen stof uit de
Levant.
Mamsell, (D.) Verbastering van Mademoiselle, juffrouw.
Mamser, (Hebr.). Onecht kind.
Man. = Manipulus, (Lat.). Handvol.
Manacaniet = Menakan.
Manada, y r. Troep paarden (io a

20)

in de Pampas van Zuid-Amerika.
Manager, m. (Eng.; spr.: mennedsjur).
Leider, bestuurder ; regisseur; directeur
van een fabriek, van een handelsonderneming of een spoorweg.
Manant, m. (Fr. ; spr.: manan). Inwoner
van een dorp, boer ; lomperd, vlegel. Zie
Manoir.
Manantia capitis ulcera, mrv. (Lat.).

Etterende zweren aan het hoof d.
Manati, m. Zeekoe, walvischachtig
plantenetend zoogdier dat tot het geslacht
Manatus behoort.
Manatle, y r. (Lat.). Uitvloeiing.
Manato = Manati.
Manatus. Naam die door Cuvier ge-

geven is aan een soort walvischachtige
dieren, waartoe ook de zeekoe behoort ;
zij worden aldus genoemd, omdat hunne
zwemvoeten den vorm van een hand
(manus) hebben.
Mancando, (Ital.). Allengs verminderend,
verdwijnend.
Manceps, m. (Lat.). Kooper van staatseigendom ; pachter van landsinkomsten;
aannemer van openbare werken ; borg.
Mancha, y r. (Sp.). Vlek; Indiaansche
huidziekte ; landstreek die met bosch en
struikgewas begroeid is; voormalige
Spaansche provincie.
Manche, m. (Fr. ; spr.: mansj). Steel,
handvatsel, heft; vioolhals.
Manche, y r. (Fr.; spr.: mansj). Mouw ;
helft en ook derde deel van een robber in
het whistspel; La Manche (Zie Kanaal).
Manchester, (Eng.; spr.: mentsjestur).
Fabriekstad in Engeland ; katoenfluweel ;
— cottons, grove katoenen stoffen voor
matrozen en negers ; — leer, vr., staathuishoudkunde der Manchesterschool, partij
van groote Engelsche fabrikanten welke
de inmenging der regeering in den handel
en de nijverheid voor nadeelig verklaart
en den vrijen handel voorstaat ; een der
bekendste aanhangers dier partij was
Richard Cobden (1804-1865).
Manchetta, vr. (Sp.; spr.: mantsjetta).
Volksdans die op den Bolero (z. a.)
gelijkt en zijn naam ontleent aan de
landstreek Mancha.

Manchette
Manchette, y r. (Fr.; spr.: mansjet).
Handlubbe, manchet, polsmofj e; opgevulde
armleuning van een stoel; kantteekening
met vette letters.
Manchon, m. (Fr.; spr.: mansion). Mof ;
glazen cylinder.
Manchot, (Fr.; spr.: mansjoo). Eënhandig, ëënarmig.
Mancia, vr. (Ital.; spr.: mantsjia). Fooi,
drinkgeld.
Mancini. Familienaam van vijf nichten
van kardinaal Mazarin ; naam van een
Italiaansch staatsman der negentiende
eeuw.
Mancipatio, y r. (Lat.). Oudromeinsche
wijze van eigendomsoverdracht in den
vorm van een schijnkoop; Mancipes (Zie
Manceps); Mancipeeren, in eigendom
overdragen ; Mancipium, o., slaaf.
Manco, m. (Ital.). Gebrek ; bet ontbrekende (vooral aan koopmansgoederen).
Mancupatio = Mancipatio.
Mancus, (Lat.). Verminkt, kreupel, mank,

gebrekkig.
Mand. en Mandt. = Mandatum. Bevel;
opdracht ; lastgeving.
Mandaat, Mandatum, o. (Lat.). Bevel,
opdracht ; het contract van lastgeving
(Zie Contract), d. i. (in het Romeinsche
recht) de overeenkomst waarbij de eene
partij (lastgever of mandans) aan de
tinder 1i partij (mandataris) opdraagt eene
handeling om niet te verrichten en deze
zich daartoe verbindt. Het beginsel dat
lastgeving om niet moet geschieden is in
ons recht vervallen, zie Art. 1831 van
het Burg. Wetb.: Lastgeving geschiedt
om niet, ten ware het tegendeel bedongen zij.
Mandapam. Tempel in Oost-Indie, met
zuilen versierd.
Mandarin, in. (Fr.). Mandarijn, Chineesch
staatsambtenaar van hoogen rang; Mandarinaat, o., waardigheid van mandarijn;
Mandarinisme, m. Chineesch examenstelsel, geestdoodende africhting in de
ambtenaarswereld.
Mandarine, y r. (Fr.). Kleine geurige
chinaasappel.
Mandat, m. (Fr.) = Mandaat ; —
d'amener, bevel van medebrenging; —
d'arrit, bevel tot inhechtenisneming;
—poste,
postwissel.
Mandataire, m. (Fr.) = Mandataris
(Zie Mandaat).
Mandelade. Zie Mandolate.
Mandement, o. (Fr.). Herderlijke brief
(van een bisschop).
Mandibula, y r. (Lat.) of Mandibulum, o. (Lat.); Mandibule, y r. (Fr.).
Kinnebak, kaak; (van vogels) onder of
bovengedeelte van de neb; (van insecten)
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zeer hard stuk aan beide zijden van den
mond; Mandubilae lucii, snoeketanden
(met onderkaak); Mandibulair, tot de
kaak behoorend, de kaak betreffend;
Man d ib ul iform, kaakbeenvormig.
Mandille, y r. (Fr.). 0 verjas der livreiknechts ; schamel kleed.
Mandolate of Mandelade. (Bedorven
Ital.). Amandelmelk.
Mandoline, y r. (Fr.) of Mandore, yr.
(Fr.) ; Mandola, y r. (Ital.) of Mandora,
vr. (Ital.). Instrument dat op een guitaar
of luit gelijkt, gewoonlijk met vier snaren
bespannen is en dat met behulp van een
ivoren of houten stift bespeeld wordt.
Mandra, y r. (Gr.). Stal; klooster.
Mandragoras, m. (Gr.). Een verdoovende, slaapwekkende plant, alruin, belladonna. Zie Dudaim.
Mandrill, m. (Fr.). Boschduivel, mandrilaap.
Mandriet, m. Kloosterbroeder.
Mandan, (1724-1755). Berucht smokkelaar en rooverhoofdman ; booswicht.
Mandrisi. Hout met groene aders.
Manducabel, (Lat.). Eetbaar, kauwbaar ; Manducatie, y r., het kauwen, eten,
het nuttigen van brood bij het Avondmaal ; Manducator, m., kauwspier ; Manduceeren, kauwen, eten ; Manducus, m.,
eter, kauwer, veelvraat, bullebak, schrikbeeld voor kinderen.
Manêge, m. (Fr. ; spr. : maneezje). Africhting van paarden ; rijbaan, rijschool ;
listige handelwijze ; rosmolen die door
een rondloopend dier in beweging wordt
gebracht.
Manes, mrv. (Lat.). Schimmen der afgestorvenen, het aandenken aan een afgestorvene; Di's Manibus, aan de manes
gewijd; Piis Manibus, aan de schimmen
der zaligen.
Manes. Stichter van de sekte der
Manichers (gestorven in 276 of 277).
Manessisch handschrift, o. Beroemd
Middelhoogduitsch handschrift dat liederen
bevat en zich thans te Parijs bevindt.
Manfred, (Oudduitsch). De zeer vreedzame ; koning van Napels (1231-1266) die
sneuvelde in den strijd tegen Karel van
Anjou; titel van een drama van Byron
dat met den Faust van Goethe vergeleken
kan worden.
Mang, m. Indische peulvrucht.
Manga, y r. (Sp.). Mouw ; Mexicaansche
mantel.
Mang* y r. Werpwerktuig in de middeleeuwen.
Mangaan, o. (Verbasterd uit Manganesium, van Magnes, magneet). Schitterend wit en zeer bros metaal dat in
1774 door Scheele en Gahn ontdekt is ;
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— oxyde, bruinsteen ; Manganum, o. =
, Manganesium; Manganiden, mrv., mangaanmetalen.
Mangal, o. Indisch gewicht voor parelen.
Manganeut, m. (Gr.). Goochelaar, toovenaar ; bedrieger, kwakzalver; Manganeutisch, wat de tooverij betreft, bedriegelijk ;
Manganie, y r., goochelarij, tooverij.
Mange. Zie Manga.
Mango, m. (Lat.). (Meerv. Mangonen).
Handelaar, slavenhandelaar ; vervalscher
van koopwaren die aan zijn waren een
bedriegelijk fraai voorkomen geeft ;
Mangonie, y r., Mangonisatie, y r. en
Mangonium, o. (Lat.), vervalsching van
geneesmiddelen en koopwaren.
Mangouste, y r. = Ichneumon ; vrucht
van den mangostan, een boom die op de
Molukken voorkomt (garcinia mangostana).
Mangura, y r. (Nieuwgr.). Herdersstaf.
Mania, y r. (Gr.). Zie Manie.
Maniable, (Fr.). Lenig, smedig ; inschikkelijk, handelbaar ; gemakkelijk te
hanteeren of te bewerken ; Maniabiliteit,
vr., handelbaarheid.
Maniacus, m. (Gr.). Razende krankzinnige; iemand die met een manie behept is.
Mania potatorum, vr. (Gr.-Lat.). Dronkemanswaanzin = Delirium tremens.
Maniaten, mrv. = Mainoten.
Manica Hippocratis (Lat.). Mouw van
Hippocrates ; doorzijgzakje ; schelpbeen,
trechter der hersens.
Manicheer, m. Volgeling van Manes
(z. a.); Manicheisme, o., leer van Manes
die over den oorsprong van het goede
en het kwade handelt en de schepping
der wereld toeschrijft aan twee beginselen : een goed beginsel d. i. God (het
licht) en een kwaad d. i. de duivel (de
duisternis, de stof) ; het manicheisme berust op de leer van Zarathustra (z. a.);
Nieuwe Manicheers, mrv., scheldnaam
der Albigenzen.
Manichord en Manichordion, o. (Lat.Gr.). Ouderwetsch muziekinstrument, spinet welks snaren gedeeltelijk met laken
bekleed waren om den klank te dempen
= Clavichord.
Manicula, y r. Zachtzinnige krankzin-

nigheid.

Manicure, m. (Fr.).Verzorger der handen

en nagels.

Manie, y r. (Fr.). Razernij, verstandsverbijstering ; hartstochtelijke neiging,
verzotheid, dwaze voorliefde.
Maniement, m. (Fr. ; spr.: manieman).
Behandeling, hanteering; het betasten,
bevoelen ; leiding, bestuur, beheer ; Manieur, m., degene die iets behandelt

Manipel

of hanteert ; — d' argent, geldhandelaar,
financier.
Manier, y r. (Fr.) maniere. Handelwijze;
wijze van zich te gedragen of voor te
doen ; in de schilderkunst het vlugge vervaardigen van schilderijen naar een en
hetzelfde model, eenvormigheid in de
behandeling, gekunsteldheid; Maniera
affettata, (Ital.), gekunstelde wijze ; Maniere, (Fr.), gemaakt, onnatuurlijk, gekunsteld, gezocht; Manierist, m., schrijver en kunstenaar die te gekunsteld is
en daardoor van de natuurlijke opvatting en voorstelling geheel afwijkt; Manierlich, (D.) beleefd, wellevend.
Manifest, (Lat.). Kennelijk, klaarblijkelijk, zonneklaar ; Manifest, o., verklaring
die van de regeering of een staatkundige
partij uitgaat, geschrift om zich te rechtvaardigen of te verdedigen, lijst der in
een schip geladen goederen die bij de
in- en uitklaring overgelegd wordt, (Fr.)
manifeste, (Eng.) manifest, (Ital.) Manifesto,
(Sp.) manifiesto, Manifestant, m., degene
die aan een betooging deelneemt ; Manifestatie, y r., bekendmaking, uiteenzetting,
openbaarmaking, betooging, verschijning
van het oneindige in het eindige; Manifestations-Eid, m. (D.), eed waardoor
een schuldenaar zweert dat hij den staat
van zijn vermogen naar waarheid en
zonder voorbehoud heeft aangegeven ;
Manifestator, m., openbaarmaker ; Manifesteeren, te kennen geven, uiten, blootleggen, in het licht stellen, openbaren,
zijn wenschen kenbaar maken, betoogen.
Manifold, (Eng. ; spr. : mennifoold).
Menigvuldig; Manifold letterwriter (spr.:
reiter), kopieboek waarin verscheidene
briev en tegelijk kunnen geschreven
worden.
Manilla. Hoofdplaats van het eiland
Luton (Philippijnen); sigaar die daarvan
afkomstig is.
Manilla, y r. (Sp.; spr. : manielja). Armband die door de stierenbevechters ter
eere eener dame gedragen wordt.
Manille, y r. (Fr.; spr.: manielje). Tweede
troef in het omber- en quadrillespel ; geel
koperen ring dien de negers bij wijze
van sieraad om de enkels en de armen
dragen.
Maniluvium, o. Handbad.
Maniode, y r. (Gr.). Handelwijze welke
op die van een krankzinnige gelijkt.
Maniok, m. (Van het Braziliaansch Mandioca). Broodwortelboom. Zie Cassave.
Maniopoelsch, (Gr.). Razend of dol
makend.
Manipel, m. (Lat.). Zie Manipulus ;
Manipularis, m., tot een manipel behoorend, gemeen soldaat ; Manipulatie, vr.,
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verrichting met de hand, bevoeling,
betasting; Manipuleeren, met de hand
bewerken, bevoelen, betasten ; Manipuleur, m., behandelaar, geheime onderhandelaar ; Manipulum, o., in de Grieksche
kerk de handdoek dien de subdiaken op
zijn linkerschouder draagt voor het afdrogen der handen en der heilige vaten ;
het gedeelte van het misgewaad dat over
de alba heen ligt ; Manipulus, m., handvol, Romeinsche legerafdeeling bestaande
uit twee centurion (Zie Centurie)., band
om den linkerarm bij Catholieke geestelijken (manipel).
Maniscalco, m. (Ital.). Hoefsmid.
Manito en Manitoe, m. De groote geest,
god der Noordamerikaansche Indianen.
Mankeeren. Zie Manquer.
Manllaansche gestrengheid, yr. Niets
ontziende letterlijke toepassing der strafwet op de wijze van den Romeinschen
consul Titus Manlius Torquatus, die zijn
eigen zoon ter dood zou hebben laten
brengen, omdat deze het verbod om een
gevecht aan te gaan overtreden had.
Manlius Capitolinus. Romeinsch veldheer, consul in 392 v. C. die in 390 v. C.
het door de Galliers belegerde Capitool
redde en in 385 v. C. van de Tarpelsche
rots naar beneden geworpert werd. Zie
Capitolium.
Manna, o. (Hebr. man). Brood dat uit
de lucht viel tot voeding der Israelieten
in de woestijn (Zie Exodus XVI); sap
van een soort esschenboom dat als afvoerend geneesmiddel gebruikt wordt ;
soort van graan in Rusland.
Manna metallorum = Calomel.
Manneh, m. Zinnebeeldige bloemruiker
in het Oosten; brief in de taal der
bloemen.
Mannen, mrv. (D.). Leenmannen, vazallen ; Mannengericht, o., leengerechtshof.
Mannequin, m. (Fr.; spr.: mannekein).
Ledepop; karakterloos mensch; hooge
en nauwe draagkorf ; voddenrapersmand ;
verpootmand ; boom die in een mand gekweekt wordt; Mannequinage, m. (Fr.;
spr.: mankienaazje) beeldhouwwerk aan
gebouwen ; Mannequlneeren, naar de
ledepop bewerken, het stijve voorkomen
van een ledepop geven.
Manniet, o. Mannasuiker.
Manniferisch. Manna bevattend.
Mannitio, vr. De op de oudste Duitsche
rechtsregeling berustende dagvaarding
die door den aanklager aan den beklaagde beteekend wordt om in tegenwoordigheid van getuigen voor het gerecht
te verschijnen; oproeping tot den krijgsdienst die van den koning uitgaat.
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Mannus, m. Volgens Tacitus de stamvader der Germanen, zoon van den god
Tuisco.
Mano, yr. (Ital.). Hand ; — destra, diritta
of dritta, rechterhand ; — manca en —
nd.
sinistra, finkerha
Manoeuvre, yr. (Fr.; spr. : maneuvre).
Behandeling, handgreep; wending van
een schip ; want van een schip ; beweging;
— de force, verplaatsing van een stuk
zwaar geschut; Manoeuvres, mrv., listen
en lagen, kuiperijen, bewegingen te velde;
Manoeuvreeren, militaire bewegingen
maken, een schip doen wenden, rangeeren
(van spoortreinen), kuipen, knoeien;
Manoeuvrier, m., officier die goed kan
manoeuvreeren, die de militaire bewegingen goed kan laten uitvoeren, tacticus.
Manoir, m. (Fr. ; spr. : manoaar). Woning, huizing, kasteel, burcht.
Manometer, m. (Gr.). Toestel om de
dichtheid der lucht te meten • stoomdrukmeter (Zie Dasymeter); Manometrie,
yr., het meten van de dichtheid der lucht
en van de stoomdrukking.
Manon, yr. (Fr.). Mietje ; Manon Lescaut, titel van een beroemden roman van
P abbe Prevost, die hetzelfde onderwerp
behandelt als la Dame aux Camelias
(Zie Camelia).
Manor, (Eng.; spr. : mennur). Landgoed;
het aan een edelman behoorende land;
Manor-house, huis dat bij zulk een landgoed behoort; Manorial, wat zulk een
landgoed betreft.
Manoscoop = Manometer.
Manque, m. (Fr. - spr.: mank). Gebrek,
tekort ; — de respect, oneerbiedigheid;
misstoot op het
—detouch(spr.:j)
biljart ; Manquement, (spr.:, mankeman)
misslag, tekort; Manquer, missen, gebrek
hebben aan, nalaten, vergeten, verzuimen,
te kort komen, in den steek laten, te kort
schieten, niet aantreffen, misschieten. Mansard (Jules Hardouin) (1645 — 1708).
Eerste bouwmeester van Lodewijk XIV;
hij heeft de kapel van het Motel des
Invalides en het paleis benevens de kapel
van Versailles gebouwd.
Mansarde, yr. Zolderkamertje, dakkamertje, zoo genoemd naar den architect
Mansard ; gebroken Hollandsch dak ;
venster in het loodrechte deel van dat
dak; kap van een officierstent ; Etage
mansarde, m., verdieping waarop dakkamertjes aangebracht zijn.
Mansio, yr. (Lat.). Pleisterplaats, herberg.
Mansion, (Eng.; spr : mensiun). Verblijfplaats, woning, heerenhuis, burcht ; Mansion-house, woning van den lord-mayor
te Londen; Mansionaticum, o., geld dat
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geestelijken aan den bisschop op zijn
visitatiereis betalen voor zijn verblijfkosten.
Manslaughter, (Eng.; spr.: menslawtur).
Manslag, doodslag zonder voorbedachten
rade. Zie Homicidium.
Mansueet, (Lat.). Tam, mak ; Mansueteeren, tam maken ; Mansuetudo, yr.,
tamheid, zachtzinnigheid.
Manta, y r. (Sp.). Dekkleed, mantel.
Manteau, m. (Fr.; spr.: mantoo). Mantel;
dekmantel, voorwendsel; — d'Arlequin,
tooneeldecoratie in den vorm eener draperie achter het gordijn die dient om het
tooneel minder groot en hoog te doen
schijnen.
Manteca, y r. (Sp.). Room en rundvet
in Zuid-Amerika.
Mantelet, m. (Fr. ; spr.: mantlee).
Bisschopsmanteltje ; damesmanteltje ; lederen klep aan rijtuigen ; sluiting der
geschutpoorten op schepen; stormscherm
voor belegeraars ; Manteline, y r., vrouwenmanteltje ; Mantelure, y r., rugvederen,
rughaar van een bond.
Mantequilla, y r. (Sp.; spr.: mantekielja). Klomp vet in den vorm eener
pyramide in Mexico.
Manteum, Manteion, o. (Gr.). Plaats
waar zich een orakel bevindt ; uitspraak
van een orakel, voorspelling.
Mantichoras of Martichoras, m. (Gr).
Viervoetig dier dat in Indic voorkomt,
waarschijnlijk een soort van stekelvarken.
Manticularius, m. (Lat.). Zakkenroller,
beurzensnijder ; Manticuleeren, zakkenrollen, stelen.
Mantie, y r. (Gr.). Waarzegging, de
gave van te voorspellen; Mantiek, yr.
kunst van te voorspellen, te waarzeggen.
Mantilla, y r. (Sp. ; spr. : mantilja).
Sluier der Spaansche vrouwen die het
hoofd en de borst bedekt.
Mantille, y r. (Fr. ; spr. : mantielje).
Zomermantel voor dames.
Mantinea. Voormalige stad in Arcadie
bekend door de overwinning, welke
Epaminondas in 362 v. C. op de Spartanen behaalde, en waar hij sneuvelde.
Mantino, m. (Ital.). Taf.
Mantis, m. en y r. (Gr.). Waarzegger,
waarzegster; — religiosa, y r. (Gr.-Lat.),
vrome vrouw die God aanbidt ; -- siccifolium, verdord ronddwalend blad.
Mantisa of Mantissa, y r. (Lat.). Toegift, aanhangsel van een geschrift; winst,
voordeel; decimale breuk der logaritbmen.
Manto di Ponto, m. (Ital.). Ordekleed
der Maltezerridders.
Mantologie, y r. (Gr.). Waarzeggerij.
Mantua. Vesting in het noorden van
Italic aan de Mincio, M. speelde een
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groote rol in den Italiaanschen veldtocht
van 1796/1797, toen het den generaal
Bonaparte (Napoleon) na den slag bij
Castiglione (1796) gelukte den Oostenrijkschen veldmaarschalk Wurmser met
een groot gedeelte van zijn leger binnen
deze vesting in te sluiten. Daar Bonaparte
alle pogingen der Oostenrijkers om M.
te ontzetten wist te verijdelen (Zie Brigade) was Wurmser in het begin van
1797 gedwongen te capituleeren. In 1810
werd te M. de bekende Tyroolsche vrijheidsheld Hofer gefusilleerd. M. behoorde
tot den zoogenaamden vestingvierhoek
(Mantua, Legnano, Verona, Peschiera)
waardoor de voortgang der Franschen in
1859 na den slag bij Solferino werd gestuit ; Vergilius werd te Andes bij deze
stad geboren en wordt daarom de zwaan
van Mantua genoemd.
Manu, m. In de Indische sage de stamvader van het menschelijk geslacht aan
wien het oudste Indische wetboek toegeschreven wordt.
Manu, (Lat.). Met de hand ; Manuaal,
o., handleiding, behandeling, wijze van
uitvoering; Manuale chirurgie, vr., kunst
der heelkundige verrichtingen met de
hand, handleiding voor heelkundige operaties ; Manualien, mrv., geestelijke prebenden ; Manualiter, met de hand te
verrichten of uit te voeren ; ManualLexicon, o. (Lat.-Gr.), handwoordenboek ;
Manuarium jus, o., vuistrecht ; Manuarius, m., gauwdief ; Manu armata, gewapenderhand; Manuballista, y r. (Lat.Gr.), kleine ballista (z. a.) die door den
man bediend kon worden en waarmede
vooral pijlen geschoten werden ; Manubiaal, (Lat.), wat tot den oorlogsbuit behoort, wat buitgemaakt is; Manubien,
mrv., aandeel van den veldheer in den
buit, woekerwinst, donderslag ; Manu
brevi, met korte hand, dadelijk, terstond
(Zie Traditio brevi manu) ; Manu brevissima, zoo kort mogelijk, ten spoedigste ; Manubrium, o., hecht, steel,
handvatsel; — mallei, steel van een hamer ; — sterni, greep van het borstbeen;
Manucaptio, y r., borgstelling ; Manucaptor, m., degene die zich borg stelt ;
Manudecreet, o., vrijgeleide ; Manuductie, y r., handleiding, aanwijzing;
Manuductor, m., degene die de maat
slaat, voorzanger, bij de Jezuleten opzichter over de nieuwelingen.
Manuel = Emanuel, Immanuel. Naam
van twee Byzantijnsche keizers nl. Manuel I Comnenos (Zie Comnenen)
(1143-118o) onder wiens regeering de
ae kruistocht (1147-1149) plaats vond, en
Manuel II Palaeologos (1391-1423) die,
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zeer in 't nauw gebracht door den Turkschen sultan Bajazet I (1389-1403), de
hulp der West-Europeesche rijken inriep.
Het leger, dat onder bevel van koning
Sigismund van Hongarije M. te hulp
kwam, werd echter bij Nicopolis aan den
Donau door Bajazet geheel verslagen
(12 September 1396). In 1422 sloeg M.
den aanval der Turken op Constantinopel
onder bevel van sultan Moerad II af.
Manuel (1775-1827). Lid van de Kamer der afgevaardigden onder de Restauratie ; wegens zijn staatkundige meeningen
werd hem de uitoefening van het beroep
van advocaat te Parijs ontzegd; ook werd
hij van zijn lidmaatschap der Kamer der
afgevaardigden vervallen verklaard wegens zijn oppositie tegen de tusschenkomst van Frankrijk in Spanje (1822).
Manuel, m. (Fr.). Handleiding, handboek; Manuel du libraire, handboek voor
boekverkoopers; meesterstuk der hedendaagsche bibliographic door Brunet.
Manufact, o. (Lat.). Wat met de hand
vervaardigd is; Manufactureeren, vervaardigen, bewerken; Manufacturen,mrv.,
linnen en katoenen goederen ; Manufacturier, m., handelaar in manufacturen ;
Manufacture, vr. (Fr.), fabriek ; Manufacturier, m. (Fr.), fabrikant; Manufactuur, y r., het bewerken met de hand ;
Manu forti, met den sterken arm, met
geweld, van overheidswege ; Manum de
tabula, blijf met de hand van de schilderij
af, d. i. genoeg, pas op dat men u niet
op de vingers tikt; Manumissie, y r., vrijlating van slaven of lijfeigenen; Manumissor, m., degene die een slaaf of lijfeigene vrijlaat ; Manumitteeren, vrijlaten
(van slaven); Manu propria, met eigen
hand, eigenhandig; Manus ferrea, ijzeren
hand, enterhaak; Manus firma, vaste
hand, handvest, schriftelijke verzekering ;
Manus injectio, y r., handaanlegging,
oudste Romeinsch rechtsmiddel tegen
achterstallige schuldenaars ; Manus manum lavat, de eene hand wascht de
andere ; Manus mortua, doode hand (Zie
Main morte en Mortuarium); Manuscript, o., handschrift, kopij die persklaar
is ; Manu stipulata, bij handslag, belofte ;
Manustupratie, Manustupreeren (Zie
Masturbatie en Masturbeeren); Manuteneeren, handhaven, behouden, beschermen ; Manutenentie, y r., bewaring, bescherming, handhaving in het bezit;
Manutenentie-decreet, o., brief waardoor men in het bezit gehandhaafd wordt;
Manutention, y r. (Fr.; spr.: manutansion),
bewerking, behandeling, kommiesbroodbakkerij.
Manutius. Zie Aldina.
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Manwantara. In de Indische mythologic de tijd gedurende welken een manu
regeert.
Manzel, m. of Manzille, y r. (Arab.).
Perzische herberg voor reizigers.
Manzoni, (1784-1873). Beroemd Italiaansch dichter en romanschrijver ; zijn
bekendste werk is De Verloofden.
Maoris, mrv. Inboorlingen van NieuwZeeland.
Mapire, m. Mand waarin een lijk gelegd
wordt bij de Indianen in Zuid-Amerika.
Mappa, y r. (Lat.). Tafelkleed, servet ;
(Ital.), buitengewone afsluiting der boeken
van een koopman; Mappe, y r., groote
portefeuille.
Mappemonde, y r. (Fr.). In twee halfronden verdeelde wereldkaart.
Maquahiutl. Mexicaansch zwaard.
Maquereau, m. (Fr.; spr.: makroo).
Makreel (z. a.); koppelaar, degene die
handel drijft in blanke slavinnen; Maquerellage, m. (Fr. ; spr. : makrellaazje),
koppelarij ; Maquerelle, vr., koppelaarster.
Maquette, y r. (Fr. ; spr.: makket). Klein
model of schets in klei bij beeldhouwers ;
ledepop die de schilders gebruiken bij het
schetsen van groepen.
Maquignon, m. (Fr.; spr. : makienjon).
Paardenkooper ; schacheraar, knoeier ;
koppelaar bij huwelijken ; Maquignonnage, m., paardenhandel, geknoei, geschacher, beunhazerij.
Maquillage, m. (Fr.; spr. : makieljaazje).
Het grimeeren, het blanketten ; het te
mooi voorstellen, het vervalschen.
Mara, y r. Volgens het Noorsche y olksgeloof de nachtmerrie die in de gedaante
van een vrouwelijk monster wordt voorgesteld.
Marabba, y r. Arabische viool.
Maraboe. Indische ooievaar ; Maraboeveeren, mrv., veeren die tot hoofdtooisel
dienen.
Maraboet, m. (Arab.), (Fr. marabout).
Bij de Berbers in Afrika een strijder in
den heiligen oorlog tegen de ongeloovigen ;
Afrikaansche heilige ; Mohamedaansch
priester die godsdienstonderwijs geeft;
op een bakoven gelijkend grafmonument
van zulk een priester ; dikbuikig koffiepotje ; klein leelijk ventje.
Maracaibo. Stad in Venezuela ; tabak
die daarvan afkomstig is.
Maracury. Soort van pijlvergif.
Marafil, (Arab.). Gevlekte hyena.
Maraicher, m. (Fr.; spr.: mareesiee).
Warmoezenier, groentekweeker.
Marais, m. (Fr.; spr.: maree). Moeras;
drasland in de Vendee; naam eener middenpartij gedurende de eerste Fransche
omwenteling ; -- salants, mrv. (spr.: salan),
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gronden aan de zeekust waarop men het
zeewater laat verdampen om zeezout te
verkrijgen ; naam eener buurt in het oosten
van Parijs die ook quartier du Temple
genoemd wordt ; groenteland bij Parijs ;
five de marais, tuinboon, platte boon;
fievre de marais, moeraskoorts.
Maramelle, y r. (Fr.). Ingemaakte Japansche kweepeer.
Marane, m. (Sp.). Gedoopte Spaansche
Jood die evenwel in het geheim den
Joodschen godsdienst beleed.
Maransis, y r. (Gr.). Het verwelken,
verslappen ; Marantisch, verwelkend,
verslappend.
Maraschino (Ital.). = Marasquin.
Marasmopyra, y r. (Gr.). Uitterings koorts bij oude lieden.
Marasmus, m. (Gr.). Uittering, verzwakking, wegkwijning ; — senilis, verval van
krachten.
Marasquin, m. (Fr. ; spr. ; maraskein).
Uit de fijngestampte pitten van zure kersen
getrokken likeur.
Marat (Jean Paul) (1744-1793). Berucht volksmenner, geboren te Boudry
in Zwitserland, aanstichter der Septembermoorden van 1792, redacteur van L' Ami
du Peuple (de vriend des y olks) ; hij werd
in het bad gedood door Charlotte Corday ;
Maratist, m., aanhanger van Marat of
verdediger van het schrikbewind gedurende de eerste Fransche Omwenteling.
Maraud, m. (Fr. ; spr. : maroo). Schelm,
spitsboef ; Maraudage, m. (spr.: maroodaazje) het stroopen, het wegnemen (bij
de militairen gedurende den oorlog) ; Maraudeeren, stroopen, rooven, plunderen,
kapen ; Maraudeur, m. (spr. : marodeur)
stroopend soldaat, plunderaar.
Maraugie = Marmaryge.
Maravedi, m. Kleinste Spaansche ko-

peren munt ; — de plata, zilveren maravedi ;
— de vellon, koperen maravedi.
Maravella. Lichte Malagawijn.
Marbles, mrv. (Eng.; spr. : maablus).
Marmeren beeldhouwwerken. Zie Elgin.
Marbre, ' m. (Fr.). Marmer ; marmeren
plaat ; gemarmerde kleur ; corrigeersteen
der letterzetters ; wrijfsteen ; Marbreeren,
marmeren, spikkelen ; Marbrerie, yr.,
marmerbewerking ; Marbreur, m., werkman die de snede der boeken marmert ;
Marbrier, m., marmerbewerker, steenhouwer, vervaardiger van grafsteenen.
schilder die marmer nabootst ; Marbrure,
y r., marmering, gemarmerde kleur.
Marc. Zie Marcus en Mark.
Marcando, (Ital.). Op den voorgrond
geplaatst, duidelijk uitkomend, met veel
uitdrukking.
Marcassite, m. (Fr.) (Van het Arab.
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markazat, pyriet). I Jzer- en zwavelpyriet.
Marcato = Marcando.
Marcel (Etienne). Burgemeester van

Parijs ; hij speelde een hoofdrol in de
Fransche Staten-Generaal in 1356 en 1357,
verzette zich hevig tegen den dauphin
(later koning Karel V) en werd door Jean
Maillard vermoord op het oogenblik dat
hij Parijs aan Charles le Mauvais wilde
overleveren.
Marceline, vr. (Fr.; spr.: marselien)
Vrouwennaam ; lichte zijden stof, rooskleurig mangaansilicaat.
Marcellus( Marcus Claudius). Romeinsch veldheer die in den tweeden
Punischen oorlog Syracuse innam (212 v.
C.) (Zie Archimedes); hij sneuvelde in
208 v. C. tijdens een verkenning, waarbij
hij door de Africaansche ruiters Van
Hannibal overvallen werd.
Marcellus. Zoon van Octavia de zuster
van Augustus, geboren 42 v. C. t 23 v. C.
Hij huwde in 25 v. C. met Julia de
dochter van Augustus en werd zoo tevens
diens schoonzoon. Hoewel Augustus hem
nimmer uitdrukkelijk tot zijn opvolger
heeft aangewezen, beschouwden de Romeinen hem als zoodanig. Julia hertrouwde
na zijn dood eerst met Agrippa (z. a.)
daarna met den lateren keizer Tiberius
(z. a.). Tu Marcellus eras (eigenlijk) gij
zult (die beroemde, door Augustus en het
Romeinsche y olk zoozeer beminde) Marcellus zijn, m. a. w. gij zult het ver brengen, een hooge positie innemen.
Marcesceeren, (Lat.). Verwelken ; Marcescent, verwelkend ; Marcescibel, wat
verwelken kan.
Marchand, m. (Fr.; spr.: marsjan),
(Eng.) merchant, (D.) Kaufmann, (Ital.)
mercante, (Sp.) mercader. Koopman;
—departics,
taalleeraar; — de soupe,
kostschoolhouder ; — tailleur, kleermaker
bij wien men de stof voor een kleedingstuk kan uitzoeken en koopen; Marchandage, m., het loven en bieden, afdingen ; Marchande, y r., koopvrouw ;
groentevrouw; — —desquatrionde
,
modes, modiste; Marchandeeren, loven
en bieden, afdingen (Eng.) to bargain,
(D.)feilschen, handeln, (Ital.)mercanteggiare,
(Sp.) regatear ; Marchandise, vr. (Fr.),
(Eng.) merchandise, wares, (Ital.) merce,
(D.) Ware, (Sp.) mercancia, koopwaar;
le pavilion couvre la marchandise (spr. :
le pavieljon koevre la marsjandieze), de
vlag dekt de lading.
Marche. Zie Marsch.
Marche, m. (Fr.), (Eng.) market, (D.)
Markt, (Ital.) mercato, (Sp.)mercado. Markt,
marktplaats (Zie Bon marche), — a terme,
tijdaffaire waarvan de afwikkeling moet
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plaats hebben op een vooraf bepaald
tijdstip ; jerme, tijdaffaire waarbij de
kooper en de verkooper beiden verbonden
zijn, zoodat op den bepaalden termijn de
eerste gehouden is te betalen en de tweede
de effecten te leveren ; — libre of a prime
is een tijdaffaire waarbij de verkooper
wel maar de kooper niet verbonden is,
zoodat op den bepaalden termijn de laatste
den koop kan verbreken, maar om den
verkooper schadeloos te stellen voor de
ongunstige positie waarin hij verkeert,
betaalt de kooper hem op het oogenblik
van het sluiten van den koop een gedeelte van den overeengekomen prijs
waarvan het bedrag van te voren is vastgesteld; dit deel, dat prime (premie) genoemd wordt, wordt het eigendom van
den verkooper, als op den bepaalden
termijn de kooper den koop wil verbreken ; deze premie komt dus overeen
met rouwkoop in den goederenhandel.
Marchepied, m. (Fr. ; spr. : marsjepiee).
Trede van een ; paardlijn aan een
ra; voetsteun; trapje.
Marchese, m. (Ital. ; spr. markeeze) =
Marquis.
Marchette, y r. (Fr.; spr.: marsjet).

Kniphoutje van een knip of val.
Marcheur, m. (Fr. ; spr. : marsjeur).
Looper, voetganger, snelzeiler ; Vieux
marcheur, m,, oude snoeper, vrouwengek;
Marcheuse, y r., voetgangster, wandelaarster, figurante in een ballet, vrouw
die in de deur van een publiek huis staat
en de voorbijgangers tracht over te halen
om binnen te treden.
Marcia, y r. (Ital.; spr.: martsja). Marsch ;
Marciale (spr. : martsfale), in marschmaat.
Marcied, (Lat.). Verwelkt, slap, ontzenuwd.
Marcioniet, m. Aanhanger van de
dwaalleer van Marcion uit Sinope.
Marconi. Naam van den uitvinder der
draadlooze telegraphie.
Marco Polo (1256-1323). Beroemd Venetiaansch reiziger; hij ging met zijn vader
in 1271 naar het hof van den grootmogol ;
in 1295 in Europa teruggekeerd beschreef
hij zijn reizen ; Europa heeft aan hem de
eerste kennismaking met Midden-Azie te
danken.
Marcus, m. (Lat.). Groote hamer.
Marcus, m. (Lat.). Een der vier evangelisten die door de Venetianen tot beschermheilige hunner republiek werd gekozen ; daar de leeuw het symbool van
Marcus is, werd de republiek Veneta door
een gevleugelden leeuw zinnebeeldig
voorgesteld.
Marcus Aurelius. De deugdzaamste der
Romeinsche Keizers; hij regeerde van
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161 toti8o en voerde met goeden uitslag
langdurige oorlogen tegen de volken die
het Romeinsche rijk in het noorden en
oosten bedreigden; hij is beroemd door
zijn wijsheid, zijn gematigdheid en zijn
zin voor de wijsbegeerte en de letteren.
Zie Antoninus.
Mardi gras, m. (Fr. ; spr. : graa). Vette
dinsdag, vastenavond.
Mare, o. (Lat.), (Fr.) mer, (Eng.) sea,
(D.) Meer, (Ital.) mare, (Sp.) mar. Zee;
— clausum, gesloten zee ; — mortuum,
doode zee ; — pacificum, Stille Zuidzee,
Groote Oceaan ; — vermejo (Sp.), Vermiljoenzee tusschen het schiereiland Californie en het vasteland van NoordAmerika.
Marriage, m. (Fr.; spr.: mareeaazje).
Gage van matrozen.
Marechal, m. (Fr. ; spr.: mareesjal).
Maarschalk, vroeger hoogste waardigheid
in het Fransche leger die onder de derde
Fransche Republiek afgeschaft is; bekende Fransche maarschalken zijn o. a.
onder Napoleon I: Augereau, hertog van
Castiglione, Bernadotte, (z. a.), Berthier,
prins van Wagram, Bessieres, hertog van
Istrie, Davout, hertog van Auerstadt en
prins van Eckmal, Jourdan, Lannes,
hertog van Montebello, Macdonald, hertog van Tarente, Massina, hertog van
Rivoli en prins van Essling, Ney, hertog
van Elchingen en prins van de Moskowa,
Serurier, Soult, hertog van Dalmatie,
Marmont, hertog van Ragusa, Suchet,
hertog van Albufera, Victor, hertog van
Bellune, Oudinot, hertog van Reggio;
onder de Restauratie Clarke, hertog van
Feltre, Lauriston, de Bourmont; onder de
Julimonarchie Clausel, Bugeaud en Gerard;
onder Napoleon III Baraguay d'Hilliers,
Bazaine, Canrobert, Mac-Mahon (z. a.),
Pelissier, hertog van Malakof ; Marechal
de camp, generaal-majoor in het oude
Fransche leger ; — des logis, wachtmeester
(cavalerie) ; — des logis chef, opperwachtmeester ; — de la cour, hofmaarschalk ; /errant, hoefsmid; Marechale,
vr., maarschalksvrouw; Marichalerie, yr.,
hoefsmederij.
Marechaussee, vr. (Fr.). Vroeger het
rechtsgebied van een maarschalk van
Frankrijk ; thans in Nederland de politie
in het leger, die in vredestijd als rijkspolitie dienst doet; soldaat die tot dit
korps behoort; in Frankrijk is de naam
van marechaussie veranderd in dien van
gendarmerie.
Marie, y r. (Fr.). Getijde, tij ; basse,
laag water ; — descendante, ebbe ; — haute,
hoog water ; — montante, vloed; grande
marie, springtij ; versche zeevisch; cela
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arrive comme marge en carime, dat komt
juist van pas.
Marekaniet, v. Siberisch bruin en grijs
obsidiaan dat voor weelde-artikelen gebruikt wordt.
Maremmen, mrv. (Ital.). Moerassige
landstreek in Toscane langs de zeekust,
berucht door haar ongezondheid.
Marende, y r. In Tyrol, Opperbeieren,
enz. snort van avondmaaltijd.
Marengo. Dorp in Italic (Pidmont) bekend door de overwinning, welke de
Franschen op de Oostenrijkers behaalden
(14 Juni i800).
Marfil, o. (Sp.). Ruw ivoor.
Marforio, m. (Ital.). Reusachtig beeld
van een liggenden riviergod op de
binnenplaats van het Capitolijnsch museum
te Rome ; standbeeld te Rome waarop
de antwoorden op de vragen van Pasquino (z. a.) werden aangeplakt.
Margareta, y r. Parel ; de verkortingen
zijn Griet en Margot.
Margarine, y r. Kunstboter ; — zuur,
o., parelzuur, talkzuur, ook = Stearinezuur.
Margarita, y r. (Gr.). Parel, parelmoer ;

vlek op het hoornvlies die op parelmoer
gelijkt; Margaritae, mrv., hostien in de
Catholieke Kerk ; Margaritinen, mrv.,
fijne glasparelen ; Margaritum, o., kelk
waarin de hostie in de Catholieke kerk
bewaard wordt.
Margaux. Zie Château-Margaux.
Margay, m. Zuidamerikaansche tijgerkat.
Marge, y r. (Fr. ; spr. : marzje), (Eng.)
margin, (D.) Spielraum, (Ital.) margine,
(Sp.) margen, (Lat.) margo. Onbeschreven
rand, ruimte aan den kant van een vel
papier die open gelaten wordt ; speelruimte ; Marginaal, in de marge geschreven; Marginalia, mrv., kantteekeningen; Margine (Zie Marge); Marginella, vr., randslak ; Margineeren, van
een rand voorzien, kantteekeningen maken.
Margodes. Mergelleisteen.
Margos, m. (Gr.). Dom opgeblazen
mensch, botterik.
Margriette, y r. (spr. : marghrieet) of
Margrillette, y r. (spr.: margrieljet). (Fr.)
Donkerblauw grof glaswerk met gele of
Witte strepen dat door de Europeanen
gebruikt wordt in den handel op de
kusten van Afrika.
Marguerite, y r. (Fr. ; spr.: marghriet).
(Zie Margarita); Marguerite d'Anjou,
vrouw van Hendrik IV, koning van Engeland, beroemd door den moed lien zij
ten toon spreidde in den oorlog der Twee
Rozen (1429-1482); opera van Meyerbeer ;
Marguerite d'Angouléme, hertogin van
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Alencon, koningin van Navarre en zuster
van den Franschen koning Frans I; nadat
zij haar eersten man den hertog van
Alencon door den dood verloren had,
hertrouwde zij in 1527 met Henri d' Albret,
koning van Navarre ; zij beschermde de
Protestanten en onderscheidde zich door
haar liefde voor de letteren en kunsten ;
zij liet een bundel novellen na die den
titel van Heptameron (werk van zeven
dagen) draagt (1492-1549); Marguerite
de Valois, derde dochter van den Franschen koning Hendrik II en Catherina de
Medicis, eerste gemalin van den Franschen
koning Hendrik IV (Zie Bartholomeusnacht), die haar verstootte wegens haar
losbandig leven ; zij is bekend onder den
naam van la reine Margot (koningin Griet).
Marguillier, m. (Fr. ; spr. : marghieljee).
In de Catholieke kerk kerkmeester, in de
Protestantsche kerk koster ; Marguillare,
y r. (spr.: marghielfier), kosterin.
Mari, m. (Fr.). Echtgenoot, man, gemaal.
Maria of Marie, vr. Naam in het
Grieksche Nieuwe Testament die gevormd
is van het Arabisch Marjam (Hebr.: Mirjam) en die preutsch, weerbarstig beteekent; Marie Lesczinska (1703-1768)
koningin van Frankrijk, vrouw van Lodewijk XV en dochter van Stanislas Lesczinsky, koning van Polen ; Marie-Louise
(1791-1847) aartshertogin van Oostenrijk,
keizerin der Franschen, dochter van
keizer Frans II van Oostenrijk ; zij huwde
in 1810 met Napoleon I en werd na den
val van dien keizer hertogin van Lucca;
na den dood van N. trouwde zij met
graaf Neipperg ; zij was de moeder van
den Koning van Rome; Marie-Christine
(1806-1878) koningin van Spanje, vrouw
van Ferdinand VII (Zie Christinos) ;
Marie-Christine, tweede vrouw van den
Spaanschen koning Alphonsus XII, geboren in 1858, bid den dood van haar gemaal in 1885 werd zij regentes gedurende
de minderjarigheid van haar zoon Alphonsus XIII.
Mariable, (Fr.). Huwbaar, manbaar ;
Manage, m. (Fr.; spr.: marieaazje), huwelijk, echt ; in het kaartspel heer en
vrouw van dezelfde kleur ; Manage civil,
burgerlijk huwelijk ; — clandestin, geheim
huwelijk ; — d'amour, huwelijk uit liefde ;
— de conscience, huwelijk tusschen personen
die reeds ongeoorloofden omgang met
elkander gehad hebben, geheim huwelijk;
— de convention, huwelijk waarbij de
maatschappelijke stand of het finantieel
voordeel in acht genomen zijn ; — in extremis, huwelijk op het sterfbed ; — mixte,
gemengd huwelijk (tusschen personen van,
verschillende gezindte); — de raison, hu-
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welijk uit berekening ; — religieux, kerkelijk huwelijk ; — sous la cheminee, samenwoning buiten huwelijk.
Marialatrie, yr. Vereering der Heilige
Maagd, Mariadienst ; Mariale, o., rituaal
voor den Mariadienst.
Marianne, yr. Samenstelling van Maria
en Anna; spotnaam voor de Fransche
Republiek ; borstbeeld dat die Republiek
voorstelt.
Mariaglas, o. Gipsspaat.
Marlette. Fransch egyptoloog (1821—
1884
Marieur, m. (Fr.). Degene die zijn best
doet om huwelijken tot stand te brengen,
koppelaar ; Marieuse, y r., koppelaarster.
Marikina, y r. Meerkat met zijdeachtig
haar.
Marimba, yr. Muziekin strum ent in Afrika
'en Westindie ; soort van dans.
Marin, m. (Fr.; spr. : marein). Zeeman;
Marinade, yr., met azijn en kruiderijen
ingelegde visch en vleesch ; Marine, yr.
(Fr.); zeemacht, zeewezen, zeestuk (schilderij); Marineeren, met azijn en kruiderijen inleggen; Marine:glue, (Eng.), cement
dat uit met naphta vermengd schellak,
caoutchouc en oesterschelpen bestaat ;
Marinier, m. (Ned.), zeesoldaat; Mariniter, m. (Fr. ; spr.: marienjee), binnenschipper (het Ned. marinier wordt in het
Fransch vertaald door soldat de marine,
het Ned. korps mariniers door infanterie
de marine).
Marini (1569-1625). Italiaansch dichter ;
Marinisme, o., gezwollen smakelooze stijl
zoo genoemd naar dien dichter ; Marinist,
m., degene die den schijftrant van Marini
navolgt.
Marinus, (Lat.). In of aan de zee
groeiend.
Mariolen, mrv. (Ital.). Gauwdieven,
schelmen vooral te Napels.
Marionnette, y r. (Fr.). Poppetje dat
door middel van een draad of touwtje in
beweging gebracht wordt; Marionnettenspel, o., poppenspel; Marionnettentheater, o., tooneeltje waarop een poppenspel vertoond wordt.
Mariotte (1620-1684). Fransch natuurkundige, hij vulde de theorie van Galilee
over de beweging der lichamen aan en
ontdekte de volgende wet die zijn naam
draagt een hoeveelheid gas van constante
temperatuur verandert in omgekeerde reden
van de drukking die er op uitgeoffend wordt.
Mariscae, mrv. (Lat.). Wratvormige
aambeigezwellen; vijgwratten ; Marisca
haemorrholdalis, aambeigezwel; venerea, venerische vijgwrat.
Mar
issa. Op bier gelijkende drank.
Marist, m. Mariabroeder, lid van een
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genootschap van Fransche Catholieke
priesters voor binnen- en buitenlandsche
zending, dat thans in Belgic gevestigd is.
Maritaal, (Lat.) Wat het huwelijk betreft ; Maritagium, o., belasting op het
huwelijk, bruidgeld, som die voor een
vrouwelijke lijfeigene aan haar heer betaald moest worden; Maritalis potestas,
y r., het gezag dat de man als hoofd der
echtvereeniging uitoefent ; — societas,
y r., huwelijksgemeenschap ; — tutela, yr.,
voogdijschap die door den man (echtgenoot) uitgeoefend wordt; ususfructus,
m
., vruchtgebruik dat de man heeft van
het vermogen zijner vrouw.
Maritiem, (Fr.), Maritimus (Lat.) .W at
de zee, het zeewezen, de marine,de
scheepvaart betreft ; wat aan zee list;
wat voor zeeschepen bevaarbaar is;
Prefet maritime, m. (Fr.), directeur der
marine ; Puissances maritimes, mrv.
(Fr.), zeemogendheden; Ville maritime,
vr., zeestad.
Marito, m. (Ital.). Echtgenoot, man;
kolenpannetje der Romeinsche vrouwen,
stoof om de voeten te warmen.
Maritorne, yr. (Fr.). Naam eener dienstmaagd in Don Quichotte van Cervantes;
plompe vuile meld.
Maritus, m. (Lat.). Echtgenoot, man.
Marius (Gajus). Beroemd Romeinsch
veldheer (156-86 v. C.), geboren bij Arpinum, consul, hoofd der volkspartij; hij
wedijverde met Sulla naar aanleiding van
den oorlog met Jugurtha ; hij overwon de
Teutonen bij Aquae Sextiae (Aix) (102 v. C.)
en de Cimbren bij Vercellae (lin v. C.) en
deed zijn zegepralenden intocht in Rome;
toen Marius het opperbevel in den oorlog
tegen Mithridates gekregen had, trok
Sulla tegen Rome op en verdreef zijn
mededinger uit die stad; Marius zocht
daarop een schuilplaats te Minturnae;
toen begon voor den ouden en gebrekkigen
maar steeds eerzuchtigen man een reeks
van ongelukken; te midden der moerassen
van Minturnae ontdekt, werd hij als een
misdadiger naar die stad gebracht, in de
gevangenis geworpen en ter dood veroordeeld ; een slaaf trad zijn kerker binnen met een zwaard in de hand om het
vonnis ten uitvoer te leggen; Zoudt gij
Gajus Marius durven dooden ? zeide Marius trotsch tot hem; bij deze woorden
liet de verschrikte slaaf het zwaard vallen
en liep weg ; daarop verschaften de inwoners van Minturnae aan Marius de
gelegenheid om naar Afrika uittewijken;
hij landde op de plaats waar eens het
verwoeste Carthago stond ; nauwelijks
was hij daar ontscheept of Sextilius, praetor
van Libye, liet hem het bevel toekomen
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om Afrika te verlaten; zeg aan den Praetor, antwoordde de balling aan den bode
die hem het bevel overbracht, dat
den voortvluchtigen Marius op de puinhoopen van Carthago hebt zien zitten; in
87 v. C. in Italic teruggekeerd, liet hij
het bloed der aanhangers van Sulla in
stroomen vloeien spoedig daarop stierf
hij plotseling.
Marivaudage, m. (Fr. ; spr. : marievoodaazje). Gezochte en opgeschroefde
schrijftrant van den Franschen schrijver
Marivaux (1688-1763), die vele geestige
tooneelstukken heeft geschreven, o. a.
le Jeu de amour et du hasard, les Fausses
Confidences en le Legs.
Marjolet, m. (Fr. ; spr. : marzjoolee).
Fat, kwast.
Mark, y r. (D.). Grens van een grondgebied goudgewicht van 24 karaat;
Duitsche munt = f o.6o.
Markant. Zie Marquant ; Markeeren.
Zie Marqueeren.
Mark banco, y r. Voornialige rekenmunt te Hamburg en Lubeck = f 0.90.
Marke, Briefmarke, vr. (D.), (Fr.) timbreposte, (Eng.) postage stamp, (Ital.) franc°.
bollo, (Sp.) sello de correo. Postzegelj Marke,
rekenpenning in het spel (Zie Fiche); bewijs dat men een privaatles heeft gegeven (Zie Cachet) teeken, kenmerk.
Marketenter, m. (Ital. mercatante, van
het Latijn mercari, handel drijven). Zoetelaar Marketentster, y r., zoetelaarster.
Marketerie. Zie Marqueterie.
Market, (Eng. spr. : maaket). Zie
Marche ; Market-day, (spr.: dee) marktdag.
Markette. Zie Marquette.
Markies. Zie Marquis.
Markolf, m. (Oudduitsch). Beschermer
der grenzen.
Markomannen, mrv. Germaansche
volksstam in Bohemen, die onder Marcus
Aurelius (z. a.) de noordelijke grenzen
van het Romeinsche rijk herhaaldelijk
bedreigde.
Markopeten, mrv. Geesten der nacht.
Markus. Zie Marcus.
Marlborough (spr. : Maalbooroo). (John
Churchill, hertog van) (1650-1722). Groot
Engelsch veldheer en staatsman. In 1667
aangesteld tot vaandrig bij de Engelsche
lijfwacht te voet, had hij, naar Macaulay
(z. a.) beweert, zijn eerste bevordering te
danken aan het feit, dat zijn zuster Arabella
Churchill de maitresse (z. a.) van den toenmaligen hertog van York (later koning
Jacobus II) was. Hij maakte in 1672 en
1673 de veldtochten tegen de Republiek
der Vereenigde Nederlanden mede als
officier bij het hulpkorps door koning
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Karel H van Engeland aan Lodewijk XIV
gezonden en nam deel aan de belegeringen van Nijmegen (1672) en van
Maastricht (1673). Als generaal-majoor
streed hij in 1685 tegen den hertog van
Monmouth (z. a.) in den slag bij Sedgemoor,
en was het vooral aan zijn beleid te
danken, dat het leger der opstandelingen
in dien slag overwonnen en verstrooid
werd. Toen Willem III in 1688 in Engeland
landde, verliet Churchill de zijde van
Jacobus II zijn voorbeeld werd gevolgd
door 's konings dochter Anna (zie Anna
Stuart) die zeer onder den invloed stond
van lady Churchill. In 1689 tot graaf van
Marlborough verheven, hij werd eerst
hertog van M. in 1702 — commandeerde
hij in datzelfde jaar een Engelsche brigade in het leger van den vorst van
Waldeck en hielp dezen den Franschen
maarschalk d' Humieres bij Walcourt verslaan. In 169o, nadat Willem III het hoofd
gestooten had voor Limerick (Zie Lauzun),
nam hij Cork en Kinsale (in het zuiden
van lerland). Hoewel hij Willem III trouw
had gezworen, knoopte hij onderhandelingen met den verbannen koning
Jacobus II aan, dien bij op den troon
beloofde te herstellen. Zijn grootsten
roem verwierf M. in den Spaanschen
Successieoorlog (1702-1713) als opperbevelhebber van het Engelsch-Nederlandsch-Duitsche leger, vooral in den veldtocht van 1704. Hij trok toen van uit de
Nederlanden naar Beieren (toenmaals verbonden met Frankrijk), nam stormenderhand de door Beiersche troepen bezette
linien op den Schellenberg (bij Donauwerth),
(2 Juli) en vereenigde zich met het keizerlijke leger onder Eugenius van Savoye.
M. en Eugenius leverden daarop (13 Augustus) den Franschen onder de maarschalken Tallard en Marsin en de met
hen vereenigde Beieren onder den keurvorst Max Emanuel den bloedigen slag
van Hochstadt of Blenheim, waar de Franschen 3000o man aan gesneuvelden, gewonden en gevangenen en bijna hunne geheele artillerie verloren. Dit was de eerste
ernstige nederlaag aan Fransche troepen
onder de regeering van Lodewijk XIV
toegebracht. Verdere door hem op de
Franschen behaalde overwinningen zijn de
slagen bij Ramillies op maarschalk Villeroy (17o6), bij Oudenaarde (samen met
Eugenius) op maarschalk Vendome en den
hertog van Bourgondie, kleinzoon van
Lodewijk XIV (1708), en bij Malplaquet
(samen met Eugenius) op de maarschalken
Villars en Boufflers (1709). M. viel in 1712
bij de koningin in ongenade en verloor zijn
commando. Op hem slaat niet het Fransche
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liedje: Malbrouck s'en va-t-en guerre
(Malbroek die gaat ten oorlog).
Mar11, m. (Fr.). Gaasachtige zijden stof.
MarHet, o. Soort van leisteen.
Marlowe (1563-1593). Engelsche tooneelschrijver.
Marly-le-Roi. Dorp bij Versailles (dep.
Seine et Oise), waar Lodewijk XIV een
hydraulische machine liet bouwen, die het
Seinewater naar Versailles voert.
Marmaryge, y r. (Gr.). Het zien van
vonken, het flikkeren voor de oogen ;
Marmarygodes, flikkerend.
Marmasinsa. Ongemunt zilver in China.
Marmelade, vr. (Fr.). Vruchtenjam ; te
gaar gekookt vleesch en gevogelte ; mettre
en marmelade, bont en blauw slaan.
Marmite, y r. (Fr. ; spr.: marmiet).
Kooktoestel, kookpot; cela fait bouillir la
marmite, daar moet de schoorsteen van
rooken ; Marmiton, m., koksjongen.
Marmoliet, m. Serpentijnsteen.
Marmont (1774-1852). Hertog van
Ragusa, maarschalk van Frankrijk, schoolkameraad van Napoleon I; hij werd door
Wellington in Spanje verslagen, leverde
den 31 Maart 1814 Parijs aan de Verbondene Mogendheden over, en trok naar
Essonnes terug, waardoor hij de abdicatie
van Napoleon I onvermijdelijk maakte;
in Juli 1830 trachtte hij den opstand te
Parijs te onderdrukken maar was genoodzaakt deze stad te ontruimen ; hij
bracht zijn overige levensdagen in ballingschap door.
Marmor, o. (Lat.), (Gr.) Marmaros, m.
(Zie Marble en Marbre). Fijn-korrelige
kalksteen die tot versiering voor gebouwen dient, marmer (zie Carrara);
Marmora Oxonia, mrv., Arundelsche
marmeren kroniek, op marmeren platen
gegriffelde tijdtafel die door den graaf
van Arundel in 1627 aangekocht en thans
in het bezit der universiteit van Oxford is;
Marmoratie, vr., het marmeren; Mar=
moreeren, marmeren ; Marmoraen, (Fr.),
marmerachtig; Marmorisatie, y r., verandering in marmer.
Marmose, vr. (Fr.). Zuidamerikaansch
buideldier. Zie Didelphys, Marsupiaal
en Opossum.
Marmo statuario, (Ital.). Marmer voor
beeldhouwwerken.
Marmot, m. • (Fr.; spr.: marmoo).
Kleuter ; croquet. le marmot, lang te vergeefs staan wachten.
Marmotte, y r. (Fr.). Marmot, mormeldier ; om het hoofd en de ooren geknoopte doek ; monsterdoos ; dubbele
reiskoffer.
Marmouset, m. (Fr. ; spr. : marmoezee).
Bespottelijk mannetje ; belachelijk beeldje;
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jongetje ; scheldnaam der raadgevers van
koning Karel V van Frankrijk ; Conspiration des Marmousets, samenzwering
van jonge edellieden in 1737 die de
afzetting van kardinal Fleury ten doel
had.
Marnage, m. (Fr. ; spr. : marnaazje).
Bemesting met mergel; Marne, y r., mergel,
natuurlijk mengsel van kalk en leem waarin meestal zand voorkomt en dat dient
voor bemesting; Marneeren, met mergel
bemesten ; Marniere, y r., mergelgroeve ;
Marnobitumineus, mergel en jodenlijm
bevattend ; Marnogipseus, mergel en
gips bevattend.
Marne, vr. Zijrivier die te Charenton
in de Seine valt ; landstreek in het noordwesten der provincie Groningen.
Marobia, vr. Het plotseling opbruisen
der zee.
Maroc, m. (Fr.). Lichte wollen stof zoo
genoemd naar Marokko.
Marocco. Snuiftabak uit Maryland tabak.
Marode. Zie Maraudage.
Maronage, m. (Fr. ; spr.: maroonaazje).
Recht om zich boomen te laten verstrekken voor het bouwen en herstellen
van woningen.
Maroniet, m. Lid eener Christelijke
sekte bij het Libanongebergte, zoo genoemd naar haar stichter Maron, in de
twaalfde eeuw werd deze sekte met de
Catholieke kerk vereenigd ; zij leeft in
onmin met hare buren de Drusen.
Maroquin, m. (Fr. ; spr. : marokein).
Marokijnleder, fijn geverfd Marokkaansch
geiteleer ; Maroquineeren, op de wijze
van marokijnleder bewerken.
Marotte, y r. (Fr.). Narrenstaf, soort
van schepter aan wrens boveneind zich
een kop bevindt die voorzien is van een
narrenkap met bellen ; stokpaardje ; chacun a sa marotte, ieder heeft zijn stokpaardje ; lievelingsdenkbeeld.
Maroufle, vr. (Fr. ; spr. : maroefle).
Zeer taaie lijm ; Maroufleeren, een
schilderstuk op doek, op hout of op een
muur lijmen.
Marquant. In het oog vallend, op den
voorgrond tredend.
Marque, y r. (Fr. ; spr. : mark). Merk,
teeken ; — de fabrique, fabrieksmerk,
(Eng.) trade mark, (D.) Handelsmarke,
(Ital.) marca di fabbrica, (Sp.) marca di
fabrica. Zie Lettre de marque.
Marqueeren, (Fr.) marquer, (Eng.) to
mark, (D.) markieren, (Ital.) marcare,
(Sp.) marcar. Merken, stempelen ; aanwijzen, aanduiden ; marquer le pas, den
pas markeeren, stil blijven staan.
Marquess, (Eng.). Zie Marquis.
Marqueterie, y r. (Fr.). Mozaiekwerk,
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ingelegd werk ; Marqueteeren, ingelegd
werk vervaardigen.
Marquette, y r. (Fr.). Koek of klomp
onbereide was.
Marqueur, m. . (Fr.). Markeur, degene
die de door de biljartspelers gemaakte
punten afroept, biljartjongen ; stempelaar,
aanteekenaar.
Marquis, m. (Fr. ; spr.: markie), Marquess, (Eng.; spr.: maakwis). Markgraaf,
grensgraaf; hooge adellijke titel in Frankrijk en Engeland; markies ; adellijke modegek in den tijd van Lodewijk XIV ;
Marquisat, m. (Fr. ; spr. : markieza),
waardigheid en grondgebied van een
markies, markiezaat; Marquise, y r., markiezin, afdak boven een deur, zonnescherm voor een raam, zoete peer, vuurpij1 van meer dan 4 cM. in doorsnede.
Marrane. Zie Marane.
Marron, m. (Fr.). Tamme kastanje;
firer les marrons du feu, de kastanjes uit
het vuur halen ; Marron glace, gesuikerde
kastanje ; als bvn. kastanjekleurig.
Marron, (Fr.). Wordt gezegd van een
negerslaaf die in de bosschen is gevlucht
om daar in vrijheid te leven ; als znw.
beunhaas ; Negre marron, m., boschneger ; Marronnage, m., zwervende toestand der boschnegers, beunhazerij ;
Marronneeren, in het geheim drukken,
beunhazen, brommen, reizigers door het
gebergte leiden en hun bagage dragen ;
Marronnier, m., kastanjeboom, kloosterbroeder in het klooster op den St.
Bernard.
Mars, m. (Lat.). God des oorlogs, zoon
van Jupiter en Juno ; de Romeinen , beschouwden hem als den vader van
Romulus. Zie Ares.
Mars (Mademoiselle) (1779-1847). Beroemde Fransche actrice ; begaafd met
een groot verstand, een innemend voorkomen en groote schoonheid, deed zij
het genie van Moliere en de geestigheid
van Marivaux tot hun recht komen.
Mars, m. (Fr.). De maand Maart
(Zie Champ de Mars); cela arrive comme
mars en caréme, dat kan niet uitblijven.
Marsala. Havenstad op de westkust
van Sicilie, waar Garibaldi in 186o landde
op zijn expeditie, die een einde maakte
aan het koninkrijk Napels en Sicilie; de
naar deze stad genoemde wijn.
Marsch, m. (Fr.). Loop, gang, tred ;
Qeforceerde marsch, langdurige en vlugge
marsch; Marcheeren, loopen, oprukken.
Marsch, y r. (Oudduitsch). Vruchtbaar,
waterrijk laagland.
Marschall, m. (D.). (Van het Oudduitsch mahra, merrie, paard, en scalc,
knecht, dus paardeknecht) (Zie Marechal);

Marsen
Marschallat, o., waardigheid van maarschalk; Marschallstafel, y r., maarschalkstafel, zijtafel aan het hof.
Marschlinie, vr. Orde waarin oorlogsschepen varen.
Marschroute, y r. Richting waarin een
legerafdeeling zich beweegt.
Marseillais, m. (Fr.; spr.: marseiljee).
Inwoner van Marseille; Marseillalse, vr.,
het Fransche volkslied, dat in 1791 door
den genie-officier Rouget de Usk gedicht
en op muziek gezet werd voor het
Rijnleger ; daarom heette het eerst Krijgszang van het Rijnleger, maar daar de
Marseillaansche gefedereerden het lied
bij hun intocht te Parijs zongen, werd
het la Marseillaise (het Marseillaansche
lied) genoemd; het eerste couplet is :
Allons, enfants de la patrie !
Le jour de gloire est arrive.
Contre nous de la tyrannie
L'Itendard sanglant est leve".
Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir les féroces soldats ?
Its viennent jusque dans vos bras
Egorger vos fils et vos compagnes.
Aux armes I citoyens ! Formes vos bataillons !
Marchons ! Marchons!
Qu'un sang impur abreuve nos salons !

Het laatste couplet dat , als volgt luidt :
Nous entrerons dans la carriere
Quand nos aine's n'y seront plus.
Nous y trouverons leur poussiere
Et la trace de leurs vertus.
Bien loin jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre.

is niet van Rouget de P Isle en wordt ten
onrechte aan Marie-Joseph Chinier toegeschreven ; degene die het gedicht heeft
heette L. Dubois. De vertaling der beide
bovenstaande coupletten luidt :
Welaan! Kinderen van het vaderland !
De dag van den roem is gekomen. Tegen
ons is de bloedige vaan der dwingelandij
opgeheven. Hoort gij in onze velden de
wreede soldaten brullen? Zij komen tot
in uwe armen uwe zonen en gezellinnen
ombrengen. Te wapen ! burgers ! Formeert uwe strijdbenden ! Laat een onrein
bloed onze voren drenken!
Wij zullen in het strijdperk treden,
wanneer degenen die ons zijn voorgegaan,
er niet meer zullen zijn. Wij zullen er
hun stof vinden en het spoor hunner
deugden. Daar wij veel minder verlangend
zijn hen te overleven dan evenals zij te
sneuvelen, zullen wij den verheven trots
hebben van hen te wreken of hen te
volgen.
Marseille-werk, o. Op wit katoen of
fijn Hollandsch linnen genaaid werk.
Marsen, mrv. Volksstam in het oude
Samnium; naam van een Germaanschen
volksstam aan den Benedenrijn en de

Marsepein
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Boveneems; wegens het aandeel, dat zij
gehad hadden aan den slag in het Teutoburger woud (z. a.), viel hun uit den buit
de adelaar van een der drie in dien slag
vernietigde Romeinsche legioenen ten deel;
voor de herhaalde aanvallen van den
Romeinschen veldheer Germanicus (14-16
n. C.) trokken zij zich in het binnenste
van Germanic terug, waarop hun naam
verdwijnt.
Marsepein. Zie Marzipan.
Marsfanal, m. (D.-Fr.). Scheepslantaren aan de marsra.
Marsh (1789-1846). Engelsch scheikundige naar wien een toestel genoemd
is, die dient om de geringste hoeveelheid
arsenicum bij chemische en gerechtelijke
onderzoekingen te ontdekken.
Marsicum bellum. Marsische oorlog,
andere naam voor bellum sociale (oorlog
met de bondgenooten), omdat in dezen
oorlog (90-88 v. C.) de Marsen (in Samnium) zich aan het hoofd der afvallige
Italische bondgenooten tegen Rome stelden;
de Italische volksstammen toch, als
bondgenooten bij het Romeinsche gebied
ingelijfd, die alle lasten van Rome's veroveringspolitiek hadden gedragen, hadden
niet het Romeinsche burgerrecht en konden derhalve door de Romeinsche overheidspersonen straffeloos onderdrukt wor\ den. Rome behield de overhand door
eerst aan de trouw gebleven bondgenooten
en vervolgens hun, die de wapens neerlegden, het burgerrecht te verleenen en
kon zoo hen die dit laatste weigerden ten
onder brengen.
Marsiliaan, m. Venetiaansch van voren
afgerond vaartuig.
Marsilie, y r. Spaansche piaster in
Turkije.
Marstall, m. (D.). Vorstelijke paardenstal.
Marsupiaal = Opossum.
Marsupium, o. (Lat.). Buidel; buideldier.
Zie Dasyurus.
Marsyas, m. (Gr.). In de mythologie

een Phrygier die een zeer bekwaam fluitspeler was en zich verstoutte om Apollo
tot een wedstrijd op de fluit uit te dagen ;
nadat de Muzen Apollo tot overwinnaar
hadden verklaard, bond deze god den
overmoedigen jongeling aan een boom
en vilde hem levend.
Mart = Martinus of Martius.
Martel (Karel). Karel met den strijdhamer, Frankische hofmeier die de Arabieren in 732 bij Poitiers versloeg.
Martel, m. (Fr.). Oude vorm van marteau, hamer ; Avoir martel en lite, muizenissen in het hoofd hebben ; Martelage,
m. (Fr.; spr. : martelaazje) het hameren,

Martis-noon

het merken van hoomen met een Kamer;
Marthement, m., het duidelijk uitspreken
der lettergrepen ; Marteler, hameren, met
den hamer bewerken, duidelijk uitspreken ;
Martelet, m., hamertje, muurzwaluw ;
Marteleur, werkman die den hamer gebruikt, smeder ; Marteline, vr., beeldhouwershamer ; Martellerie, yr., hamerwerk, plaats waar metaal met den hamer
bewerkt wordt; Martellato, (Ital.) gehamerd ; Martellos, mrv. (Ital.), aan de
kusten van Corsica en Sardinie gebouwde
ronde en gewelfde torens tot bescherming
tegen de zeeroovers.
Martha, y r. (Hebr.). Huismeesteres ;
bedroefde; Martha of de jaarmarkt te
Richmond, opera in 3 bedrijven van von
Flotow, waarin de bekende aria ,,de laatste
roos" voorkomt.
Martiaal, (Lat.). Aan Mars (z. a.) gewijd, krijgshaftig, strijdbaar; Martiale
wet, y r., krijgswet; Loi (spr.: loa) martiale, (Fr.), de wet die in 1789 door de
Constituante werd gemaakt om de openbare macht te machtigen volksoploopen
uiteen te drijven; Martial's, m. (Lat.),
naam van een Latijnsch dichter (43-101)
wiens Eftigrammen nuttig zijn voor de
kennis der Romeinsche zeden; Martialiseeren, door oorlog beslissen ; Martialisme, o. en Martialiteit, y r., krijgshaftigheid, strijdbaarheid; Martialist, m., volgeling van Mars, krijgsman.
Martine, y r. De sterke, dappere; naam
van een keukenmeid in de Geleerde Vrouwen van Moliere.
Martingale, y r. (Fr.; spr.: marteingaal).
Dubbele springteugel die aan den buikriem van het paard vastgemaakt is ; laken
klepje aan de kapotjas; verdubbeling van
den inzet in het pharaospel; Martingaleeren, den inzet verdubbelen om het
verlorene terug te winnen.
Martinimis, y r. (D.). Najaarsmis te
Frankfort aan den Oder.
Martinisme, o. Leer van den mystieken
dweper Louis Claude de Saint-Martin
( t 1803) volgens welke degene, die de
goddelijke ingeving heeft verkregen, een
god in menschelijke gedaante wordt;
Martinist, m., aanhanger dier leer.
Martinus, m. (Lat.). Maarten, Martijn ;
Sint Martinus, Sint Maarten, bisschop
van Tours in de 4de eeuw, wiens feest
den ii Nov. gevierd wordt; Paus Martinus
V (1417-1431) die Jan Hus veroordeelde.
Martis-zoon, m. Zoon van Mars, dapper
krijgsman ; Martius, wat Mars betreft,
wat aan dien god gewijd is ; Campus
Martius (z. a.); Mensis Martius, m., de
maand Maart; Idus Martiae, mrv., de
idus (z. a.) van Maart, op de I. m. (15

Martyr
Maart) 44 v. C. werd Cajus Julius Caesar (z. a.) te Rome in den senaat vermoord.
Martyr, m. (Fr. ; spr.: martier), (Gr.)
Martys, m. Geloofsgetuige, geloofsheld,
ium, o.
martelaar ; Martyre (Fr.), Martyr
bloedgetuigenis, martelaarschap, marteldood, de boven het graf van een martelaar gebouwde kerk; Martyrologium, o.,
lijst der martelaren, martelaarsboek ; les
Martyrs (de Martelaren), geschrift van
Chateaubriand (1809) over de zegepraal
van het Christendom en den val van het
heidendom.
Marum of Marum verum, o. (Lat.).
Geurige plant waarvan de katten zeer
veel houden, zeegamander, kattenkruid.
Marunke, y r. (D.). (Verbasterd van
malus armeniaca, Armenische appel).
Gele eierpruim ; soort van kleine abrikoos.
Maruschka, y r. Vrouwelijke Poolsche
lijfeigene.
Marvella. Zie Maravella.
Marx, (Kart) (1818-1883). Duitsche
socialist, schrijver van een beroemd werk
over het Kapitaal en stichter der Internationale (z. a.) ; Marxist, m., aanhanger
der leer van Marx.
Mary, yr. (Eng. ; spr. : meerie) = Marie.
Marzapane. Zie Marzipan.
Marzebille, yr. (D.). Spotnaam voor
een oude, onnoozele vrouw.
Marzenino, m. (Ital.). Roodkleurige
Tiroolsche wijn.
Marzipan, m. (D.), (Fr.) massepain,
(Ital.) marzapane. Marsepein, gebak dat
van fijngestampte amandels en suiker gemaakt wordt.
,
Marzolano, m. (Ital.). Stroo van zomertarwe voor het vervaardigen van stroohoeden.
Marzolino, m. (Ital.). Toscaansche kaas,
zoo genoemd omdat zij in Maart gemaakt
wordt ; Marzolo = Marzolino.
Mas (Mace, spr. : mees). Namen van
munten, zilver- en goudgewichten in
China, Japan, Indic, enz.
Masaniello of Thomas Aniello. In
1623 te Almalfi geboren visscher ; hij
stelde zich aan het hoofd der Napolitaansche opstandelingen en werd in 1647
vermoord.
Masbata. Officieel Turksch geschrift.
Mascades, mrv. (Sp.). Zijden hoofddoeken.
Mascarade, y r. (Fr.). Zie Maskerade.
Mascareignes, mrv. Eilandengroep die
bestaat uit la Reunion of ile Bourbon, dat
aan Frankrijk behoort, Mauritius of ile
de France en Rodrigues, die in het bezit van Engeland zijn ; zij ligt ten oosten
van Madagascar.
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Masch-Allah

Mascaret, m. (Fr.; spr.: maskaree). Benaming van een verschijnsel, dat zich op
de westkust van Frankrijk aan den mond
der rivieren en vooral aan dien der Gironde
voordoet en zich bij het opkomen van den
vloed vertoont; het bestaat uit een zich snel
voortbewegende massa zeewater die door
twee of drie op elkander volgende en uiteenspattende groote golven gevormd wordt;
de mascaret der Gironde doorloopt eerst
een ruime geul tot aan de samenvloeiing
der Dordogne en der Garonne; maar als
hij de Dordogne inloopt, wordt hij opgestuwd en verkrijgt daardoor een ontzaglijke kracht; als er weinig water in
de rivier is, doet de mascaret de schepen
van hun ankers afgaan en slaat de schuiten stuk als men niet de voorzorg heeft
gebruikt om ze midden in de rivier te
leggen, waar de grootere diepte de kracht
van den mascaret breekt; het gedruisch dat
de mascaret maakt, wordt tot op een
afstand van 12 tot 15 kilometer gehoord;
hetzelfde verschijnsel aan den mond der
Seine heet barre; met zeer groote hevigheid doet zich hetzelfde verschijnsel voor
aan de monden der Zuidamerikaansche
rivieren; bij springtijen neemt b.v. de
strijd tusschen de Amazonen-rivier en den
opkomenden vloed soms reusachtige verhoudingen aan; de watermassa die dan
ontstaat bereikt soms 6o meter hoogte
en loopt met een donderend geraas de
rivier binnen ; de Indianen geven aan dit
verschijnsel den naam van Pororoca, die
soms groote onheilen veroorzaakt door
het overstroomen van de bewoonde en
bebouwde streken op de beide oevers
der Amazonenrivier en het groote lage
eiland San Juan de Marajo.
Mascarets, mrv. (Fr.). Wollen stof met
ingeweefde figuren die op satijn gelijkt.
Mascarille, m. (Fr.; spr.: maskarielje).
Type van den schelmachtigen, kuipenden
en onbeschaamden knecht in het blijspel
der 17de en i8de eeuw.
Mascaron, m. (Fr.). Bespottelijke gebeeldhouwde kop aan deuren, ramen
fonteinen, enz.
Mascarponi, mrv. (Ital.). Lombardische
roomkaas.
Mascha. yr. (Russisch) = Marie.
Maschal, m. (Hebr.). Gelijkenis, parabel; denkspreuk.
Maschale, yr. (Gr.). Okselholte.
Maschalister, m. (Gr.). Tweede halswervel ; schouderriem van het paardetuig, gordel, band.
Masch-Allah, (Turksch). Zooals God
wil (gebruikelijke formule om een getuigenis of te leggen) ; werk Gods (benaming voor opium).

Maschaloncus

665

Maschaloncus, m. (Gr.). Buil aan den

oksel.
Maschalopanus = Maschaloncus.
Maschine, y r. (D.), (Fr.) machine. Zie
Machina; Maschinerie, y r., samenstel

van in elkander grijpende of bij elkander
behoorende werktuigen; Maschinist, m.
Zie Machinist.
Mascochi, mrv. (Ital. ; spr.: maskokkt).
Lichte gebloemde katoenen stoffen.
Mascopei, y r. (Zweedsch matskopz).
Handelmaatschappij, handel voor gezamenlijke rekening.
Mascotte, y r. (Fr.). Voorwerp of persoon die geluk aanbrengt ; draaischijf.
Masculesceeren. Mannelijk worden ;
Masculiflorisch, met mannelijke bloesems;
Masculina, (Lat.), woorden van het mannelijk geslacht ; Masculinum (genus), o.
mannelijk geslacht, woord van dat geslacht.
Mase, (Eng. Mace ; spr.: mees), (Maleisch
mas). Gouden munt =1/16 tail; Chineesche
zilveren munt.
Masegno, m. (Ital.; spr. : masenjo).
Witte kalksteen uit Verona die voor bestrating gebruikt wordt ; melaatschheid.
Masel. Zie Massel; Masematten. Zie
Massematten.
Masil of Massil, m. Adellijke boer in

Roemenie.
Maskaril, m. (Sp.). Halfmasker ; knecht
die zich als markies verkleedt (in het
blijspel); burgerman die zich een adellijken
titel aanmatigt.
Masker, o. (Fr.). Kunstmatig aangezicht,
waarmede men het gelaat bedekt om
zich onkenbaar to maken ; gemaskerde;
voorwendsel, valsche schijn, uitvlucht ;
borstwering van een verdekt opgestelde
batterij; Maskeeren, achter een masker
verbergen, vermommen; Maskerade, yr.,
optocht waarin de deelnemers historische
of zinnebeeldige personen voorstellen ;
aan sommige Nederlandsche universiteiten
wordt om de vijf jaar een maskerade
gehouden ter herdenking van den dag def
stichting. Zie Masqne.
Maskopei. Zie Mascopei.
Masinissa. Koning vau Numidie, bondgenoot der Romeinen tegen de Carthagers
(238-149 v. C.).
Maslach, m. (Turksch). Beste qualiteit
opium.
Maslasch, m. Hongaarsche wijn die
het midden houdt tusschen Ausbruch en
gewonen Tokayer.
Masleniza, y r. (Russisch). Vroolijke
week voor het begin der vasten.
Maslowzen. Zie Raskolniken.
Masochisme, o. Verliefdheid die met
lichaamssmart gepaard 'pat, zoo genoemd
naar den schrijver Sacher Masoch.

Massel
Masolen, mrv. Croatische grenssoldaten.
Mason, m. (Eng. ; spr.: meesun). Metselaar ; Masonry, het vak en de arbeid van
een metselaar, vrijmetselarij. Zie Macon.
Masopine, y r. C22 H18 0. Gekristalli-

seerde hars.
Masora, vr. Titel van een bundel critische en verklarende aanmerkingen op
den tekst van het Oude Testament die
door rabbijnen in de 8ste en 9de eeuw
op schrift gesteld zijn ; Masoreten, mrv.,
Oudjoodsche verklaarders der wet en der
schrift, die de punten op de klinkers en
de accenten in het Hebreeuwsch uitgevonden hebben.
Masque, m. (Fr. ; spr. : mask), (Eng.)
mask, (D.) Maske, (Ital.) maschera, (Sp.)
mascara. Masker (z. a.).
Mass. Verkorting van Massachusetts
(spr. : massasjoesets), een der Vereenigde
Staten van Noord-Amerika.
Massa, y r. (Lat.), (Fr.) masse, (Eng.)
mass, (D.) Masse, (Ital.) massa, (Sp.) masa.
Hoop, menigte, vormlooze klomp ; inzet
bij hazardspelen ; kapitaal; vele op een
plek bijeengebrachte lichteffecten en schaduwen op een schilderij ; Massa ad fornacem, ovenlak ; bonorum, staat van
het vermogen, het geheele vermogen; —
concursus (Lat.), (Fr.) masse de la faillite,
(Eng.) bankrupt's estate, (D.) Fallitmasse,
Konkursmasse, GantvermOgen, (Ital.) massa
del fallimento, (Sp.) masa de la quiebra,
failliete boedel.
Massa. Italiaansche stad, hoofdplaats
der provincie Massa-Carrara. Zie Carrara.
Massa, m. Verbastering van Monsieur

in de taal der negers.
Massacrant, (Fr. ; spr.: massakran).
Moordend, onuitstaanbaar ; Massacre, m.,
slachting, bloedbad, verknoeiing; — des
Innocents, de door Herodes bevolen kindermoord, moord der Onnoozele Kinderen;
Massacreeren, vermoorden, doodslaan,
verknoeien, verbroddelen, slecht voorsnijden, verknippen ; Massacreur, m., moordenaar, verknoeier. Zie Carnage.
Massage, m. (Fr. ; spr. : massaazje).
Het kneden en wrijven van lichaamsdeelen ; Masseeren, die handeling verrichten ; Masseur, m., masseerder ; Masseuse, y r., masseerster.
Massa hereditatis, (Lat.). Nalatenschap ; — pillularum, pillendeeg, voorradige pillen.
Masse, y r. (Fr.). Zie Massa beeldhouwershamer, moker ; staf die voor
een vorst of de hoogleeraren eener
universiteit uitgedragen wordt; biljartschop, het dikke einde der biljartkeu.
Massel, o. (Joodsch). Geluk, lot.

Massematten
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Massematten, mrv. ( Joodsch). Het
handelen, schacheren ; voordeel, winst.
Massena , (Andre') (1758-1817). Een
der beroemdste maarschalken van Napoleon I, hertog van Rivoli, prins van Essling • hij onderscheidde zich te Rivoli
(1796), bij Zurich (1799), bij het beleg
van Genua (I800), bij Eckmahl en Wagram (1809) ; Napoleon I gaf hem den
bijnaam van „enfant chili de la victoire"
(troetelkind der overwinning). Zie Marechal.
Massenet, (Jules). Fransch componist

geb. 1842.
Massaria, vr. (Ital.) Meierij, hoeve.
Massesis, y r. (Gr.). Het kauwen.
Masseter, m. (Gr.). Kauwspier ; Masseterisch, wat de katwspieren betreft.
Massette, y r. (Fr.). Houten hamer ;

waterkolf.
Massicot, m. (Fr. ; spr. : massieko). Geel
loodoxyde, gebrand geelachtig loodwit.
Massief, (Fr.). Gedegen, niet opgevuld;
zwaar, vast, stevig ; lomp, log ; Massiviteit, vr., gedegenheid, lompheid, logheid.
Massil. Zie Masil.
Massilia, y r. (Lat.). Oude naam der
stad Marseille.
Massora, Massoreten. Zie Masora.
Massotherapie, y r. Geneeswijze door
massage.
Mastaematoncus, (Gr.). Bloedgezwel
aan de borst der vrouwen.
Mastalgie, y r. = Mastodynie.
Mastatrophie, y r. (Gr.). Het vermageren van de borst der vrouwen.
Mastello, m. (Ital.). Kuip, tobbe; inhoudsmaat te Ferrara.
Master, m. (Eng. ; spr.: maastur).
Meester, heerscher, heer ; jongeheer ; bestuurder, directeur; onderwijzer, leeraar;
gezagvoerder, op een koopvaardijschip;
Master of arts = Magister ; Master of
the horse, m., opperstalmeester aan het
Engelsche hof ; Master-piece, meester-

stuk.
Masthelcosis, y r. (Gr.). Verettering in
de borst der vrouwen.
Mastic. Zie Mastik.
Masticateur, m. (Fr.). Kauwspier;
Masticatie, y r. (Lat.), het kauwen; Masticatoria, mrv., geneesmiddelen die gekauwd moeten worden ; Masticatorium,
o., kauwmiddel; Masticeeren, kauwen.
Mastichaat. Met mastik gekruid.
Mastichelaeum, o. (Gr.). Mastikolie ;
Masticine, vr., mastikhars.
Mastiff, (Eng.; spr.: maastif). Groote
wachthond.
Mastigadour, m. (Fr.). Kauw- en drenkgebit voor paarden.
Mastigophoor, m. (Gr.). Geesel- of

Masurek

zweepdrager, bij 'de Grieken en Romeinen een politiebeambte die een zweep
droeg en belast was met het handhaven
der openbare orde.
Mastik, m. (Van het Grieksch mastiche,
vr.). Hars van den mastikboom, dat
welriekend is en een bleekgele kleur
heeft; stopverf ; kunstmatige steenmassa
diegebruikt wordt om het indringen van
het water te beletten ; stof die de tandheelkundige gebruikt om tanden te vullen.
Mastitis, y r. (Gr.). Ontsteking der
tepels.
Mastocarcinoma, o. (Gr.). Kanker in
de borst.
Mastodisch en Mastodes, (Gr.). Tepelvormig.
Mastodalgie, y r. (Gr.). Pijn in de tepels.
Mastodoliet, m. Versteend landzoogdier.
Mastodologie, vr. Leer der zoogdieren.
Mastodont, o. (Gr.). Eig. een dier met
tanden in den vorm van tepels; fossiel
dier dat tepelvormige punten aan de
kiezen heeft en op een olifant gelijkt.
Mastodynie, y r. (Gr.). Pijn in de
borsten of tepels.
Mastoldes = Mastodisch.
Mastologie = Mastodologie.
Mastoncus, m. (Gr.). Gezwel aan de

tepels.
Mastorrhagie, m. (Gr.). Hevig bloeden
uit de borst der vrouw.
Mastos, m. (Gr.). Borst (vooral vrouwenborst), tepel ; uier.
Mastospargosis, y r. (Gr.). Pijn in de
borsten tengevolge van overmaat van zog.
Mastotheek, y r. (Gr.). Tepelzak.
Mastozoarien, mrv. (Gr.). Dieren met
borsten.
Mastozoliliet, m. (Gr.). Versteend
zoogdier.
MastozoiSlogie, y r. (Gr.). Beschrijving
der zoogdieren.
Mastozoon, o. (Gr.). Zoogdier.
Mastruca of Mastruga, y r. (Lat.). Harig
kleedingstuk van schapevel; korte over
den linkerschouder gedragen mantel.
Mastupratie, en Mastupreeren =
Masturbatie en Masturbeeren,
Masturbatie, y r. (Lat.). Zelfbevlekking
(Zie Onanie); Masturbeeren, zelfbevlekking begaan.
Mastus. Zie Mastos.
Masulipatnam. Stad in Engelsch Indic
in het presidentschap Madras; zeer fijne
Indische katoenen stof.
Masurek, m. of Mazurka, y r. Poolsche
dans in drie kwart maat, zoo genoemd
naar den volksstam der Masuren in OostPruisen en Polen; Masurisch, wat dezen
dans betreft.

Mat
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Mat, (Perzisch). Eig. dood; in het schaakspel een zet waardoor de koning mat gezet wordt; Schaakmat (Perzisch Shahmat, de koning is dood) zetten, tot zwijgen brengen, den mond snoeren.
Mat, (Fr.). Dof, zonder glans, ongegolijst.
Mat, m. (Fr.; spr.: maa.) Mast; — de
hune, marssteng; — de perroquet, bramsteng; — de cacatois, bovenbramsteng ;
— de misaine, fokkemast ; — d'artimon,
bezaansmast; — de fortune of — de rechange, noodmast, waarlooze mast ; — de
charge, lierboom, klimpaal. Zie Cocagne.
Matabies, mrv. Indische katoenen
stoffen met ingeweven figuren van goud
en zilver.
Matabres, mrv. (Fr.). Indische katoenen
stoffen.
Matabulen, mrv. Adelstand op de
Tonga- of Vriendschapseilanden.
Matacaballo, m. (Sp.). Paardendooder
(vergiftige slang.)
Matador, m. (Sp.). Eig. moordenaar,
doodslager; stierendooder ; hooge troef
in het omber- en quadrillespel (spadille,
manille, basta) ; man van beteekenis,
meester in zijn vak.
Mataeologie, y r. (Gr.). Nutteloos ge praat of gewauwel ; Mataeopoeie, yr.,
nuttelooze handeling; Mataeopoeie, yr.,
vergeefsche moeite of werk ; Mataeosophie, y r., ijdele wijsheid; Mataeotechnie,
y r., vergeefsche of nuttelooze kunst.
Matalan, m. Indische kleine fluit waarmede de bajaderen hare dansen begeleiden.
Matamate, y r. Soort van schildpad.
Matamore, m. (Fr.). Eig. Moorendooder ;
persoon in het oude Spaansche blijspel die
steeds pocht op zijn heldendaden in den
oorlog teen
de Mooren; grootspreker,
g
pocher. Zie Bramarbas.
Matasanos, m. (Sp.). Eig. degene die
gezonde menschen vermoordt, kwakzalver.
Matasse, y r. (Fr.). Ongesponnen zijde.
Matassins, mrv. (Fr.; spr.: matassein).
Naam die men vroeger gaf aan sommige
dansers die een borstharnas, een vergulden helm, een zwaard en een schild
droegen en bellen aan de beenen hadden;
naam van den dans dien zij uitvoerden.
Matatan, m. Indische groote trod.
Match, (Eng.; spr.: metsj.) Lucifer; persoon die een ander persoon in kracht of
in een andere qualiteit evenaart; wedstrijd,
mededinging in het spel ; huwelijk ; Matchmaker (spr: meeker) degenen die huwelijken tot stand brengt, fabrikant van lucifers;
Matchless, weergaloos.
Mate, m. Paraguay-thee, ook bekend
onder den naam van verba da Para-
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guay, zoo genoemd naar den pot waarin
zij bereid wordt.
Matelas, m. (Fr.; spr.: matla). Matras;
zijkussen in een rijtuig; bedekking, huid,
laag; Matelasseeren, met matrassen of
kussens voorzien (tegen kogels), met kussens bekleeden (rijtuigen, cellen voor
krankzinnigen), opvullen (stoelen); Matelassier, m., matrassenmaker.
Matelot, m. (Fr.; spr.: matloo). Matroos;
matrozenpak ; schip dat een ander schip
voorafgaat of volgt bij het oprukken in
slaglinie ; Matelotage, m., gage der matrozen ; Matelote, vr., matrozendans,
matrozenliedje, vischschotel die op de
wijze der matrozen toebereid is ; Sauce
matelote, y r., saus met wijn of appelwijn;
a la matelote, op de wijze der matrozen.
Mater, y r. (Lat.). Moeder ; moederkerk;
moerschroef ; — Deorum, moeder der
goden (Zie Cybele); — dolorosa, moeder
der smarten, de Heilige Maagd bij het kruis
van Christus ; — dura het harde hersenvlies ; —familias, huismoeder ; — gloriosa
roemrijke moeder Maria; — lectionis, (in
de Hebreeuwsche spraakleer) ingelaschte
letter om het lezen gemakkelijk to maken.
Materia, vr. (Lat.). Stof, grondstof ;
inhoud ; — acris calida, scherpe galachtige stof ; — chirurgica, leer der heelkundige geneesmiddelen; Materiaal, o.
bouwstof ; Materialen, mrv., bouwstoffen;
Materialisatie, y r., het als stoffelijk voorstellen, verlichamelijking; Materialiseeren, verlichamelijken , Materialisme, o.,
leer der stof volgens welke er niets onstoffelijks bestaat en alles wat den geest
betreft slechts als een uiting der stof moet
opgevat worden ; Materialist, m., aanhanger dier leer; Materialistisch, in overeenstemming met het materialisme, deze
leer toegedaan ; Materialiteit, y r., stoffelijkheid, bestaan, wezen ; Materialiter,
stoffelijk, volgens den inhoud ; MaterialWaren, mrv. (D.), kruiderijen, specerijen;
Materia medica, leer der geneesmiddelen; — morbi of --- peccans, ziektestof ;
— perlata, parelstof ; — puriformis, etterachtige stof; Materiatie, y r., stofvorming;
Materiatum, o., datgene dat uit een stof
vervaardigd is ; Materiatuur, y r., stoffelijkheid ; Materie (Zie Materia); Materieel, stoffelijk, lichamelijk, zakelijk, w ezen lijk, zwaar, massief, zinnelijk, op zingenot
gesteld; Materieele belangen, mrv., belangen van geldelijken aard; Materieeren,
timmeren, een kunstwerk vervaardigen,
een meesterstuk maken.
Matern, (Lat.). Moederlijk ; Materna,
mrv., het moederlijke erfdeel; Maternel
(Fr.) = Matern; Materniseeren, als een
moeder handelen ; Maternite, vr. (Fr.)
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moederschap, kraamvrouweninrichting,
school voor vroedvrouwen; Materniteit,
y r., moederschap, moederlijkheid; Materniteitsprincipe, o., beginsel volgens hetwelk de moeder verplicht is voor het
onderhoud van een buiten echt geboren
kind te zorgen.
Mater perlarum, (Lat.). Parelmoer.
Mater pia, (Lat.).Het dunne hersenvlies.
Matessen-Seide, vr. (Ital.-D.). Ruwe
zijde die in koud water van de cocons
afgewikkeld is.
Mathema, o. (Gr.). Wetenschap; stelling
in de meetkunde ; Mathematicus, m.,
wiskundige, eertijds ook sterrenwichelaar
(Zie Astroloog) ; Mathematique, (Fr.),
wiskunstig ; Mathematiques, mrv. (Fr.),
wiskunde ; Mathematisch, wiskunstig ;
Mathematische geographic, vr., wiskundige aardrijkskunde.
Matheron, m. en Matheronne, vr.
(Fr.). Scheldnaam der republikeinen te
Lyon in 1795.
Mathesiologie, y r. (Gr.). Leer der
wetenschappen ; leer van het onderwijs
in het algemeen.
Mathesis, vr. (Gr.). Eig. het leeren ;
wetenschap, wiskunde ; — applicata, toegepaste wiskunde ; — Pura, zuivere wiskunde ; Matheseos magister, m., meester
of leeraar in de wiskunde.
Mathieu (de la Drôme) (18o8-1865).
Vervaardiger van een beroemden almanak
met weervoorspellingen.
Mathilde, yr. (Oudduitsch). Geweldige
strijdster, heldin ; (1046-1115) graven
van Toscane die een deel van haar gebied aan paus Gregorius VII schonk ;
Sinte Mathilde, vrouw van den Duitschen
koning Hendrik den Vogelaar (-I- 968).
Mathurin, m. (Fr. ; spr. : matuurein).
Lid eener door paus Innocentius III (z.a.)
ingestelde orde voor het vrijkoopen van
Christenslaven uit de handen der ongeloovigen ; zeebonk, pikbroek ; dobbelsteen;
Mathurin plat, m., dominosteen.
Maticine, y r. Bitter bestanddeel van
de bladeren der Maticoplant, Peruaansche
naam van piper angustifolium.
Matare, vr. (Fr., spr.: matieer). Zie Materia ; — premiere, grondstof, onbewerkte
stof.
Matin, m. (Fr.spr. : matein). De
morgen ; de grand matin, vroeg in den
morgen.
Matin, m. (Fr. ; spr. : maatein). Waakhond, wachthond, slachtershond, herdershond ; listige, uitgeslapen kerel ; als tusschenwerpsel drommels ! verduiveld ! ;
Matine, y r., geslepen deerne.
Matinal (Fr.). Wat den ochtendstond
betreft ; vroeg opgestaan; dit woord moet

Matrimoniaai

niet verward worden met Matineux
(matineus); degene die gewoon is vroeg
op te staan is matineus, hij die bij uitzondering vroeg opgestaan is, is matinal.
Matinee, y r. (Fr.). Morgenstond, voormiddag ; litteraire, letterkundige voordracht op den middag; — musicale middagconcert.
Matines, mrv. Vroegmetten ; Entonner
magnifica' (z. a.) a matines (het magnificat
aanheffen bij de vroegmetten), iets ontijdig
doen ; Etourdi comme le premier coup de
matines (onbesuisd als het eerste klokgelui
voor de vroegmetten), allerdolst.
Matiner, (Fr.). Dekken door een hond
die geen rashond is; mengen.
Matki. Ottervellen.
Matraque, y r. (Fr. ; spr.: matrak) Knuppel met een riem, verbastering van ma
trique (mijn knuppel).
Matras, y r. (Fr.) matelas, (Eng.) mattress,
(D.) Matratze, (Ital.) materasso, (Sp.) almadraque. (Van het Arabisch matrasha,
dek voor lastdieren). Groot kussen dat
met wol, paardehaar, enz. opgevuld is en
onder een bed gelegd wordt.
Matres lectionis, mrv. (Lat.). Eig.
leesmoeders; middelen om het lezen gemakkelijk te maken •; ingelaschte Hebreeuwsche letters.
Matrice, yr. (Fr. ; spr. : matries). Baarmoeder ; haarklierblaasje; matrijs, muntstempel ; proefgewicht; ijkmaat; moerschroef; legger voor het omslaan der belastingen. Zie Matrix.
Matricida, m. (Lat.). Moedermoorder;
Matricidium, o., (Fr.) matricide, moedermoord.
Matricula, y r. (Lat.). Register van inschrijving; naamlijst; rol; stamboek der
militairen; bewijs van inschrijving als
student aan een universiteit ; Matriculair,
in het register, de rol ingeschreven ;
Matricularius, m., inschrijver in een register ; Matricularier, mrv. (D.), armen
die door een klooster verpleegd worden
en tot het verrichten van diensten verplicht zijn ; Matrikular (D.), op een register
of lijst berustend, in het bijzonder op het
register van het Duitsche rijk dat betrekking heeft op de bijdragen in geld, troepen, enz. (Matrikular-Anschlag) ; Matrikular-BeitrAge, mrv., gelden welke
de landen, waaruit het Duitsche rijk bestaat, ten behoeve der rijksuitgaven moeten
betalen.
Matrimoniaal, (Lat.). Wat het huwelijk
betreft, echtelijk ; Matrimonialia, mrv.,
huwelijksaangelegenheden ; Matrimonium, o. huwelijk ; — ad morganaticam,
huwelijk met de linkerhand waardoor de
kinderen niet den naam van den vader
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mogen voeren en alleen recht hebben op
het vermogen der moeder; — claudicans,
hinkend huwelijk, dat niet aan de voorschriften der wet voldoet; — conscientiae
(Zie Mariage de conscience); — illegalmum, onwettig huwelijk ; — legitimum,
wettig huwelijk; — leviratus (Zie Leviraatshuwelijk); — putativum, te goeder
trouw gesloten maar onwettig huwelijk;
— ratum, kerkelijk huwelijk.
Matriseeren. Naar de moeder aarden.
Matrix, yr. (Lat.). Zie Matrice.
Matrologium, o. Kerkelijk register der
sterfgevallen.
Matronaal, (Lat.). Gelijk een matrone
betaamt, eerbaar; Matron al ia, mrv.,
Romeinsch feest dat door de matronen
op den I Maart ter eere van Juno (z. a)
gevierd werd ; Matronaal-viooltje, o.
vrouwenviooltje (witte of roodachtige
bloem); Matrone, vr., huismoeder, deftige
dame op leeftijd, vroedvrouw die met een
gerechtelijk onderzoek belast is; Matronaeum, o., zijvleugel eener kerk die voor
vrouwen bestemd is; Matroniseeren,
eerbaar, deftig maken.
Matronymica. Zie Metronymica.
Matruelis, m. (Lat.). Bloedverwant van
moederszijde, kind van een broeder der
moeder.
Matsch, m. (D.) (Van het Italiaansch
marcio, lui, verdorven). Aanzienlijk verlies in het spel.
Matta. Zie Matte.
Mattamors, mrv. Kuilen in Afrika voor
het bewaren van graan.
Mattaro. Wijnmaat in Tunis.
Mattauphoon, yr. Glasharmonica.
Matte, yr. (D.) Matta, (Lat.). Mat, rieten
of strooien vloerbedekking; weide op een
berg; gestremde melk ; vierhoekige
Spaansche zilveren munt = Piaster.
Matter, (Eng. ; spr. : mettur). Stof, zelfstandigheid; aangelegenheid, zaak; belang;
Matter of fact (spr.: fekt), iets dat van
zelf spreekt; Matter-of-factman, m.,
degene die de dingen neemt zooals zij
zijn, die zich naar de voldongen feiten
schikt, practisch man.
Matth = Mattheus en Matthias, m.
(Hebr.). Geschenk Gods ; Matthias Corvinus, koning van Hongarije (I458-149o);
Matthias, koning van Hongarije en Bohemen, keizer van Duitschland van
1612-1619; Matthier, vroegere Hanoveraansche groschen met het beeld van
Sint-Mattheus.
Matteeren, (Ital. mattare). Mat, dof
maken.
Mattineta, yr. (Ital.). Zie Aubade.
Matura, yr. In Oostenrijk = MaturitAtspriifung; Maturans, o. (mrv. Matu-

Mauretania
rantia), middel ter bevordering der rijpheid, der ettering; Maturatie, yr., het
rijp worden; Maturatief, wat het rijp
worden bevordert ; Maturesceeren, rijp
worden, rijpen ; Matureeren, tot rijpheid
brengen, bespoedigen; Maturite, yr. (Fr.),
rijpheid, volkomen ontwikkeling; MaturitAtsprilfung, yr. (D.) eindexamen.
Matuschka, yr. (Russisch) Moedertje.
Matutinaal, (Lat.). Wat den morgen
betreft; Matutine, yr., het vroege uur,

de vroegmis, eerste canoniek uur in de
Catholieke kerk; Matitunarium, o., vroegmettenboek ; Matutinum (tempus), o,,
morgenstond ; Matutinus, in den morgen
bloeiend.
Matz, m. (Hebr.) = Theodoor.
Matze, yr. en Matzen, m. Ongezuurde
jodenkoek, paaschbrood.
Matzen of Mattos, mrv. Kleine ronde
balen met Italiaansche zijde; Matzenseide, yr., onbewerkte zijde.
Mauboise, yr. (Fr.; spr.: mooboaze).
Halfzijden stof met kleine figuren te Lyon.
Maugbund. Slechtste soort Indische
zijde.
Maulschellieren, (D.). Iemand oorvijgen geven.
Mauludijah, (Arab.). Beschrijving der
geboorte van Mohammed.
Mauna. Turksch transportschip.
Maund, (Eng. ; spr. : maand). Gewicht
in Bengalen; — bazar = 37'/2 kilo ;
33'/2 kilo.
—factory=
Maundy-Thursday, (Eng. ; spr.: maandiethursdee). Witte Donderdag.
Maupas (de) (1818-1888). Minister van
politie onder Napoleon III.
Maupeou, (spr. : moopoe) (1714-1792).
Kanselier van Frankrijk die het pulement van Parijs verbande en daarvoor
den raad des konings in de plaats stelde
(1771) ; bid zijn troonsbestijging in 1774
schafte koning Lodewijk XVI dezen raad
of en riep het parlement terug.
Mauren, mrv. (D.). Mooren ; Mohamedaansch yolk in het noordwesten van
Afrika dat uit Arabische en andere elementen voortgekomen is en in de
middeleeuwen ook in Spanje woonde.
Maurepas, (spr. : moorpa) (1701-1781).
Minister onder Lodewijk XV en Lodewijk XVI.
Mauretania. Naam van twee Romeinsche provincies op de noordkust van
Afrika, al. M. Caesariensis en M. Tingitana. M. C. strekte zich uit van de
rivier Ampsaga (thans Oued-Kébir) tot
de Mulucha (Mlouia) en kwam dus ongeveer overeen met de tegenwoordige
Fransche departementen Oran en Algiers
en het westelijk deel van het departement
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Constant:tie; (Constantine of Cirta, z. a.
behoorde tot de provincie Numidia).
Hoofdstad van M. C. was Caesarea of
kW. (z. a.). M. Tingitana, zoo geheeten
)
kwam
naar de hoofdstad Tingi (Tanger
ongeveer overeen met het tegenwoordige
Marokko. Beide provincies werden bij
het Romeinsche rijk ingelijfd, nadat
Caligula (z. a.) den laatsten koning van
Mauretania Ptolemaeus in 4o n. C. had
doen ter dood brengen. De Romeinen
zijn echter in M. C. niet zoover doorgedrongen als tegenwoordig de Franschen ;
ook is het hun nooit gelukt deze provincie
geheel te pacificeeren, daar zij de bewoners der zich daarin bevindende gebergten (o.a. het Biban-, Babor- en Djurdjuragebergte) niet hebben kunnen onderwerpen.
Hoever de Romeinen in M. T. zijn
doorgedrongen is nog niet uit te maken,
daar de in Marokko heerschende onveiligheid het doen van opgravingen zeer
bemoeilijkt, zoo niet onmogelijk maakt.
Mauriaansche vaders, mrv. Benedictijnen der congregatie van Saint-Maur
die in 1613 gesticht werd en een kweekschool van geleerden was ; zij begonnen
de Histoire litteraire de la France die
door de Ecole des Chartes wordt voortgezet.
Mauris. Indische katoenen stoffen.
Maurite, yr. Vitrioolaarde van het
eiland Cyprus die gebruikt wordt om
geiteleder (se:Die:an) zwart te maken.
Mauritius, m. (Lat.), Maurus (Lat.).
Maurits, de Moor, de donkerkleurige ;
Engelsch eiland, ook Ile de France genoemd, ten oosten van Madagascar.
Maurocordato of Mavrocordato
(1791-1865). Grieksch staatsman die een
groote rol speelde in den opstand tegen
de Turken in 1821.
Mauschel, m. (Joodsch). Heer ; scheld.
naam voor een Jood, (verbastering van
Moscheh, Mozes) ; Mauscheln, joodsch
spreken.
Mausoleum, o. (Lat.). Praalgraf. Zie
Artemisia II.
Maussade, (Fr. ; spr. : moosaad). Vervelend ; smakeloos, onbevallig ; knorrig ,
gemelijk ; Maussaderie, yr., gemelijkheid,
knorrigheid.
Mauvais, (Fr.; spr.: moovee). Slecht,
kwaad, verkeerd ; boosaardig, ondeugend ;
onzedelijk; Mauvaise mine, yr., ziekelijk
voorkomen ; Mauvaise tete et bon coeur,
driftkoppen zijn gewoonlijk goedhartig ;
Mauvais coucheur, lastige vent; — genie,
booze geest; gout, wansmaak ;
sant, flauwe grappenmaker; — sujet, nietsnutter, luie en gemeene kerel; — tour,
poets ; — cell Zie Jettatura.

Mayfair

Mayors = Mars; Mavortisch. Zie
Martiaal.
Max, m. Verkorting van Maximiliaan;
Max d'or, gouden Max, Beiersche gouden
count met den beeldenaar van Maximiliaan.
Maxentius, m. (Lat.). De verhevene,
grootste.
Maxilla, yr. (Lat.). Kaakbeen, kinnebak ;
— inferior, onderkaak; Maxillair, wat de
kaak betreft ; Maxilla superior, bovenkaak ; Maxilliferlsch, van kaken voorzien ;
Maxilliform, in den vorm van een kaak.
Maxim. Soort van kanon.
Maxima, yr. (Lat.). De grootste of
langste noot in de oude muziek (Zie
Maximum); Maximaal-bedrag, o., hoogste
bedrag ; Maximaal-gewicht, o., grootste
gewicht; Maximaal-thermometer, m.,
thermometer die de hoogste temperaturen
aanwijst die in een bepaalden tijd bereikt
zijn; Maximaal-tarief, (Fr.) tart* f maximum, (Eng.) maximum tariff, (D.) Maximaltarif, (Ital.) taritia massima, (Sp.) tarifa
maxima, hoogste tarief.
Maxime, vr. (Fr.; spr. : maksiem).
Grondregel, stelregel, voorschrift ; Maximes de La Ro c hef ou cauld (spr.: rosjefoekoo) (1665), een werk waarin beweerd
wordt dat het eigenbelang en de eigenliefde
de beweegredenen zijn van al de handelingen der menschen.
Maximiliaan. Eig. Maximus Aemilianus aartshertog van Oostenrijk en
keizer van Duitschland (1493-1519), gemaal van Maria van Bourgondie, regent
tijdens de minderjarigheid van Karel V;
Maximiliaan (Ferdinand Joseph), aartshertog van Oostenrijk (1832-1867), die in
1864 tot keizer van Mexico uitgeroepen
maar in 1867 door Napoleon III aan zijn
lot overgelaten werd ; hij werd te Queretaro
door de Mexicaansche republikeinen gevangen genomen en gefusilleerd.
Maximinianus en Maximinus, (Lat.).
De zeer groote, verhevene.
Maximum, o. (Lat.) (mrv. Maxima).
Grootste hoeveelheid of getal ; hoogste
prijs; hoogste punt; Loi du maximum,
een in 1793 door de Nationale Conventie
uitgevaardigde wet waarin de hoogste
prijs der levensbehoeften werd vastgesteld, welken de neringdoenden op
straffe des doods niet mochten oversc hrij den.
Maya, yr. (Sp.; spr.: maja) Meikoningin;
modepop ; lichtekooi.
Maya, o. Oude heilige taal der Indianen
van Yucatan en Mexico.
Maya, yr. Zie Maja.
Mayence, (Fr. ; spr. : maieance). Mainz,
geboortestad van Gutenberg.
Mayfair, (Eng; spr.: meefeer). Meimarkt,
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voorname wijk in Londen ten oosten van
Hydepark.
Mayo, m. (Sp.; spr.: majo). Heertje ;
modegek ; korenmaat te Lissabon = 15
fanegas.
Mayonnaise, y r. (Fr.; spr.: majonneeze).
Koude saus die van eierdooier, olie, azijn,
peper en zout gemaakt wordt.
Mayor, m. (En g.; spr. : meejur). Burgemeester ; Mayoralty, burgemeesterschap;
Mayoress, y r., burgemeestersvrouw.
Mayoral, m. (Sp.). Opperherder van
een kudde merinoschapen; opziener eener
boerderij.
Mayordomo, m. (Sp.). Hofmeier, opzichter.
Maza, o. (Gr.). Gerstebrood.
Mazaganboon, vr. Meiboon, Engelsche
boon.
Mazagran. Dorp in Algerie (Oran) bekend door het beleg dat in 1840 123
Franschen er doorstonden tegen 12000
Arabieren ; glas koude koffie.
Mazarin, (Fr.; spr.: mazarein). Eig.
Giulo Mazarini, Italiaansch kardinaal geboren te Piscina (Abruzzen) (1602-1661);
Richelieu beval hem bij zijn dood aan
Lodewijk XIII aan die hem tot eersten
minister aanstelde; sedert 1639 als Franschman genaturaliseerd behield hij door den
invloed van Anna van Oostenrijk (z. a.)
zijn hooge waardigheid onder de minderjarigheid van Lodewijk XIV ; hij maakte
een einde aan den dertigjarigen oorlog
door het sluiten van den Westfaalschen
vrede (1648), onderdrukte den opstand
der Fronde (z. a.) en dwong Spanje tot
het sluiten van den vrede der Pyreneen
(1659); Mazarin was een bekwaam diplomaat maar zijn hebzucht en kwade trouw
maakten hem gehaat ; bij het uitschrijven
van elke nieuwe belasting regende het
schimpdichten op den minister, maar de
geslepen Italiaan die ongevoelig bleef
voor een tegenstand die zich slechts in
verzen lucht gaf, antwoordde : Zoo zij
liedjes zingen, zullen zij zeker betalen; dit
gezegde dat van een diep inzicht in het
Fransche volkskarakter getuigt, is vooral
in Frankrijk toepasselijk waar, zooals
Beaumarchais zegt, alles met liedjes
eindigt (tout fintt par des chansons);
Mazarinade, y r., schotschrift of spotdicht
tegen Mazarin, het bekendste is dat van
Scarron; Mazarine (bibliotheque), boekverzameling te Parijs in het Institut de
France.
Mazdelsme, o. Godsdienst van Zarathustra.
Mazeage, m. (Fr.; spr.: mazeeaazje).
Bereiding van half gezuiverde klompen
ijzer.

Meat
Mazeppa (1644-1709). Kozakkenhetman ; een liefdesavontuur ten gevolge
waarvan hij ten doode gedoemd werd,
was de oorzaak zijner verheffing ; hij
werd naakt op een wild paard gebonden
dat daarop losgelaten werd en het veld
in rende ; dit paard dat uit de Ukraine
afkomstig was, bracht Mazeppa naar die
landstreek, waar hij uitgeput van vermoeienis, honger en dorst door eenige
boeren werd opgenomen en verpleegd;
hij bleef bij zijn bevrijders wonen en
werd later hetman van de Kozakken der
Ukraine; hij verbond zich met Karel XII
van Zweden tegen czaar Peter den Groote
en vergiftigde zich na den slag bij Pultawa ; gedicht van Byron (1819).
Mazetta, y r. (Ital.). Pauselijke schouderbedekking van rood fluweel of moire.
Mazette, y r. (Fr.). Oude knol (paard) ;
kruk, slecht speler ; kleine man; lammeling ; als tusschenwerpsel : drommels goed!
Mazalogie. Zie MastazoOlogie.
Mazurka. Zie Masurek.
Mazzini (Giuseppe) (1808-1874 Italiaansche patriot, stichter van een geheim
genootschap (het jonge Italie*); hij smeedde
verscheidene samenzweringen, die de
bevrijding en de eenheid van Italie ten
doel hadden en maakte deel uit van het
driemanschap te Rome in 1848.
Mazzo, m. (Ital.). Pak; te Constantinopel
5o stuks.
M. B. = Medicinae Bacchalaureus,

eerste universitaire graad in de geneeskunde in Engeland ; = Musicae Bacchalaureus in de muziek.
m. c. = mio conto, (Ital.). Mijn rekening.
M. D. = Medicinae Doctor, (Lat.).

Doctor in de geneeskunde.
m. d. = misce, da, meng en geef ;
= misceatur, detur, het worde gemengd
en gegeven ; = mano destra (Ital.) of
main droite, (Fr.), rechterhand.
Md. Verkorting van Maryland (spr.:
meerielend), staat in Noord-Amerika.
Mdm. = Mundum, o. (Lat.). Netschrift.
M. D. 0. = Mihi dare oportet (Lat.).

Men moet mij geven ; m. d. s. = misce,
da, signa of misceatur, detur, signetur,
(Lat.), meng, geef en voorzie van een
opschrift, het worde gemengd, gegeven
en van een opschrift voorzien.
Me = Methyl ; = Maine, staat in
Noord-Amerika.
Mea culpa, (Lat.). Door mijne schuld ;
Mea culpa maxima, door mijn groote
schuld ; Mea gratia, mijnentwege, om
mijnentwil ; Mea memoria, voor zoover
ik weet.
Meat, (Eng.; spr. : miet). Spijs, voedsel;
vleesch van dieren dat toebereid is om
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als voedsel te dienen ; geestelijk voedsel;
— pie (spr. : pei), vleeschpastij.
Meatus, m. (Lat.). Gang; — auditorius,
gehoorgang; — narium, neusgat.
Mecenas, m. (Fr.) Wane = Maecenas.
Mechain (1744-18o5). Fransch sterren•
kundige, die eenige kometen ontdekte,
en Legendre het verschil in
i
met Cassin
geographische lengte tusschen Parijs en
Greenwich bepaalde en met Delambre
den boog van den meridiaan tusschen
Duinkerken en Barcelona mat.
Mechancete, y r. (Fr.; spr.: meesjansetee).
Boosaardigheid, boosheid, ondeugendheid;
booze daad, gemeene streek, schelmerij;
boosaardig woord ; Mechant (spr. : meesjan), boosaardig, slecht, ellendig, gemeen.
Mechanema, o. (Gr.). Het kunstig vervaardigde of verzonnene ; kunstgreep ;
Mechanica, y r., werktuigkunde ; Mechanicus, m., werktuigkundige, vervaardiger
van werktuigen voor de wis- en natuurkunde ; Mechaniek, yr., leer van de
beweging der lichamen, leer der machines,
inrichting, bouw, samenstelling van een
machine ; Mechanisch, werktuigelijk, met
de hand uitgevoerd, gedachteloos, willoos;
Mechanische krachten, mrv., krachten
der stof ; Mechanische kunst, y r., kunst
waarbij het vooral op handigheid aankomt;
Mechanisme, o., bouw, drijfwerk, inrichting eener machine, het in elkander
grijpen der deelen van een werktuig,
practisch gedeelte eener kunst; Mechaniseeren, mechanisch maken ; Mechanographiek, vr., mechanisch schilderen ;
Mechanologie, yr., leer der machines ;
Mechanopoetiek, y r. = Mechanurgie;
Mechanotherapie, y r., genezing door
aan werktuigen uitgevoerde gymnastische
oefeningen; Mechanurgie, vr., kunst van
werktuigen te maken, het verleenen van
mechanische hulp bij heelkundige operaties.
Meche, y r. (Fr. ; spr. : meesj). Pit van
een kaars ; kousje in een lamp ; tonder ;
lont ; wiek pluksel; hennepdot ; haarlok ;
Eventer la meche, lont ruiken.
Mechitar, m. Trooster, naam van een
Armenier (1676 —1749) die een genootschap, tot bevordering der Armenische
letterkunde stichtte; Mechitarist, m., lid
van dit genootschap, monnik van het op
het eiland St.-Lazaro bij Venetic gesticht
klooster.
Mechkeme. Gerechtslokalen in Turkije.
Mechtilde = Mathilde.
Mechulle, ( Joodsch). Bedorven ; voorbij ;

bankroet.
Mecometer, m. (Gr.). Lengtemeter ;
Mecometrie, y r., lengtemeting.
Mecon, y r. (Gr.). Papaver, slaapbol;

Medea

Meconaat, o., papaverzuur zout; Meconine, y r., hoofdbestanddeel van opium.
Meconiet, m. (Gr.). Papaverzaadsteen.
Meconiologie, y r. (Gr.). Leer van de

ontlasting van pasgeborenen; ook =
Opiologie.
Meconiorrhae, y r. (Gr.). Ziekelijke

eerste ontlasting bij pasgeborenen.
Meconium, o. (Gr.). Eerste taaie zwarte
ontlasting bij pasgeborenen; papaversap.
Mecontent, (Fr. ; spr. : meekontan). Ontevreden, misnoegd, onvoldaan; Mecontentement, (spr. : meekontantman), ontevredenheid, misnoegen.
Medaille, y r. (Fr.; spr. : meedaaii). Gedenkpenning ; penning, munt ; aflaatpenning ; eereteeken voor krijgsverrichtingen ;
prijspenning op tentoonstellingen ; metalen
plaatje met een nommer er op voor conducteurs, brievenbestellers, enz. ; Chaque
medaille a son revers, iedere medaille heeft
haar keerzijde, d. i. elke zaak heeft haar
schaduwzijde ; Medaille fourree (spr.:
foerree) of plaquee (spr. : plakee), gevoerde
medaille = pelliculatus of incrustatus
nummus, verzilverde koperen munt;
Medaille saucee (spr. : soosee), gesauste
medaille d. i. munt uit den lateren Romeinschen keizertijd die slechts met een
dun laagje zilver overtrokken is ; Medailleur, m., snijder van stempels voor gedenkpenningen ; Medailliste, ra., kenner
en verzamelaar van gedenkpenningen en
munten ; Medallion, m., groote medaille,
medaljon, rond of ovaal halssieraad voor
vrouwen dat meestal een klein portret
of een haarlok bevat, rond beeldhouwerk.
Medalla, y r. (Sp.) = Onza de oro of
Quadrupel = 8 piasters.
Medano, m. (Sp.). Zandbank, zandheuvel.
Madard (Saint). Sint-Medardus, regenheilige der Franschen wiens feest op
8 Juni valt ; vandaar het volgende versje :
Quand it Aleut a la Saint-Midard,
11 pleuvra quarante j'ours plus Lard;
A ,noins que saint Barnabe
Ne lui tape sur le be (c).

d. i. Als het op Sint-Medardus (8 Juni)
regent, dan zal het vervolgens veertig
dagen lang regenen, tenzij Sint-Barnabas
(II Juni) hem in het gezicht slaat (tenzij
het op II Juni mooi weer is) ; Medardist,
m. Zie Convulsionnaire.
Meddah, m. (Arab.). Eig. lofredenaar ;
Mohamedaansche sprookjesverteller en
declamator.
Medea, y r. (Gr.). Dochter van koning
Aeetes van Colchis, door hare tooverkunsten stelde zij Jason, (z. a.) het opperhoofd der Argonauten (z. a.), in het bezit
van het Gulden Vlies (Zie Colchis) en
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vluchtte met hem ; zij verjongde Eson,
Jasons vader ; toen Jason haar verliet,
wreekte zij zich door zelve de kinderen
te dooden die zij bij hem gehad had
titel van een treurspel van Euripides (431
v. C.), van Seneca (le eeuw n. C.) en van
Pierre Corneille (1634).
Medeitis. Zie Aedoeltis.
Meden agan, (Gr.), Ne quid nimis,
(Lat.). In niets te veel, al te veel is on•

gezond.
Medesimo modo of medesimo tempo,
(Ital.). In de vorige of gelijke maat (muziek).
Media (littera), y r. (Lat.). Middenklank, oude naam voor de medeklinkers
b, d en g; Media gratiae, mrv., genademiddelen der kerk ; Mediaal, wat zich in
het midden bevindt, wat een medium
betreft ; Mediaal-Aspiraten, mrv., aangeblazen klanken bh, dh en gh in het
Sanskriet; Mediaallijn, vr., middellijn;
Mediae, mrv., van Media (littera); Mediaevaal, middeleeuwsch; Mediaevist, m.,
beoefenaar van de geschiedenis der middeleeuwen ; Mediaan, (Lat.), wat het midden
houdt, zich in het midden bevindt ; Mediaanaderen, mrv., Brie aderen in de elleboogsholte en den voorarm ; Mediaanzenuw, y r., zenuw van den arm.
Medianoche, m. (Sp.). Eig. midden in
den nacht; maaltijd na middernacht na
een vastendag (woord dat door Anna van
Oostenrijk, gemalin van Lodewijk XIII, in
Frankrijk in zwang gebracht is).
Media nox, y r. (Lat.). Middernacht.
Mediante, (Ital.). Door middel; als znw.
toon die een terts hooger is dan de grondtoon, middentoon tusschen den grondtoon
en de quint ; Mediante juramento (Lat.),
door middel van een eed, onder eede.
Mediastinum, o. Vliesachtige afscheiding tusschen de beide borstvliezen,
middenvel ; Mediastinitis, y r. ontsteking
van het middenvel.
Mediat, (D.). Middelbaar ; Mediatbauer,
m., bezitter van een hofstede in een dorp
dat aan een beer toebehoort; Mediatstadt, y r., stad die geen eigen jurisdictie
heeft.
Mediateur, m. (Fr.), (Eng.) mediator,
(D.) Vermittler, (Ital.) mediatore, (Sp.)
mediador. Bemiddelaar, tusschenpersoon ;
Mediatie, y r. (Fr.) mediation, intermidiaire, (Eng.) agency, mediation, (D.) Vermittelung, (Ital.) mediazione, (Sp.) mediaciOn, bemiddeling, tusschenkomst; Mediator, m. (Lat.) = Mediateur.
Mediatisatie, y r. Het aan een vorst
zijn souvereiniteit ontnemen, terwijl hij
zijn titel blijft behouden ; Mediatiseeren,
de souvereiniteit ontnemen, het grondgebied van een vorst of stad bij een
BAALE, Handboek.
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ander land inlijven, zooals Napoleon I in
Duitschland gedaan heeft.
Medicaal. Wat de geneeskunde betreft; Medicabel, (Lat.), wat te genezen
is; Medicament(um), o., geneesmiddel,
artsenij ; Medicamentatie,vr., behandeling
met geneesmiddelen; Medicamenteeren,
tnet geneesmiddelen behandelen, opknappen ; Medicamenteus, geneeskrachtig;
Medicaster, m. (Lat.), onbekwaam geneesheer, kwakzalver Medicasterei, vr.
(D.), kwakzalverij ; Medicatie, vr., toediening van geneesmiddelen, geneeswijze,
kuur ; Medicus, m. (Lat.), (mrv. Medici),
geneeskundige, arts ; Medice, volgens het
voorschrift van een geneesheer ; Medicus
medicum odit, de eene arts haat den
anderen.
Medici. Zie Medicis.
Medicina, y r. (Lat.). Artsenij, geneesmiddel; geneeskunde ; Medicinaal, geneeskrachtig, wat de geneeskunde betreft;
Medicinaal gewicht, o., gewicht dat in
apotheken gebruikt werd; Medicinae
practices, praktizeerend geneesheer ;
Medicina forensis, gerechtelijke geneeskunde; mentis, geneesmiddel voor den
geest, kunst van denken ; — propaginis,
gedeelte der heelkunde dat over de
voortplanting handelt; Medico-chirurg,
m., heelkundige die ook inwendige ziekten
behandelt ; Medico-legaal, wat de gezondheidspolitie betreft ; Medico-maan,
m., degene die verzot is op geneesmiddelen; Medico-manie, yr., overdreven
zucht om geneesmiddelen in te nemen ;
Medico-philanthropische societeit, yr.,
vereeniging voor het verplegen van
minvermogende zieken te Petersburg.
Medicis. Beroemde Italiaansche familie
die te Florence regeerde en kunsten en
wetenschappen aanmoedigde • de bekendste barer leden zijn : Laurens bijgenaamd
de prachtlievende, (1448-1492), Laurens II,
de vader van Catharina van Medicis
(z. a.); Medicelsch tijdvak (1434-1621);
Medicelsche Venus of Venus van Medicis, beroemd beeld van Venus te Florence.
Medida, y r. Braziliaansche vochtmaat =
2 2/3 tot 2 7 /9 liter.
Medieteit, y r. (Lat.). Het midden; de
helft ; Medietas linguae, yr., Engelsche
naam voor een rechtbank die voor de
eene helft uit Engelschen en voor de
andere uit buitenlanders bestaat; Medieeren, halveeren.
Medifix. In het midden bevestigd.
Medilunia, y r. (Lat.). Halve maan, eerste
kwartier.
Medimnus, m. (Gr.). De gewone Attische koornmaat van ongeveer 54 liter.
Zie Hemihecton.
43
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Medina. Heilige stad der Mohamedanen
in Arabic ; in een prachtige moskee staat
hetgraf van Mohammed die er in 632
gestorven is.
Medinaworm, m. Beenworm, Guineaworm (Filaria medinensis) die in Azie en
Afrika in het cellenweefsel van het menschelijk lichaam aangetroffen wordt.
Medino. Munt van verzilverd ijzer,
Egyptische pasmunt = f 0.02; Algerijnsche
zilveren munt = f 0.80.
Medio, (Lat.), (Fr.) mi, (Eng.) middle, (D.)
Mitte, (Ital.) meta, (Sp.) mediados. Het
midden of de 15de dag eener maand ;
Medio Augusti, (Fr.) la mi-aoiIt, (Eng.)

the middle of August, (D.) Mitte August,
(Ital.) la meta di Agosto, (Sp.) mediados
de Agosto, half Augustus; Medio doblon,
(Sp.), halve dubloen,
Medlocris, (Lat.), (Fr.) mediocre, (Eng.)
moderate, (D.) mittelmeissig, (Ital.) mediocre,
(Sp.) mediano. Middelmatig; Mediocrist,
m., mensch met middelmatige bekwaamheden, Mediocriteit, yr., (Fr.) mediocrity,
(Eng.) mediocrity, (D.) Mittelmassigkeit,
(Ital.) mediocrifia, (Sp.) mediocridad, middelmatigheid; Mediocriter, eenigszins, zoo
wat, met mate. Zie Aurea mediocritas.
Mediodorsaal, (Lat.). Op het midden
van den rug.
Mediolanum, o. Latijnsche naam der
stad Milaan.
Medio medallo. Spaansche gouden
munt.
Medio tutissimus ibis, (Lat.). In het
midden zult gij het veiligst gaan ; de middelweg is de veiligste.
Medisance, yr. (Fr.; spr. : meediezans).
Kwaadsprekendheid, achterklap ; Medisant, (spr. : meediezan), kwaadsprekend;
als znw. kwaadspreker.
Medisch. Wat de geneeskunde betreft ;
Medische politie, yr., gezondheidspolitie,
toezicht op woningen, levensmiddelen,
drinkwater, enz.
Medisternum, o. Het midden van het
borstbeen.
Meditatie, yr. (Lat.). Overpeinzing,
overdenking, bespiegeling ; Meditat!ef,
bespiegelend, peinzend, overdenkend; Mediteeren, bespiegelen, overpeinzen, in
vrome overpeinzing verdiept zijn, overleggen.
Mediterraneus, (Lat.). Middellandsch;
Mare mediterraneum, o. Middellandsche

Zee.
Meditrina, vr. (Lat.). Godin der geneeskunde ; Meditrinalia, mrv., feest ter eere
dier godin in het Rome der oudheid.
Medium, o. (Lat.). Middelweg, midden;
hulpmiddel ; middelstem; degene die met
een magnetiseur in verbinding staat;
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tusschenpersoon die de geesten oproept
bij spiritistische proeven; in de Grieksche spraakleer het geslacht van het
werkwoord dat tusschen den bedrijvenden en den lijdenden vorm in staat;
Medium aevum, de middeleeuwen; —
gratiae, genademiddel; — salutis, heilmiddel; — tenuere beafi, de gelukkigen
houden den middelweg, de middenstand
is de gelukkigste.
Me Dius Fidius, (Lat.). Zoo waar als
God leeft, zoo waarlijk helpe mij God.
Medius, m. (Lat.). Middelvinger.
Medius terminus, m. (Lat.). Middenbegrip, middelste stelling in een sluitrede.
Medoblennorrhoea feminarum, (Gr.Lat.). Zaadvloed bij vrouwen ; Medorrhoea
intestini recti. (Zie Proctorrhoee) ;
Medorrhoee. (Zie Oonorrhoee en Phallorrhoee).
Medoc, m. (Fr.). Landstreek in het
zuiden van Frankrijk (dep. der Gironde)
roode Bordeauxwijn ; Medoc-steenen,
mrv., bergkristallen die bij Bordeaux gevonden worden.
Medresse, yr. (Arab.). Oostersche universiteit. Zie Softa.
Medsjid, vr. (Turksch). Kleine moskee ;
Medsjidieh-orde, vr., Turksche orde tot
belooning voor aan de regeering bewezen diensten.
Medsjilik, m. Volksraad der Tsjerkessen.
Medsjlis, (Arab.). Genootschap, raad
van beheer, raadsvergadering in Turkije.
Medulla, yr. (Lat.). Merg, kern ; —
longata, verlengd merg der hersens; —
ossium, merg der beenderen ; Medullair,
wat het merg betreft; Medullares saccull, mrv., mergzakjes ; Medullaris membrana, mergvlies ; Medullair-Sarcoma,
o. (Lat.-Gr.), vleeschgewas in het ruggemerg = Fungus medullaris ; Medulla
spinalis, ruggemerg; Medulleeren, met
merg vullen ; Medulline, yr., mergstof
der planten b.v. vliermerg ; Medullitis,
vr. (Lat.-Gr.), ontsteking van het ruggemerg; Medulleus, vol merg.
Medum, m. (Oudsaksisch). Belooning,
gave, geschenk, bijdrage; Medumsgfiter,
in Hessen de tegen een bepaalde pacht
verervende boerenhofsteden.
Medusa, vr. Een der drie Gorgonen
(z. a.) ; zij was eerst zeer schoon en had
prachtig haar, maar omdat zij Minerva
beleedigd had, veranderde deze godin
haar haren in afschuwelijke slangen en
gaf aan haar oogen het vermogen om
alien, die zij aankeek, in steenen te veranderen ; Perseus hieuw haar het hoofd
of dat hij op al zijn tochten medenam
om zijn vijanden te versteenen; Schifi-
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breuk der Medusa, die den 2 Juli 1816
plaats had op de bank van Arguin op
4o uren van de westkust van Afrika ;
toen alle hoop om het schip of te brengen verloren was, namen 149 ongelukkigen de wijk op een in der haast vervaardigd vlot ; twaalf dagen daarna werd
dit vlot opgemerkt door de brik Argus die 15
zieltogenden opnam, de anderen waren in
de zee gevallen of door de overlevenden
verslonden ; Medusahoofd, o. of Medusaster, y r., zeenetel of kwal (Zie Acalephen);
Medusapalm, y r. = Pentacriniet.
Medwedki, mrv. (Russisch). Vellen van
jonge otters en vossen.
Meeting, (Eng.; spr.: mieting). Openbare
samenkomst, volksvergadering ; godsdienstoefening van degenen die niet tot
de Engelsche staatskerk behooren; vergadering onder den blooten hemel ; Meeting-house (spr. : hous), kapel, bedehuis.
Mefiance, y r. (Fr.; spr. : meefieans).
Wantrouwen ; Mefiant (spr.: meefiean)
wantrouwig.
Mefitis. Zie Mephitis.
Mefitelli, mrv. (Ital.). Openingen waaruit zwavelwaterstof opstijgt.
Mega, Megal, Megalo. Grieksch voorvoegsel dat groot beteekent.
Megacephalos, m. Groot hoofd, dikkop;
Megaceros, m. (Gr.), groot-horen (voorwereldlijk hert); Megachile, soort van
honigbij ; Megacosmos, m., het heelal;
Megadendron, o., groote boom, versteende
dennenboom; Megalanthisch, met groote
bloemen ; Megalanthropogenesie, yr.,
gewaande kunst om groote, krachtige en
zeer begaafde kinderen te verwekken;
Megalegorie, y r., grootspraak, snoeverij ;
Megalensis, wat degroote godin (Cybele)
betreft; Ludi megalenses, mrv. (Megalesia), feest ter eere van Cybele; Megalieten, mrv., groote steenblokken ; Megalithisch, uit groote steenblokken samengesteld b.v. graven uit den voorhistorischen tijd (hunnebedden); Megalobyzen,
mrv., besneden priesters van Diana
te Ephesus ; Megalocarpisch, met groote
vruchten ; Megalocoelie, y r., dik onderlijf ; Megalocoelus, m., dikbuik ; Megalograaf, m.,' schilder die- personen levensgroot voorstelt; Megalographie, y r., het
levensgroot schilderen, vergrootende voorstelling; Megalographisch, wat deze
voorstelling betreft; Megalomanie, yr.,
grootheidswaanzin ; Megalometer, m., met
een microscoop verbonden micrometer;
Megalonyx, m., reuzenklauw van fossiele
dieren; Megalophonie, y r., zware stem;
Megalophonus, m., degene die een zware
stem heeft Megalophonisch, met een
zware luidklinkende stem; Megalophoto=
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graphie, y r., vergrooting van kleine
photographieen ; Megalopsychie, vr., zielegrootheid, grootmoedigheid (Zie Magnanimiteit) ; Megalopterisch, met groote
vleugels; Megalorrhizisch, met groote
wortels ; Megalosaurus, m., fossiele
reuzenhagedis; Megalospermisch, met
groote zaadkorrels ; Megalosplanchnie,
y r., vergrooting der ingewanden, Megalotisch, met groote ooren ; Megameter,

m., werktuig om afstanden van verscheidene graden tusschen de sterren te meten ;
Meganycteren, mrv., groote vledermuizen; Megaphoon, y r., instrument door den
Amerikaan Edison uitgevonden waardoor
een gefluister op 30o meter afstand hoorbaar wordt ; Megapodia, mrv., dieren met
groote voeten (soort van hoenders) ;
Megapterygisch, met groote vinnen.
Megara. Stad in het Griekenland der
oudheid op de landengte van Corinthe ;
Megareer of Megarenser, inwoner
van Megara, iemand die met alle winden
draait, kat-uit-den-boom-kijker ; in de oorlogen tusschen Athene en Sparta werd
de stad Megara ten gevolge van hare
ligging dan eens door de Atheners dan
dan weder door de Spartanen bezet; de
inwoners poogden steeds met beide partijen op een goeden voet te blijven en
zich bij de overwinnaars aan te sluiten;
Megarische school, vr., philosophische
school van Euclides van Megara (een leerling van Socrates) ; Megaricus, m., wijsgeer die tot die school behoort.
Megaera, y r. (Gr.). Een der drie Furien
(z. a.).
Megarde, y r. (Fr.; spr. : meeghard).
Onachtzaamheid.
Megaron, o. (Gr.). Kamer, huis ; mannenvertrek ; (in tempels) het allerheiligste.
Megascoop, o. (Gr.). Vergrootglas voor
donkere voorwerpen.
Megatheria, mrv. (Gr.). Groote voorwereldlijke dieren ; Megatherium, o.,
reuzenluiaard.
Megathermen, mrv. (Gr.). Planten die
alleen bij hooge temperatuur en veel
vochtigheid gedijen.
Megethologie, y r. (Gr.). Wiskunde.
Meglio, (Ital. ; spr.: meeljo). Beter.
Mehercle, (Lat.). Bij Hercules ! Waarachtig !
Mehkeme Kiatibi, mrv. Rechterlijke
ambtenaren in Turkije.
Mehmendaar, m. (Perzisch). Waard,
herbergier ; spreker, ambtenaar die buitenlandsche gezanten ontvangt.
Mehrab, m. (Arab.). Altaar, nis om in
te bidden in een moskee.
Meibomsche klieren, mrv. Klieren die
het oogensmeer afscheiden.
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Meidan. Zie Maidan.
Meldinger. Schrijver van een Fransche

spraakkunst met vertaaloefeningen voor
Duitschers 1822) ; afgezaagde anecdote
zoo genoemd naar de in die vertaaloefeningen voorkomende vertellingen.
Melligma, o. (Gr., mrv. Meiligmata).
Op yroolijkend of kalmeerend geneesmiddel.
Meinhard, m. (Oudduitsch). De zeer
sterke.
Me insciente, (Lat.). Buiten mijn weten.
Meio, (Port.). Half.
Meiosis, y r. (Gr.). Het verkleinen, verminderen.
Meiuros, m. (Gr.). Kortstaart.
Meizobarisch, (Gr.). Van de hoogste
gemiddelde luchtdrukking.
Mekkabalsem, m. Witachtige, geurige
hars.
Mekteb, o. (Turksch-Arab.). Schrijfschool, lagere school.
Mektoebdsji, m. (Turksch.). Schrijver,
geheimschrijver.
Mekubalin, mrv. (Hebr.) Degenen die
in de Kabbala ingewijd zijn.
Mel, o. (Lat.). Honing; — despumatum,
afgeschuimde honing ; — rosatum, rozenhoning.
Mela, Melan, Melano. Grieksch voorvoegsel dat zwart beteekent.
Melaam, o. Ontledingsproduct van
zwavelcyaanammonium.
Meladermie, vr. Zwartachtige kleur
der huid ; Melagastrisch, zwartbuikig.
Melaine, y r. Zwarte kleurstof van den
inktvisch of sepia.
' Melalnotype, yr. (Gr.). Photographie
op ijzer.
Melaleucatie, vr. (Gr.). Kruising van
zwarten (negers) en blanken.
Melammed, m. (Hebr.). Leeraar, onderwijzer.
Melampygos, m. (Gr.). Iemand die
zwart haar op zijn achterste heeft (in
de oudheid een bewijs van kracht en
sterkte).
Melanlemie, yr. (Gr.). Zwart bloed,
toestand van het bloed dat in de slagaders
de kleur van het aderlijk bloed heeft,
waarbij zwarte bolletjes in de bloedvaten
voorkomen.
Melanagoga, mrv. (Gr.). Geneesmiddelen
tot het afvoeren van zwarte gal.
Melanchlorus, m. (Gr.). Zwartzuchtige;
zwartzucht = Melasicterus.
Melancholia, y r. (Lat.). Zwartgalligheid;
— amatoria, dolle verliefdheid ; — attonita,
doffe krankzinnigheid ; errabunda, rustelooze waanzin ; — flatuosa, miltzucht ; —
moria, krankzinnigheid; — nervosa, zenuwachtige krankzinnigheid ; — saltans, dans-
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woede; — universalis, volkswaan, waan
van den dag; — uterina, geilheid bij
vrouwen; Melancholicus, m., zwartgallige, droefgeestige, zwaarmoedige ;
Melancholic, yr., zwartgalligheid, droefgeestigheid, zwaarmoedigheid; Melancholiek en Melancholisch, zwartgallig,
droefgeestig, zwaarmoedig.
Melanchroos of Melanchrous, m. (Gr.).
Die een zwarte huid heeft.
Melanchthon, m. (Gr.). Zwarte aarde ;
Duitsch godgeleerde en vriend van Luther
( 1 497-- 1 56o ); met Camerarius stelde hij de
Augsburgsche geloofsbelijdenis op.
Melancolico, (It.). Droefgeestig, zwaarmoedig.
Melancolie, vr. (Fr.). Zie Melancholia.
Melanekthyma, o. (Gr.). Zwarte pok.
Melanesia, v. (Gr.). Zwarte eilandengroep, Nieuw-Guinea en omliggende
eilanden wegens de ;warte kleur der
bew on ers .
Mélange, m. (Fr.; spr. : meelanzje). Vermenging; kruising, paring ; mengsel,
mengelmoes; mengelwerk ; koffie met
melk.
Melangisten. Zie Convulsionnaire.
Melania, vr. (Gr.) en Melanie. De
donkerkleurige, zwarte.
Melania, y r. (Gr.). Zwartheid; zwarte
wolk.
Melaniet, o. (Gr.). Zwartsteen (soort
van zwart granaat).
Melanine, y r. (Gr.). Zwarte kleurstof,
zwart pigment in dierlijke lichamen.
Melanisme, o. Anomalie die gekenmerkt
wordt door een donkerder tint van het
haar der dieren, tegenovergestelde van
Albinisme.
Melanogêne, m. (Fr.; spr.: meelano-

zjeen). Middel om het haar zwart to verwen.
Melanoma, o. (Gr.). Zwarte massa,
zwartachtig bloedgezwel.
Melanorrhagia infarctuosa, (Lat.). De
door verstopping ontstane zwarte buikloop ;" — simulata of — spuria, schijnbare
zwarte buikloop; Melanorrhagie of Melaene, y r. (Gr.), zwarte buikloop.
Melanosis, vr. (Gr.). Het zwart worden,
het ontstaan van een zwart bloedgezwel ;
— pulmonum, het zwart worden der
longen; — viscerum abdominis, het zwart
worden van de ingewanden in den buik.
Melanospongosis, y r. (Gr.). Vorming
van zwarte zwam; Melanospongus, m.,
zwarte zwam.
Melanotisch. Wat de melanosis betreft.
Melansis = Melanosis.
Melanteria, vr. (Gr.). IJzer- of koper-

zwart ; schoensmeer.
Melanurine, vr. (Gr.). Zwarte stof die
bij sommige ziekten in de urine voorkomt.
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Melanzana, vr. (Ital.). Tomaat.
Melaphyr, o. (Slecht gevormd uit het
Grieksche melas en de eindlettergreep
van porphyr). Zwart porfier, syenietporfier,
augietporfier.
Melas, m. (Gr.). Melaatschheid met
zwarte vlekken = Vitiligo nigra; Melasicterus, m., zwartzucht.
Melas (baron van) (173o-1806). Oostenrijksch generaal die den 14 Juni 1800
door Napoleon Bonaparte versiagen werd
bij Marengo (z. a.) ; de slag begon reeds
vroeg in den morgen en de Oostenrijkers
dreven aanvankelijk de Franschen, die
voor de overmacht moesten zwichten,
terug ; Melas, die zich van de overwinning zeker waande en vermoeid was,
gaf nu het bevel over aan den chef van
zijn staf en keerde naar Alessandria terug, van waar hij het bericht zijner zegepraal verzond; ondertusschen hadden de
In goede orde terugtrekkende Franschen
onverwachts versterking gekregen; generaal Desaix, die met 6000 man op marsch
was naar Novi, had het gebulder van het
geschut in de richting van Marengo gehoord en had aan zijn korps bevolen
rechtsomkeert te maken en zoo snel mogelijk naar het slagveld op te rukken ;
Desaix snelde zijn troepen vooruit en
ontmoette Napoleon, die tot hem zeide
dat de slag verloren was ; Desaix antwoordde dat het nog maar drie uur in
den namiddag was en dat er dus tijd
overbleef om een nieuwen slag te winnen ; hij viel daarop de Oostenrijkers
onverhoeds aan en bracht hen in wanorde ; deze aanval, waarin Desaix sneuvelde, werd door het Fransche leger met
geestdrift ondersteund en had de nederlaag der Oostenrijkers ten gevolge.
Melasma, o. (Gr.). Zwarte jichtvlek,
zwarte vlek aan de beenen en voeten.
Melasse, vr. (Fr.). Stroop die na de
kristallisatie van Het- en beetwortelsuiker
bezinkt en niet gekristalliseerd kan worden, bruin suikersap.
Melatrophie, yr. (Gr.). Vermagering,
uittering.
Melchieten, mrv. Oostersche Christenen die geen pauselijken primaat erkennen en de besluiten der eerste vier concilien als wetten in acht nemen.
Melchior, m. (Hebr.). Lichtkoning, een
der drie wijzen uit het Oosten.
Melchisedek, m. (Hebr.). Rechtvaardige koning, koning van Salem en tijdgenoot van den aartsvader Abraham
(Genesis XIV, i8-2o) ; Kind van M.,
persoon van wien men niet weet wie hij
is en wat hij is.
Mele, vr. (Gr.). Sonde, werktuig om
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wonden, enz. te onderzoeken en te peilen.
Meleager. Koning van Calydon; volgens de mythologie had het noodlot besloten dat hij zoo lang zou Leven als een
stuk bout dat in den haard brandde op
het oogenblik zijner geboorte het zou
uithouden_; zijn moeder doofde terstond
het stuk bout uit en bewaarde het zorgvuldig ; Meleager nam deel aan den tocht
der Argonauten en doodde het wilde
zwijn van Calydon ; toen ontstond er
tusschen hem en zijn ooms een twist over
het bezit van den kop van dat dier ; in
de hitte van dien twist doodde Meleager
zijn ooms ; zijn moeder woedend over
den dood barer broeders wierp het stuk
hout in het vuur, en haar zoon gaf terstond den geest ; de Meleagriden (zusters
van Meleager), ontroostbaar over den dood
van haar broeder, gingen bij zijn graf
liggen en stortten een vloed van tranen;
door medelijden bewogen, veranderde
Diana de zusters van Meleager in parelhoenders op wier gevederte de ronde
witte vlekken hare tranen moeten yen.
beelden.
Melech, m. (Hebr.). Koning.
Mêlée, y r. (Fr.; spr. . meelee). Krijgsgewoel, handgemeen; Méleeren, dooreenmengen, kruisen, schudden (van kaarten),
wikkelen in.
Meleket. Lange krijgstrompet der
Egyptenaren en Abessiniers.
Melesigenes, m. (Gr.). Degene die bij
de rivier Meles in Ionic geboren is, b.v.
Homerus, naar men zegt.
Melete, y r. (Gr.). Een der oudste muzen ;
vlijt, nadenken, zorgvuldigheid; Meletema,
o. (mrv. Meletemata); oefening, nauwkeurige, scherpzinnige beschouwing, navorsching; Meleteterion, o., school waarin
bij de Grieken het redetwisten beoefend
werd.
Meletia, y r., Meletius, m. Verzorgster,
verzorger; verpleegster, verpleger.
Meli, o. (Gr.). Honing.
Melianthus, m. Honingbloem.
Melibeus. Een der herders bij Vergilius
die in den eersten herderszang met 710,rus
spreekt en ook in den zevenden voorkomt;
een der typen van de poetische Arcadische herders.
Melica, y r. Parelgras, Indische gierst.
Meliceris, y r. (Gr.). Honinggezwel;
kwaadaardige uitslag aan het hoofd.
Melier, m. (Fr.; spr.: meljee). Voortreffelijke soort van witte wijndruiven in
Poitou.
Meliglossus, m. (Gr.). Eig. honingtong;
uitstekend redenaar ; Melicoma, y r., naam
eener vrouw bij Ossian die zacht rollend
oog beteekent ; Melicraat, o., honingwater,
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mee; Meliliet, m., honingsteen; Melilithaat, o., honingsteenzout; Meliloton, o.
(Gr.) en Melilotus, m. (Gr.) steen• . of
honingklaver.
Melimeli of Melomeli, o. (Gr.). Sap
van kweeperen.
Mell-Melo (Fr.) = Péle-méle.
Melinophaag, m. (Gr.) Giersteter.
Melinum = Cadmium.
Meliorament, o., Melioratie, vr. Verbetering ; verbetering van landerijen ; Melioreeren, verbeteren ; Melioriteit, yr.,
het beter zijn, de voorkeur.
Melipona, yr. (Gr.). Honingverwerkster,
Amerikaansche bij die op de toppen van
boomen leeft.
Melis, m. Halffijne suiker; linnen doeken
van Angers.
Melisch. Zingbaar = Lyrisch ; Mellama, o. (Gr.), slepend gezang, versiering
van het gezang ; Melismatisch, met versiering van het gezang.
Melissa officinalis, (Gr.). Geneeskrachtige of citroenmelisse ; Melisse, yr., bijenkruid, honingbloem, de bij, de naarstige.
Melissographie, yr. Natuurlijke historie
der bijen.
Melitisme, o. (Gr.). Gebruik van honing
als geneesmiddel, honingkuur.
Meliturg, m. (Gr.). Honingbereider,
bijenteler ; Meliturgie, vr., bijenteelt, bereiding van honing.
Melius inquirendum, (Lat.). Beter te
onderzoeken.
Meliza, (Nebr.). Berijmd proza.
Mena, mrv. (Lat.). Honingsoorten ; Mellagines, mrv., vloeibare, honingachtige
aftreksels ; Mellago plumbi, yr., loodhoning.
Mellah, vr. Jodenwijk in Marokko.
Melliferisch, (Lat.). Honing bevattend
of voortbrengend ; Mellificatie, yr., bereiding van honing; Melliflavium, o. =
Meliceris; Mellifluent, overvloeiend van
honing, honingzoet, al te vriendelijk ;
Mellifluentie, yr., overvloed van honing,
honingzoetheid ; Melliliet = Meliliet.
Mellimide = CSHNO4.
Mellon, o. Citroengeel door Liebig ontdekt samengesteld lichaam.
Melniker. Boheemsche wijn, zoo genoemd naar de stad Melnik.
Melocactus. Meloendistel.
Melocopie = Amputatie.
Melodema, o. (Gr.). Gezang ; Melodie,
yr., zangwijze, opvolging van tonen ; welluidendheid ; een volgens de wetten van
den rhythmus en der modulatie gerangschikte reeks van tonen; Melodiek, yr.,
leer der melodie, leer van de opvolging
der tonen; Melodieus, welluidend, zoetvloeiend ; Melodika, een door J. A. Stein
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in 1770 uitgevonden muziekinstrument dat
op een orgel gelijkt ; Melodion, o., een
door Diets uitgevonden muziekinstrument
met metalen staafjes ; Melodisch, zingbaar, wat de zangwijze betreft ; Melodium = Harmonium ; Melodrama, o.,
tooneelstuk met muzikale begeleiding,
volkstooneelstuk waarin hevig op het
gemoed gewerkt wordt; Melodramatisch,
wat het melodrama betreft ; Melodramaturg,- m., schrijver van melodrama's.
Meloe, yr. Johanneskever, meiworm;
— majalts, meikever ; — proscarabaeus,
gewone meiworm ; — vesicatorius, Spaansche vlieg. Zie Cantharida.
Melograaf, m. (Gr.). Notenschrijver;
machine om noten te schrijven; toestel
om iets dat op de piano gespeeld wordt
terstond op te teekenen ; Melographie,
vr., het noten schrijven ; Melomaan, m.,
hartstochtelijk liefhebber van muziek;
Melomanie, yr., hartstochtelijke liefde
voor muziek.
Melomantie, yr. (Gr.). Waarzeggerij uit
onwillekeurige bewegingen der ledematen.
Melomeli. Zie Melimeli.
Melon, o. (Gr.). Appel ; appeloog, het
uitzakken van het oog in den vorm van
een appel.
Melon, m. (Fr.). Meloen; lage fantasiehoed ; Melonniere, yr., meloenbed, stuk
land waarop meloenen gekweekt worden.
Meloncus, m. (Gr.). Gezwel aan de
wang; — dentarius, (Gr.-Lat.), gezwel
tengevolge van kiespijn ; — genyantricus,
gezwel in de holte der bovenkaak ; -primarius, gezwel in het aangezicht.
Melophoon, o. = Harmonium; ook
harmonica; Meloplast, o., bord met notenbalk, een door den Franschman Galin bedachte methode voor het onderwijs in
den zang, synoptische tabel voor het
vinden der intonatie zonder een instrument te gebruiken ; Melopoeie, yr.,
kunst om woorden op muziek te zetten,
het componeeren van liederen; Melos, o,
lid, lied, zangwijze.
Melosis, vr. (Gr.). Onderzoek door
middel van de sonde.
Melothesie, yr. (Gr.). Het componeeren van zangwijzen; Melotheet, m., cornponist, toonzetter; Melotypie, yr., muziekdrukkerij, het met beweegbare letters
drukken van muziek.
Melpomene, yr. (Gr.). Muze van het
treurspel; in 1852 ontdekte asteroide ;
Melpomenisch, wat het treurspel betreft,
tragisch.
Melusine, yr. (Van het Keltisch melus,
welluidend). Toovergodin, dochter van
koning Elenas van Albanie, die elken Zaterdag in een slang veranderd werd om
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voor het vermoorden van haar vader te
boeten; zij werd beschouwd als de stam•
moeder van de familie Lusignan; telkens
als een lid van dit geslacht op sterven
lag, ging zij boven op het kasteel der
Lusignans zitten en kondigde door haar
egil het naderend onheil aan ; Cris (spr:
krze) de Milusine, hevig gegil; Melusine,
in de wapenkunde een figuur met loshangend haar, half vrouw half slang, die
in een kuip baadt waarin zij zich spiegelt
en haar haar opmaakt.
Mem. De Hebreeuwsche letter m.
Membar, m. (Arab.). Kansel in de
moskee.
Member, (Eng.). Lid; — of Parliament
(spr. : paalement), lid van het Parlement ;
Membra, mrv. (Lat.), leden, ledematen ;
Membrana, y r., vlies ; — adiposa, vetvlies ;
— mucosa, slijmvlies ; — uvularis, gehemeltehuid; Membraneus, vliezig ; Membraniform, vliesachtig ; Membranula, yr.,
vliesje ; Membratuur, y r., bouw of gesteldheid der ledematen; Membre, m.
(Fr.: spr.: mambre) lid, lichaamsdeel;
Membreus, grof gebouwd, met grove ledematen ; Membrum, o. (Lat.), lid ; — genitale, lichaamsdeel dat tot voortplanting
dient; — honorarium, eerelid ; — virile,
mannelijk teellid.
Memecylon. Indische bessenboom die
een gele kleurstof oplevert.
Memento, (Lat.). Gedenk ; als znw.
herinnering, teeken waardoor men aan
iets denkt of aan iets herinnerd wordt;
Memento mod, gedenk te sterven; als
znw. teeken waardoor men aan den dood
herinnerd wordt.
Meminna, m. Moschus meminna. Muskusdier.
Memme, y r. (Jodenduitsch). Moeder ;
lafbek.
Memnon, m. (Gr.). Mythologisch persoon, zoon van Tithonus en Aurora (z. a.),
die door zijn vader, welke koning van
Egypte en Ethiopia was, naar Troje gezonden werd om de Trojanen tegen de
Grieken bij te staan ; nadat hij den zoon
van Nestor gedood had, werd Memnon
door Achilles omgebracht; Memnon werd
plechtig begraven en vele steden richtten
gedenkteekenen voor hem op ; Aurora,
wanhopig over den dood van haar zoon,
ging zich aan de voeten van Jupiter werpen en smeekte hem aan haar zoon een
voorrecht toetestaan, dat dien zoon van
de andere stervelingen zou onderscheiden ;
wonderbare dingen gebeurden er bij Memnon's brandstapel ; deze wonderen brachten evenwel de droefheid van Aurora
niet tot bedaren, en sedert houdt zij niet
op elken morgen tranen te storten ; deze
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tranen zijn de dauwdroppels waaraan
men den dichterlijken naam van tranen
van Aurora gegeven heeft ; zijn beroemdheid heeft Memnon vooral te danken aan
het standbeeld dat, volgens de Grieksche
overlevering, voor hem in de nabijheid
der Egyptische stad Thebe opgericht werd;
dit beeld is echter niet dat van Memnon
maar een zeer groot standbeeld van den
Egyptischen koning Amenhoteft III, dat
in de oudheid geluidstrillingen liet hooren,
zoodra het door de eerste stralen der
morgenzon beschenen werd ; deze trillingen ontstonden tengevolge van een scheur
of barst in het beeld; de Grieken, die
dit verschijnsel niet konden verklaren,
beweerden dat het beeld Memnon voorstelde, die aldus elken morgen zijn moeder
bij het opstaan begroette ; dat dit beeld
geluid gaf kan niet betwijfeld worden
wegens de vele getuigenissen van schrijvers der oudheid, waarvan er een dat
geluid vergelijkt met dat hetwelk de
snaar eener Tier laat hooren op het oogenblik waarop zij breekt ; in de oudheid
reisde men naar Egypte om de piramiden
te zien en het beeld van Memnon te hooren
klinken; de reizigers hebben het beeld
met opschriften overdekt. Zie Revue des
Deux Mondes van Juli 1906.
Memoire, y r. (Fr. ; spr.: memoaar). Geheugen, herinneringsvermogen, nagedachtenis, aandenken.
Memoire, m. (Fr.). Gedenkschrift, herinneringsschrift ; rekening, opgave, staat ;
Memoires, mrv., gedenkschriften, o. a.
die van Philippe de Commines over de
regeering van Lodewijk XI en Karel VIII
van Frankrijk, die van kardinaal de Retz
over de Fronde, die van Madame de
Motteville over Lodewijk XIII en het
regentschap . van Anna van Oostenrijk ;
die van Saint-Simon over Lodewijk XIV ;
die van Madame Roland over de Fransche
omwenteling ; die welke Napoleon I tijdens
zijn verblijf op Sint-Helena gedicteerd
heeft, enz.
Memorabel, (Lat.). Merkwaardig, gedenkwaardig; Memorabilia, mrv., gedenkwaardigheden b.v. die van Xenophon
omtrent Socrates = Apomnemoneumata (z. a.) ; Memorandum, o., kort geschrift
waardoor men aan iets herinnerd wordt;
Memoratie, vermelding; Memoria, yr.,
geheugen, herinnering ; Memorlae damnatio, y r., het gerechtelijk hoonen van
het aandenken of de nagedachtenis door
een niet eervolle begrafenis en het verbod om te rouwen; — marOrum, kleine
kapellen waarin martelaars begraven zijn
en hunne reliquieen bewaard worden,
jaarlijksche feestdagen der heiligen en

Memphis.

68o

martelaars ; Memoriaal, o. (Fr.) memorial,
main courante, (Eng.) waste book, (D.)
Memorial, Kladde, Strazze, (Ital.) memostrazza, (Sp.) manual, cartafiacio,
borrador, eerste koopmansboek waarin
de verschillende posten aangeteekend
worden die daarna in het journaal overgebracht worden ; Memorial de SainteHelêne, m. (Fr.), dagboek waarin Las
Cases de gesprekken heeft opgeteekend
die Napoleon I op Sint-Helena over zijn
leven en daden gehouden heeft; Memorialist, m., schrijver van gedenkschriften,
opsteller van smeekschriften ; Memorialiter, bij wijze van request; Memorie,
y r., *eheugen, herinneringsschrift, verdedigingsschrift, verhandeling, rekening ;
Memorie van antwoord, geschrift waarin een minister de door de Tweede Kamer
der Staten-Generaal op een door hem
ingediend wetsvoorstel gemaakte aanmerkingen bespreekt en tracht te wederleggen ; Memorie van successie, aangifte
van het door een overledene nagelaten vermogen; deze memorie moet door of namens
de erfgenamen uiterlijk zes maanden na
het overlijden van den erflater bij den
ontvanger der successierechten in behoorlijken vorm ingediend en ten overstaan van een kantonrechter door een of
meer der erfgenamen beeedigd worden;
Memoreeren, in herinnering brengen ;
Memoriseeren, van buiten, uit het hoofd
leeren ; Memoriter, uit het hoofd, van
buiten.
Memphis. Stad in het Egypte der oudheid aan den Nijl ; op de plaats waar zij
stond ligt thans het dorp Mit-Ramineh;
Memphiet, m., zwart- en witgestreepte
onyx, zoo genoemd naar Memphis.
Menace, vr. (Fr.; spr. : menas). Bedreiging ; Menaceeren, bedreigen.
Menade = Bacchante.
Ménage (Gilles) (1603-1692). Fransch

letterkundige die zich vooral met woordafleiding en de regels der Fransche spraakleer heeft bezig gehouden ; in de Geleerde
Vrouwen laat Moliere hem onder den naam
Vadius optreden ; Menagiana, mrv., verzameling van gesprekken met Ménage,
anecdoten die dien schrijver en zijn omgeving betreffen.
Ménage, m. (Fr.; spr. meenaazje).
Huishouden, huishouding, huisraad, inboedel ; huisgezin, echtpaar ; Menageeren,
besturen (het huishouden), zuinig zijn met,
sparen, ontzien, regelen, inrichten, aanbrengen ; Management, m. (Fr.; spr.:
meenaazjeman), voorzichtige behandeling,
omzichtigheid ; Menagêre, y r. (Fr.; spr.:
meenaazjeer), huishoudster, huisvrouw,
doos met messen ; Menagerie, y r., beesten-

MeSnestrel.
spel, verzameling van wilde en uitheemsche
theren; Menageur, m., degene die alle
partijen ontziet.
Menagoga. Zie Emmeniagoga.
Menaion, Menaeum, o. Liturgisch boek
der Grieksche kerk.
Menakan, Menacaniet, Manaconiett

m. I Jzersteen zoo genoemd naar de plaats
Menakan in Cornwallis.
Menaphthalidine, vr. C„H„N*.
Menatzach, (Nebr.). Muziekdirecteur.
Mendabel. flat te verbeteren is.
Mendaciteit, vr. (Lat.). Leugenachtigheid.
Mendicant, m. (Lat.). Bedelaar; bedelmonnik ; Mendicatie, • vr., het bedelen ;
Mendiceeren, bedelen ; Mendiciteit, yr.,
bedelarij, groote armoede.
Mene, (Chaldeeuwsch). Geteld, beginwoord van de geheimzinnige en ijzingwekkende waarschuwing die op den
muur van de feestzaal in het paleis van
den Babylonischen koning Belsazar met
vurige letters geschreven werd, toen 114
de uit Jeruzalem afkomstige heilige vaten
ontwijdde ; de profeet Daniel legde deze
waarschuwing aldus uit : Mene, God heeft
uw koninkrijk geteld en hij heeft het
voleind, Tekel, gij zijt in weegschalen
ewogen en gij zijt te licht bevonden,
Upharsin, uw koninkrijk is verdeeld en
het is den Meden en den Perzen gegeven; in dienzelfden nacht werd Babylon
door Cyrus ingenomen en Belsazar gedood (Zie Daniel V) ; Mene Tekel, o.,
waarschuwing, geheimzinnige voorspelling.
Menechmen, mrv. (Gr.). Tweelingbroeders die als twee druppels water op
elkaar gelijken; titel van een blijspel van
den Latijnschen dichter Plautus (z. a.), dat
door den Franschman Regnard (1655—
1709) nagevolgd is.
Mende, y r. (Fr.). Spoor van vluchtend
wild ; list, kunstgreep, streek, kuiperij.
Meneen, mrv. (Gr.). Bewoners der
maan.
Menelaos of Menelaus, m. (Gr.). Koning van Sparta en broeder van Agamemnon; zijn vrouw werd door Paris
geschaakt. Zie Helena.
Menenius Agrippa. Romeinsch consul
in 503 v. C.; hij vertelde aan de plebejers,
die zich in 494 v. C. op den Mons
Sacer (Heiligenberg aan de Anio) hadden
teruggetrokken, de bekende fabel van de
Ledematen en de Maag, en bewoog hen
zoodoende om naar Rome terug te keeren.
Meneo, m. (Sp.). Onwelvoeglijke zigeunerdans.
Menestrel, m. (Fr.). Middeleeuwsch
dichter en zanger die van het eene.kasteel
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naar het andere trok om zijn gedichten
voor te dragen, meistreel.
Mene Tekel. Zie Mene.
Menêtrier, m. (Fr.; spr. : meeneetriee).
Speelman, vedelaar.
Meniliet, m. Kiezelachtige steensoort,
soort van opaal, zoo genoemd naar Menilmontant bij Parijs.
Menin, m. (Fr.; spr.: menein). leder
der zes edellieden die aan den persoon
van den dauphin verbonden waren; dit
woord, dat van het Spaansch menino af komt, werd het eerst onder Lodewijk
XIV in 168o gebruikt en beteekent adellijk jongmensch ; Menine, yr. (Sp. menina), gezelschapsdame eener vorstin.
Meningarthrocace, y r. (Gr.). Ontsteking, zwelling en verzwering van het
synoviaalvlies in de knie en andere gewrichten.
Meningete arterife, mrv. (Gr.-Lat.).
Aderen in de hersenvliezen; Meninges,
mrv. (Gr.), hersenvliezen ; Meningitis,
yr., ontsteking der hersenvliezen; —
occulta, verborgen, sluipende hersenvliesontsteking ; Meningocephalitis, yr., hersenvliesontsteking ; Meningogastrisch,
wat de hersenvliezen en het darmkanaal
betreft; Meningogastritis, vr., koorts
die de hersenvliezen en het darmkanaal
aantast; Meningophylax, m., beschermer
der hersenvliezen bij het trepaneeren;
Meningorrhoea aquosa, waterzucht in de
hersenvliezen ; — chirurgica, door kwetsing
ontstane bloeduitstorting in de hersens ;
— cruenta, iedere bloeduitstorting in de
hersens; — purulenta, ettering der hersens;
— sanguinea, -- traumatica en — violenta
= — chirurgica; Meningorrhoee, vr.,
uitstorting van bloed tusschen de hersenvliezen ; Meningosymphysis, vr., vergroeiing der hersenvliezen ; Meninx, yr.
{Gr.), iedere huid of vlies, vooral het
hersenvlies.
Menippee (satire), yr. (Fr.). Beroemd
tegen de Ligue gericht staatkundig schotschrift(1594); Menippeisch, spottend,
geeselend, in den ,trant van den cynischen
wijsgeer Menippos (3de eeuw v. C.) die
bijtende satiren heeft geschreven.
Meniscatus. In den vorm eener halve
maan.
Menischesis = Menoschesis.
Meniscus, m. (Gr.). Maanglas, kijkglas

dat aan de eene zijde bol en aan de andere
hol geslepen is ; cirkelsector in den vorm
eener halve maan ; oppervlak eener vloeistof in een haarbuis.
Menispermine, y r. Alcaloide in Menisternum cocculus.
Menkins, mrv. (Turksch). Razenden,
dollen, scheldnaam voor de Russen.

Menschlkoff.
Mennoniet, m. Doopsgezinde, aanhanger van het Mennonisme of leer van
Menno Simons (t 1561).
Meno, (Ital.). Minder.
Menocryphia, yr. (Gr.). Belemmering
der maandelijksche zuivering = Menoschesis.
Meno forte, (Ital.). Minder sterk.
Menologium, o. (Gr.). Heiligen-kalender,

een volgens de dagen der maand gerangschikte geschiedenis der heiligen.
Menometastasis, y r. (Gr.) Afscheiding
der maandstonden door andere organen.
Menopausis, y r. (Gr.). Het ophouden
der maandelijksche zuivering.
Meno piano, (Ital.). Minder zacht of zwak.
Menoplanie, y r. (Gr.). Afwijking of
verplaatsing der maandelijksche zuivering;
het afvloeien er van Tangs een ongewonen
weg.
Menopoma. Reuzensalamander.
Menorrhagie, y r. (Gr.). Te dikwijls
terugkeerende of te lang aanhoudende
maandelijksche zuivering; Menorrhoea
decolor, maandelijksche zuivering die
niet de kleur van bloed heeft ; — devia
of — erronea, ongeregelde maandstonden ;
— erronea marriscis, moederaambeien; —
lochialis, kraambedzuivering ; — suppressa,
belemmering of wegblijven der maandstonden; Menorrhoee = Menorrhagie.
Menoschesis, yr. (Gr.). Belemmering
der maandstonden ; Menostasie of Menostasis, y r., het uitblijven der maandstonden ; Menoxenie en Menoxenosis,
y r., ongeregeldheid der maandstonden.
Mens, y r. (Lat.). Geestvermogen, verstand.
Mens = Mensura, (Lat.). Maat.
Mensa, y r. (Lat.). Tafel; Mensaal of
Mensale, 0., servet, handdoek ; Mensa
ambulatoria, het beurtelings bij verschillende gezinnen uit eten gaan, vrije kost;
a mensa gescheiden, van tafel gescheiden;
Mensa Domini, tafel des Heeren, Heilig
A vondmaal, altaar ; — eftiscopafis, bisschoppelijke tafel, onvervreemdbare goederen
en inkomsten ten behoeve van de tafel
van een bisschop ; — gratuita, vrije kost;
— prima, voornaamste maaltijd; — secunda,
nagerecht ; Mensaigfiter, mrv. (D.), goederen waarvan de inkomsten voor de
tafel van den regeerenden vorst bestemd
zijn ; Mensallinie, y r. (D.), middelste lijn
der hand in de waarzeggerij.
Mensarius, m. (Lat.). Zie Argentarius en
Changeur , Mensatim, van tafel tot tafel.
Menschikoff, (1670-1729). Minister en
gunsteling van Czaar Peter den Groote,
door Peter II naar Siberie verbannen ;
naam van den verdediger van Sebastopol
in 1854 en 1855.
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Mense, (Lat.). In de maand; — medio, in
het midden der maand ; Menses, mrv.,
maanden, maandstonden; Menses apostolici of papales, mrv., pauselijke maanden
waarin de paus volgens een overeenkomst
met den Duitschen keizer Frederik III
(1440-1 493) geestelijke prebenden kon
vergeven ( Januari, Maart, Mei, Juli, September en November); de andere maanden
werden menses capitulares of episcopales,
kapittel- of bisschopsmaanden genoemd ;
Menses papales = Menses apostolici.
Mensel. Zie Mensula.
Mensil, m. Kleine herberg in Perzie.
Mensinalo, m. (Ital.). Vruchtenmaat te

Nizza.
Mensio, yr. (Lat.). Meting, het meten.
Mensis, m. (Lat.). Maand.
Mens legis, yr. (Lat.). Zin eener wet.
Mensola, yr. (Ital.). Kraagsteen; Mensole, yr. (Fr. ; spr. : mansool), sluitsteen

van een gewelf.
Mensonge, m. (Fr. ; spr. : mansonzje).
Leugen ; — officieux, leugen om bestwil.
Mens sana in corpore sano, (Lat.).

Een gezonde ziel in een gezond lichaam
(is te wenschen).
Menstrua, mrv. (Lat.). Maandstonden ;
Menstruatie, yr., maandelijksche zuive•
ring (Zie Aplool); Menstruaal-koliek,
o., het pijnlijk verloop of uitbreken der
maandstonden; Menstrueeren, de maand•
stonden hebben of krijgen ; Menstrueus,
de maandstonden hebbend ; Menstruum,
o., maandelijksche zuivering, oplossend
middel.
Mensuaal, (Lat.), Mensuel (Fr. ; spr. :
mansuel). Maandelijksch.
Mensula, yr. (Lat.). Tafeltje ; instrument door de landmeters gebruikt bestaande in een plankje op een drievoet ;
(in de meetkunde) trapezium, d. i. een
vierhoekige figuur zonder rechte hoeken.
Mensuur, yr. (Lat.). Maat, tijdmaat,
maatverhoudingen der muziekinstrumenten (lengte der snaren, afstand der openingen, breedte en lengte der orgelpijpen,
enz.) ; bepaling van de waarde der noten
in de oude Mensural-Musik (z. a.); afstand
tusschen de strijders bij een tweegevecht;
tweegevecht vooral bij studenten ; vochtmaat der apothekers ; maatlijst der beeldhouwers met koorden die door looden
gewichten in loodrechte richting gehouden
worden ; behoorlijke afstand der dansers
of van handen en voeten onder het dansen ;
Mensurabel, meetbaar ; Mensural-Musik,
(D.), muziek waarbij de maat streng in acht
genomen wordt ; Mensural-Noten, waarvan de duur bepaald kan worden ; Mensuratie, yr., meting ; Mensuratum, het
af- of uitgemetene ; Mensureeren, af- of

Menu peuple.

uitmeten, orgelpijpen volgens den toonaard
stemmen.
Mentaal. Wat den,geest betreft; Mentale reservatie of restrictie (Zie R.eservatio mentalis) ; Mente captus, onnoozel.
Mentagra, (Gr.-Lat.). Baardschurft; —
infantum, uitslag aan de kin bij kinderen.
Mentana. Italiaansch dorp bij Rome
waar Garibaldi den 3 Nov. 1867 door
pauselijke en Fransche troepen verslagen
werd.
Mente, yr. Hongaarsch wambuis met
een rand van bontwerk.
Menterie, yr. (Fr. ; spr.: mantrie). Leugentje ; Menteur, m. (spr. : manteur),
leugenaar, titel van een blijspel van P.
Corneille (1642) waarin o. a. de volgende
versregel voorkomt : La jaron de donner
vaut mieux que ce qu'on donne, de wijze
waarop gegeven wordt is beter dan de
gift zelve.
Mentha, yr. (Lat.). Munt (plant); —
crispa, kruizemunt ; —piperita, pepermunt;
— pulegium, polei ; MenthoIdisch, muntachtig.
Mention, yr. (Fr.; spr. : mansion). Vermelding, gewag ; — honorable, eervolle
vermelding op tentoonstellingen en bij
wedstrijden ; Mentionneeren, (Fr.) mentionner, faire mention, (Eng.) to mention,
(D.) erwiihnen, (Ital.) menzionare, (Sp.)
mencionar, vermelden.
Mentor, m. (Gr.). Vriend van Ulysses
en opvoeder van diens zoon Telemachus;
zijn naam heeft de beteekenis gekregen
van vertrouwbare Bids, voorzichtige raadgever; de Fransche schrijver Finelon (1651
—1715) last hem die rol spelen in zijn
Tilimaque.
Mentula, vr. (Lat.). Het mannelijk lid
of roede ; Mentalagra = Priapisme.
Mentum, o. (Lat.). Kin.
Menu, (Fr.). Dun, fijn, klein, gering,
onbeduidend ; als znw. spijslijst, orde
waarin bij een feestmaal de gerechten
op elkander volgen.
Menuaille, yr. (Fr. ; spr. : menuaaii).
Klein geld; uitschot, vodderij.
Menues depenses, mrv. (Fr. ; spr.:
menu deepans) of Menus Frais, (Eng.)
petty expenses, (D.) kleine Ausgaben, (Ital.)
spese minute, (Sp.) gastos menores. Kleine
onkosten of uitgaven.
Menuet, m. Deftige en langzame Fransche dans voor twee personen ; muziekstuk in 8/4 maat dat op de andante eener
symphonie of van een quatuor volgt.
Menuiserie, vr. (Fr.; spr. : munwiezerie).
Kastenmakers- of witwerkerswerk ; Menuisier, m. (spr. : munwieziee), kastenmaker, witwerker, huistimmerman.
Menu peuple, m. (Fr.). De kleine luiden,

Menyanthine.

de mindere man; Menus plaisirs, mrv.,
kleine uitgaven voor uitspanningen, zakgeld, uitgaven der Fransche koningen voor
feesten; Menus propos, mrv., onbeduidende praatjes.
Menyanthine, y r. Bitter bestanddeel
van Menyanthes trifoliata, soort van klaver.
Menzille = Manzel.
Meo, (Ital.). Verkorting van Bartolomeo.
Meo voto, (Lat.). Volgens mijn wensch;

als het op mij aankomt.
Mephisto. Verkorting van Mephistopheles, naam van den duivel in de
legende van Doctor Faust; men herkent
hem aan zijn koelbloedige boosaardigheid,
zijn grijnslach en bitteren spot met alle
ongelukkigen ; mensch die een duivelachtige boosaardigheid aan den dag legt.
Mephitis, y r. (Lat.). Stiklucht, verpestende lucht; schadelijke uitwaseming;
Mephitisch, verstikkend, stinkend; Mephitiseeren, verstikkend, stinkend maken,
verpesten; Mephitisme, o., hoedanigheid
van verstikkende gassen en schadelijke
dampen.
Mepris, m. (Fr.; spr. : meeprie). Geringschatting, verachting; Meprisable, verachtelijk; Meprisant (spr.: meepriezan),
verachtend ; mepriseeren, verachten.
Meprise, y r. (Fr. ; spr.: meeprieze), (Eng.)
mistake, (D.), Irrtum, Versehen, (Ital.) errore
sbaglio, (Sp.) error. Vergissing, misvatting.
Mer, y r. (Fr.). Zee; — á boire (spr. :
aboaar), zee om leeg to drinken, onbegonnen werk; haute mer, voile zee.
Meramaurosis, y r. (Gr.). Gedeeltelijke
blindheid, onvolkomen zwarte staar.
Meranaesthesie, Meranaesthesis, yr.
(Gr.). Gedeeltelijke gevoelloosheid ; Meranaesthesisch, aan gedeeltelijke gevoelloosheid lijdend.
Meratrophie, yr. (Gr.). Gedeeltelijke
vermagering van een lichaamsdeel (Zie
Melatrophie); Meratrophisch, vermagerend, uitterend.
Merc. = Mercurius.
Mercabel, (Lat.). Verkoopbaar; Mercantiel (Fr. mercantile), wat den koop-

handel betreft, op de wijze van een koopman ; Mercantielsysteem, o., staathuishoudkundig stelsel waardoor handel en
nijverheid van staatswege het meest begunstigd worden vooral door zware invoerrechten op koopwaren, enz. (Zie
Colbert); Mercantilist, m., degene die
de algemeene welvaart van de begunstiging van den handel afhankelijk maakt;
Mercator, m. (Lat.), koopman; Mercatorisch, op de manier van een koopman;
Mercatorum portus, o., Latijnsche naam
voor Kopenhagen; Mercatuur, y r., koophandel.
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Mercurius.

Mercadet. Type van den gewetenloozen speculant, zwendelaar.
Mercator (1512-1594). Beroemd aardrijkskundige ; hi' gaf zijn naam aan een
geographische projectie (Mercator's projectie) waarin de meridianen en breedtecirkels rechte lijnen zijn die loodrecht op
elkander staan.
Mercedes pupillorum, mrv. (Lat.).
Kosten van de verpleging en opvoeding
van minderjarigen.
Mercedonius, m. (Lat.). Schrikkelmaand
in den oudsten Romeinschen kalender,
waardoor om de twee jaar 22 dagen en
om de vier jaar 23 dagen tusschen den
23 en 24 Februari ingevoegd werden.
Mercenaire, (Fr.; spr. : merseneer). Om
loon, om geld, baatzuchtig, veil ; Mercenarius, m. (Lat.), huurling, loonbediende,
loondienaar.
Mercerie, vr. (Fr. ; spr. : mersrie).
Garen- en bandwinkel ; kramerswaren.
Merces, y r. (Lat.). Loon.
Merchant tailor, m. (Eng.; spr.: mursjunt teelur). Zie Marchand tailleur.
Merci, y r. (Fr. ; spr.: mersie). Gunst,
macht, willekeur, dank ; Dieu merci,
Goddank ; Etre a la merci de quelqu'un,
van iemands willekeur afhangen; A la
merci des vents et des flots, ten prooi
aan wind en golven. Zie Corveable.
Mercredi, m. (Fr.). Woensdag.
Mercuriale, vr. (Fr.). Vergadering van
het voormalige parlement van Parijs op
den eersten Woensdag na de Paaschweek en na Sint-Maarten (II Nov.), waarin
de eerste president de misbruiken en
onregelmatigheden in de rechtspleging
besprak; thans redevoering die de ambtenaren van het openbaar ministerie
houden in de eerste zitting na de vacantie
der gerechtshoven en rechtbanken; berisping ; marktbericht ; bingelkruid.
Mercurius, m. (Lat.). Zoon van Jupiter,
god der welsprekendheid, der kooplieden
en der dieven en bode der goden (Zie
Hermes); kwikzilver, kwik ; Mercurius
cinereus, grijs kwikoxyde ; — cosmeticus,
wit kwikpraecipitaat, wit blanketsel ;
— depuratus, gezuiverd kwik ; -- dulcis
(Zie Calomel); -- nitrosus, salpeterzuur
kwikoxydule ; -- firaecOttatus albus _
— cosmeticus; — praecipitatus niger, zwart
kwikoxydule ; -- firaecipitatus ruber, rood
kwikpraecipitaat ; — solubilis Hahnemanni,
Hahnemanns zwartachtig grijs zilveroxyde ; — sublimatus corrosives, bijtend
kwiksublimaat ; — sulphuratus = aethiops
mineralis; — virgineus, maagdelijk kwik
= — depuratus; — vivus , vloeibaar kwik ;
Mercurialia, mrv., geneesmiddelen die
voornamelijk uit kwik bestaan • Mercu-
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rialisme, o., kwikzilverziekte, langzame
vergiftiging door het gebruik van kwik
(Zie Hydrargyriasls) ; Mercurificatie,
y r., afscheiding van metalen door middel
van kwik; Mercurificeeren, in kwik
veranderen.
Merde, yr. (Fr.). Stront, drek ; — d'o:e,
ganzedrek, geelgroen; — du diable (Zie
Asa foetida); Merdeux, met drek bevuild; Merdivorisch, drek etend.
Mer de glace, yr. (Fr.; spr.: ghlas).
Uszee (gletscher boven het dal van
Chamouny).
Mereau, m. (Fr.; spr.: meeroo). Presentiepenning ; vroeger in de Waalsche
kerk een penning die moest overgelegd
worden om te bewijzen dat men lid dier
kerk was en tot het Avondmaal kon toegelaten worden; schijf voor het hinkelspel.
Mere lame, yr. (Fr.; spr. : meerleen).
Wol op den rug van het schaap.
Meremphraxis, yr. (Gr.). Gedeeltelijke
verstopping.
Merenda, y r. (Lat.). Versnapering op
den laten namiddag of in den vooravond,
avondeten. Zie Marende.
Mere patrie, y r. (Fr.). Moederland. Zie

Metropolis.
Meretriceeren, (Lat.). Boeleeren ; Meretricisch, op de wijze eener lichtekooi;
Meretrix, y r., boeleerster, lichtekooi.
Meridiaan, m. (Lat.). Middagcirkel,
cirkel, die door het toppunt (zenith) eener
plaats en de beide polen gaat en loodrecht op den evenaar staat ; Meridiatie,
vr., middagrust ; Meridieeren, rusten op
den middag ; Meridienne, y r. (Fr. ; spr.:
meeridieeen)middagdutje; Meridional, (Fr.)
zuidelijk. als znw. persoon uit het zuiden
van Frankrijk. Zie Midi.
Meridrosis, yr. (Gr.). Het zweeten van
een gedeelte van het lichaam ; Meridrotisch, op sommige plaatsen zweetend.
Merigal, m. Afrikaansche gouden munt.
Merimba. Houten klavier der OostAfrikaansche negers.
Merimnophronist, m. (Gr.). Eigenlijk
zorgenbedenker; bedilal, vitter, kniesoor,
tobber.

Merimnosophist = Merimnophronist.
Merindad, y r. (Sp.). Rechtsgebied. Zie
Jurisdictie.
Meringue, yr. (Fr. ; spr. : mereingh).

Gebak van eiwit en suiker dat met geklopte room of confituren gevuld is.
Merinos, mrv. Beste soort Spaansche
schapen ; stof die van de wol dier schapen gemaakt is.
Merisma, o. (Gr.). Deel, aandeel; Merismos, m., het deelen, indeeling, verdeeling, ontleding van een volzin.
Write, m. (Fr. ; spr.: meerief). Ver-

Merum.

dienste, verdienstelijkheid ; Merite agricole, eereteeken voor degenen die zich
jegens den landbouw verdienstelijk gemaakt hebben; Merltes, verdienstelijke
werken, belangrijkheid; ileriteeren, verdienen, waard zijn, zich verdienstelijk
maken ; Merltoire, (Fr.; spr.: meerietoaar)
verdienstelijk ; Meritum, o. (Lat.), verdienste, loon, verdienstelijke handeling.
Medan m. (Fr.). Wijting (soort van
schelvisch);
' scheldnaam voor kapper,
pruikenmaker.
Merlin, .m. Naam van een toovenaar
in de middeleeuwsche gedichten der Artussage; slachtershamer; big om bout te
klooven.
Merlon, m. (Fr.). Gedeelte eener borstwering tusschen twee schietgaten.
Merluschki, mrv. (Russisch). Vellen
van jonge lammeren.
Merlusine. Zie Malusine.
Merobalineum, Merebalneum, o. (Gr.Lat.). Bad voor een lichaamsdeel.
Merocele, vr. (Gr.). Breuk in de plooi
van de lies.
Merochord, o. Toestel om de slingeringen der snaren aanschouwelijk voor
te stellen.
Merocoxalgie. Zie Coxalgie.
Mero jure, (Lat.). Louter volgens het
recht.
Merope. Titel van een treurspel van
Voltaire dat als het meesterwerk van dien
schrijver beschouwd wordt en de moederlijke liefde tot onderwerp heeft; de volgende versregels komen er in voor:
Le premier qui fut roi fut un soldat
heureux, de eerste die koning werd was
een gelukkig krijgsman; Qui sert bier son
pays n'a pas besoin d'aieux, hij die zijn
land goed dient heeft geen voorouders
noodig.
Meropie, yr. (Gr.). Gedeeltelijk slechter
worden van het gezicht.
Merops. Bijeneter, soort van specht.
Meros, m. (Gr.). Dijbeen, heupbeen.
Meros, o. (Gr.). Deel, gedeelte.
Merotopie, yr. (Gr.). Het zetten van
een gebroken of verstuikt dijbeen.
Meroveus of Merowig. Koning, die
naar men veronderstelt, van 448-458
over de Salische Franken regeerde en
hen aanvoerde in den slag op de Catalaunische velden(z. a.) ; hij wordt beschouwd als de stamvader der Merovingers (486-752), het eerste Fransche
koningsgeslacht ; Merovingiscb, wat de
Merovingers betreft.
Meru, m. Heilige berg ; verblijfplaats
der goden.
Merula, y r. (Lat.). Merel, zwarte lijster.
Merum, o. (Lat.). Wijn zonder water
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(in de oudheid dronk men den wijn steeds
met water vermengd), onversneden wijn.
Merum jus, o., Zuiver, louter recht.
Merveille, vr. (Fr.; spr.: merveit). Wonder, wonderwerk ; Les sept tnerveilles du
monde, de zeven wonderen der oude
wereld, nl. de pyramiden van Egypte,
de hangende tuinen van Semiramis te
Babylon, de tempel van Diana te Ephesus,
het mausoleum (zie Artemisia II), de
tempel van . Jupiter te Olympia in Elis,
de vuurtoren te Alexandria, de colossus
van Rhodus; Promettre monis et merveilles, gouden bergen beloven ; Merveilleuse, vr., modepop onder het Directoire
(z. a.) ; Merveilleux, wonderbaar, verbazend, voortreffelijk.
Merven, (Jodenduitsch). Beminnen; verzwakken ; onteeren.
Merycisme, o., Merycismos, m. (Gr.).
Herkauwen (Zie Ruminatie) ; Merycologic, yr., verhandeling over het herkauwen.
Mesa, yr. (Sp.). Tafel ; stompe bergtop
in Zuid-Amerika ; vlakke gelijkmatige
verheffing van den bodem.
Mesalliance, y r. (Fr.; spr.: meezallieans).
Huwelijk met iemand van lageren stand ;
zich mesallieeren, zulk een huwelijk
aangaan, zich mistrouwen, zich vergooien.
Zie Disparagium.
Mesaraeon, o. (Gr.) = Mesenterium.
Mesaulos, y r. (Gr.). Deur tusschen het
mannen- en het vrouwenvertrek bij de
oude Grieken.
Mesaventure, vr. (Fr.; spr.: mezavantuur). Ongeval, ongeluk.
Mescal. Turksch muziekinstrument dat
op een fluit gelijkt.
Meschita (Ital.) = Mesdsjid.
Meschrebe, y r. Drinkvat in Turkije.
Meschuar of Meschwereh, m. (Arab.).
Staatsraad.
Meschugge, ( Joodsch). Dol, krankzinnig.
Meschummed, m. Gedoopte Jood.
Mescolanza, y r. (Ital.). Mengelmoes,
poespas.
Mesdsjid, y r. (Arab.). Bedehuis =
Moskee.
Mese, m. (Ital.). Maand; Mese scorso,

verloopen maand, (Fr.) mois passe, ecouli,
(Eng.) last month, (D.) verflossener Monat,
(Sp.) mes pasado.
Mesel, m. (D.). Melaatsche; Meselerie,
y r., melaatschheid in de middeleeuwen.
Mesentente, y r. (Fr.; spr.: meezantant).
Slechte verstandhouding.
Mesenteremphraxis, vr. (Gr.). Verstopping van het darmscheel ; Mesenteriitis,
vr., ontsteking van het darmscheel;
Mesenterisch, wat het darmscheel betreft ;
Mesenteritis = Mesenteriitis; Mesen-

Mesocephalitis.

terium, o., darmscheel, plooi van het
buikvlies waaraan de ingewanden vastgehecht zijn.
Meseurus, m. Wind uit het zuidoost
ten oosten.
M6sintelligence, vr. (Fr. ; spr.: meezeintellizians). Oneenigheid, slechte verstandhouding.
Mesita, o. Azijnzuur methyloxyde.
Meskal = Mescal.
Mesmer (1733-1815). Duitsch genees-

heer die de grondlegger is der leer van
het dierlijk magnetisme en die beweerde
dat hij alle zenuwziekten daardoor genezen
kon; tengevolge eener hevige polemiek
met de voornaamste geneesheeren in
Duitschland was hij genoodzaakt in 1778
Weenen te verlaten en vestigde hij zich
te Parijs, waar hij weldra machtige beschermers vond; toen hij den schijn aannam van Parijs te willen verlaten, liet
koningin Marie-Antoinette hem verzoeken
er te blijven en een minister des konings
beloofde hem een jaargeld van 30000
francs, zoo hij leerlingen wilde opleiden;
veertig aanzienlijke personen vereenigden
zich om Mesmer in Frankrijk te houden
en betaalden hem 340000 francs ; Mesmer
ging toen zelf het dierlijk magnetisme
in toepassing brengen, maar, toen er
onder degenen die hij behandelde zenuwtoevallen en aanvallen van krankzinnigheid voorkwamen, beval koning Lodewijk XVI aan de Academie des Sciences
en aan de Academie de Midecine twee
commission te benoemen om het dierlijk
magnetisme in zijn oorzaken en uitwerking
te bestudeeren (12 Maart 1784); deze
commission dienden hare rapporten in,
waarin de leer van Mesmer als schadelijk
en gevaarlijk afgekeurd werd ; Mesmer,
die nu voor een stoutmoedig kwakzalver
werd gehouden, verliet Frankrijk in
allerijl uit vrees dat hij gedwongen zou
worden om de hem uitbetaalde gelden
terug te geven ; hij stierf den 5 Maart
1815 in zijn geboortestad Mersburg in
Zwaben; Mesmerisme, o., leer van
Mesmer.
Mesne lord, m. (Eng.). Adellijk beer
die land in leen heeft maar een gedeelte
daarvan aan een derden persoon schenkt.
Mesned, m. (Arab.). Troon, nl. die van
Kaboel.
Meso. Grieksch voorvoegsel dat in het
midden gelegen beteekent.
Mesoboreas, m. Wind uit het noordoost
ten noorden.
Mesobranchisch, (Gr.). Met kieuwen
midden in het lichaam.
Mesocephalitis, y r. (Gr.). Ontsteking
van het middelste gedeelte der hersens ;

Mesochoros.
Mesocephalum, o., het midden van het

hoofd of der hersens.
Mesochoros, m. (Gr.). Degene die midden in het koor staat, leider van het
koor = Coryphaeos.
Mesocoecum, o. (Gr.-Lat.). Scheel van
den blinden darm.
Mesocolon, o. (Gr.). Scheel van den
dikk en darm.
Mesocranium, Mesocranon, o. (Gr.).
Middengedeelte van den schedel.
Mesoden, mrv. Tusschenzangen ; Mesodos, vr, (Gr.), tusschenzang.
Mesodme, vr. (Gr.) = Mediastinum
Mesodmitis, ontsteking daarvan.
Mesogastrisch, (Gr.). Wat midden op
de maag of den buik is ; Mesogastrium,
o., het midden van den buik.
Mesogenograaf, m. (Gr.). Degene die
over de geschiedenis der middeleeuwen
schrijft.
Mesoglossisch, (Gr.). Wat zich midden
op de tong bevindt.
Mesolabium, o. (Gr.). Werktuig om
twee middelevenredige lijnen tusschen
twee gegeven lijnen te vinden ; dit werktuig werd uitgevonden om op mechanische
wijze het Dehsch probleem (z. a.) op te
lossen.
Mesoleucos, m. (Gr.). Zwart edelgesteente met een witte streep in het midden.
Mesoliet, m. (Gr.). Kiezelzure leem =
Zeoliet of Natroliet ; Mesolithisch, wat
tot het midden der steenperiode behoort.
Mesomelas, m. (Gr.). Edelgestemte
met een zwarte streep in het midden.
Mesomeria, mrv. (Gr.). Deel van het
lichaam tusschen de heupen.
Mesomphalium en Mesomphalon, o.
(Gr.). Het midden van den navel; de
navel zelf.
Mesonycticum en Mesonycticon, o.
(Gr.). Middernachtelijk gezang.
Mesopentecoste, y r. Middelste dag
tusschen Paschen en Pinksteren, vierde
dag na Jubilate (z. a.)
Mesophryon, o. (Gr.). Ruimte tusschen
de wenkbrauwen.
Mesophyllon, o. Cellenweefsel tusschen
de beide bovenste vliezen van een blad.
Mesophyton, o. (Gr.). Grenslijn tusschen
den wortel en den stengel.
Mesopleura, mrv. (Gr.). Ruimte tusschen
de ribben.
Mesopotamia, o. Landstreek in het
midden tusschen twee rivieren (Euphraat
en Tigris); Mesopotamisch, in het midden tusschen twee rivieren.
Mesopsychodochisme, m. (Gr.). Tusschentoestand der ziel na den dood.
Mesorectum, o. (Gr.-Lat.). Endeldarmscheel.
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Messalina.
Mesoscelocele, y r. (Gr.). Breuk tusschen
de dijen; Mesoscelon, o., het vleesch
tusschen de dijen; Mesoscelophyma, o.,
buil tusschen de dijen ; Mesoscelos, m.
= Mesoscelon.
Mesospat, m. Soort van zeoliet.
Mesospermon, o. (Gr.). Wat zich tus-

schen de beide omhulsels van een zaadkorrel bevindt.
Mesosternon, o. (Gr.). Het midden van
het borstbeen.
Mesostomisch, (Gr.). Die den mond
op het midden van het lichaam heeft.
Mesostylon, o. (Gr.). Ruimte tusschen
twee kolommen = Intercolumnium (z. a.)
Mesothenar, m. (Gr.). Spier waardoor
de duim bij de palm der hand wordt
gebracht.
Mesothorax, vr. (Gr.). Het midden der
borst van een insect, b.v. eener wesp.
Mesotoechitis, vr. (Gr.). Ontsteking van
het middelschotvlies in de borst ; Mesotoechium, o., middelschotvlies.
Mesotype, m. (Gr.). Naald-, vezel- of
straalzeoliet.
Mesquin, (Fr. ; spr. : meskein). Armzalig, armoedig, gering, schamel, krenterig;
kleingeestig, bekrompen; Mesquinerie, vr.,
karigheid, bekrompenheid.
Mesra, y r. (Arab.). Reis, vooral die
van Mohammed naar den hemel.
Mess, (Eng.). Gerecht, schotel ; aantal
personen die met elkander aan dezelfde
tafel eten (zeelieden en militairen); Indische munt ter waarde van f 0.30
f 0.36; Mess-mate, (spr.: meet), tafelgenoot.
Messa di voce, (Ital.; spr.: vootsje).
Het langzaam toenemen en verminderen
van den toon.
Message, m. (Fr. ; spr. : messaazje).
Boodschap ; Messager, yr. (spr.: messaazjee) bode, boodschapper ; Messager
des dieux, Mercurius bode der goden;
Messagére, vr. (spr. : messazjeer) boodschapster, voorbode ; Messagerie, yr.,
vervoer van reizigers en goederen ; Messageries maritimes, vervoer over zee
(naam eener Fransche stoombootmaatschappij).
Messalianen, mrv. Dweepzieke sekte
die in de vierde eeuw n. C. in Mesopotamie ontstaan is. Zie Eucheet.
Messaliers, mrv. Russische sekte die
den doop, het avondmaal en het huwelijk
verwerpt.
Messalina, vr. Gemalin van den Romeinschen keizer Claudius (z. a.), die
berucht is door haar verregaand losbandig leven ; na haar terdoodbrenging
hertrouwde Claudius met Agrippina (z. a.);
schaamtelooze geile vrouw.
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Messapiers, mrv. (Lat.). Oorspronkelijke
bewoners van Calabrie (Messapia); Messapisch, wat die bewoners betreft.
Messe, y r. (Fr.). (Van de woorden van
den diaken in de oudste Catholieke kerk,
waarmede hij de catechumenen wegzond
na de predikatie, nl. ite, missa est (condo)
d. i. gaat henen, de vergadering is uit), Mis,
misoffer ; Messe basse, stifle mis; Orand'messe, hoogmis ; Messe de minuit,
middernachtmis op Kerstmis ; Messe du
Saint-Esprit of — rouge, mis van den
Heiligen Geest of roode mis, mis die de
parlementen in het Frankrijk vOlir de
omwenteling in roode toga's bijwoonden
na afloop der jaarlijksche vacantie.
Messe, vr. (D.). Zie Hera ; Messewechsel, m. (Fr.) lettre de change payable
en foire, (Eng.) bill of exchange payable
at a fair, (Ital.) cambiale di fiera, (Sp.) letra
de cambio pagadera a una feria, wissel
die op een mis (jaarmarkt) betaalbaar
gesteld is ; Messfierant, m. Zie Fierant.
Messeigneurs, mrv. Zie Monseigneur.
Messenger, m. (Eng.; spr.: messendzjur).
Zie Messager; kleine kabel van omstreeks
6o vademen.
Messiade, y r. Beroemd episch gedicht
van Klopstock (1724-18o3) waarin de
geschiedenis van Christus behandeld
wordt; Messiaatisch, wat den Messias
betreft ; Messianisme, o., leer van den
Messias ; Messias, m. (Hebr.), de gezalfde.
Zie Christus.
Messidor, m. (Fr.). Oogstmaand, tiende
maand van den republikeinschen kalender
(van 19 of 20 Juni tot 18 of 19 Juli).
Messieurs, mrv. (Fr. ; spr. : messieett).
Mijneheeren. Zie Monsieur.
Messin, m. (Fr. ; spr. : messein). Inwoner der stad Metz.
Messire, in. (Fr.). Genadige heer.
Messner, m. (D.). Kerkdienaar, koster.
Messolaan, m. (Van het Italiaansch
mezzolana, half wol). Stof die uit linnengaren en schapenwol bestaat.
Messrs. - = Messieurs.
Mesta, y r. (Sp.). Jaarlijksche vergade-

ring der bezitters van kudden schapen ;
kudde rondtrekkende schapen die aan
verschillende personen toebehooren.
Mestangs, mrv. Halfwilde paarden der
Noord-Amerikaansche Indianen.
• Mesties, m. (Sp.) mestizo. Afstammeling van een blanke of creool (z. a.) en
een Indiaansche vrouw of van een Indiaan en een blanke vrouw of creoolsche.
Mesto en Mestoso, (Ital.). Treurig,
bedroefd. •
Mestre, m. (Fr.). Naam van den grooten
mast van vaartuigen in de Levant ; Mestre
de camp, m., eertijds kolonel der cava-
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lerie ; Mestre de camp, y r., eertijds
eerste compagnie van een regiment cavalerie of infanterie.
Mesue, y r. Indische ijzerhoutboom.
Mesumi, m. Zeer lichte wollen mantel
der Bedoeienen.
Mesumme, y r. ( Joodsch). Geld.
Mesurable, (Fr. ; spr. : mezuurable).
Meetbaar ; Mesurage, m., het uitmeten ;
meetloon ; Mesure, y r. (Fr. ; spr.: mezuur),
(Eng.) measure, (D.) Mass, (Ital.) misura,
(Sp.) medida, maat, meting, maatregel,
versmaat.
Mesusa, y r. ( Joodsch). Deurpost ; in
Joodsche woningen een geschrift dat in
een koker bevestigd is, die bij het in-en
uitgaan met den wijsvinger der rechterhand aangeraakt wordt.
Meszely. Hongaarsche maat, pintje.
Met, m. (D.). Geestrijke drank, die uit
honing, water, vruchtensap en kruiderijen
bestaat.
Meta, y r. (Lat.). Stompe kegel aan
het begin en het einde der renbaan, keerpunt, doel.
Meta, y r. = Margareta.
Meth, vr. (Ital.). Midden, helft. Zie
Conto a meta, (Fr.) compte en participation, compte a demi; (Eng.) joint account,
(D.) gemeinschaftliche, halbe Rechnung,
(Sp.) cuenta a mitad.
Meta. Grieksch voorvoegsel dat met,
tusschen, na, over beteekent.
Metabasis, y r. (Gr.). Overgang (in de
redekunst en in ziekten); afdwaling, begripsverm enging.
Metabole, y r., Metabolie, y r. en Metabolisme, o. Redekunstige figuur waarbij
in het tweede gedeelte van een volzin
woorden uit het eerste gedeelte worden
herhaald maar in een andere volgorde ;
overgang van de eene versmaat in een
andere ; omzetting, verwisseling, verplaatsing van letters ; verandering in de sappen
van organische lichamen, in den tijd, in
de lucht, in ziekten, in zeden en gewoonten ; Metabolische verandering, yr.,
geheele omkeering, verandering der insecten in larven en poppen.
Metabulie, vr. (Gr.). Verandering van
gezindheid of van besluit.
Metacarpium, o. (Gr.). Gedeelte van
de hand tusschen de vingers en den
voorarm.
Metacentrum, o. (Gr.). Punt waarin
de verticale lijn die door het zwaartepunt
van een schip gaat, de resultante van de
zijdelingsche door het water op dat schip
uitgeoefende drukkingen ontmoet, wanneer het schip overhelt.
C611,02NH2.
Metacetamied
Metacetoon, o. Kleurlooze vloeistof die
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naast het acetoon (geest van azijn) ontstaat bij het verlutten van rietsuiker

qi-1608H0.
Metachoresis, y r. (Gr.). Verandering

van plaats ; verplaatsing der ziektestof.
Metachronisme. Zie Anachronisme.
Metacinema, o., Metacinesis, yr. (Gr.).
Verandering, het op een andere plaats
zetten ; verplaatsing eener ziekte.
Metacondyla, mrv. (Gr.). Vingerleden.
Metacritiek, yr. (Gr.). Beoordeeling
van een beoordeeling. Zie Anticritiek.
Metadella, y r. Korenmaat te Florence.
Metageitnion, m. (Gr.). Tweede maand
in den Atheenschen kalender, einde van
Augustus en begin van September.
Metagenesis, y r. Verbinding van de
geslachtelijke met de geslachtlooze voortplanting.

Metagnostiek = Metaphysica.
Metagogie, y r. (Gr.). Redekunstige her-

haling van dezelfde woorden.
Metagramma, o. (Gr.). Naschrift, afschrift, vertaling.
Metagrammatica, y r. (Gr.). Philosophie
der spraakleer.
Metagrammatisme, o. (Gr.). Verandering van letters.
Metairie, vr. (Fr.; spr.: meeteerie). Meierij,
pachthoeve.
Metalepse, Metalepsis, vr. (Gr.). Redekunstige figuur die bestaat in het verwisselen van het voorafgaande met het
volgende of van het volgende met het
voorafgaande, b.v. knal in plaats van
schot, graf in plaats van dood, wij beweenen hem in plaats van hij is dood.
Metalepsie, y r. (Gr.) = Substitutie
(in de chemie).
Metallage, yr. (Gr.). Verandering, verwisseling.
Metallanthropisme, m. (Gr.). Het opsporen van in den grond verborgen
schatten of van een waterader door middel
van de wichelroede.
Metallaxis. Zie Metallage.
Metallbliite, y r. (D.). Stof waarmede
verschillende metalen overdekt zijn.
Metallieken, mrv. Oostenrijksche staatseffecten wier waarde niet in papierenmaar in zilvergeld uitgedrukt is.
Metalliferisch, (Lat.). Metaal voortbrengend, metaal bevattend.
Metallifodinen, mrv. (Lat.). Ertsgro even.
Metalliform. In den vorm van een
metaal.
Metallisatie, y r. Het afscheiden van
een metaal uit zuurstof- of zwavelverbindingen; Metalliseeren, in metaal veranderen, met een dunne laag metaal
overdekk en.
Metallites, y r. (Gr.). Soort van kever

Metamorphopsie.
die op naaldboomen leeft en ze afknaagt.
Metallmohr, (D.), (Fr.) moirie mitallique. Vederachtig gevlamd blik, parelmoermetaal.
Metallochemie, y r. (Gr.). Scheikunde
der metalen.
Metallodynie, yr. (Gr.). Pijn die door
de schadelijke werking van een metaal
veroorzaakt wordt.
Metallographie, vr. (Gr.). Beschrijving
der metalen ; kunst om houtsneden op
metaal over te brengen, die in 1850 door
Nic. Zach te Munchen uitgevonden is ;
Metallographisch, wat de beschrijving
der metalen betreft ; Metallographische
Stereotypie, het overbrengen van drukwerk op metalen platen.
Metalloide, yr. (Gr.). Lichaam dat op
metaal crelijkt ; Metalloldisch, metaalachtig ; IV5letallotechniek, y r., kunst om
het ijzer als bouwstof te gebruiken ; Metalloxyde, o. (D.), stof die ontstaat door de
verbinding van een metaal met zuurstof ;
Metallpriifung, Metaliprobe, vr. (D.),
(Fr.) essayage, (Eng.) assay, (Ital.) assaggio,
(Sp.) ensaye, essaai, toetsing van goud en
zilver ; Metallurg, m. (Gr.), ertsbewerker,
bezitter van hoogovens, deskundige op
het gebied der metaalbewerking; Metallurgie, y r., ertsbewerking, kunst om metalen uit mijnen te trekken ; bewerking
van metalen ; Metallurgisch, wat de
ertsbewerking betreft, Metallurgist, m.
= Metallurg ; Metallvegetation, yr.
(D.), door electriciteit ontstane praecipitaten van metalen ; Metallvorrat, (D.),
(Fr.) reserve mitallique, (Eng.) metal stock,
(Ital.) riserva metallica, (Sp.) reserva
(existencia) metalica, metaalreserve, voorraad in specie (klinkende munt); Aketallwahrung, vr. (D.), (Fr.) etalon (circulation)
mitalUque, (Eng.) metallic standard, currency, (Ital.) tipo metallica, valuta metallica,
(Sp.) valuta metalica, metalen standaard,
specie, klinkende munt ; Metallzusatz,
m. (D.), (Fr.) alliage), (Eng.) alloy, (Ital.)
lega, (Sp.) liga, legeering (z. a.).
hematiek, y r. (Gr.). PhilosoMetamat
phie der wiskunde.
..
Metamorphose, Metamorphosis, yr.
Gedaanteverwisseling, herschepping ; Metamorphoseeren, van gedaante doen
veranderen, een anderen vorm geven,
herscheppen ; Metamorphisch, wat de
gedaanteverwisseling betreft ; Metamorphosen, mrv., titel van een gedicht van
den Latijnschen dichter Ovidius (43 v. C.
—17 n. C.) ; Metamorphisme, o., leer
van de verandering der aardlagen door
den invloed der warmte, verandering van
vaste lichamen b. v. ijzer in staal.
Metamorphopsie, y r. (Gr.). Gebrek van
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het gezicht waardoor de voorwerpen in
gedaante en grootte veranderd schijnen
(visus defiguratus).
Metanoia, Metanoea, y r. (Gr.). Berouw,
boetedoening; Metanoiologie, Metanoeologie, y r., leer der bekeering.
Metapher. Zie Metaphors.
Metaphiogosis, yr. (Gr.). Hoogste graad
van ontsteking.
Metaphora, y r. (Gr.). Overdracht, redekunstige figuur of trope waardoor aan
een woord een andere beteekenis wordt
gegeven tengevolge van een niet uitgedrukte vergelijking ; de metaphora is dus
een verkorte vergelijking; wanneer men
van iemand zegt : hij is een leeuw, dan
gebruikt men een metaphora, omdat men
bedoelt : hij is zoo moedig en sterk als
een leeuw ; in plaats van te zeggen : het
verdriet gaat voorb#, zegt de dichter : op
de vleugels van den tijd vliegt het verdriet
weg ; de metaphora moet geen zeer verschillende beelden bij elkander brengen ;
men gebruikt b.v. een ongerijmde metaphora als men zegt: de welsprekendheid
van dien redenaar is een stortvloed, die
alle harten in vuur en vlam zet; Meta=
phoriek, y r., kunst van het verzinnen
van metaphoren ; Metaphorisch, overdrachtelijk, oneigenlijk ; Metaphorist, m.,
iemand die overdrachtelijke uitdrukkingen
gebruikt; Metaphoretisch, wat omgezet
worden kan.
Metaphragma, o. (Gr.). Tusschenschot
dat de borst der insecten van hun onderlijf
scheidt.
Metaphrase, Metaphrasis, y r. (Gr.).
Omschrijving, uitlegging of verklaring van
een overdrachtelijke uitdrukking; Meta=
phrast, m., omschrijver, uitlegger van
overdrachtelijke uitdrukkingen ; Metaphrastisch, omschrijvend. uitleggend.
Metaphysica, vr. (Gr.). Wetenschap van
het bovennatuurlijke; leer van het wezen
der dingen (volgens Leibniz); leer der
denkbeelden en beginselen die de rede
of het verstand zich zonder de hulp der
ervaring vormt (volgens Kant) ; Metaphysicus, m., beoefenaar of leeraar dezer
wetenschap; Metaphysisch, bovennatuurlijk, bovenzinnelijk.
Metaplasme, o. (Gr.). Wijziging van
den vorm van een woord door bijvoeging,
inlassching, verplaatsing of weglating
van letters (Zie Crasis, Diaeresis, Epenthesis, Metathesis, Paragoge, Prosthesis, Synaeresis) ; Metaplastisch, wijzi-

gend.
, Metapodium (onjuist Metapedium), o.
(Gr.). Middelvoet, wreef; schijnbare afdruk
van een reuzenvoet in een steen.
Metapolitiek, y r. (Gr.). Zuiver phiBAALE, Handbock

Metemptose

losophische leer van den staat zonder
toepassing op een bepaalden staat.
Metaporopoela en Metaporopoeesis
= Metasyncrisis.
Metapsychosis = Metempsychosis.
Metaptosis, y r. (Gr.). Plotselinge om-

keer eener ziekte.
Metaria-systeem, o. (Ital.-Gr.). Verdeeling der opbrengst van een stuk land
tusschen den eigenaar en den pachter.
Metarsiologie, vr. (Gr.) = Meteorologie.
Metaschematisme, m. (Gr.). Vormver-

andering ; gewijzigde vorm eener kwaal.
Metascopie, o. (Gr.). Beschouwing van
de gedachten of van het gemoed.
Metasomatose, Metasomatosis, vr.
(Gr.). Overgang van het eene lichaam in
een ander (zielsverhuizing).
Metastase, Metastasis, vr. (Gr.). Wijziging in den vorm eener ziekte, overgang eener ziekte van het eene lichaamsdeel in een ander (Zie Aposcemma) ; redekunstige figuur waardoor de redenaar
iets dat hij genoodzaakt is te bekennen
op rekening van een ander persoon schuift;
Metastatisch, overgegaan, verplaatst.
Metastrophe, y r. (Gr.). Het van een
zaak afleiden der gedachten.
Metasyncrisis, y r. (Gr.). Het verdrijven
van schadelijke vochten uit het lichaam;
herschepping van het lichaam of van een
deel er van ; Metasyncritisch, verdrijvend, herscheppend.
Metatarsus, m. Zie Metapodium.
Metathese of Metathesis, y r. (Gr.).
Letterverplaatsing (Zie Metaplasme);
operatie die dient om de oorzaak eener
ziekte van de plaats waar zij aanwezig
is, over te brengen naar een andere plaats
waar zij minder schadelijk is.
Metathorax, y r. (Gr.). Achterste gedeelte
van de borst der insecten.
Metatie, y r. (Lat.). Meting, afpaling van
een veld; Metator, m., landmeter.
Metatoluidine, C 01-1 17 N8.
Metaxyjogie, y r. (Gr.). Het in een redevoering inlasschen; het afbreken eener
redevoering om tot een ander onderwerp
over te gaan.
Metayage, m. (Fr. ; spr.: meeteijaazje).
Wijze van verpachting waarbij de eigenaar en de pachter ieder de helft van
de opbrengst van het land ontvangen.
Metcal. Gouden munt te Fez.
Metedor, m. (Sp.). Smokkelaar.
Metempsychose, Metempsychosis, yr.
(Gr.). Zielsverhuizing (leer van Pythagoras); Metempsychosist, m., iemand die
aan de zielsverhuizing gelooft.
Metemptose, vr. (Gr.). Het weglaten
of uitvallen van den schrikkeldag in de
44

Metensomatosis

Ego

eeuwjaren waarvan de beide eerste cijfers
niet door 4 deelbaar zijn.
Metensomatosis, yr. (Gr.). Zielsverhuizing.
Meteoor, o. (Gr.). Iets dat boven de
aarde zweeft, luchtverschijnsel ; MeteoorOzer, o., ijzer dat met een kleine hoeveelheid nikkel verbonden is; Meteoriek,
y r., leer der luchtverschijnselen, kennis
van het weder ; Meteorisch, dat op de
veranderingen van het weder betrekking
heeft ; Meteoriseeren, in dampen veranderen.
Meteorisme, o. (Gr.). Opzwelling van
den buik tengevolge van de uitzetting
van het darmkanaal door gassen die zich
daarin opgehoopt hebben = Meteorismus diffusust
Meteorognosie, y r. (Gr.). Wetenschappelijke weerkunde ; Meteorognost, m.,
weerkundige; Mete orograaf, y r., werktuig

dat de weersverar deringen aankondigt,
beschrijver van het weder ; Meteorographic, y r., beschrijving van het weder;
Meteorographisch, het weder beschrijvend ; Meteoroleschie, v., gewauwel
over luchtverschijnsels of bovenaardsche
dingen ; Meteoroliet of Meteoorsteen
(Zie Aeroliet); Meteorologic, vri, weerkunde, leer der weersveranderingen en
der verschijnselen in den dampkring ;
Meteorologisch, wat de weerkunde
betreft; Meteorologische instrumenten,
werktuigen voor weerkundige waarnemingen, b. v. barometers, thermometers;
Meteorologisch observatorium, o., inrichting voor het doen van weerkundige
waarnemingen ; Meteoroloog, weerkundige ; Meteoromant, m., weervoorspeller,
weerprofeet ; Meteoromantie, y r., weervoorspelling, waarzeggerij uit luchtverschijnsels; Meteoronomie, vr., opsporing
van de wetten der weerkunde ; Meteorophyten, mrv., plantaardige stoffen die,
naar men meent, uit de lucht komen
vallen ; Meteoroscoop, o., werktuig om
het weer waar te nemen; Meteoroscopie,
vr., waarneming van het weer ; Meteoroscopium, o. (Zie Meteoroscoop).
Meter. Zie Metre.
Meterizi, o. (Turksch). Loopgraven.
Metersi, mrv. Turksche soldaten die een
legerplaats opslaan, tenten afbreken, enz.
Methemerinisch, (Gr.). Bij dag geschiedend ; dagelijksch.
Methode, y r. (Gr.). Het geregeld te
werk gaan (bij de wetenschappelijke behandeling van een onderwerp), het werken
volgens een plan ; geneeswijze ; leerwijze,
onderwijsgang ; handleiding, leerboek ; in
het kegelspel het doorloopen van den bal
naast de middelste rij kegels zonder iets
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te raken ; Methodicus, m., degene die
niet van een leerwijze afwijkt ; Methodick = Methodologie ; Methodisch,

volgens een vast plan of leerwijze, regelmatig, wetenschappelijk ; Methodiseeren,
volgens een vast plan of leerwijze te
werk gaan; Methodisme, o., leer der
Methodisten, mrv., Christelijke door den
Engelschman John Wesley in 1720 gestichte
sekte die zich onderscheidt door een
zeer geregelde levenswijze en de gestrengheid harer beginselen en die veel overeenkomst met de Hernhutters heeft ; in Engeland wordt deze naam ook gegeven aan de
volgelingen van Whitefield (Calvinistische
methodisten)) ; Methodius, m., de geregelde ; Methodologie, vr., onderwijskunde, kunst om den menschelijken geest
te leiden bij het zoeken naar de waarheid; Methodologisch, wat de onderwijskunde betreft; Methodus = Methode ;
— mathematica, wiskundige leerwijze;
— socratica, socratische methode, het
onderwijzen door middel van vragen die
aan de leerlingen gesteld worden, waarvan zij onder leiding van den onderwijzer de oplossing moeten trachten te
vinden, ontwikkelende leerwijze door
middel van gesprekken.
Methol, o. Olieachtige stof in ongezuiverden houtgeest.
Methologie, y r. Kunst van het drinken;
Methomanie, y r. = Dipsomanie.
Methuen-verdrag, o. Tolverdrag tusschen Portugal en Engeland in 1703 door
den Engelschen gezant Methuen gesloten.
Methurgeman, m. (Hebr.). Vervaardiger
van het Targum (z. a.).
Methusala of Methusalem, m. (Hebr.).
Een man die (volgens Genesis V, 27) 969
jaar oud geworden is ; hoogbejaard man.
Methyl, o. Radicaal van methylether.
Methyleen, o. Koolwaterstof-verbinding
die verkregen wordt door methylether
met geconcentreerd zwavelzuur te behandelen.
Methyloxyde. C, H30.
Methyologie, Methyomanie = Methologie, Methomanie.
Methystiek = Methomanie.
Móticuleux, (Fr.). Angstvallig, over-

dreven zorgvuldig, tot in kleinigheden
afdalend.
Métier, m. (Fr. ; spr. : meetiee). Ambacht,
handwerk, yak; weefstoel, weefgetouw ;
borduurraam.
Metikal. Goudgewicht in Tripoli.
Metis, y r. (Gr.). Verstand, doorzicht ;
godin van het verstand.
Metis, m. (Fr.). = Mesties.
Metius. Eig. Adriaan Anthonisz., burgemeester van Alkmaar tijdens het beleg
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van 1573, bewees als ingenieur zijn vaderstad belangrijke diensten; de stadhouders
Willem I en Maurits schatten zijn verdiensten zeer hoog, zoodat hij door den
eerste werd aangesteld tot ingenieur en
raad der fortification; aan hem hebben wij
de zoogenoemde verhouding van Metius
"3/355 van de middellijn tot den omtrek
van den cirkel te danken.
Metius (Adriaan) (1571-1635). Hoogleeraar in de wis- en sterrenkunde te
Franeker, die den bijnaam van Metius
kreeg, hetzij door zijn ijver voor de
wiskunde, hetzij omdat zijn geslacht uit
Metz afkomstig was; deze naam werd
later op zijn broeders en zelfs op zijn
vader Adriaan Anthonisz overgebracht
en werd de familienaam ; hij voltooide
zijn studien bij Tycho Brahe op Uraniinburg en werd in 1600 hoogleeraar te
Franeker waar hij verschillende astronomische werken vervaardigde ; hij geloofde
niet aan astrologie, maar wel aan de
transmutatie der metalen en besteedde
groote sommen aan onderzoekingen daaromtrent.
Metius (Jacob.). Broeder van den vorigen en zoon van Adriaan Anthonisz.;
hij wendde zich in 1608 tot de StatenGeneraal der Vereenigde Provincien met
een request om octrooi voor verrekijkers,
waarop hem een belooning van honderd
pond Vlaamsch werd toegekend en hij
vermaand werd zijn uitvinding tot meerdere perfectie te bren*en ; ongetwijfeld
heeft Jacob zich door die beslissing verongelijkt gevoeld en nooit meer iets van
zich doen hooren ; hij stierf zonder iets
omtrent zijn kijker openbaar gemaakt te
hebben ; vbör zijn dood had hij zelf zijn
slijpbakken, glazen en verder gereedschap
weggedaan ; Jacob Metius moet een zonderling in zich zelven gekeerd man geweest zijn ; allerlei vreemde dingen worden
van hem verhaald ; zoo zou hij eens een
brandspiegel op de wallen van Alkmaar
opgesteld en daarbij voorspeld hebben,
dat hierdoor den volgenden dag een boom
aan de overzijde van het water in brand
zou vliegen, hetgeen dan ook werkelijk
gebeurde ; maar aangezocht om dit geheim
te openbaren, weigerde Metius beslist ;
hij wilde het zelfs niet aan den stadhouder
Maurits, die de zaak voor oorlogsdoeleinden nuttig achtte, bekend maken. Zie
De uitvinding der verrekijkers door C. de
Waard Jr., uitgegeven met steun van het
Zeeuwsch genootschap der wetenschappen,
's Gravenhage 1906.
Metkal. Russischgrof gedrukt katoen
en grove mousseline.
Metoeke, Metoikos, m. Vreemdeling

Metopaag

die zich in een land vestigt, ingezetene
die uit het buitenland afkomstig is; Me■
toekie, yr., rechtstoestand van ingezetenen van vreemden oorsprong.
Metonomasie, y r. (Gr.). Verandering
van een familienaam door hem in een
vreemde taal overtezetten, b.v. Molitor
in plaats van Muller, Textor in plaats
van Weber = Onomatomorphose ; Metonomasier, m., degene die een op bovengenoemde wijze veranderden naam
draagt.
Metonymie, y r. (Gr.). Redekunstige
figuur waardoor een woord in plaats van
een ander woord gebruikt wordt, woordverwisseling ; zij bestaat in het gebruiken van den naam der oorzaak voor
dien der uitwerking, b.v. de Muzen
voor dichtkunst, Bacchus voor win, zich
in de armen van Morpheus werpen voor
gaan slapen; van den naam der uitwerking voor dien der oorzaak, b.v. lommer
in plaats van boomen, dood voor het
werktuig dat den dood veroorzaakt; het bevattende voor hetgeen er in bevat is, b.v.
giftbeker voor het vergif dat zich daarin
bevindt, een pijp rooken voor het rooken
der in een pijp aanwezige tabak; van het
teeken voor de door dat teeken aangeduide zaak, b.v. schefiter voor koninklijke
of keizerlijke waardigheid, toga voor
rechterlijke machi; van den bezitter voor
het voorwerp dat hij bezit of van den
naam van den schrijver in plaats van
dien zijner werken, b.v. Vergilius in
plaats van de gedichten van Vergilius;
van het abstract znw. in plaats van het
concrete, b.v. ouderdom in plaats van
hooge jaren, vaderlandsliefde in plaats
van degenen die het vaderland beminnen;
van den naam eener plaats voor de zaak
welke er vervaardigd of voortgebracht
wordt, b.v. Madera in plaats van de van
dat eiland afkomstige win; Metonymisch,
wat de woordverwisseling betreft.
Metopaag, m. (Gr.). Misgeboorte die
bestaat uit twee kinderen die met de
voorhoofden aan elkaar gegroeid zijn;
Metopantralgie, yr., pijn in de holte van
het voorhoofd; Metopantritis, vr., ontsteking van de voorhoofdsholte ; Metopantron, Metopantrum, o., voorhoofdsholte ; Metope, y r., vierkante ruimte
tusschen twee triglyphen (z. a.); Metopomantie, y r., waarzeggerij uit de
gelaatstrekken; Metopon, o., voorhoofd;
Metoposcoop, m., beschouwer van het
voorhoofd, degeen die uit het voorhoofd
het karakter der menschen opmaakt ;
Metoposcopie, y r., het beschouwen van
het voorhoofd of van het gelaat, gewaande
kunst om uit de rimpels van het voor-
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hoofd of van het aangezicht het karakter
of het verleden en de toekomst van een
persoon op te sporen.
Metra, y r. (Gr.). Baarmoeder ; Metralgie,
vr., pijn in de baarmoeder ; Metralgisch,
wat die pijn betreft ; Metranastrophe,
yr., omkeering der baarmoeder ; Metratonic, vr., verslapping der baarmoeder ;
Metratresie, y r., sluiting der baarmoeder.
Metre, m. (Fr.). Meter, grondslag van
het metrieke stelsel van maten en gewichten = het veertigmillioenste deel
van den omtrek der aarde gemeten Tangs
een meridiaan.
Metremphraxis, y r. (Gr.). Verstopping
of hard gezwel in de baarmoeder ; Metremphysema, o. = Physometra.
Metrenchyta, o., en Metrenchytes,
m. (Gr.). Baarmoederspuitje ; Metrenchyta, mrv., geneesmiddelen die bij het

inspuiten gebruikt worden.
Metretes, m. (Gr.). Oude Grieksche
vochtmaat = 39 liters.
Metreurysma, o. (Gr.). Uitzetting der
baarmoeder.
Metriek, y r. (Gr.). Kennis van de versmaat, leer van den versbouw ; Metricus,
m., degene die de metriek beoefent.
Metriopathie, y r. (Gr.). Gelatenheid,
berusting ; matiging der hartstochten ; gelijkmoedigheid = Equanimiteit.
Metriopterisch, (Gr.). Met vleugels
van gemiddelde lengte.
Metrisch, (Gr.). Volgens de regels van
den versbouw, in gebonden stijl, in verzen.
Metritis, y r. (Gr.). Ontsteking der
baarmoeder.
Metriurisch, (Gr.). Met een staart van
gemiddelde lengte.
Metroblennorrhoee, vr. (Gr.). Witte
vloed bij vrouwen.
Metrocampsis, y r. = Metroloxie.
Metrocarcinoma, o. (Gr.). Kanker in
de baarmoeder.
Metrocele, y r. (Gr.). Breuk der baarmoeder.
Metrocelides, mrv. (Gr.). Moedervlekken.
Metrodynie, y r. (Gr.). = Metralgie.
Metrograaf, m. (Gr.). Schrijver over
de maten en gewichten ; beschrijver van
de baarmoeder en de ziekten van dit
orgaan ; Metrographie, vr., verhandeling
over 4e maten en gewichten; beschrijving
der baarmoeder.
Metroliet, m. (Gr.). Pit in mosselen.
Metrologie, yr. (Gr.). Kennis der maten
en gewichten van alle volken ; Metrologist en Metroloog, m., beoefenaar der
metrologie.
Metroloxie, vr. (Gr.). Ombuiging der
baarmoeder.

Metromalacosis, y r. (Gr.). Verweeking

der baarmoeder.
Metromanie, y r. (Gr.). Overdreven liefhebberij voor het maken van verzen;
manziekheid, hysterie ; Metromaan, m.
iemand die behept is met de manic van
verzen te maken.
Metrometer, m. = Metronoom, m.
(Gr.). Kleine slinger die dient om de maat
in de muziek te regelen.
Metronymicon, o. (Gr. mrv. Metronymica). Naam welke van dien der moeder afgeleid is (Zie Patronymicon), Metronymisch, den naam der moeder dragend.
Metrodn, o. (Gr.). Tempel van Cybele
te Athene, waarin het staatsarchief bewaard werd.
Metroop, (Gr.). Met een gezond normaal gezichtsvermogen.
Metroperitonitis, yr. (Gr.). Ontsteking
der baarmoeder en van het buikvlies ;
Metrophlebitis, y r., ontsteking der aderen in de baarmoeder ; Metrophthisis,
y r., tering in de baarmoeder.
Metropolitaan, m. Aartsbisschop ; Metropolitain, (Fr.), wat het moederland of
de hoofdstad betreft ; s als znw. aartsbisschop, onderaardsche spoorweg te Parijs ;
Metropolitan, m. (D.), Evangelische (protestantsche) geestelijke van hoogen rangy
opziener der kerk en predikant eener
moederkerk ; Metropole (Fr.) en Metropolis, vr. (Gr.), moederstad, hoofdstad,
moederland, zetel van een aartsbisschop ;
Metropoliet, m., aartsbisschop in de
Grieksche kerk in Rusland.
Metropolypus, m. (Gr.). Poliep in de
baarmoeder; Metroproptosis en Metroptosis, yr., uitzakking der baarmoeder.
Metrorrhagia abortiva. Vloeiing na een
miskraam en na een ontijdige geboorte ; —
interna, inwendige bloedvloeiing in de
baarmoeder; — menstrua, maandelijksche
zuivering; Metrorrhagie, yr., het bloeden
uit de baarmoeder; Metrorrhexis, yr.
(Gr.), het scheuren der baarmoeder ; Metrorrhoee, y r. (Gr.), vloeiing van bloed
en slijm uit de baarmoeder.
Metroscoop, o. (Gr.).Baarmoederspiegel,
werktuig om de baarmoeder te onderzoeken ; Metroscopie, yr., onderzoek der
baarmoeder.
Metrosomatisch, (Gr.). Met een normale
gestalte.
Metrosteogenesis, y r. (Gr.). Verbeening
der baarmoeder ; Metrotomie, yr. (Zie
Cesarienne) ; Metrotoom, m., mes dat
voor het verrichten der keizersnede
gebruikt wordt.
Metrum, o. (Gr.). Maat, versmaat.
Metsjed. Zie Mesdsjid.
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Mettaar, m. Vochtmaat te Tunis.
Mette, vr. (D.). (Van het Latijn matu-

iina). Dienst in den vroegen morgen in
de Catholieke kerk ;godsdienstoefening
aan den vooravond van een feest.
Metteur en pages, m. (Fr. ; spr. : an
paazje). Op een drukkerij een werkman
die de stukken zetsel bijeenbrengt om er
bladzijden van te maken, vormopmaker.
Metze, yr. (D.). (Van het Italiaansch
mozza, Sp. mora). Lichtekooi ; korenmaat.
Meublant, (Fr.). Wat tot meubileering
en versiering dient; Meuble, beweegbaar,
verplaatsbaar, los; als znw. meubelstuk,
huisraad, roerend goed; Meubler, (spr.:
meublee) van huisraad voorzien.
Meulard, m. (Fr.; spr. : meulaar). Groote
molensteen; Meule, yr., molensteen, slijpsteen ; hooischelf; harde knobbel aan het
gewei van een hert; Meulier, m. (spr.:
meuljee), vervaardiger van molensteenen;
Meuliêre, y r., steen waarvan molensteenen gemaakt worden, steen die voor
stevige bouwwerken gebruikt wordt,
molensteengroeve.
Meum et tuum, (Lat.). Het mijn en
dijn.
Meunier, m. (Fr. ; spr. : meunjee). Molenaar; meelkever ; soort van visch; Meuaerie, y r., molenaarsvak, meelfabrikatie ;
Meuniere, y r. (spr.: meunjeer), molenaarsvrouw.
Meurtrare, y r. (Fr.; spr. : meurtrieeer).
Schietgat; moordenares.
Meute, yr. (Fr. ; spr.: meut). Koppel
jachthonden; losgelaten bende.
Mevelawieten of Mewlewieten, mrv.
Mohamedaansche monniken.
Mevente, y r. kFr. ; spr. : meevant). Verkoop met verlies ; stilstand van den verkoop.
Mewlud, m. (Arab.). Geboortefeest van
Mohammed.
Mexicaine, y r. (Fr.; spr. : meksikeen).
Wollen stof ; Mexicali Zie Pulque.
Meydan. Zie Maidan.
Mezair en Mesair, m. (Fr. ; spr. : mezeer). Halve courbette (z. a.).
Mezereum (Daphne). Peperboompje
(Europeesche heester).
Mezetene, yr. Invoerrecht in Turkije.
Mezza, (Ital.; spr.: medsa). Van Mezzo,
half; Mezza lava, y r., halflaken; – lira, yr.,
halve lira (munt in den voormaligen Kerkelijken Staat); — luna, y r., halve maan ;
Mezzanine, y r. (Ital., Mezzanino, m.)
lage verdieping die tusschen twee hoogere
aangebracht is, klein vierkant raam ;
Mezzarola, y r., vochtmaat te Genua;
Mezzatinta, y r. of Mezzotinto, m.,
middelkleur, zwarte kunst in het graveeren op koper; Mezza voce (spr.:

vootsje), met halve of gedempte stem ;
Mezzetta, yr., vochtmaat te Florence;
Mezzo forte, tusschen sterk en zacht in;
Mezzo legato (z. a.) half gebonden,
tusschen legato en staccato in; Mezzo
piano, eenigszins zacht; Mezzo rilievo,
half verheven ; Mezzo scudo, daalder _.-_---_
1 1.50; Mezzo soprano, diepe bovenstem
tusschen sopraan en alt in; Mezzo -termine, m., middelweg; Mezzotinto, m.
Zie Mezzatinta.
m. f. = of mf. Verkorting van mezzo
forte.
m. f. ply . = misceatur, fiat pulvis
(Lat.). Het worde gemengd, tot poeder

gemaakt.
Mg. = Magnificus; = Magnesium;
= Main gauche.
Mgr. = Monseigneur.
mi, (Ital.). Noot in de muziek ; (Fr.)

half, midden.
Mia. Kleine Japansche tempel.
Mia, (Ital.). Vrouwelijk van mio, mijn
(bezittelijk voornw.).
Miam. Goud- en zilvergewicht in Achter-Indie.
Miasma, o. (Gr., mrv. Miasmata). Eig.
bezoedeling, verontreiniging; met smetstoffen bezwangerde lucht, zeer schadelijke uitwaseming; Miasmatisch, besmettelijk, vol miasmen.
Mica, vr. (Lat.). Kruimel, kruimpje.
Micans, (Lat.). Schitterend.
Michael, Michel, m. (Hebr.). De groote,
sterke ; als spotnaam een plomp, onnoozel
mensch ; naam van verscheidene keizers
van het Byzantijnsche rijk (Zie Byzantiinsche geschiedenis); Sint - Michiel,
m., aartsengel wiens feest den 29en September gevierd wordt; Michaelis, (D.),
Sint-Michielsdag.
Michel Angelo, m. (1474-1564). Ita-,
liaansch schilder, beeldhouwer en architect, een der grootste kunstenaars die
ooit bestaan hebben ; men is aan hem
verschuldigd den koepel der Sint-Pieterskerk te Rome, het gra' van paus Julius
II, Christus het kruis dragend en de schilderingen in de Sixtijnsche kapel, o. a. het
prachtige fresco dat het Laatste Oordeel
voorstelt.
Micro. Grieksch voorvoegsel dat klein
beteekent.
Micracanthisch, (Gr.). Met kleine stekels
bezet.
Micracustische instrumenten, mrv.
(Gr.-Lat.). Werktuigen tot versterking
van het gehoor om zelfs het zwakste
geluid te kunnen waarnemen.
Micranthisch, (Gr.). Met kleine bloemen.
Microatmometer, m. (Gr.). Werktuig

Microatmometer

voor het nauwkeurig bepalen van den
graad van verdamping ; — carp, m.,
kleine vrucht, paddenstoel ; — cephalus,
m., klein hoofd ; — chemie, vr., scheikundig onderzoek van kleine hoeveelheden en toestellen ; — chronometer, m.,
werktuig voor het meten van zeer kleine
tijdruimten ; --- cosmisch, wat den microcosmos (z.a.) betreft ; — cosmisch rout, uit urine
vervaardigd phosphorzuur zout = Ammoniak ; — cosmographie, yr., beschrijving van kleine gedeelten, b. v. van
kleine lichaamsdeelen ; -- cosmologie, yr.,
leer der kleine wereld = Physiologie
en Anthropologie ; — cosmos, m., wereld
in het klein, de mensch ; — cristallinisch,
dat kleine kristallen vormt; — dactylisch,
met kleine vingers ; — dontisch, met
kleine tanden ; — electrometer, m. en —
electroscoop, o. = Condensator ; — galvanometer, m., toestel voor het waarnemen van den geringsten graad van
dierlijke electriciteit ; — gaster, m., soort
van bijen ; — graphie, vr., beschrijving
van kleine met het vergrootglas waargenomen lichamen of voorwerpen ; —
lepidoptera, mrv., kleine vlinders ; —
lepidopterologie, verhandeling over de
kleine vlinders ; — lepidotisch, wat de
kleine vlinders betreft ; — logie, yr., het
te veel gewicht hechten aan kleinigheden,
het spijkers op laag water zoeken ;
— logisch, kleingeestig ; — loog, hij die
te veel op kleinigheden let, schoolvos ;
— mega, o., meetkunstig werktuig voor
het meten van kleine hoeken ; — me-gas,
held en titel eener vertelling van Voltaire
(deze zonderlinge benaming komt van
twee Grieksche woorden micros (klein)
en megas (groot), Micromegas woont op
Sirius, is grooter en verstandiger dan
de bewoners der aarde, maar even zwak
en beperkt als deze (Voltaire paste dezen
naam toe op Fontenelle en bedoelde er
mede kleingeestig groot man) ; — melie,
yr., misgeboorte met te kleine ledematen;
— merisch, klein in alle lichaamsdeelen ;
— meter, m., werktuig voor het meten
van zeer kleine afstanden, werktuig om
de middellijnen der sterren te meten ; —
metrte, yr., gebruik van den micrometer ;
— mmatisch, kleinoogig ; — nemisch, met
kleine voeldraden ; — nesie, yr., groep
kleine eilanden, nl, de archipels van Ma ellaan en Anson, de Mariannen, de Carolinen, de Palaos, de Marshall- en Gilbertseilanden ; — petalisch, met kleine bloembladen; — phonie, yr., zwakke, pieperige
stem ; — phonisch, met een zwakke stem;
— photographie, yr., photographische afbeeldmg van een vergroot microscopisch
voorwerp ; —phthalmie, vr.,kleinoogigheid,
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het ziekelijk verdwijnen van den oogappel ;
— phthalmisch, kleinoogig ; — phthalmos,
m., kleinoogige; — phyllen, gewassen met
kleine bladeren; — phyllisch, met kleine
bladeren ; — podisch, met kleine voeten ;
— porisch, met kleine porien ; — psychie,
yr., bekrompen denkwijze, kleinmoedigheid ; —psychisch,kleinmoedig,bekrompen,
— ptera, mrv., diertjes met kleine vleugels ;
— pterisch, met kleine vleugels ; — rchis,
iemand met kleine teelballen ; — rrhizisch,
met kleine wortels ; — rrhizomanie, yr.,
bovenmatige verveelvuldiging der wortelvezels (bij planten); — scoop, o., vergrootglas ; — scopisch, alleen zichtbaar voor
het gewapend oog ; —scopium compositum,
(Lat.). samengesteld vergrootglas ; — scopium simplex, enkelvoudig vergrootglas ;
— somatie, yr., misgeboorte met een te
klein lichaam ; — spermisch, met kleine
zaadkorrels ; — scelie, yr., kortbeenigheid ;
— sphyctus, m., zwakke pols ; -- sphyxie,
yr., zwakke polsslag ; — splanchnos en —
sfilanchnus, iemand die kleine ingewanden
heeft; — stomisch, met een kleinen mond;
— trophie, yr., onvoldoende voeding; — trophisch, te weinig gevoed, niet voedzaam genoeg ; — zonisch, met een kleinen
gordel.
Mictologie, vr. (Gr.). Leer der samengestelde lichamen.
Mictus, m. (Lat.). Het urineeren, wateren; — cruentus, het bloedwateren.
Midas, m. (Gr.). Volgens de mythologie
een koning van Phrygie die van Bacchus
het vermogen kreeg om alles wat hij
aanraakte in goud te veranderen; nauwelijks was zijn wensch vervuld of alles
waaraan hij zijn hand sloeg, tot zelfs zijn
kleederen, veranderde in goud ; op zijn
smeekbeden beval Bacchus hem, om hem
van deze noodlottige gave te bevrijden,
zich in den Pactolus (z. a.) te baden ; er
wordt ook verhaald dat, toen Midas de
voorkeur had gegeven aan de fluit van
Pan boven de Her van Apollo, de vertoornde god hem een paar ezelsooren
opzette ; Midas verborg zorgvuldig deze
wanstaltigheid, maar zijn barbier, die dit
geheim ontdekt had, kon het niet bewaren en vertrouwde het toe aan de
aarde, na daarin een gat gegraven te
hebben, dat hij terstond dichtstopte ; maar
op deze plek groeiden riethalmen, die bij
het minste windje begonnen te roepen :
„Koning Midas heeft ezelsooren"; Midas=
ooren hebben, geen gevoel voor kunst
hebben, zeer onwetend zijn.
Middle, (Eng.). Midden ; Middle-man,
m., tusschenpersoon ; in Ierland iemand
die een groote uitgestrektheid land
pacht dat hij daarna in kleine stuk-
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ken tegen hoogen prijs aan de boeren
verhuurt.
Midgard, m. De aarde (in de Scandinavische mythologie) ; — slang, yr., de
zee die de aarde omringt.
Midi, m. (Fr. : spr.: miedie). Middag,
twaalf uur 's middags ; het Zuiden van
Frankrijk ; Chercher midi a quatorze heures,
op denkbeeldige moeilijkheden stuiten.
Midrasch, m. (Hebr.). Uitlegging der
Mozalsche wet.
Midshipman, m. (Eng., spr.: midsjipmen). Adelborst aan boord van Engelsche
oorlogsschepen.
Miemiet, o. Bitterkalk, zoo genoemd
naar Miemo in Toscane.
Mi-fa. Halve tonen die in de diatonische toonladder onmiddellijk op elkander
volgen.
Mi-fil, m. (Fr.; spr. : miefiel). Fijnste
soort van Fransch linnen; Mi-florence,
m. (spr. : miefloorans), lichte blinkende
zijden stof voor voering.
Migliajo, m. (Ital.; spr. : miljajo). Gewicht van duizend pond te Venetic en
Livorno.
Migliara, yr. (Ital.; spr.: mieljara). Zeer
gevaarlijke mazelen, ziekte die in het
noorden van Italie zeer dikwijls voorkomt.
Miglien, mrv. (Ital.). Mijlen.
Migliorate. Italiaansche zijde van geringe waarde.
Migma, o. (Gr.). Menging = Mixtuur.
Mignard, (Fr.; spr. : mienjaar). Lief,
vriendelijk, aanvallig ; gekunsteld, gelikt;
als znw. troetelkind, weekeling ; Mignardeeren, vertroetelen, een gekunstelde bevalligheid geven aan; Mignardise, vr.,
liefkoozing, flikflooierij, gekunstelde aanvalligheid, gemaakte sierlijkheid, fijn belegsel (handwerk).
Mignon, m. (spr. : mienjon). Gunsteling,
lieveling ; onder den Franschen koning
Hendrik III een jongmensch dat zich tot
ontuchtige handelingen leent; meisje in
Goethe's Wilhem Meister's Lehrjahre dat
naar haar vaderland (Italic) terug verlangt
en het bekende lied zingt : „Kennst du das
Land wo die Citronen bliihen" ; titel eener
opera van Ambroise Thomas; Mignonne,
yr., liefje, hartje, schatje ; Mignonnette,
yr., zeer kleine lettersoort, fijn kanten
netwerk, fijn gestampte peper, nachtvlindertje, Chineesche anjelier, witte weegbree; Mignoteeren, vertroetelen.
Migraine, yr. (Fr. ; spr.: mieghreen).
Scheelhoofdpijn, van het Grieksch hemicranon (halve schedel), omdat maar de
helft van het hoofd of een nog kleiner
gedeelte er van door deze pijn aangetast
wordt ; Migraine-stift, vr., toestel om
deze pijn te verdrijven.

Migratie, yr. (Lat.). Verhuizing, trek ,
Migratorisch, wat de verhuizing of het
trekken der dieren betreft.
Miguelist, m. Aanhanger van den Portugeeschen kroonpretendent Dom Miguel.
Mihirgan. Lente-nachtevening bij de
oude Perzen.
Mihmandar. Zie Mehmendar.
Mihrab. Zie Mehrab.
Mihradsj, yr. (Arab.). Bidvertrek in
een moskee.
Mikado, m. Vroeger het geestelijk
opperhoofd van het Japansche rijk ; thans
de titel van den keizer van Japan.
Miki, m. Soort kleine apen (Midas

argentata).
Mikjas, m. (Arab.). Nijimeter.
Mikladsjly, mrv. Turksche huisbedienden.
Miknesim, (Hebr.). Beenbekleeding van
den hoogepriester.
Mikwa. Bad vOOr de bruiloft bij de
- Israelieten.
Mira, yr. Poolsche mijl.
Milan. Fransche naam der stad Milaan,
toen men Napoleon Bonaparte zijn voor
een opperbevelhebber jeugdigen leeftijd
verweet, antwoordde hij, naar men zegt,
met de volgende woordspeling : dans

quinze jours j'aurai Milan (milk ans),
over veertien dagen zal ik Milaan hebben
(i000 jaar oud zijn).
Milan, m. (Fr.). Wouw, kiekendief.
Milanais, m. (Fr. ; spr. : mielaanee). Het
land rondom Milaan ; Milanaise, yr. (spr. :
mielaaneez), Milaansch borduursel.
Mile, (Eng.; spr. : meil). Mijl van 25
minuten.
Miles, m. (Lat.; mrv. Milites). Soldaat,
krijgsman ; — gloriosus, pochend soldaat,
blijspel van Plautus (z. a.), waarin een quasiijzervreter bespottelijk wordt gemaakt;
Milites Christi, mrv., strijders voor
Christus, verdedigers der Christelijke leer.
Milesische vertellingen, mrv. Onwelvoeglijke liefdesgeschiedenissen van
Aristides van Milete, voormalige stad in
Klein-Azie aan de Egeische Zee.
Milha, yr. Portugeesche mijl.
Miliaceen, mrv. Gierstplanten.
Miliares glandulae. Kleine klieren op
planten.
Miliaria, yr. (Lat.). Uitslag die op gierstkorrels gelijkt ; — febris, met dien uitslag
gepaard gaande koorts.
Milicianos, mrv. Spaansche landweermannen of schutters.
Milieu, m. (Fr.; spr. : mieljeu). Midden,
middelpunt ; omgeving ; middelweg.
Miliolum, o. (Lat.). Gierst of gerstekorrel (op het oog) = Milium palpebrae.
Militair, m. (Fr.). Krijgsman, soldaat ;
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Militaire Academie, yr., inrichting van

onderwijs tot opleiding van aanstaande
officieren ; Militant, strijdend ; MIME.,
o. (D.), krijgswezen, krijgsmansstand; —
Effecten, mrv., oorlogsbenoodigdheden ;
— Eid, m., eed aan het vaandel; — Etat,
m., gelden ten behoeve van het krijgswezen; Militirisch, (D.), wat een krijgsman past ; Militaria, dingen die op den
krijgsdienst betrekking hebben; Militarisme, o., regeeringsstelsel waarin aan
het militaire element de grootste invloed
wordt toegekend ; regeering van den
sabel of met den korporaalsstok ; Militarist, m., degene die aan het leger den
grootsten invloed op de regeering wil
geven en die het leger steeds wenscht
uittebreiden ; Militeeren, krijgsdienst
verrichten, strijden, spreken ten voordeele
van iemand of iets.
Militia, y r. (Lat.). Krijgsdienst; troepen;
in Engeland een soort van landweer die
slechts eenige dagen in het jaar onder
de wapens komt en ingeval van nood
opgeroepen wordt om het actieve leger
bij te staan.
Militie, y r. Volksleger dat bestaat uit
personen die door loting voor den krijgsdienst aangewezen worden.
Milium, (Lat.). Gierst ; gierstuitslag; —
ftalprebrae, gierstkorrel of strontje op
oogleden.
Mill (John Stuart) (1773-1836). Engelsch staathuishoudkundige en wijsgeer.
Millefiori, mrv. (Ital.). Eig. duizend
bloemen, soort van glasmozaiek dat vroeger te Murano bij Venetic vervaardigd
werd, vervolgens in het vergeetboek geraakte en in 1834 door Fuss te SchOnebeck weder ontdekt werd ; snuiftabak in
Piemont.
Millefolium, o. (Lat.). Duizendblad. Zie
Achillea.
Millenarier = Chiliast ; Millennium,
o. (Lat.). = Chiliasme ; Millennarisme,

o., geloof aan het duizendjarig rijk.
Millepeda, y r. (Lat.). Duizendpoot.
Millepora, mrv. (Lat.-Gr.). Puntkoralen.
Millerole, vr. (Fr.). Wijnmaat te
Marseille.
Millesimaal. Duizendmaal.
Millesime, m. (Fr. ; spr. : mieleeziem).
Jaartal.
Milliade, y r. Tijdperk van duizend
Caren.
Milliard, m. (Fr.). Duizend millioen ;
Milliardaire, m., bezitter van duizend
millioen.
Milliarium, o. (Lat.). Mijlpaal, afstand
van duizend passen.
Milliasse, vr. (Fr.). Ontzaglijke menigte.
Milligram, o. (Fr.). Een duizendste

Mime

gram ; Millimeter, m., een duizendste
meter.
Millioen, o. (Lat.). Duizendmaal duizend;
Millionair, m., iemand die een of meer
millioenen bezit.
Milo, (in de oudheid Melos). Eiland in
den Griekschen Archipel, dat tot de
Cycladen (z. a.) behoort en waar in 182o
het beroemde beeld, dat onder den naam
van Venus van Milo bekend is, gevonden
werd.
Milo. Beroemd athleet (z. a.), in de
zesde eeuw v. C. geboren te Croton;
hij was zoo sterk en gulzig, dat hij,
volgens de overlevering, eens een os 120
passen ver droeg, toen dit dier met een
vuistslag doodde -en het vervolgens in
den enkelen maaltijd geheel opat ; ook
wordt er verhaald, dat hij op zijn ouden
dag zijn krachten nog eens wilde beproeven
en daarom trachtte een boom die reeds
half doormidden was te splijten ; ongelukkigerwijze sloten de beide deelen van
dien boom zich aaneen en hielden hem
gevangen ; in dien toestand werd hij door
wolven, volgens anderen, door een leeuw
verslonden.
Milo. Schoonzoon van Sulla en Romeinsch volkstribuun 57 v. C. ; beschuldigd van het vermoorden van Claudius in
52 v. C., werd hij door Cicero verdedigd,
die bij deze gelegenheid zijn redevoering
Pro Milone uitsprak.
Milord. Zie Mylord.
Milpha, Milphosis, Miltosis, y r. (Gr.)
= Madarosis, vooral het uitvallen der
wenkbrauwen en ooghaartjes.
Milreis. Portugeesche munt = i000
reis = f 2.92 ; in Brazilie = f 2.15.
Mimallones, mrv. (Gr.). Gewapende
bacchanten.
Mimansa, vr. Wijsgeerig stelsel waarin
de hoeveelheid als schijn en de zelfstandigheid als het ware voorgesteld wordt.
Mimar, m. (Arab.). Bouwmeester, in,genieur ; — Aga, m. (Turksch) hoofdinspecteur over het bouwen ; — Basil, m.,
opperbouwmeester in Turkije.
Mimbar. Zie Membar.
Mim-Basji. Perzisch bevelhebber over
moo ruiters.
Mime, m. (Gr.). Nabootser van gebaren of spraak ; tooneelspeler ; soort van
in proza geschreven klucht, waarvan het.
onderwerp aan het dagelijksch leven was
ontleend ; Mimicus, m. kunstenaar die
zich door gebaren uitdrukt ; Mimesis, yr.,
nabootsing door gebaren of spraak, naaping ; Mimiek, yr., leer der gebarentaal,
gebarentaal; Mimisch, wat de gebarentaal betreft, nabootsend ; Mimodrama, o.,
tooneelvoorstelling door mimen; Mimo-
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graaf, m., vervaardiger van gebarenspelen ; Mimographie, yr., vervaardiging
van gebarenspelen; Mimologie, yr., het

vervaardigen of opvoeren van kluchten ;
Mimoloog, m., hij die kluchten vervaar-

digt of opvoert.
Mimosa pudica, (Lat.). Kruidje-roerme-niet, plant wier bladeren en bloesems
zich sluiten wanneer men ze aanraakt ;
— sensitiva, varieteit dezer plant.
Mimulus. Plantensoort uit de familie
der Scrofulariacein.
*Mimus. Zie Mime.
Mimusops. Plantensoort uit de familie
der Saftotaceen.
Min. Egyptische god van den oogst.
Min. Verkorting van Minimum.
Mina, (1784-1835). Opperhoofd van
Spaansche partijgangers die eerst tegen
Napoleon I en later tegen Ferdinand VII
streed.
Mina. Vochtmaat in Milaan ; korenmaat
in Italie.
Minaccioso, (Ital. ; spr. : mienatsjozo).
Dreigend; Minaccevole, (spr. : mienatsjevole), dreigend, nadrukkelijk ; Minaciteit, y r., neiging of lust tot dreigen.
Minage, m. (Fr.; spr. : mienaazje).
Korenverkoop ; meetrecht op koren; betaling in koren.
Minalo. Oude vruchtenmaat te Verona
= 114 1/2 liter.
Minaltoer of Minaltoen. Perzische
munt = 1 /io toman (z. a.).
Minaret, vr. (Arab.). Ronde toren aan
Turksche moskeeen.
Minatie, y r. (Lat.). Bedreiging; Minatorisch, bedreigend.
Minauderie, y r. (Fr.; spr. : mienoodrie).
Nuffige wijze van zich voor te doen;
Minaudier, m. (spr.: mienoodjee), fatje ;
Minaudiêre, y r. (spr.: mienoodjeer), nufje,
salonpoppetje.
Minber. Zie Membar.
Mincepie, (Eng. ; spr. : minsfiei). Pasteitje
van fijn gehakt vleesch, krenten en appelmoes.
Mincha, (Hebr.). Namiddaggebed.
Mincopies, mrv. Oorspronkelijke bewoners der Andaman-eilanden in de Golf
van Bengalen.
Minderers-Geist, m. (D.) =_- Liquor
Mindereri, vloeibare ammoniak.
Mine, y r. (Fr.; spr. : mien). Voorkomen,
uiterlijk ; faire bonne mine a mauvais-jeu,
zich goed houden, riiet laten merken dat
men teleurgesteld is.
Mine, vr. (Fr. ; spr. : mien). Mijn, groeve,
bergwerk, schacht; mijn die men kan
laten springen ; heimelijke aanslag.
Mine, y r. (Fr. ; spr. : mien). Voormalige
maat = 78, 73 liter.

Minima
Mine, y r. (Gr. mna, Lat. mina). OudGrieksch gewicht en munt = ioo drachmen (z. a.) = 0.43 K.G. in zilver = f 44.—.
In een talent (z. a.) gingen 6o minen.
Mineeren, (Fr.). Ondermijnen, ondergraven, uithollen • mijnen aanleggen (in
den oorlog).
Minello, m. (Ital.). Korenmaat te Verona.
Mineraal, o. Delfstof ; als bv.n. delfstoffelijk ; Mineraalblauw, o., bergblauw,
Berlijnsch blauw ; Mineraalgroen, o.,
Brunswijksch kopergroen; Mineraalkermes, m. (Zie Kartuizer poeder);
Mineraalwater, o., bronwater dat rijk
is aan zouten en gassen en als geneesmiddel gebruikt wordt ; Minerale
bron, y r., bron die een groote hoeveelheid zouten of zuren bevat ; Mineralia,
mrv., delfstoffen ; Mineralia-kabinet, o.,
verzameling van delfstoffen; Mineral'■
satie, y r., omzetting in erts, vulling met
delfstoffelijke zelfstandigheden; Minera.
liseeren, in erts omzetten ; Mineralogie,
vr., delfstofkunde ; Mineraloog, m., delfstofkundige ; Mineralurgie, yr., het ontginnen en bewerken van delfstoffen ;
Minerographie, y r., beschrijving der
delfstoffen.
Minerva, y r. (Lat.). Dochter van Jupiter, godin der wijsheid, beschermster
der kunsten en wetenschappen; zij muntte
uit in het vervaardigen van vrouwelijke
handwerken, o. a. in het borduren (Zie
Arachne) ; volgens de mythologie kwam
Minerva geheel gewapend uit het hoofd
van Jupiter te voorschijn, nadat Vulcanus
het met een bijlslag gespleten had (Zie
Athene) ; Minervae calculus (Zie Calculus); Minerva', o., leergeld, schoolgeld op gymnasia ; Minerva's vogel, m.,
de uil ; Minerva's boom, m., olijfboom.
Mineur, m. (Fr.). Mijnwerker ; schansgraver ; aanlegger van mijnen.
Mineur, m., Mineure, y r. Minderjarige;
in de muziek (Zie Minore).
Mingeeren, (Lat.). Urineeren.
Miniator, m. (Van het Latijn Minium,
menie). Vervaardiger van miniaturen; in
de middeleeuwen een monnik die de
handschriften met gekleurde teekeningen
versierde ; Miniatuur, y r., versierde gekleurde hoofdletter aan het begin van
een hoofdstuk, kleine teekening in kleuren in een handschrift of getijboek,
kleine schilderij, klein portret ; Miniaturist, m., schilder van miniaturen.
Minie-geweer, o. Tromplader met getrokken loop en percussieslot in 1849
door den Franschen officier Minie uitgevonden.
Minima, vr. (Lat.). Halve noot in de
muziek ; Minimaal, zeer klein of gering;
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Minimaal bedrag, o., het kleinste bedrag ; Minima non carat praetor, de

praetor bekreunt zich niet om kleinigheden ; Miniem, uiterst klein of gering ;
Miniemen, allerminste broeders, een
zeer strenge in 1435 door Franciscus van
Paula gestichte monnikenorde (strenger
dan die der minderbroeders of minorieten) ; Minimum, o., het kleinste, geringste ;
Minimum sapientiae, kleinste mate van
wijsheid.
Minister, m. (Lat.). Dienaar ; hoogste
staatsdienaar ; Ministere public, m. (Fr.;
spr. : mieniesteer), openbaar ministerie,
ambtenaren die belast zijn met het vervolgen van overtredingen en misdrijven ;
Ministerialen, mrv., predikanten die
zitting en stem hebben in de vergadering
der predikanten (ministerie), dienstmannen in de middeleeuwen, lage adel, ambtenaarsadel ; Ministeriales (litterae), mrv.,
stuk of beschikking die van een minister
uitgaat ; Ministerialisme, o., partijdige ingenomenheid met de maatregelen van een
of meer ministers, gehechtheid aan een
ministerie ; Ministerie, y r. (Fr.) mimstère,
(Eng.) ministry, (D.) Ministerium, (Ital.)
minister°, (Sp.) ministerio, dienst, bediening, tusschenkomst, de gezamentlijke
ministers in een staat, bureaux van een
minister en in sommige landen de daarbij
behoorende woning, vergadering der predikanten die in dezelfde gemeente werkzaam zijn ; Ministerieel, wat een minister
of ministerie betreft, in overeenstemming
met het aan het bewind zijnde ministerie; Ministerieel departement, o., art.
77 der Grondwet zegt : „de Koning stelt
ministerieele departementen in, benoemt
er de hoofden van en ontslaat die naar
welgevallen. De hoofden der ministerieele
departementen zorgen voor de uitvoering
der Grondwet en der andere wetten,
voor zooverre die van de Kroon afhangt" ;
Ministerieele partij, y r., partij waardoor een ministerie gesteund wordt ;
Ministerieele verantwoordelijkheld, vr.,
art. 54 der Grondwet luidt : „de Koning
is onschendbaar ; de ministers zijn verantwoordelijk," en art. 77 zegt : „hunne
verantwoordelijkheid wordt geregeld door
de wet; alle Koninklijke besluiten en beschikkingen worden door een der hoofden van de ministerieele departementen
mede-onderteekend" ; de wet van 22 April
1855, Staatsbl. no. 33, regelt de ministerieele verantwoordelijkheid; Ministerii
candidates, m., candidaat tot den heiligen dienst; Minister-resident, m., vertegenwoordiger eener regeering bij een
vreemde mogendheid, gezant ; Minister
sacri officii, bedienaar van den heili-

Minstrel

gen dienst, geestelijke, zielverzorger.
Ministrales, mrv. Zangers bij den
Catholieken eeredienst.
Ministrant, m. (Lat.). Misbediende ;
als bvn. dienend, dienstbaar ; Ministratie, y r., dienst, medewerking, kerkelijk
ambt; Ministratief, dienend ; Ministrator, m. (Lat.), bediende; Ministratorisch,
wat tot den dienst behoort; Ministrator
juris, rechtskundig adviseur; Ministreeren, dienst doen, vooral bij de mis.
Minitatie, vr. (Lat.). Bedreiging , Minitator, m., bedreiger ; Miniteeren,
dreigen.
Minium, o. (Lat.). Menie, loodvermiljoen.
Mink, m. (Zweedsch Mink). Moerasotter.
Minn. Verkorting voor Minnesota,
een der Vereenigde Staten van NoordAmerika.
Minna, y r. (D.). De liefderijke.
Minne, y r. (D.). Eig. herinnering, aandenken ; vrouwenliefde.
Mino, m. Snateraar, babbelaar (Indische
kamervogel); iemand die op dien vogel
gelijkt.
Minofoor, o. Brittaniametaal.
Minona, vr. De zacht klinkende.
Minor, m. (Lat.). Eig. de kleinere, de
jongere ; de tweede stelling in een sluitrede; Minoraat, o., voorrecht van den
jongere, diens erfrecht; Minorant, verminderend ; Minoratie, vr., vermindering, verkleining, zachte afvoering; Minoratief, zacht afvoerend; Minorca,
half zijden gekeperde stof ; Minore, (Ital.),
moltoonaard, gedeelte van een muziekstuk
in dien toonaard ; Minorenn, (D.), minderjarig, onmondig; Minorennitlit, (D.),
y r., minderjarigheid ; Minores, mrv., pages
van den grootmeester der Maltezer orde ;
Minores ordines, lagere priesterwijdingen , Minorist, m., geestelijke die de
lagere wijdingen ontvangen heeft; Minoriteit, y r. (Fr.) minority, (Eng.) minority,
(Ital.) minoranza, (Sp.) minoria, minderheid ; Minorieten, mrv. (fratres minores),
minderbroeders, Franciscanen (z. a.) Zie
Cordelier.
Minos, m. (Gr.). Mythologisch koning

van Creta, rechter in de onderwereld.
Minotaurus, m. (Gr.). Mythologisch
monster, mensch met den kop van een
stier, ter wereld gebracht door Pasifrhae,
gemalin van Minos (z. a.); het was opgesloten in het labyrint op het eiland
Creta. Zie Ariadne.
Minstrel, m. (Eng.). Middeleeuwsche
zanger die zijn eigen gedichten of die
van anderen ten gehoore bracht, meistreel.
Zie Menestrel.

Minueeren
Minueeren, (Lat.). Verminderen ; Minuendus, m., getal dat verminderd moet

worden.
Minult, m. (Fr. ; spr.: mtenuuie). Mid-

dernacht.
Minus, (Lat.). Minder ; als z.nw. tekort
(Zie Deficit); Minuta, yr. (Lat.), zestigste deel van een uur en van een graad,
in de schilderkunst het 48e deel van de
lengte van het hoofd, in de bouwkunst
het 3oste deel van een model ; Minute,
y r. (Fr.), 1 40 uur en graad, minuut d. w. z.
origineel stuk (tegenovergestelde van a/schrift) b.v. een notarieele akte, een rechterlijk vonnis; Minutieus, tot in kleinigheden afdalend, zich met kleinigheden
bezighoudend, beuzelachtig, haarfijn ;
Minutie, yr., kleinigheid, nietigheid; Minutissima, mrv., omstandigheden van
zeer weinig invloed of beteekenis ; Minutissimum, o., het zeer kleine, geringe.
MinUto, m. (Ital.). Lengtemaat te Napels.
Minxvellen, mrv. Behaarde huiden der
Noord-Amerikaansche moerasotters.
Minyas. Mythische Grieksche held,
koning van Orchomenos in Boeotie.
Minythesis, y r. (Gr.). Vermindering,
het afnemen.
Mioceen, (Gr.). Benaming door den
Engelschen geoloog Lyell gegeven aan
de middelste afdeeling der tertiaire lagen
die minder fossiele diersoorten bevat,
waarvan thans nog levende soorten aanwezig zijn, dan het plioceen en meer dan
het eoceen; het mioceen ligt boven het
eoceen.
Mio conto, (Ital.). Mijn rekening of op
mijn rekening.
Miooelnix. Donderhamer van Thor.
Mi-parti, (Fr.). In tweeen verdeeld,
middendoor gedeeld, half van een kleur,
half van een andere; Chambres miparties, mrv., rechtbanken die volgens
de bepalingen van het Edict van Nantes
(z. a.) voor de eene helft uit Protestantsche
en voor de andere helft uit Catholieke
rechters bestonden ; zij werden in 1669
door Lodewijk XIV opgeheven.
Miquelets, m. (Fr. ; spr.: mieklee). Vroeger de naam van roovers die een wijkplaats in de Pyreneeen zochten ; naam
van een door Napoleon I opgericht korps
dat voor verkenningen gebruikt werd;
thans de lijfwacht van de gouverneurs
der Spaansche provincien.
Miquelot, m. (Fr. ; spr.: miekloo). Bedelende pelgrim die een bedevaart naar
den Mont-Saint-Michel doet ; schijnheilige
bedelaar.
Mir, m. (Arab.). Zie Emir.
Mir, m. (Russisch). Vrede ; gemeente;
vergadering van boeren.
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Mira, y r. (Lat.). Ster in het sterrenbeeld van den Walvisch.
Mirabeau (Fr.; spr. : mieraboo). De voortreffelijkste redenaar in de Constituante
(z. a.); in zijn jeugd werd hij op verzoek
van zijn vader eenige jaren gevangen
gehouden, ontvluchtte naar Nederland,
werd te Amsterdam weder gevat, naar
Frankrijk teruggebracht en te Vincennes
opgesloten, waar hij vier jaren (17771781) bleef ; in 1789 werd hij als afgevaardigde van den Derden Stand naar de
Etats generaux gezonden ; toen koning
Lodewijk XVI deze vergadering wilde
ontbinden, wist Mirabeau de afgevaardigden van den Derden Stand over te
halen om bijeen te blven; toen daarop
een dienaar des koning het besluit van
ontbinding kwam herhalen, zei M. : Allez
dire a votre maitre que nous sommes ici
par la volonte du peuple et que nous ne
sortirons que par la force des bafonnettes
(ga aan uw heer zeggen dat wij hier
zijn door den wil des y olks en dat wij
alleen door de kracht der bajonetten
heen zullen gaan) ; hij stierf op het oogenblik waarop hij beschuldigd werd zich
aan den koning verkocht te hebben (1791).
Mirabel, (Lat.). Verwonderlijk, bewonderenswaardig, buitengemeen.
Mirabelle, y r. (Fr.). Kleine gele pruim.
Mirabile (Lat.) = Mirabel; Mirabile
auditu, wonderlijk om te hooren; Mirabile dictu, wonderlijk om te zeggen ;
Mirabile visu, wonderlijk om aan te
zien; Mirabilia, mrv., wonderlijke dingen,
wonderwerken; Mirabiliarius, m., wonderdoener ; Mirabiliteit, yr., wonderbaarheid, bewonderenswaardigheid.
Miradsj, o. (Arab.). Feest der hemelvaart van Mohammed.
Mirage, m. (Fr. ; spr.: mieraazje), (Eng. ;
spr.: mirridzje). Luchtspiegeling, gezichtsbedrog dat ontstaat door ongelijke straalbreking in de onderste lagen van den
dampkring, waardoor ver verwijderde
voorwerpen als in een spiegel geweerkaatst worden en als het ware in de lucht
schijnen te hangen; in woestijnen komt
het dikwijls voor ; toen de Fransche
soldaten in 1798 de Egyptische woestijn
binnentroken, scheen het hun toe dat de
geheele landstreek met water bedekt
was; daar zij van dorst versmachtten,
snelden zij naar dat water dat in werkelijkheid niet aanwezig was, toe, maar
werden bitter teleurgesteld. Zie Fata
Morgana.
Miraille, (Fr. ; spr. : mieraaijee). In de

wapenkunde wordt dit woord gebruikt
van vlinders en pauwestaarten die verschillend gekleurd zijn.

Mirakel

boo

Mirakel, o. (Lat.) miraculum, o., (Fr.)
miracle, m. Wonder, wonderwerk; Miraculeus, wonderbaar, verbazingwekkend.
Mirali, m. (Turksch). Kolonel.
Miramamolin, Miramolin (Sp.). Samentrekking van Emir at Mumenin (z. a.).
Miranda, y r. (Lat.). De bewonderenswaardige.
Mirarch, m. (Nieuwgr.). Kolonel.
Mirawoi, m. (Russisch). Kantonrechter.
Mirdang, m. Langwerpige Indische
trom.
Mirdieten. Zie Miridieten.
Mire, y r. (Fr. ; spr. : mier). Mikpunt,
doel ; vizierkorrel op een geweer ; Mireeren, nauwkeurig bekijken, b.v. eieren
om te onderzoeken of zij vuil zijn ; Mireur, m., onderzoeker, verrekijker der
kustwachters.
Miredieten. Zie Miridieten.
Miri, o. 's Rijks schatkist in Perzie;
grondbelasting in Egypte.
Miridieten, mrv. Krijgshaftige y olksstam in Albanie (Europeesch Turkije).
Miriki, m. Soort van Braziliaansche
aap.
Mirikina, m. of Doeroekoelie, m. Aap
die over dag zeer slecht ziet.
Miriam, y r. (Hebr.) = Maria.
Mirliflore, m. (Fr. ; spr. : mierliefloor).
Jonge fat, saletjonker.
Mirliro, m. In het omberspel wanneer
een speler niets dan schoppen en klaveren heeft.
Mirliton, m. (Fr.; spr. : mierlieton).
Rieten fluitje aan welks beide einden een
uieschil of een stukje goudvlies is aangebracht en dat met een papier, waarop
versjes of deviezen gedrukt zijn, omwonden is; aan de beide uiteinden zijn
twee zijdelingsche openingen, die aan
den mond gebracht worden onder het
zingen van een straatdeun; daardoor
beginnen de uieschilletjes te trillen en
ontstaat er een neusgeluid ; straatdeun;
roomhorentj e.
Mirmidon of Myrmidon, (Fr.; spr. :
miermiedon). Dreumes, dwerg. Zie Myrmidones.
Mirmillo, Murmillo, Myrmillo, m.

(Lat.). Soort van gladiator (z. a.) in het
oude Rome, die een soort zeevisch (mormylos) op den helm droeg. De mirmillones waren van Gallischen oorsprong ;
behalve den helm droegen zij schild en
zwaard en vochten gewoonlijk met de
retiarii (z. a.).
Mirmiran, m. (Perzisch). Heer der

heeren ; titel der stadhouders van Turksche provincies.
Miro, m. (Ital.). Oliemaat te Venetic
= 15,79 liter.

Misculantie
Miroir, m. (Fr. ; spr.: mieroaar). Spiegel; Miroiterie, yr. (spr.: mierodtrie);
spiegelhandel, spiegelfabricatie.
Miroton, m. (Fr. ; spr.: mierooton). Gerecht dat bestaat uit dun gesneden stukjes
gekookt ossevleesch en fijn gesneden
gekookte uien, hachée.
Mirza, m. (Samengetrokken uit het
Arabisch emir, vorst, en het Perzisch
zada, zoon, dus vorstenzoon). Perzische
eeretitel die gewoonlijk achter een eigennaam geplaatst wordt; als hij voor een
eigennaam staat, heeft hij de beteekenis
van mijnheer; Mirza-Schaffy, Perzisch
dichter die door den Duitscher Bodenstedt
nagevolgd is; soort van kleinood dat
vroeger door de vrouwen gedeagen werd.
Mirze, vr. Wallachysche korenmaat.
Misagathie, y r. (Gr.). Haat tegen het
goede.
Misaine, y r. (Fr. ; spr.: miezeen). Zeil
aan den fokkemast. Zie Mat de misaine.
Misalethie, vr. (Gr.). Afschuw voor
de waarheid; Misandrie, y r., afschuw
voor mannen, mannenhaat; Misanthroop,
m. (van het Grieksche werkwoord misein
(haten) en anthropos, mensch) menschenhater ; Le Misanthrope, m., titel van het
beste blijspel van Moliere, Misanthropic,
y r., menschenhaat, menschenschuwheid ;
Misanthropisch, menschenschuw, menschen hatend ; Misargyrides, geldverachter (spotnaam voor een woekeraar).
Misc. = Misce, (Lat.). Meng ; Misce,
da, signa (op recepten) (Zie M. D. S.) ;
Misceatur, het worde gemengd; Misce,
fiat pulvis, meng, het worde tot poeder
gemaakt.
Miscanthus. Plantensoort uit de familie
der Gramineen.
Miscegenatie, vr. Voortbrenging van
basta arden.
Miscella, y r. Bepaling in een testament
waarbij aan de vrouw verboden wordt,
indien zij de erfenis aanvaardt, een tweede
huwelijk aan te gaan.
Miscellanea, Miscellaneen, Miscellen,

mrv. Mengelwerk, allerlei, verspreide
opstellen.
Mischna, y r. (Hebr.). Eig. omwerking;
verzameling van de overleveringen der
rabbijnen, eerste deel van den Talmud.
Zie Gemara.
Mischpoche, Mischpoke, vr. (Joodsch).
Fainilie, bloedverwanten.
Miscibel, (Lat.). Mengbaar ; Miscibiliteit, y r., mengbaarheid ; Misceeren,
mengen.
Miscitation, y r. (Eng.; spr. : missieteesjun). Onjuiste aanhaling.
Misculantie, y r. Menging ; MisculanzEhe, vr.(D.), gemengd huwelijk b.v. tus-
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schen Protestanten en Catholieken. Zie
Manage mixte.
Miscura. Mengkoren in den Italiaan-

schen handel.
Misdemeanour (Eng.; spr.: misdimienur). Slecht gedrag; wanbeheer ; overtreding (in het Engelsche strafrecht).
Mise, vr. (Fr.; spr. : mien). Inleg; inzet
in het spel; bod bij een verkooping;
wijze van zich te kleeden; kegelvormige
opening waardoor het mosterdzaad in
den molen gestort wordt ; Mise-bas (spr. :
ba), het jongen ter wereld brengen, afgelegde kleeren; Mise au net, het in het
net overschrijven; Mise a. la retraite,
het op pensioen stellen ; Mise a Patude,
het in studie nemen; Mise en demeure,
ingebrekestelling; Mise en disponibilite,
het op non-activiteit stellen ; Mise en
pages, het opmaken van den vorm (op
drukkerijen); Mise en scene, voorbereiding van de opvoering van een tooneelstuk ; Mise de fonds (Fr.), (Eng.) broughtin-capital, (D.) Kapitaleinlage, (Ital.) messa
di fondi; (Sp.) capital aportado, ing ebracht
kapitaalg.
, inle
Miserabel, (Lat.). Beklagenswaardig,
deerniswaardig, ellendig; armoedig, schamel ; nietswaardig; onbeduidend ; Miserabiliteit, y r., ellendigheid ; Misera contribuens plebs, y r. (Lat.), het arme belastingbetalende y olk; Miseratie, y r., beklag, medelijden; Misere, vr. (Fr.; spr.:
miezeer) ellende, armoede, gebrek, in
sommige kaartspelen een spel waarbij
degene die het spel aankondigt alleen
dan wint wanneer hij Been enkelen slag
of trek haalt; Misere forcee, yr., misêre
die een speler genoodzaakt is te spelen;
Miserere, o.(Lat.), bij de Catholieken
een boetpsalm (psalm 51 vers 3 en volgende) die begint met de woorden : miserere mei, Domine (wees mij genadi&, o
Heer); zeer gevaarlijke koliek ; darmjicht
(Zie Ileus); Misereux, m. (Fr.), armoedige
sukkel; Miseria, vr. (Lat.), ellende; Misericorde, y r. (Fr.), Misericordia, yr.
(Lat.), barmhartigheid, ontferming, bij uitzondering toegestane afwijking van den
regel eener geestelijke orde, dolk waarmede de ridders dengenadeslag toebrachten ; Cela rime comme hallebarde et
misericorde, dat rijmt als een huurceel;
Misericordiae, mrv., stoelen voor oude
en gebrekkige lieden gedurende de godsdienstoefening; Misericordias Domini
(Lat.), barmhartigheid des Heeren, naam
van den tweeden Zondag na Paschen,
zoo genoemd naar psalm 89 vers 2: „ik
zal de goedertierenheden des Heeren
eeuwig =gen"; Misereeren, zich erbarmen.

Missilia
Miskal of Mitskal, o. (Arab.). Gewicht
= 1 1/2 drachme ; gouden munt van hetzelfde gewicht.
Misla, yr. Drank der Amerikaansche
Indianen die van de vrucht van den plataan gemaakt wordt.
Misnia, y r. Latijnsche naam der stad
Meissen.
Miso. Grieksch voorvoegsel dat hatend,
verafschuwend beteekent.
Misocalos, m. Verachter van het schoone
of goede; Misocapnos, m., vijand van
het rooken van tabak; Misocosmie, yr.,
verachting van opschik, afschuw van
versiering ; Misogaam, m., degene die
een afschuw heeft van het huwelijk,
oude vrijer; Misogallos (Gr.-Lat.) =
Ciallophobe; Misogamie, yr., afschuw
van het huwelijk ; Misogamisch, het huwelijk verafschuwend ; Misogynes, m.,
vrouwenhater ; Misogynie, yr., afschuw
van vrouwen ; Misogynisch, de vrouwen
hatend; Misologie, vr., afschuw voor
boeken, voor geleerdheid, voor de wetenschappen; Misologos, hij die de wetenschappen verafschuwt; Misopogon, m.,
baardhater, degene ,die het dragen of
laten staan van den baard verafschuwt;
Misoponie, y r., afschuw van den arbeid;
Misopsychie, y r., het leven moede zijn;
Misoxenie, yr., haat tegen vreemdelingen.
Misprision, vr. (Eng.; spr.: misprizjun).
Geringschatting, verachting ; volgens de
Engelsche wet elk zwaar misdrijf dat
niet met den dood gestraft wordt ; Misprision of treason (spr.: triezun) bestaat
alleen in het kennisdragen en verborgen
houden van verraad zonder instemming
met dat verraad.
Miss, y r. (Eng.). Mejuffrouw.
Missa, vr. (Lat.). Mis in de Catholieke
kerk (Zie Messe) ; Missa bifaciata, multifaciata, vereeniging van twee of meer
missen onder een canon; Missaal, yr.
(Lat.), misboek ; Missaal, vr., grootste
soort drukletter (waarmede eertijds de
misboeken gedrukt werden) ; Missa praesanctificata, vooraf geheiligde mis op
Goeden Vrijdag ; — pro defunctis, zielmis
voor overledenen ; — sicca, droge mis,
mis zonder consecratie.
Missi dominici, mrv. Commissarissen
die door Karel den Groote en latere
koningen van Frankrijk werden uitgezonden om den toestand der verschillende
deelen van het rijk te onderzoeken en
toezicht op het bestuur te houden.
Missilia, mrv. (Lat.). Dingen die geworpen worden; geschenken die bij sommige feestelijke gelegenheden in het oude
Rome onder de verzamelde volksmenigte
geworpen werden.
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Missio, vr. (Lat.), Mission, y r. (Fr.).
Opdracht, last ; zending, missie ; zendingspost ; wetenschappelijke reis ; Missio injunta, ontslag of wegzending zonder
reden ; — in partes infidelium, zending in
de landen der ongeloovigen ; — in possessionem, het in het bezit stellen (door den
praetor); Missionnaire, m. (Fr.), Missionaris, m. (Lat.), zendeling, verkondiger
van het Evangelie aan de heidenen ; Missi
regii, mrv., zendelingen des konings,
zaakgelastigden ; Missive, yr., brief over
ambtsaangelegenheden, in Duitschland het
officieele schrijven, waarbij iemand die
tot afgevaardigde verkozen is, door het
ministerie tot het bijwonen der zittingen
van den landdag uitgenoodigd wordt.
Misskredit m. (D.), (Fr.) discredit, defaveur, (Eng.) discredit, disfavour, (Ital.)
dtscredito, disfavore, scredito, (Sp.), descredito, disfavor. Zie Discrediet.
Missullini, mrv. (Ital.). Kleine gerookte
visch in Lombardije.
Missura, yr. Laatste oliesel bij de Engelsche Catholieken.
Mistake, (Eng. ; spr. misteek). Zie Meprise en Error.
Mistato, m. Oliemaat op Creta.
Mister, m. (Eng.). Mijnheer, algemeene
betiteling voor mannelijke personen die
op geen hoogeren titel aanspraak hebben.
Mistra, m. (Ital.). Anijsbrandewijn.
Mistral, m.(Fr.). Eig. de wind die meester
of baas is ; de noordwestenwind in het
zuiden van Frankrijk die gewoonlijk zeer
hevig en koud is. Zie Maestrale.
Mistral (Frederic). Hoofd der hedendaagsche Provenraalsche dichters, geboren in 1830.
Mistress, y r. (Eng.; spr. : missis). Mevrouw ; meesteres, heerscheres; onderwijzeres ; bijzit (Zie Maitresse) ; geliefde.
Mistuur. Gevaarlijke wervelwind op
I Jsland.
Misura, y r. (Ital.). Korenmaat op Corfu
21,053 liter.
Misurella, yr. Oliemaat te Napels.
Misy, o. (Gr.). Vitrioolerts, goudgele
atramentsteen (z. a.)
Mita, y r. (Sp.). Heerendienst in de
Amerikaansche mijnen.
Mitaine, y r. (Fr.; spr.: mieteen). Want,
handschoen zonder vingers.
Mitella, y r. (Lat.). Armverband, draagband voor een gebroken arm.
rijp
Mitesceeren, (Lat.). Zacht zoet
worden ; tam worden.
Mithra of Mithras, m. (Gr.). Zonnegod,
god van het licht der oude Perzen. Zie
Mazdelsme.
Mithridates. Koning van Pontus (i32

—63 v. C.), bijgenaamd de Groote, onver-

Miva

zoenlijke vijand der Romeinen ; daar hij
bij de aanvaarding der regeering nog zeer
jong en aan de kuiperijen zijner hovelingen
ten prooi was, had hij, naar men zegt,
de vergiftige planten bestudeerd en zich
met de hevigste vergiften zoo gemeenzaam gemaakt dat hij de uitwerking daarvan niet meer te vreezen had ; zijn oorlogen met de Romeinen duurden bijna
zonder ophouden van 88 tot 63 v. C. ;
daar een opstand door zijn zoon Pharnaces bewerkt hem belet had te velde te
trekken, liet hij zich door een slaaf ombrengen ; likpot die uit verschillende geurige bestanddeelen, uit opium, enz. samengesteld is en als tegengif gebruikt werd
(zoo genoemd naar Mithridates); Mithridate (Fr.), titel van een treurspel van
Racine.
Mitigabel, (Lat.). Voor verzachting vatbaar ; Mitigant, verzachtend; Mitigantia,
mrv., redenen tot verzachting, verzachtende omstandigheden ; Mitigatie, yr.,
verzachting, vermindering eener straf
(mitigatio poenae); Mitigeeren, verzachten,
verminderen, matigen ; Mitigatief = Mitigant.
Mitis-groen, o. Weenergroen, vergif-

tige groene verf die uit arsenicum, kopergroen en wijnsteen bestaat.
Mitkal. Goudgewicht in Marokko.
Miton, m. (Fr.). Polsmof ; Mitonneeren,
langzaam boven een zacht vuurtje laten
koken, voorzichtig vuorbereiden, vertroetelen, verwennen.
Mitra, vr. (Gr.). Hoofddoek, tulband,
muts, mijter, hoofddeksel der Catholieke
bisschoppen ; kettermuts ; Mitraal, in den
vorm eener muts; Mitra Hippocratis, yr.,
muts van Hippocrates (heelkundig hoofdverband) ; Mitral-Valvel, y r. (D.), mutsvormige hartklep ; Mitriform = Mitraal.
Mitraillade, yr. (Fr ; spr : mietraaiiaad).
Schrootvuur, kartetsvuur ; Mitraille, yr.
(spr mietraaii); schroot ; Mitrailleeren,
met schroot beschieten; Mitrailleuse, yr.,
snelvuur-repetitiekanon dat gemakkelijk
te verplaatsen is en in de tusschenruimten
der infanterie opgesteld wordt.
Mits, m. Oostersche oliemaat.
Mitteeren, (Lat.). Zenden, sturen ; wegzenden, of danken ; Mittimus (Lat.), wij
zenden, bevel om gerechtelijke bescheiden
van het eene gerechtshof naar het andere
te sturen, beyel van inhechtenisneming
(zoo genoemd naar het woord waarmede
het -begint.)
Miur. Kat in Abessinie.
Miurisch, (Gr.). Met korten staart, van
achteren verminkt ; Miurisch vers, o.,
hexameter die met een jambus eindigt.
Miva, y r. Moes van zuurachtige vruch-
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ten met suiker en kruiderijen ; — cydoniorum, moes van kweeperen.
Mixaethrie, y r., Mixaethrion, o. (Gr.).
Afwisselend weder, Aprilweder.
Mixed pickles, mrv. (Eng.). Met azijn,
cayennepeper en andere kruiderijen ingemaakte groene vruchten en groenten.
Mixeolyse, vr. (Gr.). Vervaardiging
van gemengde verven door het vermengen van oplossingen waaruit die verven
door affiniteit (keurverwantschap) gepraecipiteerd worden.
Mixtion, (Fr.; spr.: miekstieon). Menging ; bijtmiddel bij vergulders; mengsel
van olie en kalk om graveerplaten te
bedekken ; Mixtum, o. (Lat.), mengsel ;
Mixtum compositum, mengsel van dingen die niet bij elkaar passen ; Mixtum
jus, rechtsregels die ten deele op de wet
ten deele op de gewoonte berusten;
Mixtuur, yr., de vermenging, mengsel,
in groote orgels een register van verscheidene kleine pijpen op een toets om
de andere stemmen doordringender te
maken.
Miya. Naam der Sjintotempels en van
het keizerlijk paleis in Japan; bijnaam
van Japaneesche prinsen.
Mizellen, mrv. (D.). Kleine moleculengroepen in eiwitstoffen.
Mjoelnir, m. Eig. verpletteraar; hamer
van Thor in de Scandinavische godenleer.
Mile =_- Mademoiselle.
mm. = Millimeter.
m. m. = Mutatis mutandis, (Lat.).

Met verandering van hetgeen veranderd
moet worden.
MM. = Messieurs. Mijne heeren.
M. M. (Lat.) = 2000.
m. m. pr. = manu mea propria, (Lat.).

Met mijn eigen hand.
Mn. = Mangaan.
Mna, y r. (Gr.). Zie Mine.
Mnema, o. (Gr.). Gedenkteeken, monument; grafmonument; Mnematomanie,

vr., overdreven zucht voor het oprichten
van monumenten ; Mnemeion, o., aandenken, grafmonument; Mnemocephalisch, wat het hoofd en het geheugen
versterkt ; Mnemoneutiek, Mnemoniek,
Mnemotechniek, y r., kunst van het geheugen te oefenen en te hulp te komen;
Mnemonicus, m., degene die een goed
geheugen heeft; Mnemoniden, de Muzen ; Mnemosyne, yr., godin van het
geheugen, moeder der negen Muzen,
asteroide; Mnemosynon, o., aandenken,
gedenkteeken.
Mniestra. Italiaansche soep.
Mnium. Soort bladmossen.
Mo. Verkorting van Missouri, staat
in Noord-Amerika; mengsel van tabak

• Modaal

en urao, dat de Indianen in Zuid-Amerika
kauwen.
Mo = Molybdeen.
Mo. Japansch klein gewicht voor edele

metalen = 3,757 milligram.
Moa, m. Uitgestorven reusachtige vogel
op Nieuw-Zeeland ; dit woord beteekent
haan in de taal der inboorlingen.
Moab. Zoon van Loth en stamvader
der Moabieten, volksstam die in Steenachtzg Arabic' woonde.
Moallaka, Moallakat, y r. (Arab.). Naam
van zeven gedichten uit den tijd van
Mohammed, die aan de Kaaba te Mekka
opgehangen waren.
Moawija, (610— 68o). Eerste kalief uit
het huis der Omajaden.
Mob, (Eng.). Volksoploop ; gepeupel,
grauw.
Mobasser, m. (Turksch). Christelijk
inspecteur over het heffen der belasting
van de Christenen in Egypte.
Mobed, m. Naam der priesters in den
laatsten tijd van den godsdienst van
Zarathustra.
Mobiel, (Lat.). Bewegelijk, beweegbaar ;
strijdvaardig; Mobile, hetgeen zich beweegt (Zie Perpetuum) ; Mobiele colonne, y r., troepenafdeeling die zich zeer
snel verplaatst, vliegend legertje; Mobilia,
mrv., roerend goed (Zie Meuble); Mobiliar, o. (D.), roerend goed, huisraad;
Mobiliarerbe, m., erfgenaam van het
roerend goed; Mobiliarsteuer, y r., belasting op roerende goederen, personeele
belasting ; Mobilisatie, y r., verklaring
dat onroerend goed als roerend moet
beschouwd worden ; het marschvaardig
maken van een Leger bij het begin van
een oorlog ; Mobiliseeren, roerend verklaren, marschvaardig maken ; Mobillseering = Mobilisatie; Mobiliteit, yr.,
beweeglijkheid, beweegbaarheid, verplaatsbaarheid, onbestendigheid; Moblot,
m. (Fr.; spr. : moobloo), soldaat der mobiele garde onder Napoleon III.
Mocade, y r. Pluisachtige stof van wol
en katoen.
Mecassins, mrv. Schoenen der Noordamerikaansche Indianen.
Mocca. Zie Mokka.
Moccoletti, mrv. Lichtjes op het carnaval te Rome; Moccoletto, m., zulk een
lichtje.
Mochlia, y r. (Gr.). Het in het lid brengen van verstuikte beenderen door middel van hefboomen en andere werktuigen.
Mock, (Eng.). Nagemaakt, onecht, valsch,
schijnbaar ; Mock-turtle, (Eng.), nagemaakte schildpadsoep.
Modaal. Door de omstandigheden bepaald ; Modale bijwoorden, mrv., bij-

Modanatura

704

woorden van wijze ; Modalis, m., in de
spraakleer de naamval die antwoordt op
de vraag hoe ? op welke *few ?; Modalisme, o., leer dat Vader, Zoon en Heilige
Geest slechts door de wijze der openbaring van elkander verschillen ; Modaliteit,
yr., wijze van zijn, eigenschap der stof
om in zekere gedaante voor te komen,
voorwaardelijkheid, in de wijsgeerige taal
van Kant de verhouding van het oordeel
tot den oordeelenden persoon (mogelijkheid, werkelijkheid, noodzakelijkheid.)
Modanatura, (Ital.). Verdeeling van
bouwwerken.
Mode, m. (Fr.). Vorm der uitdrukking
van een oordeel ; plaatsing der stellingen
in een sluitrede ; toonaard; majeur,
duurtoonaard ; — mineur, moltoonaard ;
wijze van een werkwoord.
Mode, vr. (Fr.). Heerschende smaak in
de kleederdracht, de levenswijze, de meubels, enz. ; Modeartikel, o., iets dat in de
mode is.
Modejaren, mrv. Bekeerde Mooren in
Spanje.
Model, o. (Fr.) Module, m. Voorbeeld,
patroon; persoon of ledepop die den
schilders en teekenaars tot voorbeeld
dient; Modelleeren, boetseeren, namaken
volgens een model, vormen, een gedaante
geven ; Modelleur, m., boetseerder, vervaardiger van beeldjes, gipswerker.
Moderaat, (Lat.). Gematigd; Moderabel,
gematigd, vatbaar voor matiging ; Moderados, mrv. (Sp.), partij der gematigden
in tegenoverstelling van Exaltados (z.a.)
Moderamen, o., leiding, bestuur (vooral
in vergaderingen van predikanten) ; — inculpatae tutelae, recht van zelfverdediging
of noodweer ; Moderantisme, o., geest
van gematigdheid in staatszaken, heerschappij van gematigde beginselen; Moderantist, m., remand van gematigde beginselen ; Moderata tutela, voorzichtige
zelfverdediging ; Moderateur, m. (Fr.),
bevrediger, bemiddelaar, iemand" die iets
regelt en buitensporigheden weet te beteugelen, toestel aan machines om de beweging er van te regelen ; Moderateurlamp, y r., lamp waarin het druppen van
de olie geregeld is ; Moderatio exlensarum, yr. (Lat.), vermindering der gerechtskosten; Moderatie, y r., gematigdheid, bezadigdheid, vermindering, verzachting ; Moderationis jus, o., bevoegdheid om de gerechtskosten te verminderen;
Moderatio poenae of poenarum, vermindering van straf ; Moderato, (Ital.),
matig, gematigd; Moderator, m., leider,
bestuurder voorzitter (vooral van vergaderingen van
an predikanten) ; Moderatum
spatium, o., matige ruimte van tijd in
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rechtszaken; Moderatus, m., gematigde;
Modereeren, matigen, intoomen, beperken, temperen, vertragen, verminderen,
verzachten.
Moderhinke, (D.). Klauwzeer der schapen.
Modern, (Fr.). Hedendaagsch, van den
laatsten tijd, niet-klassiek, het tegenovergesteld van orthodox ; Moderniseeren,
een hedendaagschen vorm of voorkomen
geven aan begrippen, aan den stijl, aan
de spelling, enz. ; Moderniseering, yr.,
verandering volgens de nieuwere opvatting of naar den laatsten smaak ; Modernisme, o., smaak voor het nieuwe, godsdienstige richting die den bijbel en de
belijdenis aan critiek onderwerpt; Modernist, m., voorstander eener nieuwe richting in den godsdienst, de kunst of- de
wetenschap, bewonderaar van het nieuwe.
Modest, (Lat.). Bescheiden, ingetogen,
eenvoudig, betamelijk, zedig ; Modestie,
vr., bescheidenheid, zedigheid.
Modica castigatio, y r. (Lat.). Matige
kastijding ; Modice, matig, spaarzaam;
Modiciteit, y r., geringheid.
Modificabel. Voor wijziging vatbaar,
veranderbaar ; Modificatie, vr., wijziging,
verandering ; Modificatief, dat een wijziging teweegbrengt; Modificeeren, wijzigen, nader bepalen.
Modillo, m. (Ital.). Korenmaat te Messina.
Modillon, m. (Fr.; spr. : modieljon). Neut,
versiersel in den vorm van de letter S.
Modimperator, Arbiter bibendi, m.
(Lat.). Opzichter over het drinken, degene
die bij de drinkgelagen der Romeinen
bepaalde hoeveel ieder drinken moest.
Modinha, vr. (Port.; spr.: modinja).
Een- of tweestemmig gezang.
Modiolus, m. (Lat.). Schedelboor (Zie
Trepaneerboor) naaf van een wiel.
Modisch. Naar de mode, naar den
laatsten smaak.
Modist, m. (Fr.). Voor de uitvinding
der boekdrukkunst een schoonschrijver ;
eertijds een werkman die modeartikelen
vervaardigdel; Modiste, y r., modemaakster (vooral in het hoedenvak).
Modius, m. (Lat.). Oud-Romeinsche korenmaat (9 Liter).
Modo, (Lat.). Nu, toen ter tijd (vooral
op schuldvorderingen) ; Modo meo, op
mijn manier, naar mijn welgevallen;
Modo minore, m. (Ital.), moltoonaard;
Modo ponente (Lat.), op stellende wijze;
Modo tollente, ontkennend.
Modoetia. Latijnsche naam der stad
Monza. •
Module, m. (Fr.). Onderste halve middellijn van de schacht eener zuil; maat, maat-
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staf ; middellijn eener medaille ; Modulamen, o. (Lat.), maat, melodie; Modulatie, y r., afwisseling ; overgang van den
eenen toonaard in den anderen; noten
waardoor die overgang plaats heeft;
stembuiging, het rijzen en dalen der
stem ; Moduleeren, nu eens met een
rijzende en dan weder met een dalende
stem voordragen of zingen, van den
eenen in den anderen toonaard overgaan.
Modum tenuere beati, (Lat.). De gelukkigen hebben maat gehouden, maat
houden brengt geluk aan; Modus, m.,
maat, wijze, vorm der werkwoorden (aantoonende, aanvoegende wigs, enz.), in
Engeland schadeloosstelling voor het afstand doen van tienden ; Modus acquirendi, wijze waarop sets verkregen wordt;
— contribuendi, wijze waarop bijgedragen
wordt ; — major, duurtoonaard ; — minor,
moltoonaard ; — procedendi, wijze waarop
te werk gegaan wordt, handelwijze ; —
vivendi, wijze waarop men met iemand
omgaat.
Moe d'or of moy d'or, (Port.). Samentrekking van Moeda de ouro, gouden
munt ; Braziliaansche gouden munt =
f 18.—.
Moekim, in. (Arab.). Afdeeling van
een district of sMi in Atjeh.
Moeris. Meer in het Egypte der oudheid dat diende om het overtollige water
van den Nijl gedurende de overstrooming
dier rivier op te vangen en te bewaren
en om in tijden van droogte in het gebrek aan water te voorzien ; het meer
Birket-el-Queroen is alles wat er van overgebleven is ; in het midden van het meer
Moeris waren twee pyramiden, op wier
top de kolossale standbeelden van koning
Amenemhat I en zijn gemalin stonden.
Moezjiek, m. Russische boer.
Mofette, yr. Zie Moufette.
Mogen de morue, mrv. (Fr.; spr : moozje
de moru). Ingewanden van kabeljauw die
als aas gebruikt worden.
Moggia, vr. (Ital.; spr : modsja). Vlaktemaat te Napels ; Moggio, m. (Ital. ; spr :
modsjo), korenmaat in Italie.
Mogigraphie, y r. (Gr.). Schrijfkramp ;
Mogilalle, vr., het moeilijke spreken, stamelen, stotteren ; Mogilalisch, stamelend,
stotterend ; Mogilalisme, o., het moeilijk
spreken ; Mogilalos, m., stotteraar, stamelaar.
Mogille, y r. = Mohille.
Mogol, m. Titel der Mongoolsche vorsten die van de 16e tot de 18e eeuw
in Hindostan regeerden.
Moguntiacum. Latijnsche naam der stad
Mainz.
Mohaboets, mrv. Bonte Indische katoeBAAL; Handboeb.
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nen stoffen ; Chineesche bonte zijden
stoffen.
Mohagrin, mrv. (Arab.). De gevluchten
(de aanhangers van Mohammed die zich
te Medina bij hem voegden).
Mohair, (Eng. ; spr. : mooheer). Stof die
geheel of gedeeltelijk uit angorawol vervaardigd is.
Mohamedaan, m. = Islamiet, Mohamedanisme. Zie Islamisme,
Moharrem, m. (Arab.). Eerste maand
van den Mohamedaanschen kalender.
Mohatra of Mohatrie pactum. Onwettig contract waarbij een woekeraar een
zaak zeer duur verkoopt en ze terstond
daarna tegen een veel lageren prijs terugkoopt, hetzij zelf hetzij door bemiddeling
van een tusschenpersoon, b.v. iemand heeft
moo gulden noodig, hij koopt nu van
een woekeraar voor 1500 gulden koopwaren om over een jaar te betalen, de
woekeraar koopt die waren terstond terug
tegen den prijs van moo gulden, die hij
contant betaalt.
Mohel, m. (Heb.). Degene die de besnijdenis verricht.
Moherem = Moharrem.
Mohicanen, mrv. Naam van een uit-

gestorven Indiaanschen volksstam in Connecticut, een der Vereenigde Staten van
Noord-Amerika ; De laatste der Mohicanen,
titel van een roman van Fenimore Cooper
(1826), deze uitdrukking wordt meestal
gebruikt voor het laatste geldstuk dat
men op zak heeft.
Mohille, y r. Een van de vele zeer oude
grafheuvels in de steppen tusschen de
Zwarte en Kaspische Zee.
Mohout, m. Cornac (z. a.) in Hindostan.
Moht-Tien. Munt in Achter-Indie.
Mohur, m. Perzische of Indische gouden
munt, te Bombay = 15 zilverropijen, te
Calcutta = 16 zilverropijen =f 16,2o a 18.
Moi (Fr. ; spr.: moa). Ik, mij.
Moinaille, y r. (Fr.; spr.: mooanaait)
Monnikengespuis; Moine, m. (spr.: moaan),
monnik, beddewarmer, wit gebleven plek
in drukwerk, drevel, sisser ; Moinerie, vr.
(spr. : moaanrie), monnikendom.
Moineau, m. (Fr. ; spr. : moanoo). Musch ;
klein vlak bastion dat bij een nog niet voltooid vestingwerk wordt opgeworpen om
dit tegen kleingeweervuur te verdedigen.
Moirae, mvr. (Gr.). De Schikgodinnen.
Moirage, m. (Fr. ; spr. : moaraazje).
Het gevlamd opwerken van stoffen en
metalen ; Moire, y r. (Fr. : moaar), gewaterde zijden stof ; Moire (spr. : moaree), gewaterd (van stoffen, linten en metalen) ;
Moire antique, y r., ouderwetsche gewaterde stof met uiteenloopende aderen
in den vorm van bliksemstralen ; Moire
45
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matallique, gevlamd of gemarmerd metaallak, atlasblik.
Mob, m. (Fr. ; spr. : moa). Maand;
maandgeld.
Moissonneuse, vr. (Fr. ; spr.: moassonneuz). Machine om te maaien, maaimachine.
Moltie, yr. (Fr.; spr. : moatiee), (Eng.
moiety), (D.) Halite, (Ital.) meta, (Sp.) mitad. Helft; A moitii (Fr.), (Eng.) half,
(D.) zur Illifte, (Ital.) a meta, (Sp.) por
mitad, ten halve, voor de helft.
Mojen, mrv. (Sp.). Slijkachtige en soms
ook brandbare uitwerpselen van vulkanen
in Amerika.
Mokassins = Mocassins.
Mokka. Stad in Arable aan de Roode
Zee ,- de naar die stad genoemde koffie ;
Mokkasteen = Dendrachaat.
Mokoko, m. Maki met een kronkelenden staart.
Mokuk. Vruchtenmaat in Syrie = 756
liters.
.
Mol. (Van het Latijn mollis, week, zacht).
Zachte toonaard ; — akkoord, o., drieklank in een moltoonaard ; Mollesceeren,
week of zacht worden ; Mollesse, yr.
(Fr.), weekheid, verwijfdheid, slapheid,
gebrek aan wilskracht ; Mollientia, mrv.
(Lat.), middelen om zacht of week te
maken ; Mollificatie, yr., weekmaking,
verzachting.; Mollificatief, verzachtend;
Mollimentum, o., middel om week te
maken of te verzachten ; Mollipedisch,
met slappe voeten ; Mollipennisch, met
slappe vederen ; Mollis, week, slap ; Mollitia of Mollities, weekheid, slapheid,
verwijfdheid; Molliuscum, o., sponsachtig
gezwel ; Moltoonladder, vr., toonladder
van een moltoonaard; Mol tonica, yr.,
grondtoon van een moltoonaard.
Mola, yr. (Lat.). Molensteen, molen ; —
carnea, vleeschklomp, maankalf ; — intestinorum, sponsachtige uitwas in het darmkanaal ; — salsa, gezouten meel, offermeel
waarmede de kop van een offerdier bestrooid werd.
Molares dentes, mrv. (Lat.). Kiezen,
maaltanden.
Molarissen, mrv. Amandelen uit Languedoc.
Molasse, yr. Ondergrond die uit met
zand en leem vermengden kalksteen bestaat en zeer onvruchtbaar is, en waarin de
wortels der planten niet kunnen binnendri;)gen ; in het Zwitsersche kanton Waadtland geeft men den naam molasse aan
fijnkorrelige witte of grijsachtig witte
zandsteen met leem en soms met ijzer
vermengd en die gemakkelijk verweert.
Molde, (D.). Oud woord voor stof, aarde ,
van daar Moldwerf === Maulwurf (mol),
Moldwurm (salamander).
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Moidgarn, o. Fijn Westfaalsch linnen
garen.
Mille, m. (Fr.). Havendam; golfbreker;
maankalf (levenlooze vleeschklomp).
Molecule, vr. (Fr.). Klompje, balletje ;
zeer klein deeltje ; Moleculair, wat de
moleculen betreft ; Moleculaire kracht,
yr., aantrekkingskracht en afstootende
kracht der moleculen.
Moles, vr. (Lat.). Last ; zwaarte ; groot
gebouw ; moeilijk en zwaar werk waarmede iemand belast is ; — Hadriani, het
graf van keizer Hadrianus, thans de
Engelenburg te Rome. Zie Hadrianus.
Moleskin, (Eng.). Eig. mollevel ; zeer
dichte katoenen stof, waarvan o. a, wasdoek gemaakt wordt.
Molest, (Lat.). Bezwaarlijk, lastig ; Molestie, yr., bezwaar, last; Molesteeren,
lastig vallen, hinderen, plagen, overlast
aandoen.
Moleta, vr. (Port.), Molette, y r. (Fr.).
Wrijfsteen voor drogerijen, spiegels, marmer, enz.; radje om versiersels op aardewerk te drukken ; drukschijf , rolletje ;
Portugeesche vischschuit ; Moletage m.
(Fr. : spr. moletaasje), bewerking met een
molette.
Molimina, mrv. (Lat.). Ongemakken die
pijn veroorzaken ; bloedaandrang; voorboden eener ziekte of van beterschap; —
abortiva, mrv., weeen die een miskraam
voorafgaan ; — haemorrhinia, voorteekens
van neusbloeding ; — haemorrhoidalia,
aambeienkoliek ; — menstrualia, koliek bij
maandelijksche zuivering.
Molinia caerulea. Soort van graminee.
Molinisme, o. Leer van den Spaanschen
Jezulet Molina (1535-1601), volgens welke
de goddelijke genade niet uit zich zelve
werkt maar van den wil des menschen
afhankelijk is ; deze leer werd door de
Catholieke kerk veroordeeld ; Molinist, m.,
aanhanger dezer leer.
Molinos (1627-1696). Spaansche geestelijke die in de gevangenis der inquisitie
te Rome gestorven is; Molinosisme, o.,
leer van Molinos volgens welke alle deugd
bestaat in de geheele vernietiging van den
wil en een volkomen overgave aan de
genade Gods ; deze leer is de kiem van
het quietisme (z. a.) en werd in 1687 door
de Catholieke kerk veroordeeld.
Molitor (177o-1849). Maarschalk van
Frankrijk ; in November 1813 ontruimde
hij Amsterdam.
Molla of Mollah, m. (Turksch). Heer,
bestuurder ; opperrechter en priester.
Mollusque, m. (Fr. ; spr.: molluusk).
Weekdier. Zie Malacoderma.
Molly, yr. (Eng.). Mietje, Maria.
Molo, m. (Ital.). Havendam, golfbreker;

Moloch

707

dikke ronde toren met een koepel er op.
Moloch, m. (Hebr.). Eig. koning; metalen
afgodsbeeld van den zonnegod bij de Ammonieten, Moabieten enz., waaraan inenschen,
vooral kinderen, geofferd werden.
Molochen, ( Joodsch). Het schijnbaar
verjongen van paarden door het bewerken
hunner tanden.
Molokanen, mrv. (Russisch). Sekte wier
aanhangers in de vasten alleen van melkspijzen leven en den doop en het avondmaal verwerpen.
Molops, m. (Gr.). Het loopen van bloed
onder de huid, bloedstriemen ; soort uit
de keverfamilie Pterostichus.
Molorchos, m. Iemand die Hercules
gastvrij orltving en bid Nemea wijngaarden
aanlegde.
Molossen. Volk in Epirus ; de rashonden van dit y olk waren zeer beroemd.
Molossus, m. (Gr.). Molossische hond
(Zie Molossen); versvoet van drie lange
lettergrepen — —; soort van Amerikaansche vledermuis met afhangende
onderlip en langen staart.
Molto, (Ital.). Veel, zeer ; — allegro, zeer
vlug of vroolijk; — andante, zeer langzaam.
Moltolina, y r. Schapenleder uit de
Levant.
Molton, o. Wollen stof.
Molybdeen, o. (Gr.). In 1782 door
Hielm ontdekt metaal dat de kleur van
dof zilver heeft, hamerbaar en bijna
onsmeltbaar is ; Molybdaat, o., molybdeenzuur; Molybdeniet, o., zwavelmolybdeen ; Molybdoled, o., soort van potlood ;
Molybdomantie, yr., waarzeggerij uit
gesmolten lood ; Molybdos, m. (Gr.), lood;
Molybdostoom, m., loodmond, iemand
die moeilijk spreekt.
Molynsis, yr. (Gr.). Bezoedeling, verontreiniging.
Moore, m. (Fr.). Klein kind; yr., meid,
minnares.
Moment, o. (Lat.). Eig. beweging; het
bepalende, beweegreden; gewicht, nadruk,
beteekenis ; hoofdpunt, hoofdzaak ; moment van een hefboom ; Moment, m.
(Fr.; spr. : moman), oogenblik ; — psychologique, oogenblik waarop een gewichtig besluit genomen moet worden ; Momentaan, kortstondig, vluchtig, dat een
oogenblik duurt ; Momenta causae, mrv.,
hoofdpunten eener zaak ; Moment-photographie, y r. (Zie Instantane), Momentulum, o., een zestiende rust in de muziek;
Momentum, o., een achtste rust in de
muziek.
Momerie, yr. (Fr.; spr.: moomrie). Vermomming , maskerade ; veinzerij , gemaaktheid ; MOmier, m. (spr.: moomjee),
huichelaar, veinzaard, scheldnaam vow-
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de leden der vrije Protestantsche gemeente
to Geneve.
Momisch. Spottend, berispend; Momus,
m. (Gr.), bensping, hoon, spot, god van
den spot.
Momordica. Balsemaugurk, plantensoort uit de familie der Cucurbitacein.
Momordicine, yr. = Elaterine, yr.
hoofdbestanddeel van Elaterium (z.a.).
Mon, o. Indisch gewicht = 12 kilo.
Mona, yr. (Lat.). Oude naam van het
eiland Anglesey.
Monacha, yr. (Gr.). Non; Monachisch,
monnikachtig ; Monachiseeren, als een
monnik leven; Monachisme, o., monnikenstand, monnikengeest ; Monachium, o.,
klooster ; Monachologie, vr., beschrijving
der monniken ; Monachomachie, yr.,
bestrijding van het monnikendom; Monamonnik.
chus,
Monaco. Klein vorstendom dat in het
Fransche departement der Zee-Alpen geenclaveerd is; hoofdplaats van dit vorstendom waar een druk bezochte speelbank
gevestigd is ; halve stuiver van slecht
gehalte; Avoir des monacos, duiten hebben,
rijk zijn ; de tegenwoordige vorst van
Monaco heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt door het onderzoeken van de gesteldheid der zee.
Monade, yr. (Gr.). Eenheid; enkelvoudig wezen ; volgens Leibniz zijn er vier
soorten van monaden : I° de elementen
der stof die geen denkvermogen bezitten,
2° de monaden der dieren die eenige onduidelijke denkbeelden hebben, 3° de monaden der geesten die denken kunnen,
4° God ; Monadisch, enkelvoudig, ondeelbaar ; Monadologie, yr., leer der monaden
volgens Leibniz.
Monadelphia, mrv. (Gr.). Eig. denbroederigen, planten wier meeldraden tot
een bundel vereenigd zijn ; Monadelphisch, eenbroederig.
Monandria, mrv. (Gr.). Planten die maar
een meeldraad hebben.
Monanthera, mrv. Planten wier meeldraad maar een stuifmeelkolfje heeft.
Monarch, m. (Gr.). Alleenheerscher ;
Monarchaal, wat de alleenheerschappij
betreft ; Monarchianen, mrv., sekte in de
eerste eeuwen van het Christendom die
de Drieeenheid verwierp ; Monarchic, yr.,
alleenheerschappij, eenhoofdige regeering,
staat die door een hoofd geregeerd wordt ;
Monarchiseeren, eenhoofdig maken, den
alleenheerscher spelen; Monarchisch, denhoofdig, de alleenheerschappij toegedaan ;
Monarchisme, o., stelsel der alleenheerm., voorstander der
schappij ; Monarchist, m.
eenhoofdige regeering ;
de eenhoofdige regeering voorstaande ;

Monas

708

Monarchomachen, mrv., tegenstanders
van de denhoofdige regeering, van de
onbeperkte alleenheerschappij.
Monas, yr. (Gr.) = Monade.
Monasterium, o. (Gr.-Lat.), (Fr.) momisfire, m. (Eng.) minster, (D.) Munster,
(Midden-Ned.) monster. Kerk die bij een
klooster behoort; klooster ; Monastisch,
wat het kloosterleven betreft.
Monatelli, mrv. (Ital.). Appelen uit
Trente en Roveredo (Tirol).
Monaulos, m. (Gr.). Fluit die maar een
toon Beef t.
Monaxonia, mrv. (Gr.). Lichamen met
eerie as.
Mon Bijou, m. (Fr. ; spr. : biezjoe). Mijn
kleinood (naam voor buitenplaatsen).
Moncahiard. Fijn halfzijden meestal
zwart weefsel.
Mon cher, (Fr.; spr.: sjeer). Mijn waarde.
Mondain, (Fr.; spr.: mondein).W ereldsch,
aan de dingen dezer wereld gehecht; als
znw. wereldling ; Mondaine, vr. (spr.
mondeen), wereldsche vrouw, vrouw die
het vermaak najaagt; Mondaniteit, yr.,
wereldschgezindheid, ijdelheid; Monde, m.,
wereld, wereldbol, aardrijk, wereldsche
dingen, omgang, verkeer, bezoek, menschen, gasten, bedienden, werkvolk, familie, groote menigte, wereldkennis. Zie
Beau Monde en Demi-monde.
Mond, m. (D.). Maan ; Mond-Phasen,
mrv., schijngestalten der maan.
Mondejaren, mrv. Mooren die na de
inneming van Granada in 1492 onder de
heerschappij van Spanje kwamen.
Monedula, yr. (Lat.). Kauw, kraai.
Monemerisch, (Gr.). Wat een dag duurt ;
wat in den dag geneest.
Monent, m. (Lat.). Vermaner, berisper.
Monenteron, o. (Gr.). Kronkeldarm.
Monepigraphisch, (Gr.). Wordt gezegd
van munten waarop alleen opschriften
staan.
Moneta, yr. (Lat.), (Fr.) monnaie, (Eng.)
coin, (D.) Miinze, (Ital.) moneta, (Sp.)
moneda. Munt; de manende, de herinnerende (bijnaam van Juno in wier tempel
te Rome de munt was) ; gebouw waarin
munt geslagen wordt; Monetaire, (Fr.),
wat de munten betreft. Zie Circulatie.
Money, (Eng. ; spr.: monnie), (Fr.)
argent, (D.) Geld, (Ital.) denaro, (Sp.)
dinero. Geld ; Money-broker, m. (Fr.)
courtier de change, (D.) Geldmiikler, (Ital.)
sensale di cambio, (Sp.) corredor de cambio, geldmakelaar ; Money-changer, m.
(spr.: sjeenzjur) (Zie Changeur) , Moneymaking (spr.: meekin), (Fr.) faire de
'argent, (D.) Geld machen, (Ital.)far denaro,
(Sp.) hacer dinero, geldmakerij ; Money-order, postaanwijzing; Money-rate, (spr.:

Monme

reef), (Fr.) taux de "argent, (D.) Geldkurs,
(Ital.) tasso del denaro, (Sp.) tipo del dinero,
koers van het geld.
MonfeIino, m. Italiaansche dans.
Mongo, m. Riviervaartuig der inboorlingen in Australia.
Mongolen, mrv. Volk in Midden-Azie
tusschen China en Siberia; onder Djengis.
Khan of Temoedsjin in het begin der
r3de eeuw veroverden zij China, Hindostan en Perzie ; zij drongen in Rusland,
Polen, Hongarije en Silezie door en richtten schrikbarende verwoestingen aan;
in het laatst der rode en het begin der
r5de eeuw deden zij nieuwe veroveringstochten onder Timoerlank (Tamerlan)
(1370-1405).
Mongopoes, mrv. Indische katoenen
stoffen van Madras.
Mongoz. Halfaap uit de familie der
Lemuren, (z. a.).
Monile, o. (Lat.). Halsband, halsketting ;
Moniliform, in den vorni van een parelsnoer.
Moniment. Zie Monument.
Monisme, m. (Gr.). Eenheidsleer, leer
van de eenheid van den geest en de stof ;
Monist, m., voorstander deer leer.
Monita, mrv. (Lat.). Herinneringen, aanmerkingen, berispingen, vertoogen ; Moniteur, m. (Fr.). waarschuwer, leider, voorwerker bij gymnastische oefeningen, leerling die bij het onderwijs behulpzaam is,
kweekeling; Moniteur universel, m., titel
der Fransche Staatscourant van i800— r869,
thans beet zij Journal Officiel; Moniteeren,
waarschuwen, herinneren, aanmanen ;
Monitie, yr., bisschoppelijke waarschuwing vOsirdat de kerkelijke ban uitgesproken wordt, openbaarmaking van een
vermaningsbrief, waarschuwing ; Monitor,
m. (mrv. Monitores), herinneraar, vermaner, aanvoerder, leerling die bij het
onderwijs behulpzaam is, gepantserd
oorlogsschip dat niet ver boven het water
uitsteekt en op welks dek een gevechtstoren staat ; Monitoriales (litterae),
mrv., aanmaningsbrief ; Monitorium, 0.,
tot de geloovigen gerichte aanmaningsbrief waarin zij op straffe van den kerkelijken ban aangemaand werden om getuigenis of te leggen in een strafzaak ;
Monitrice, yr., vrouwelijke leerling die
hulp verleent bij het onderwijs vooral op
Zondagscholen ; Monitum, o., waarschuwing, aanmerking, vertoog.
Monk, m. (Eng.). Monnik ; naam van
den Engelschen generaal (16o8-167o) die
Koning Karel II in 166o op den troon
herstelde en tot hertog van Albemarle
verheven werd.
Monme. Japansche rekenmunt - -=f o,18.
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Monmouth, (spr.: monmuth). Graafschap in het prinsdom Wales.
Monmouth (Hertog van) (1649-1685).
Onechte zoon van den Engelschen koning
Karel II; eenige weken nadat zijn oom
Jacobus II den Engelschen troon bestegen
had, landde hij met eenige Engelsche
uitgewekenen in het zuiden van Engeland
met het doel om zijn oom aftezetten; hij
vond een grooten aanhang onder degenen
die over de regeering van Jacobus II
ontevreden waren, maar zijne onbezonnenheid en oneenigheid onder zijn aanhangers
(hij had door het aannemen van den
koningstitel de republikeinen van zich
vervreemd) deden zijn plan mislukken;
nadat hij bij Sedgemoor was verslagen,
werd hij gevangen genomen en onthoofd.
Zie Marlborough.
Monnale, yr. (Fr.). Zie Moneta; Monnaie fiduciaire, papieren geld.
Mono. Grieksch voorvoegsel dat iin
beteekent.
Monobaphie, yr. (Gr.). Eenkleurigheid;
Monobrachie, yr., aangeboren eenarmigheid ; Monocarpisch, met gene vrucht ;
Monocaulisch, met ddn stengel ; Monocephalisch, eenhoofdig ; Monoceros, m.,
eenhoorn, narwal, walvischachtig dier dat
aan de bovenkaak een rechten langen
tand in den vorm van een hoorn heeft
die soms 15 A 16 voet lang is ; Monochord(ium), o., ddnsnarig muziekinstrument, toonmeter, instrument met een snaar
waarmede de hoogte en diepte der tonen
gemeten worden ; Monochroisch, eenkleurig ; MonochroTsme, o., eenkleurigheid ; Monochroma, o., schilderij waarop
maar gene kleur voorkomt ; Monocliromaten, mrv., degenen die geheel kleurenblind zijn ; Monochromata of Monochromen, mrv., dénkleurige schilderijen; Monochromatisch = Monochroisch ; Monocotyledonen, mrv., planten met ddn
zaadlob ; Monocotyledonisch, eënzaadlobbig ; Monocraat, m., alleenheerscher;
Monocratie, vr., alleenheerschappij, ddnhoofdige regeering ; Monocle, m. (Fr.),
lorgnet met ddn glas voor ddn oog; Monoculus, m. (Gr.-Lat.) (Zie Monophthalmos);
Monodactylisch, met een vinger of een
teen ; Monodelphysch, met gene baarmoeder, tegenovergestelde van Didelphysch (Zie Didelphys) ; Monodie, yr.,
het alleen zingen, ëënstemmig gezang,
eentonig lied, alleenspraak in treurspelen
(Zie Monoloog) ; Monodiplopie, yr., het
dubbelzien met ddn oog (Zie Diplopie) ;
Monodont, o., dëntand (Zie Monoceros);
Monodontisch, die maar ddn tand heeft,
déntandig ; Monodrama, o., tooneelstuk
waarin maar ddn persoon voorkomt ;

Monometallistisch
Monoecia, mrv., eenhulzige planten, planten met afzonderlijke mannelijke en vrouwelijke bloesems op eft stengel ; Monoecus, m., de alleenwonende (bijnaam van
Hercules) ; Monoeci portus, oude naam
voor Monaco (z. a.); Monogaam, m., man
die met gene vrouw getrouwd is; Monogamie, yr., ëënwijverij, het met slechts
gene vrouw gehuwd zijn (Zie Bigamie);
Monogamisch, ëënwijvig; Monogenesis,
vr., het alleen voortbrengen, zelfvoortbrenging ; Monogenisch, van een en hetzelfde geslacht; Monogonia, yr., geslachtlooze voortplanting ; Monogonist, m., degene die meent dat alle menschen van
ddn en hetzelfde menschenpaar afstammen ; Monogram, o., naamcijfer, door
elkander geslingerde naamletters ; Monographie, vr., verhandeling over een speciaal onderwerp ; Monographisch, wat
een studie over een onderwerp bevat ;
Monogynie, yr., dénwijvigheid ; Monogynisch, dënwijvig, eenstijlig ; Monohemera, mrv., ziekten die maar een dag
duren ; Monohydrisch, wat slechts ddn
deel waterstof bevat ; Monohylisch, uit
een en dezelfde stof gemaakt ; Monoideisme, o., toestand van den geest waarin
de gedachten op ddn punt of zaak gericht
zijn, b.v. suggestie en autosuggestie ;
Monolemmatisch, slechts uit een voorzin
bestaande ; Monolepidisch, met den
schub ; Monoliet, m., gedenkteeken dat
uit ddn enkelen steen bestaat, b.v. een
obelisk; Monolithisch, wat uit een enkelen
steen bestaat ; Monoloculair, wat slechts
ddn vakje heeft ; Monologisch, in den
vorm eener alleenspraak;Monologiseeren,
een alleenspraak houden of voordragen,
in zich zelven praten ; Monologist, m.,
degene die alleenspraken houdt ; Monoloog, m., alleenspraak ; Monomachie, vr.,
tweegevecht, duel; Monomaan, m., degene
die aan monomanie lijdt ; Monomanie, yr.,
toestand van den geest waarin de gedachten aanhoudend op dezelfde zaak of
hetzelfde onderwerp gericht zijn, begin
van krankzinnigheid, idee fixe ; Montime,
m. (Fr.), algebraische grootheid die slechts
uit den lid bestaat en tusschen wier deelen
dus noch noch — staat, b.v. abc,
studentenoptocht waarin de deelnemers
ddn voor ddn achter elkander loopen ;
Monomeric, yr., het bestaan uit ddn stuk;
Monomerisch, uit ddn stuk bestaand, eenvoudig, niet samengesteld ; Monometallisme, o., stelsel van een enkelen muntstandaard (goud of zilver), tegenovergestelde van Bimetallisme ; Monometallist, m., voorstander van den enkelen
muntstandaard, tegenovergestelde van
Bimetallist; Monometallistisch, wat den
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enkelen muntstandaard betreft ; Monometer, m., gedicht waarin maar een versmaat voorkomt ; Monometrisch, in een
en dezelfde versmaat ; Monomisch (Zie
Mononomisch) ; Monommatisch, eenoogig; Monomorphie, vr., eenvormigheid;
Mononomium (Zie Moniime) ; Mononomisch, uit slechts een lid bestaande ;
Mononycha, mrv., eenhoevige dieren ;
Monopagie, yr. (Zie Hemicrania) ; Monopathie, yr., ziekelijke toestand van een
enkel lichaamsdeel, beheersching der ziel
door een enkele aandoening, ongevoeligheid voor het lijden van anderen ; Monopegie, vr. = Monopagie ; Monoperianthae, mrv., bloemen met een enkelen
kelk ; Monopetalisch, met een bloemblad;
Monophaag, m., dier dat maar gene soort
voedsel gebruikt ; Monophagie, yr., het
alleen eten, ook = Monositie, yr., het
slechts eenmaal op een dag eten ; Monophoon, eenstemmig, eentonig ; Monophthalmisch, eenoogig ; Monophthalmos,
m. eenoogige ; Monophyllisch, met slechts
den blad; Monophyodont, m., dier dat
zijn tanden niet wisselt; Monophysieten,
m. (Zie Wetzer en Welte's Kirchenlexicon
oder Encyklopadie der Katholischen Theologie and ihrer lifilfswissenschaften, Band
VIII, p. 1781 v.), ketters, die in Christus
niet eene ware goddelijke en eene ware
menschelijke natuur wilden erkennen,
doch hem slechts gene natuur toeschreven;
stichter dezer secte was een monnik
EuOches, wiens leer de overwinning behaaldeop de synode te Ephesus in 449,
doch die de nederlaag leed op de synode
te Chalcedon in 451 ; het Monophysitisme
was hiermede echter niet uitgeroeid, doch
behield de overhand in Palestina, Syrie
en Eegypte ; tevergeefs trachtte keizer
Zeno Monophysieten en Orthodoxen tot
elkaar te brengen door het Henoticon.
(z. a); ook onder de M. zelven kwam het
tot scheuring ; een hunner hoofden Severus
verkondigde in 519 te Alexandrie de leer,
dat het lichaam van Christus voor de
opstanding vatbaar was voor ontbinding;
Julianus van Halicarnassus, die zich toenmaals ook te Alexandrie beyond, verkondigde daarentegen de leer, dat het
lichaam van Christus niet voor ontbinding
vatbaar was ; de aanhangers van Severus
werden Corrupticolae (z. a.) of Phthartolatren genoemd, die van Julianus Julianisten of Aphthardoketen ; nu nog
is het Monophysitisme de heerschende
godsdienst onder de Christenen in KleinAzie, Armenie, Egypte en Abessynie ;
Monopode, m. misgeboorte met een voet ;
Monopodie, yr., eenvoetigheid ; Monopodisch, eenvoetig; Monopolie, o. Mono-

Monotheistisch
polia, yr. (Gr.), (Fr.) monopole, (Eng.)

monopoly, (D.) Monopol, (Ital.) monopolio,
(Sp.) monopolio, alleenhandel, alleenverkoop, het door de regeering verleende
recht om met uitsluiting van alle andere
personen bepaalde voorwerpen te fabriceeren of daarin handel te drijven ;
Monopoliseeren, (Fr.) monopoliser, (Eng.)
to monopolize, (D.) sum Monopol machen,
(Ital.) monopolizzare (Sp.) monopolizar,
het opkoopen van den ganschen voorraad
eener koopwaar met het doel om dien
tegen hoogere prijzen te verkoopen (Zie
Ring, Syndicaat en Trust), het uitsluitend recht verleenen om iets te koopen en
te verkoopen; Monopolist, m. Fr.) monopoleur, (Eng.) monopolist, monopolizer, (D.)
Monopolist, (Ital.) monopolista, (Sp.) monopolista, alleenverkooper, bezitter van een
monopolie, opkooper (Zie Accapareur) ;
Monopolisateur, m., diegene die een
trust vormt; Monopolisatie, yr., vorming
van een trust tot alleenverkoop van een
handelsartikel; Monopolium, o. (Gr.), het
recht van alleenhandel; Monopsie, yr.,
eenoogigheid; Monoptera, mrv., denvleugeligen ; Monopterisch, eenvleugelig,
dënvinnig ; Monopteros, m., tempel die
slechts den zuilenrij heeft; Monoptoton,
o. woord dat in alle naamvallen denzelfden
vorm heeft; Monopus, m., misgeboorte
die maar den onderste extremiteit heeft;
Monopyrenisch, met een pit of kern;
Monorchis of Monorchiet, m., degene
die slechts een teelbal heeft ; Monorime,
(Gr.-Fr.), met een rijmwoord ; Monositie,
yr. = Monophagie; Monosophie, vr., het
zich verbeelden dat men de wijsheid in
pacht heeft ; Monosoof, m., degene die
zich verbeeldt dat hij de wijsheid in pacht
heeft ; Monostegia, mrv., infusiediertjes ;
Monospermisch, met een zaadje ; Monostichum of Monostichon, m., eenregelig
vers ; Monostichos, uit den regel of vers
bestaande ; Monostigmatie, yr., toestand
eener plant wierbloemen maar een stempel
hebben ; Monostisch, prismatische kristalvorm waarbij op den omtrek van elk
grondvlak zich een reeks vlakken bevinden die van het getal der zijvlakken
afwijken ; Monodistisch, wanneer zulk
een reeks verdubbeld wordt ; Monostrophisch, dat uit gene strophe bestaat ;
Monosyllabum, o. (mvr. Monosyllaba)
eenlettergrepig woord; Monosyllabisch,
denlettergrepig ; Monothalamia, mrv.,
rhizopoden (z. a.) met enkelvoudig omhulsel; Monothecisch , met een vakje;
Monothelsme, o., geloof aan een enkelen
God; Monotheist, m., degene die aan een
enkelen God gelooft; Monotheistisch,
aan een enkelen God geloovend; Mono-

Mon Plaisir

7"

theleet, m., aanhanger eener sekte die
in Christus maar een wil aannam ; Monotheletisme, o., leer dier sekte die op

grond van dien denen wil de Monophysieten (z. a) met de orthodoxe kerk
trachtte te hereenigen ; stichter dezer
sekte is Sergius, patriarch van Constantinopel (610-638): Monotome mineralia,
mrv., delfstoffen die slechts in g ene enkele
richting gespleten kunnen worden, Monotonic, y r., eentonigheid, saaiheid, Monotoon, eentonig, vervelend ; Monotrema,
enkelvoudige opening, dier waarin maar
g ene opening is voor drek, zaad en vrucht;
Monotremata, mrv., dieren die in riolen
leven; Monotropa, plantensoort uit de
familie der Pirolaceen; Monoxylon, m.
(Gr.), boot die uit een enkelen boomstam
gemaakt is, kano.
Mon Plaisir, (Fr.; spr.: pleezier). Mijn
genoegen of lust; Mon Repos, (spr.:repoo),
mijn rust (benamingen van buitenplaatsen).
Monroe (1759-1831). President der
Vereenigde Staten van Noord-Amerika
van 1817 tot 1825 ; toen in 1823 de Europeesche mogendheden er over dachten
om de van Spanje afgevallen Amerikaansche republieken weder onder het
Spaansche juk terug te brengen, legde
het congres (z.a.) van de Vereenigde
Staten, op raad van den grijzen Jefferson
en onder het presidentschap van Monroe,
de verklaring af, dat niet zou worden geduld dat een Europeesche mogendheid zich
in de binnenlandsche aangelegenheden van
een Amerikaanschen staat mengde ; deze
verklaring, waarop de buitenlandsche
staatkunde der Vereenigde Staten berust,
is bekend onder den naam van Monroeleer ; deze leer werd in 1865 tegen aartshertog Maximiliaan (z.a.) van Oostenrijk,
die met de hulp van Frankrijk tot keizer
van Mexico was benoemd, in toepassing
gebracht; de regeering der Vereenigde
Staten eischte dat keizer Napoleon III de
Fransche troepen uit Mexico zou terugtrekken, en verklaarde dat zij een monarchie, die niet op den volkswil berustte
maar door vreemdelingen met geweld
ingevoerd was, in Mexico niet zou dulden ;
het Fransche leger ontruimde in 1865
Mexico en Maximiliaan werd aan zijn lot
overgelaten.
Mons, m. (Lat.). Berg; (Fr.) Bergen in
Henegouwen.
Mons, m. (Fr.). Minachtende verkorting
van Monsieur.
Monseigneur, m. (Fr.; spr.: monseenjeur).
Titel van prinsen van den bloede, kardinalen, aartsbisschoppen en bisschoppen ;
breekijzer der inbrekers.
Monsieur, m. (Fr. ; spr. : meszeu). Mijn-

Mont

heer, heer ; titel van den oudsten broeder
des konings van Frankrijk; Monsieur de
Paris, de scherprechter te Parijs; Monsieur Veto, scheldnaam van den Franschen koning Lodewijk XVI.
Monsignore, m. (Ital.). Titel der hooge
geestelijken te Rome.
Monsoon, (Eng.; spr.: monsoen), (Fr.)
mousson, (D.) Monsun, (Ital.) monsone,
(Arab.) mawsim. Moesson, regelmatig afwisselende wind op den Indischen Oceaan, die van Januari tot Juli uit het
oosten en van Juli tot Januari uit het
westen waait (oost- en westmoesson).
Mons pietatis, m. (Lat.), (Fr.) mont
de piete, (Eng.) pawnbroker's shop, (a)
Leihhaus, (Ital.) monte di pieta, (Sp.) monte
de piedad. Eig. berg van vroomheid, bank
van leening, pandjeshuis.
Monster, o. (Lat. monstrum). Wangedrocht; --- concert, o., concert met een
buitengewoon sterke bezetting van alle
instrumenten ; — meeting, vr. (spr.:
mieting), zeer groote vergadering (Zie
Meeting); Monsterpetitie, y r., verzoekschrift dat door duizenden personen onderteekend is ; Monsterproces, o., proces
waarin een groot aantal beschuldigden en
getuigen voorkomen.
Monster, m. Zie Monasterium.
Monster, o. (Van het Lat. monstrare,
vertoonen, laten zien), (Fr.) échantillon,
(Eng.) sample, (D.) Muster, (Ital.) campione,
mostra, (Sp.) muestra. Monster, staal.
Monsterrol, vr. (Fr.) ?We d'equipage,
(Eng.) muster roll, (D.) Musterrolle, (Ital.)
ruolo dell' equipaggio, (Sp.) rol del equipaje. Lijst die de namen bevat der personen die de bemanning van een' schip
uitmak en.
Monstrans, vr. (Van het Lat. monstrare, vertoonen). Lijst van goud of
zilver waarin de hostie bevat is wanneer
zij aan de geloovigen wordt vertoond ;
Monstratie, vr. (Lat.), het toonen, het
aanwijzen ; Monstratief, wat het toonen
betreft ; Monstrator, m., toonder, (Fr.)
porteur, (Eng.) holder, (D.) Inhaber, (Ital.)
portatore, (Sp.) tenedor.
Monstre, m. (Fr.). Wangedrocht, ondier; afschuwelijk wezen ; Monstrueus,
monsterachtig, gedrochtelijk, reusachtig,
afschuwelijk ; Monstruositeit , yr., gedrochtelijkheid, afschuwelijkheid, monsterproduct.
Monsun, (D.). Zie Monsoon.
Mons Mantis, Mons martyrum. Zie
Montmartre.
Mons Veneris, m. (Lat.). Venusberg,

verhevenheid aan het onderlijf der vrouw
voor aan het schaambeen.
Mont, m. (Fr. ; spr. : mon). Berg ; in de
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chiromantie (z. a.) de kleine verhevenheid
die zich onder elken vinger bevindt; die
van den duim heet Mars-, die van den
wijsvinger Jupiter-, die van den middelvinger Saturnus-, die van den ringvinger
Venus-, die van de pink Mercuriusheuvel.
Montage, m. (Fr.; spr.: montaazje). Het
ineenzetten, inrichten, monteeren; het zetten van edelgesteenten ; het naar boven
brengen, opdragen, optrekken.
Montagne, yr. (Fr. ; spr. : montanje).
Berg; bergpartij, naam van een groep
leden der Nationale Conventie die in de
vergaderzaal op de hoogste banken zaten
en steeds voor de buitensporigste maatregelen stemden (Zie Jacobljn); Montagnard, m. (spr. : montanjaar), bergbewoner , hooglander,, lid der bergpartij;
Montagnes russes, eig. Russische Bergen, roetsjbaan; Montan, (D.), bergachtig,
wat een bergwerk betreft; Montanero, m.
(Sp.), bergbewoner; Montanesa, yr. (Sp.),
steenbok in de Pyreneeen ; Montanist, m.,
bergwerkkundige.
Montaigne (Michel de) (spr.: montane)
(1533-1592). Beroemd Fransch schrijver,
raadsheer in het parlement van Bordeaux
en in 1581 tot burgemeester dezer stad
verkozen ; zijn voornaamste werk is Essais
(proeven) getiteld, waarin hij het scepticisme aanbeveelt als middel om tot het
geluk te
zijn zinspreuk is : Que
sans-je ? (Wat
(W at weet ik ?).
Montalembert (18Io— 1870) (Graaf van)
Een der uitstekendste verdedigers van het
vrijzinnig Catholicisme.
Montanus. Bisschop van Pepuza in
de 2de eeuw n. C. ; de leer die hij verkondigde heet Montanisme; hij beweerde
de door Christus beloofde trooster te zijn,
verbood het aangaan van een tweede
huwelijk, stond toe dat de gehuwde vrouw
door haar man kon verstooten worden
en bepaalde dat er driemaal per jaar
telkens gedurende veertig dagen streng
gevast moest worden ; Montanist m.,
voorstander van het montanisme.
Montant, m. (Fr. ; spr. : montan), (Eng.)
amount, (D.) Betrag, (Ital.) importo, ammontare, (Sp.) importe, montante. Bedrag.
Montblanc, m. (Fr.; spr. : monblan).
Eig. witte berg, zoo genoemd omdat zijn
top die 4810 meter boven den zeespiegel
verheven is, steeds met sneeuw bedekt
is; hoogste berg in de Alpen in Savoye
bij Chamouny (Zie Mer de glace).
Mont de pieta. Zie Mons pitatis.
Monte, m. (Ital.). Berg; een op onroerend goed als onderpand uitgeleend kapitaal; Zuidamerikaansch hazardspel; Monte
della Vergine (spr.: verdzjiene), maagdenberg in Napels.

Montgolfier

Monte di pieta, (Ital.) , Monte de piedad (Sp.) Zie Mons pietatis.
Monteeren, (Fr.) monter, (Eng.) to rise,
(D.) steigen,(Ital.) aumentare, crescere, salire,
(Sp.) aumentar, saltar. Stijgen, naar boven
gaan in prijs; militairen van kleedingstukken voorzien ; bereden maken (cavalerie);
een huffs van meubels voorzien ; een schip
bemannen; een edelgesteente zetten; een
machine in .elkander zetten ; een geweer in
elkander zetten ; beklimmen, bestijgen ; bedragen ; besnaren ; Monteering, yr., het in
elkander zetten, militaire uniform; Monture, vr. (Fr.), rijdier ; Montuur, yr., alles
dat tot ineenzetting dient, metaal van een
ring of speld waarin een edelgesteente
gevat wordt.
Montefiascone, m. (Ital.). Eig. flesschenberg ; Italiaansche muskadelwijn. Zie Est,
est, est.
Montella. Lichte Andalusische witte

wijn.
Montenotte. Dorp in Italie bij Genua,
waar Bonaparte (in 1796) zijn eerste overwinning op de Oostenrijkers behaalde ;
toen hem later aangeboden werd om een
stamboom voor hem te maken, antwoordde
hij : Ma noblesse commence a Montenotte
(Mijn adeldom begint bij M.).
Montepulciano, m. (Ital.; spr.: poeldzjano). Roode Toscaansche wijn uit het
district Scarperia.
Montera, vr. (Sp.). Muts zooals die welke
jagers, stierenbevechters, enz. dragen.
Montereau. Stad aan de samenvloeiing
van de Seine en Yonne; op de brug over
de Yonne bij deze stad werd de hertog
van Bourgondie Jan zonder vrees in 1419
door Tanneguy Duchätel vermoord bij zijn
samenkomst met den lateren Franschen
koning Karel VII; Napoleon I behaalde
hier in 1814 een overwinning op de verbondene mogendheden.
Montero, (Sp.). Bergbewoner ; Montero
mayor, m., opperjagermeester; Monteros, mrv., bergbewoners, jagers, lijfwacht
van Philips II.
Montespan (Markiezinvan) (1641 — 1707).
Maitresse van Lodewijk XIV.
Monteur, m. (Fr.). Ineenzetter van
machines; zetter van edelgesteenten.
Montfaucon. Plaatsje dat vroeger buiten Parijs lag tusschen La Villette en de
Buttes Chaumont en waar een beruchte
galg stond.
Montfort (Simon de) (1150-1218). Aanvoerder van den kruistocht tegen de Albigenzen, (z. a.).
Montgolfier (Gebroeders). Joseph (174o-181o) en Etienne (1745-1799). Uitvinders
van den met verdunde lucht gevulden
luchtballon, die Montgolfiere genoemd
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werd; . deze luchtballon bestond uit een
papieren zak waaronder een vuurkomfoor
hing.
Montgomery (153o—I574). Kapitein der
Schotsche lijfwacht van den Franschen
koning Hendrik II; nadat hij dezen koning
in een steekspel doodelijk gewond had,
vluchtte hij naar Engeland, keerde later
naar Frankrijk terug om de Hugenoten
bij te staan, werd gevangen genomen en
onthoofd.
Monthly Review, (Eng.; spr.: munthli
rievieoe). Maandelijksch overzicht , tijdschrift dat elke maand uitkomt.
Montholon, (Graaf van) (1782-1853).
Fransch generaal die Napoleon I naar
Sint-Helena vergezelde.
Montichicours, m. (Fr.; spr.: montiesjiekoer). Halfzijden Indische stof.
Monticola, m. (Lat.). Bergbewoner ;
Montigenisch, op bergen geteeld.
Montist, m. (Van het Italiaansch monte
in de beteekenis van uitgeleend geld).
Iemand die op onroerende goederen geld
uitleent.
Montioie-Saint-Denis, (Fr. ; spr.: monzjooa sein denie). Wapenkreet der Franschen in de middeleeuwen ; titel van den
eersten wapenheraut aan het Fransche
hof ; Montjoie, naam van een heuvel bij
Parijs waar de heilige Dionysius den
marteldood onderging en die vreugdeheuvel
beteekent ; Saint Denis beteekent heilige
Dionysius, beschermheilige van Frankrijk;
dus beteekent Montjoie-Saint-Denis vreugdeheuvel van den heiligen Dionysius.
Montmartre. (Volgens sommigen van
het Latijn Mons Martis, berg van Mars,
volgens anderen van het Latijn Mons
martyrum, berg der martelaren). Het
tegenwoordige 18e arrondissement van
Parijs dat in het noorden dier stad ligt ;
de hoogten van M. bestrijken geheel Parijs;
van daar beschoot Hendrik IV in 1589 de
stad die in handen der Ligue (z. a.) was ;
daar had de laatste strijd in 1814 plaats
tusschen het Fransche leger en de verbondene mogendheden ; den 18 Maart 1871
maakten de Communards, na de generaals
Clement Thomas en Lecomte vermoord te
hebben, zich meester van de in M. aanwezige kanonnen ; men vindt er de basilica (z. a.) van het Heilig Hart, waarin
sedert 1891 godsdienstoefeningen gehouden worden maar die nog niet voltooid
is en waarin de zwaarste klok van Frankrijk hangt die 26215 kilos weegt en la
Savoyarde genoemd wordt, omdat zij door
bewoners van Savoye geschonken is ;
ook zijn er in M. vele kleine schouwburgen
en een kerkhof met grafmonumenten van
vele beroemde mannen.

Mora

Montmorency. Stadje in het dep.
Seine-et-Oise bekend door zijn groententeelt en kersenboomgaarden, een der Belief koosde wandelplaatsen der Parijzenaars wegens het prachtige bosch, dat
vooral uit kastanjeboomen bestaat en waarin de Ermitage ligt, welke Jean Jacques
Rousseau in 1756 en 1757 bewoonde ;
vroeger stond er het kasteel der familie
Montmorency die aan Frankrijk zes
connaables (z. a.), twaalf maarschalken,
vier admiralen en verscheidene kardinalen
heeft geschonken ; Hendrik II van M.
(1596-1632) nam deel aan een samenzwering tegen Richelieu en werd onthoofd;
in het stadje vindt men een museum dat
voorwerpen bevat die van Rousseau afkomstig zijn of betrekking op hem hebben.
Montona. Witte wijn op het eiland
Majorka.
Mont pagnote, m. (Fr. ; spr. : mon
panjot). Plaats van waar men zonder gevaar naar een gevecht kan kijken ; Mont
perdu, m., verloren berg (in de Pyreneeen).
Montpensier (Louise d' Orleans, herlogin van). Zie La grande Mademoiselle.
Montrachet, m. (Fr.; spr. : montrachee).
Een der beste witte Bourgognewijnen uit
den omtrek van Beaune (dep. ate d'or).
Monument, o. (Lat.). Gedenkteeken
vooral op een graf ; Monumentaal ,
grootsch, prachtig ; Monumentale kunst,
yr., bouw-, beeldhouw- en schilderkunst
voor zoover zij op monumenten betrekking hebben ; Monumenteeren, een gedenkteeken oprichten ter eere van iemand;
Monumentomanie, vr., dwaze zucht voor
het oprichten van gedenkteekens , Monumentum, o. = Monument.
Monza. Stad in het noorden van Italic

in wier hoofdkerk de ijzeren kroon der
koningen van Italic bewaard wordt.
Moore (Sir John) (spr. : moer). Engelsch
generaal die tegen de Franschen in Spanje
streed en sneuvelde (1761-18o9).
Moore (Thomas) (177o-1852). Engelsch
dichter bekend door zijn gedicht Paradise
(spr. : perredeiz) and Peri (spr. : pieres).
Moos, o. (Joodsell). Geld.
Moose deer, m. (Eng. ; spr. : moesdier).
Noordamerikaansche eland.
Moquable, (Fr. ; spr. : mokkable). Waardig om bespot te worden ; Moquerie, vr.
(spr.: mokrie), spotternij; Moqueur, m.
(spr. : mokkeur), spotter.
Moquette, yr. (Fr.; spr. : mokket). Lokvogel ; mokfluweel.
Mora, yr. (Gr.). Afdeeling der Spartaansche infanterie.
Mora, yr. (Lat.). Uitstel ; (in de rechtspraktijk) de wederrechtelijke toerekenbare
vertraging in de vervulling eener verbin-
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tenis, (Zie Asser en van Heusde, Ned.
Burg. Recht III, p. 128). Men onderscheidt
mora debitoris of solvendi, wanneer
die vertraging aan den kant van den
schuldenaar, mora creditoris of accipiendi, wanneer die vertraging aan den
kant van den schuldeischer plaats vindt.
Het belangrijkst van de twee is de mora
solvendi ; in het Romeinsche recht kon
de schuldenaar de schadelijke gevolgen
dier mora (o. a. het loopen van rente)
doen ophouden door betaling aan te bieden;
dit heette purgatio of emendatio morae.
Bij de mora accipiendi komt o. a. de
moeilijke vraag te pas in hoeverre de
schuldeischer moet medewerken om het
den schuldenaar mogelijk te maken aan
zijn verplichtingen te voldoen. Voorbeeld:
een architect verbindt zich een huffs te
bouwen op het terrein van een grondeigenaar en ten behoeve van dezen; de
grondeigenaar weigert nu de werklieden
van den architect op dit terrein toe te
laten. In mora stellen, in gebreke stellen,
aanmanen om aan een verplichting te
voldoen. Zie art. 1274 van het Burg. Wetb. :
„De schuldenaar wordt in gebreke gesteld,
hetzij door een bevel of andere soortgelijke acte, hetzij uit krachte der verbindtenis zelve, wanneer deze medebrengt, dat
de schuldenaar in gebreke zal zijn door
het enkel verloop van den bepaalden
termijn" (Zie Demeure) , tijdduur van het
uitspreken eener korte lettergreep.
Moraal , vr. (Lat. moralis doctrina).
Zedeleer, zedeles; les die uit een fabel
getrokken kan worden ; Moral, (Fr.), zedelijk; Moral, (Eng.; spr. : morrul) zedelijk,
als znw. zedeleer ; Moral insanity, yr.
(Eng. ; spr. : insennitie), zedelijke krankzinnigheid, overgeerfde zwakheid van den
wil; Moralisatie, y r., zedelijke verbetering;
Moraliseeren, zedenlessen geven, zedenpreken 'louden, zedelijk verbeteren; Moralist, m., zedenmeester, schrijver over de
zeden; Moraliteit, y r., zedelijkheid, zedelijke waarde, soort van tooneelspel in het
laatst der middeleeuwen (spel van sinne),
geliefkoosd tooneelspel der rederijkers ;
Moralisme. o., wijsgeerig stelsel dat zich
uitsluitend tot de zedenleer bepaalt.
Morabieten, mrv. Naam van een in
de iide en I2de eeuw in Spanje heerschenden Arabischen stam ; vrome kluizenaars in het noorden van Afrika.
Moram purgeeren, (Lat.). De schadelijke gevolgen der mora (z. a.) doen oplouden door aanbod van betaling.
Morando, (Ital.). Dralend, talmend.
Moraine, y r. Steenhoopen die de gletschers aan hunne randen en hun ondereind opwerpen.

Morbus

Moratorium, o. (Fr.) lettre de refill, sursis
concordataire, (Eng.) letter of respite, (D.)
Moratorium, Anstandsbrie I, (Ital.) moratoria, (Sp.) moratoria. Het in tijden van
crisis of bij tijdelijke staking van betaling
door de rechterlijke macht toegestane
uitstel van betaling. Zie Surseance.
Morat, (D. Murten). Stad in Zwitserland
in het kanton Freiburg, bekend door de
overwinning welke de Zwitsers in 1476
op Karel den Stoute, hertog van Bourgondie, behaalden.
Moravia, (Lat.). Moravia ; Moravische
broeders. Zie Hernhutters.
Morbide, (Fr.; spr. : morbied). Ziekelijk ;
murw, weekelijk (in de schilder- en beeldhouwkunst); Morbidesse, yr. (Fr.), Morbidezza, (Ital.), weekelijkheid, murwheid,
lenigheid in houding, gang en manieren
gepaard met een aanminnig€ weekelijkheid als die van een herstellenden zieke
(in deze laatste beteekenis wordt het
vooral van de Venetiaansche vrouwen
gezegd) ; Morbiditeit, y r., ziekelijkheid,
aantal ziektegevallen, ziektecijfer.
Morbilli, mrv. Mazelen ; — ignei, vurige
mazelen; — spurii, onechte mazelen; Morbilleus, mazelachtig.
Morbleu I (Fr.). Verbastering van par
la mort de Dieu, bij den dood Gods;
verduiveld !
Morbonia, y r. Godin der ziekten; Morbositeit, y r., ziekelijkheid.
Morbus, m. Ziekte ; — acutus, snel verloopende, acute ziekte (Zie Acuut); —
anglicus, Engelsche z. ; — arcuatus =
— regius ; — articularis, gewrichtsz.; —
attonitus, beroerte ; — biliosus, galz. ; —
bullosus, uitslag aan de blaas; — caducus,
vallende ziekte (Zie Epilepsie) ; — cardiacus, maagkramp ; — cholericus (Zie Cholera); — caeruleus, blauwzucht; — cirrhorum, Poolsche vlecht ; — cohcus, darmjicht, koliek ; — comitialis (Zie Epilepsie);
— coxarius en — coxendicus, heupjicht ;
— cucullus, het kuchen; — dissolutus, buikloop ; — Dithmarsicus, moeraskoorts ; —
frigidus, koude koorts; — gallicus, Fransche
ziekte; —. haemorrhoidalis, aambeienkoliek;
— herculeus, echte melaatschheid = Lepra
vera; — hispanicus, Spaansche ziekte,
syphilis = -- gall:* cus ; — hypochondriacus,
miltziekte ; — hystericus (Zie Hysteric) ;
— iliacus, darmjicht ; — illyricus, Illyrische
ziekte (bijzondere soort van venerische
ziekte) ; — indicus, Indische pokken ; —
infantilis, kinderziekte; -- ischiadicus =
— coxarius; — italicus, Italiaansche ziekte,
venerische ziekte ; — maculosus, vlekz.;
— major = Epilepsie, — marinas, zeez. ,
— mechanicus, ziekte die door een meestal
aangeboren misvorming ontstaat ; — mer-
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curialis (Zie Mercurlalisme); — tniliaris,
gierstz., uitslag in den vorm van gierstkorrels; — mucosus,slmziekte,— navigantium
= -- marinus; — nephriticus, nierziekte ; —
niger, zwarte ziekte (Zie Haematemesis);
— organicus, organische ziekte of gebrek;
— pallidus, bleekzucht ; — pedicularis,
luizenz. ; — pellagrosus = Pellagra, Milaneesche roos ; — pustulosus fennicus, soort
van pokken; — regius, koninklijke ziekte,
geelzucht (Zie Icterus); — russicus, griep ;
— saltatorius, danszucht ; — sarmaticus,
Poolsche ziekte, Poolsche vlecht; — scoticus,
Schotsche pokken; — scrofulosus, klierz. ;
— solstitialis, zonnesteek; — sonticus, bedenkelijke ziekte ; — spasmodicus, krampziekte; — tauricus, Krimsche ziekte,
kwaadaardige uitslag in Astrakan en
Cherson; — topicus, plaatselijke ziekte ; —
universalis, algemeene ziekte ; — venereas
= — hispanicus; — verminosus, wormz. ;
— vernaculus, ziekte die aan een plaats
of land eigen is ; — verrucosus, wrattenz. ;
— vesicularis , ziekte der blaas; —
virgineus, bleekzucht ; — vulgaris, algemeen heerschende ziekte.
Morceleeren, (Fr.). Verbrokkelen.
Morchella. Paddenstoel uit de orde der
Discomyceten.
Mordaciteit, vr.(Lat.). Het vermogen om
te bijten of te steken ; bijtende scherpte,
invretende kracht; Mordant, (Fr. ; spr. :
mordan) bijtend, invretend, wegknagend ;
Mordente, m. (Ital.), halve triller, bijtmiddel waarin stoffen voordat zij geverfd
worden gedompeld worden om de verf
te doen aanslaan, iets scherps, iets bijtends ;
Mordax, (Lat.), bijtend, bits.
Morderin, m. Aziatische cholera.
Mordio, o. Angstkreet.
Mordora, (Fr.). Bruinrood met een vergulden weerschijn, met de kleur van een
gouden tor.
Mordwinen. Volksstam die tot het
Finsche ras behoort.
More, (Lat.). Volgens het gebruik ; —
consueto, volgens de gewoonte.
Moreas, mrv. Half zijden of katoenen
stoffen die blinken.
Moreau, (1763-1813). Fransch generaal
die den 3 December i800 de Oostenrijkers bij Hohenlinden versloeg ; hij werd
in 1804 verbannen omdat hij deelgenomen
had aan de samenzwering van George
Cadoudal, die tegen Napoleon I gericht
was ; hij week naar de Vereenigde Staten
van Noord-Amerika uit ; na Napoleon's
terugtocht uit Rusland, keerde hij in 1813
naar Europa terug en bood den verbondenen mogendheden zijn diensten aan die
gretig aangenomen werden ; hij sneuvelde
in den slag bij Dresden (27 Augustus 1813).

Morgue

Moreel. Zedelijk, zedekundig.
Morel, vr. (Fr.). Geelroode kers.
Morelsjiki, mrv. Sekte der Raskolniks
(z. a.) die den zelfmoord door middel van
verbranding aanbeveelt.
More majorum, vr. (Lat.). Op de wijze
der voorvaderen, volgens oud gebruik.
Morendo, (Ital.). Wegstervend , verdwijnend. ,
Morena, (Hebr.). Onze leeraar, titel van
dengene die de bevoegdheid heeft verkregen om tot rabbijn benoemd te worden;
diploma waaruit deze bevoegdheid blijkt.
Mores, mrv. (Lat.). Zeden ; iemand
mores leeren, iemand zeggen hoe hij zich
gedragen moet, iemand een berisping toedienen.
Moresca, yr. (Ital.). Zie Moresque.
Moresken = Arabesken.
More sollto, (Lat.). Op de gewone of
gebruikelijke wijze.
Moresque, yr. (Fr.; spr. : moresk).
Moorendans.
Moretum, o. (Lat.). Soort soep bij de
Romeinen, nl. een koude schotel bestaande
uit knoflook, wijnruit, olie, azijn en dergelijken.
Morfil, m. (Fr. ; spr. : morfiel). Ruw
ivoor ; braam aan messen en andere snijwerktuigen.
Morflat, m. (Fr. ; spr. : morfla). Ziekte
der zijdewormen.
Morgagni, (± 1771). Italiaansch ontleedkundige ; Morgagnisch vocht, o., water
tusschen de kristallens van het oog en
haar omhulsel; Morgagnische holte, yr.,
schuitvormige groef in de urineleiding.
Morgana. Zie Fata Morgana; zuster
van Arius en leerling van Merlin, tooveres
in middeleeuwsche ridderromans.
Morganatica, yr. (Verbasterd uit het
Oudduitsch morgangepa). Morgengave ;
Morganatisch huwelljk, Matrimonium
ad morganaticam contractum, ad morgengabicam of ad legem Salicam, huwelijk waarbij de vrouw zonder plechtigheid
alleen de morgengave kreeg. Zie Mate.
monium.
Morgengabskinder, mrv. (D.). Kinderen
uit een huwelijk met de linkerhand.
Morgue, yr. (Fr. ; spr. : morg he). Trotsche terughoudendheid, laatdunkendheid.
Morgue, yr. (Fr.). Gebouw te Parijs
aan den oever der Seine bij het HatedDieu, waar de lijken, die uit de Seine
opgehaald zijn en die der personen welke
op den openbaren weg verongelukt zijn,
tentoongesteld worden om ze te doen herkennen ; kamer in een gevangenis waarin
de gevangenen voorloopig geplaatst worden om aan de gevangenbewaarders de
gelegenheid te geven ze goed op te nemen.
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Moria, vr. (Gr.). Dwaasheid, domheid,
onnoozelheid.
Moribundus, m. (Lat.). De stervende,
zieltogende.
Moriciet, o. (Van het Latijn morus,
vr. moerbezienboom). Versteend moerbeziehout.
Morigeratie, yr. (Lat.). Gehoorzaamheid,
gewilligheid; Morigereeren, gehoorzaam
zijn.
Morin, m. (Fr. ; spr. : morein). Witte
wijn uit den omtrek van Saumur.
Morinda. Plantensoort uit de familie
der Rubiaceen.
Moringa. De eenige plantensoort die de
familie der Moringaceen uitmaakt.
Morion, m. (Fr.). Lichte helm ; vroegere
militaire straf die bestond in het toedienen
van slagen met de hellebaard; soort van
onyx (doorschijnend en schitterend roodachtig zwart edelgesteente) ; mannelijk
teellid.
Moriones, mrv. (Lat.). Dwergen, narren
die rijke Romeinen voor hun genoegen
hielden.
Morioplastiek, yr. Herstelling van verminkte lichaamsdeelen door middel van
gedeelten van andere lichaamsdeelen.
Moriscos, mrv. (Sp.). Afstammelingen
der Mooren in Spanie die in 1568 tegen
koning Filips II opstonden en in 1570 door
Don Juan van Oostenrijk weder ten onder
gebracht werden ; in 1609 beval Filips III
dat zij Spanje moesten verlaten; ten getale
van ongeveer 800000 vestigden zij zich op
de noordkust van Afrika, waar zij door
zeerooverij den Spanjaarden veel schade
deden.
Morisque. Rekenmunt te Algiers.
Morituri te salutant. Zie Ave, Caesar.
Moritz, m. (11). Maurits.
Morlachen, mrv. Slavische bewoners
van de oostkust der Adriatische Zee.
Morlaix. Stad in het Fransche dep.
Fsnisterre ; Morlaise, yr. (spr. : morleez),
linnen dat in die stad gefabriceerd wordt.
Mormo, yr. (Gr.). Vrouwelijk spook
waarmede bij de Grieken der oudheid
de kinderen bang gemaakt werden.
Mormonen, mrv. Heiligen van den
jongsten dag, naam eener half Joodsche
half Christelijke sekte die in 1827 door
Joseph Smith gesticht is ; zij predikt de
veelwijverij en het geloof aan het duizendjarig rijk ; zij ontleent haar naam aan den
profeet Mormon, die omstreeks 420 n. C.
geleefd en een bijbel geschreven zou
hebben ; een in 1887 door het congres
der Vereenigde Staten van NoordAmerika gemaakte wet verbiedt hun de
veelwijverij; Mormonisme, o., leer der
Mormonen.

Morphine
Mormorando, mormorevole en mormorosa, (Ital.). Mompelend.
Mormyrus, m. Soort van snoek ;
Nijlsnoek.
—oxyrhncus,
Morne, (Fr.). Doodsch, droefgeestig,
somber ; dof ; betrokken.
Morne, m. (Fr.). Heuvel of berg op de
Antillen en in andere Fransche kolonien.
Morne, yr. (Fr.). Ring die in steekspelen aan de punt van de lans gestoken
werd om verwondingen te voorkomen ;
Montgomery (z. a.) veroorzaakte den
dood van Hendrik II door dat deze ring
van zijn lans afsprong.
Mornel, m. (Lat. morinellus, (D.) Morinell-Regenpfeifer (Eng.) dotterel). Soort
van pluvier, vogel met lange naakte pooten ; naar men zegt, is hij een domme
vogel die de handelingen van den vogelaar
nabootst en daarom ook potsenmaker of
hansworst genoemd wordt.
Mornen, mrv. Op Haiti de onbegaanbare bergkloven waarin de weggeloopen
negerslaven een schuilplaats zochten.
Morning, (Eng. ; spr. : moaning). De
morgen ; — Chronicle, morgenkroniek,
naam eener Engelsche krant in 1770 opgericht ; — dress, morgengewaad ; — Herald, morgenheraut (krant) ; — News,
morgennieuws (krant) ; — Post, (spr. :
poost), morgenpost.
Morny (Hertog van) (1811-1865). Fransch
staatsman die medewerkte aan den staatsgreep van 2 December 1851 en later
voorzitter van het Wetgevend Lichaam
(Corps ligislatif) werd.
Moro, m. (Ital.) Moerbezie.
Morocomium en Morodochium, o. (Gr.).
Krankzinnigengesticht, gekkenhuis.
Moromoro, o. (Sp.). Bonte lama.
Morosis, yr. (Gr.). Stompheid, domheid,
ongevoeligheid.
Morositeit, yr. (Lat.). Gemelijkheid,
kregelheid, knorrigheid ; Morosophie, vr.
(Lat.-Gr.), soort van sambere krankzinnigheid • Morosophos, m. (Gr.), wijze gek
zooals vroeger de hofnarren.
Morosus debitor, m. (Lat.). Schuldenaar die langzaam in het betalen is.
Morphaea, Morphea, yr. (Gr.). Vlek op
de huid vooral bij melaatschheid. = Alphus.
Morphasmus, m. (Gr.). Het maken van
gebaren ; dans met gebaren.
Morphe, yr. (Gr.). Gedaante, vorm.
Morpheus, m. (Gr.). God der droomen,
zoon van den slaap ; in de armen van M.
liggen, slapen.
Morphine, yr. of Morphium, o. Alcalolde die in 1817 in opium ontdekt is en
die ais slaapmiddel en tot verdooving en
het stillen van pijn gebruikt wordt; Mor-
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phium aceticum, azijnzure morphine ;
Morphium sulphuricum, zwavelzure mor-

phine.

Morpho, Grieksch voorvoegsel dat vorm,
gedaante beteekent; Morphogenie, vr.
Gr.), geschiedenis van de ontwikkeling
der vormen ; Morphographie, yr., beschrijving der vormen ; Morphologie, yr.,
kennis der vormen, leer van de vormveranderingen der organische lichamen en
van de woorden eener taal; Morphologisch, wat de vormverandering betreft ;
Morphometrie, y r. het meten van den
vorm ; Morphonomie, yr., leer van de
wetten der vorming ; Morphosis, vr.,
vorming; Morphotomie, y r., ontleding der
vormen, algemeene anatomie.
Morpion, m. (Fr.). Eig. bijtende luis ;
platluis die zich aan de behaarde deelen
van het lichaam en vooral aan de schaamdeelen hecht ; scheldnaam voor lastige
kleine jongens.
Morrisdance, (Eng.; spr. : dens). Moorsche dans.
Mors apparens, (Lat.). Schijndood ; —
civilis, burgerlijke dood.
Morse, (1791-1872).Amerikaansche
schilder en natuurkundige die de electrische telegraaf uitvond.
Mors spuria = Mors apparens.
Morsus, m. (Lat.). Beet ; — stomach:,

maagpijn.

Mort, m. (Fr.; spr. : mor). Doode ; in
het kaartspel de blinde.
Mort, y r. (Fr.). De dood.
Morta. Zie Morbus bullosus of Morbus vesicularis.
Mortadellen, mrv. Dikke Italiaansche

worsten die bij de drinkers zeer in trek
4n, omdat zij den lust tot drinken aanwakkeren.
Mortagne, (spr.: mortanje). Stadje in
het dep. der Orne, bekend door zijn
linnen en paarden.
Mortain, m. Wol van geringe qualiteit.
Mortaise, y r. (Fr.; spr.: morteez). Inkerving of opening in een stuk hout
waarin een ander stuk hout sluit ; opening
in de schootplaat van een slot waarin de
schoot sluit; plankje met gaatjes.
Mortalls, (Lat.). Sterfelijk ; doodelijk ;
Mortaliteit, y r., sterfelijkheid, sterfte.
Mortara. In 1852 een Joodsche knaap
te Rome die aan zijn familie ontrukt
werd, omdat hij als klein kind gedurende
een ziekte van de verpleegster den nooddoop ontvangen had en dus tot de Christelijke kerk behoorde.
Mortara. Stadje in Lombardije waar
tie Oostenrijkers in 1849 de Piemonteezen
versloegen.
Mortarium, o. Mortier, vijzel.

Mortier

Mort-chien, m. (Fr.; spr.: morsjieain).
Hondendood, tijloos die zoo genoemd wordt,
omdat de bol dezer plant, naar men zegt,
de honden doet sterven.
Morte - pace, y r. (Fr.; spr.: morteftee).
Onder de Fransche monarchie een soldaat
die geen dienst deed en toch soldij trok ;
degene in wiens levensonderhoud voorzien wordt zonder dat hij tot het verrichten van diensten verplicht is ; het
mrv. mortes-paies duidt diegenen aan die
hun belasting niet kunnen betalen.
Morte saison, y r. (Fr.; spr. : morteseezon), (Eng.) dead season, (D.) stille
Jahreszeit, (Ital.) stagione morta, (Sp.)
estaciôn muerta. Tijd van het jaar waarin
weinig of geen zaken gedaan worden,
komkommertijd.
Mortgage, (Eng. ; spr. : morghidzje),
(Fr.) hypothéque, (D.) Hypothek, unbeweg&hes Pfand , (Ital.) ipoteca , (Sp.) hipoteca.
Zie Hypotheek.
Mortier (1768-1835). Hertog van
Treviso, maarschalk van Frankrijk ; den
II November 1805 onderscheidde hij zich
in het moorddadig gevecht bij Dirnstein;
terwijl het Fransche leger ten zuiden van
den Donau op Weenen aantrok,gaf
Napoleon last dat de Fransche divisien
Dupont en Gazan en de Bataafsche
divisie Dumonceau vereenigd onder het
opperbevel van maarschalk Mortier op den
linkeroever van den Donau zouden overgaan ; het verband tusschen de troepen
op de beide oevers der rivier moest
onderhouden worden door een groot
aantal vaartuigen, waarmede in een uur
tijds i0000 man overgezet konden worden;
Mortier was in den morgen van den
II November met de divisie Gazan door
Dirnstein getrokken en was met de
Russen onder Koetoesof in gevecht geraakt • tegen den avond ontdekte Mortier
dat hij door de Russen omsingeld was;
een geheele nederlaag schten onvermijdelijk ; de dappere maarschalk gaf
zijn soldaten een voorbeeld van moed;
toen hem geraden werd om met een
schuit die toevallig aanwezig was naar
den rechteroever van den Donau terug
te keeren, antwoordde hij dat hij met
zijn soldaten zou sneuvelen of door de
Russen been breken ; een poging daartoe
had een moorddadig gevecht met de
bajonet ten gevolge ; ondertusschen waren
Dupont en Dumonceau met versnelden
marsch te hulp gekomen en wierpen zij
de Russen terug • maarschalk Mortier
verdedigde Paris in Maart 1814 en
kwam in 1835 om door de ontploffing
der helsche machine van den samenzweerder Fieschi.

Mortler
Mortier, m. (Fr.; spr. : mortiee). Vijzel;
mortier, bomketel; vijzelvormig hoofddeksel der voorzitters van de Fransche
parlementen.
Mortificatie, y r. (Fr.). Het laten besterven van vleesch ; bet beteugelen der
begeerten of des vleesches door strenge
kastijding; vernedering, beschaming; Mon.
tificeeren, laten besterven, vernietigen,
ongeldig verklaren, begeerten bedwingen,
vernederen, beschamen, kastijden.
Mortis causa, (Lat.). Uithoofde van
overlijden. Zie Donatio mortis causa.
Mortodes, mrv. (Fr.). Valsche parelen
ten behoeve van den handel met de
negers aan den Senegal.
Mortuale, o. (Lat., mrv. Mortualia).
Lijkzang ; Mortuarium, o. = Manus
mortua, doode hand, onvervreemdbare
eigendom ; recht van den landheer om
bij den dood van een zijner onderhoorigen
zich sommige voorwerpen uit diens
nalatenschap toe te eigenen; Mortuary,
(Eng.; spr.: mortjoeeerte), gebruikelijke
gift aan den predikant van een kerspel
bij het overlijden van een zijner parochianen, begraafplaats ; Mortuus, m. (Lat.),
doode, overledene. Zie De Mortuis.
Morue, vr. (Fr.). Kabeljauw ; Morue
seche (spr.: seesje), stokvisch ; Foie (spr. :
foa) de morue, levertraan.
Morum, o. (Lat.). Moerbezie ; moerbeziegezwel (moedervlek).
Morus of More (Thomas). Grootkanselier
van Engeland onder Hendrik VIII, schrijver
van Utopia, in 1535 onthoofd, omdat hij
de geestelijke macht van den koning niet
wilde erkennen en aan een samenzwering
deel genomen had (148o-1535).
Morve, y r. (Fr.). Snot; droes (paardenziekte) ; het slap worden en rotten van
planten; Morveux, snotterig ; als znw.
snotneus; Qui se sent morveux se mouche,
wien de schoen past die trekke hem aan.
Mos, m. (Lat.) (mrv. Mores). Gebruik,
levenswijze.
Moscado, m. (It.). Siciliaansche wijn ;
Moscadello of Moscatello, m. muskaatwij n.
Moschata, mrv. Dingen die met muskus
toebereid zijn.
Moschee, y r. (Arab.). Zie Moskee.
Moscheikoene, m. (Turksch). Afgodendienaar,,heiden.
Moschel Moscheln. Zie Mauschel.
Moscholatrie, y r. (Gr.), aanbidding van
bet gouden kalf ; Moschos, m. (Gr.), jong
dier, vooral een kalf.
Moschus, m. (Gr.). Muskus ; — artificialis, kunstmatige muskus.
Moscovade, y r. (Fr.) moscouade, (Ital.)
moscovata. Ruwe suiker.
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Motto
Moses = Mozes.
Moskee, y r. Godshuis of bedehuis der

Mohamedanen.
Moskovische appel, m. Siberische
appel ; Moscovisch damast, o. zijden
stof uit China ; Moskovische thee, yr.,
karavanenthee.
Moslem, m. (Arab., mrv. Moslem's).
Eig. rechtgeloovige ; Mohamedaan, muzelman.
Mosquitero, m. (Sp.). Zie Moustiquaire;
Mosquitos, mrv. Zie Moustique.
Mosso, (Ital.). Met een eenigszins vluggere beweging.
Mosstypie, yr. Wijze van etsen zoo
genoemd naar den uitvinder John C. Moss.
Mostwage, vr. (D.). Areometer tot bepaling van het specifiek gewicht van most.
Mot, m. (Fr. ; spr. : moo). Woord ;
geestig gezegde ; Mot d'ordre, m., wachtwoord, parool ; Mot A mot, woord voor
woord (vertaling).
Motacilla, y r. (Lat.). Kwikstaart (vogel).
Motatie, y r. (Lat.). Beweging.
Motet, m. (Fr. ; spr. : motee). Muziekstuk, met Latijnschen tekst dat bestemd
is om in de kerk gezongen te worden,
maar dat niet tot den eigenlijken kerkedienst behoort.
Moteur, m. (Fr.). Beweger, bewerker,
aanlegger; drijfkracht ; machine die kracht
omzet ; Moteur a gaz, gasmotor; Motie,
vr., voorstel tot sluiting der beraadslaging
of tot het goed- of afkeuren van een
handeling der regeering ; Motief, o., beweegreden, drijfveer, melodisch gronddenkbeeld in een muziekstuk, gegeven
onderwerp dat uitgewerkt moet worden;
Motiliteit, y r., vermogen om zich te bewegen ; Motionnaire, m. (Fr.), degene
die een mode voorstelt ; Motiuncula, yr.
(Lat.), kleine beweging, lichte aanval van
koorts ; Motiveeren, met redenen omkleeden ; Motiveering, y r., uiteenzetting der
beweegredenen van een voorstel, een
vonnis enz.; Moto, m. (Ital.), beweging ;
Moto precedente = Medesimo tempo ;
Motor, m. (Lat.), beweger; Motorrijtuig,

o., rijtuig dat de beweegkracht in zich
zelf heeft ; Motrice, vrouwelijke vorm
van moteur; Force motrice, y r., beweegkracht; Motorius nervus, bewegingszenuw.
Moton, o. (Gr.). Pluksel ; Motosis, yr.
(Gr.), het opleggen van pluksel.
Motrix vis, y r. (Lat.). Beweegkracht.
Motte, y r. (Fr. ; spr. : mot). Heuveltje,
vluchtheuvel, terp ; aardkluit ; klomp aarde
aan de wortels eener plant ; Motte de
beurre, kluit boter.
Motto, o. (Ital.). Opschrift boven een
hoofdstuk datgewoonlijk bestaat uit een
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aanhaling uit de werken van andere
schrijvers ; zinspreuk.
Motu proprio, (Lat.). Uit eigen beweging of aandrift ; Motupropio, o., aanduiding van een onbetwistbare pauselijke
beslissmg of verordening ; Motus, m.
(Lat.), beweging, opstand; Motus convulsivi, mrv., krampachtige trekkingen, stuipen (Zie Convulsie) ; Motus peristalticus, kronkelende beweging der darmen.
Mouchard, m. (Fr. ; spr. : moesjaar).
Verklikker; stille politie-agent; Mouchardeeren, verklikken, bespionneeren.
Mouche, vr. (Fr. ; spr. : moesj). Vlieg ;
havenbootje ; stoombootje voor het vervoeren van passagiers op de Seine te
Parijs; . schoonheidspleistertje, moesje (om
de blankheid der hued te doen uitkomen);
middelpunt eener schietschijf ; leeren
knopje aan een floret of schermdegen ;
stippeltje of moesje op stoffen ; Mouches
volantes, mrv., vliegende vliegen, d. i.
vlekken of blinkende punten, die men
meent te zien (ziekelijke aandoening van
het gezichtsorgaan) ; Fine mouche, yr.,
slimme vrouw ; Moucheteeren, bespikkelen, besprenkelen, van een leeren knop
voorzien, met draden van verschillende
kleur vastmaken (strengen zijde).
Mouchette, yr. (Fr. ; spr. : moesjet).
Kranslijst, druiplijst ; kraalschaaf, holle
blokschaaf.
Mouchettes, mrv. (Fr.; spr.: moesjet).
Snuiter voor kaarsen.
Moucheture, yr. (Fr.; spr. : moesjetuur).
Spikkel, vlek.
Mouchoir, m. (Fr.; spr.: moesjoar). Zakdoek , halsdoek.
Moufette, yr. (Fr. ; spr. : moefet). Schadelijk gas; opstijging van koolzuur ; giftige damp.
Mouflon, m. (Fr.; spr.: moeflon). Herkauwend viervoetig dier, wild schaap, dat
in Tatarije, Griekenland, Cyprus, Sardinie
en Corsica gevonden wordt.
Mougri, m. Zwarte Javaansche ramenas.
Mouillage, m. (Fr.; spr.: moeijaazfe).
Het nat maken, weeken, bevochtigen, aanlengen ; bet ankeren, ankerplaats, ankergrond ; Mouillebouche, yr. (spr. : moeiiboesj), zeer sappige peer ; Mouilleeren,
bevochtigen, nat maken, doorweeken,
bespoelen, ten anker komen, ll als ii uitspreken.
Moujik = Moezjiek.
Moulage, m. (Fr. ; spr. : moelaazje). Het
vormen, het gieten ; Moule, m. (spr. : mod),
vorm, model; Mouleur, m. (spr. : moeleur),
vormer, gieter; Mouleeren, vormen, gieten, modeleeren.
Moule, yr. (Fr.; spr.: moel). Mossel.

Moustique

Moulin, m. (Fr.; spr.: moelein) Molen;
Moulin a paroles, klappermolen, iemand
wiens mond niet stil staat; Moulinage, m.
(spr.: moelienaazje), het tweernen van zijde;
Moulinet, m. (spr. : moelinee), molentje,
draaiboom, kruisrad of tourniquet op paden, snel ronddraaiende beweging bij het
dansen en schermen, het afweren der
stooten of houwen die verscheidene
tegenstanders tegelijk trachten toe te
brengen; Moulineeren, polijsten van marmer, doorknagen van hout door wormen,
ronddraaien van een degen of stok, tweernen van zijde.
Moulure, vr. (Fr.; spr.: moeluur). Lijstwerk.
Mount, (Eng.). Berg; Mountain-dew,
(spr. : mountendioe), bergdauw, sterke
jenever.
Mounted rifle, (Eng.; spr. : mountiar res.ful). Bereden scherpschutter.
Mourachet, m. (Fr. ; spr. : moerasjee).
Witte Bourgognewijn.
Mousme, v. (Fr. ; spr. : moesmee). Japansch meisje dat in de theehuizen de
klanten bedient.
Mousquet, m. (Fr. ; spr. : moeskee).
Musket, vuurroer ; Mousquetade , yr.
(spr. : moesketaad), musketschot, musketvuur ; Mousquetaire, m. (spr.: moesketeer), musketier ; Mousquetaires du roi,
(spr. : roa), bereden lijfwacht der Fransche
koningen; Mousqueterie, vr. (spr.: moesketrie), musketvuur, geweervuur ; Mousqueton, m. (spr. : moesketon), ruiterkarabijn.
Mousquets, mrv. (Fr. ; spr. : moeskee).
Wollen tapijten met bonte teekeningen
uit Klein-Azie.
Moussache, yr. (Fr. ; spr. moessasj).
In de lucht gedroogd zetmeel van den
manicowortel.
Mousse, m. (Fr. ; spr. : moes). Scheepsj ongen.
Mousse, vr. (Fr. ; spr.: moes). Mos
(plant) ; schuim op wijn, bier en zeepsop ; Mousseeren, schuimen ; Mousseux,
(spr. : moesseu), schuimend.
Mousseline, vr. (Fr.). Soort van neteldoek, zoo genoemd naar de stad Mosoel
aan den Tigris.
Mousseron, m. (Fr. ; spr. : moesron).
Zwam die in mos groeit.
Mousson. Zie Monsoon.
Moustache, yr. (Fr. ; spr. : moestasj).
Knevel, snor ; Moustachu, (spr.: moestasju), met zware snorren.
Moustille, vr. (Fr.; spr.: moestieii).
Geringe ontwikkeling van koolzuur die
bij sommige wijnen in het eerste jaar
voorkomt.
Moustique, m. (Fr. ; spr. : moestiek).

Mouta

720

Muskiet; Moustiqualre, m. (spr. : moestiekeer), muskietennet, klamboe.
Mouta, vr. Indische floretzijde.
Moutard, m. (Fr. ; spr. : moetaar).
Dreumes, kleuter.
Moutarde, yr. (Fr. ; spr. : moeteerd).
Mosterd ; Moutarde aprés diner = Post
festum, mosterd na den maaltijd ; La
moutarde lui monte au nez, de mosterd
vliegt hem in den neus, d.i. hij begint
boos te worden ; Moutardier, m., mosterdpot, mosterdfabrikant, mosterdverkooper ;
Il se crost k premier moutardier du Pape,
hij verbeeldt zich de eerste mosterdjongen
te zijn, d.i. hij gooit zich
van den ,
zelven net weg, hij beeldt zich zeer
veel in.
Mouton, m. (Fr. ; spr. : moeton). Schaap,
hamel ; heiblok ; gevangene die een
anderen gevangene uithoort ; Revenons a
nos moutons, laat ons tot onze schapen
terugkeeren (deze uitdrukking is ontleend
aan de vijftiende-eeuwsche klucht van
advocaat Pathelin (z.a.) en wordt gebezigd in den zin van : laat ons tot ons
onderwerp terugkeeren), de lakenkooper
Guillaume heeft een herder in zijn dienst
die Agnelet heet ; deze herder heeft
eenige schapen gestolen en is daarom
door Guillaume aangeklaagd ; op de
terechtzitting legt Guillaume getuigenis af
over den door Agnelet gepleegden diefstal,
maar herkent tegelijk in den advocaat van
den beschuldigde den pArsoon die hem
voor eenige ellen laken heeft opgelicht ;
op het zien van den oplichter wordt Guillaume woedend en in zijn opgewondenheid
verwart hij de beschuldiging van Agnelet
met de oplichterij van advocaat Pathelin,
de rechter die alleen kennis draagt van
de tegen .Agneletingebrachte beschuldiging
en die met de door Pathelin gepleegde
oplichterij niet bekend is, begrijpt niets
van hetgeen Guillaume vertelt en tracht
den lakenkooper er toe te brengen om bij
de beschuldiging tegen Agnelet te blijven
en niet verder af te dwalen ; daarom zegt
hij herhaaldelijk : revenons a nos moutons,
laat ons tot onze schapen (nl. de door
Agnelet ontvreemde schapen) terugkeeren.
Mouvance, vr. (Fr.; spr. : moevans).
Leenplichtigheid ; afhankelijkheid van een
ander leen.
Mouvement, m. (Fr. ; spr.: moeveman).
Beweging ; verkeer van treinen, stoombooten en andere middelen van vervoer ;
aandoening, opwelling, sensatie; gisting ;
overplaatsing van ambtenaren ; werk in
een borloge of uurwerk ; Mouvementa,
vol afwisseling, druk, woelig.
Movens, o. (Lat.). Middel om iets in
beweging te brengen, hulpmiddel; Moven-

Muabiliteit

tia, mrv., roerende goederen ; Moveeren,

bewegen, aandrijven, aanzetten, leenroerig
zijn ; Movimento, m. (Ital.), beweging,
tijdmaat.
Mow, o. Chineesche lengtemaat.
Moxa, vr. (Port.; spr.: mocha). Kegelvormige of cylindervormige prop wol die
op de huid verbrand wordt; Moxibustie, vr., het aanwenden van zulk een prop.
Moya, y r. (Sp. ; spr. : moja). Slijk, brijachtige massa die door slijkvulkanen uitgeworpen wordt.
Moyen, m. (Fr.; spr. : moajain). Middel,
hulp, weg om tot iets te geraken ; als bvnw.
gemiddeld, het midden houdend ; Moyens,
mrv., middelen , vermogens ; Moyen age,
m. (spr.: aazje), middeleeuwen; Moyenne,
y r., gemiddelde, gemiddeld cijfer.
Moyo, m. (Sp.). Koren- en vochtmaat
te Madrid en Corunna.
Mozalek, o. Ingelegd werk ; allegaartj e.
Mozaisch. Wat Mozes betreft; Mozaisme, o., leer van Mozes.
Mozarabes, mrv. (Sp.). Eig. onechte
Arabieren, Christenen die onder de Mooren
woonden of met Mooren getrouwd waren.
Mozart, (1756-1794 Beroemd Duitsch
componist, geb. te Salzburg ; hij comp();
neerde verscheidene opera's, o. a. Don
Juan, de Tooverfluit, enz.
Mozetta, y r. (Ital.). Eig. kleed zonder
mouwen ; purperen kraag der pausen en
bis sch opp en.
M. P. = Member of Parliament (Eng.;
spr. : paalement), lid van het Engelsche
parlement ; = Massa pillularum (z. a.).
mp. = manipulus (z. a.) = mezzo
piano, tamelijk zacht.
mpp. = of m. pr. = manu propria (z.a.);
m. pr. = mensis praeteriti, van de vorige
maand.
M. R. = Manu regis (Lat.). Van de
hand des konings.
Mr. = Magister ; = Master; = Monsieur.
Mrs. = Messieurs ; = Mistress.
Ms. = Miss.
Ms., Mst. of Msct. = Manuscript(um).
M. S. = Mano sinistra.
M. S. C. = Mandatum sine clausula,
(Lat.). Bevel of gebod zonder voorbe-

houd, zonder beperking.
Msgr. = Monseigneur of Monsignore.
MSS. = Manuscripta , mrv. (Lat.).

Handschriften.
MSS. = Misses (Eng.) mrv. Juffrouwen.
Muabein Mussjiri, m. Maarschalk van

het paleis van den sultan van Turkije.
Muabiliteit, vr. (Fr.). Veranderlijkheid,
onbestendigheid; Muabie , veranderlijk ,
onbestendig.

Muavin
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Muavin, m. (Turksch). Adjunct van
den bestuurder eener stad of .dorp; plaatsvervanger van een gouverneur.
Muazil, m. (Turksch). Eerste ambtenaar
onder een pacha.
Mubasjir, m. (Turksch). Gevolmachtigde
der Turksche regeering.
Mucago, yr. (Lat.). Slijmvloed ; slijmachtig geneesmiddel.
Mucamied = C6 114 06 NH,.
Mucedo, yr. (Lat.). Schimmel; Mucesceeren, schimmelen, schimmelig worden.
Muchtar, m, (Arab.). Bestuurder eener
plaats, dorpsschout in Turkije.
Mucilage, m. (Fr. ; spr. : muussilaazje).
Slijmige ' zelfstandigheid ; gomoplossing;
Mucilagineux, slijmerig, uit een gomoplossing bestaande; Mucilago,' yr. (Lat.),
= Mucago ; Mucilago gummi arabici,
gomslijm.
Mucker, m. (D.). Veinzaard, huichelaar,
scheldnaam voor schijnvromen, vooral als
zij verdacht worden van het plegen van
ontucht.
Mucor, m. (Lat.). Slijm; Schimmel;
Mucosae bursae of capsulae, mrv.,
slijmzakken ; Mucosae glandulae, mrv.,
slijmklieren ; Mucosae lacunae, mrv.,
slijmholten ; Mucasae membranae, mrv.,
slijmvliezen ; Mucosa ligamenta, mrv.,
slijmbanden aan de gewrichten der hand en
der knie; Muculent, slijmig; Muculentie,
yr., slijmerigheid; Mucus, m., slijm.
Muderis, m. (Arab.). Voorlezer ; leeraar
in den godsdienst of in de rechten, titel
van Mohamedaansche hoogleeraren.
Mudir, m. (Turksch). Bevelhebber over
een stad of een district, gouverneur.
Mueda, yr. Portugeesche munt = f 12,25.
Muezzin, m. (Arab.). Uitroeper, die van
de minarets der moskeeen de uren van
het gebed aankondigt en de geloovigen
tot het gebed oproept, ook Muedzin,
Mueddin, Muesdin en Muezin genoemd.
Mufettisj, m. Turksche ambtenaar die
te beslissen heeft over geschillen die
vrome stichtingen betreffen.
Muffel, yr. (D.). Uit vuurvaste leem
bestaande met de ronding naar boven
gekeerde en aan beide kanten gesloten
halve cylinder om daarin een voorwerp
(meestal geschilderd porcelein) te gloeien,
zoo dat dit voorwerp ten alien tijde kan
worden waargenomen.
Muffetten, mrv. Behaarde zwarte
vellen van het stinkdier.
Muffrika, (D.). Scheldnaam voor het
moerassige gedeelte van Hannover;
Muffrikaner, mrv., bewoners dier streek.
Mufti, m. (Arab.). Rechtspreker, opperhoofd der Turksche geestelijkheid en der
Ulemas, paus der Turken.
BALE, Handboek.

Mulomedicina
Muga, yr. Zijdeworm in Assam.
Mugil, m. (Lat.). Harder (visch); Mugiloidel, mrv., snort van zeevisschen waarvan
de harder het type is.
Muhalibi, m. Rijstebrij die te Constantinopel zeer in trek is.
Muharram. Zie Moharrem.
Muhl, m. (Fr. ; spr. : muuie). Okshoofd,
vat; --:-- de vin de Paris, Parijsch okshoofd -=-= 270 liter ; — de ble de Paris,
Parijsche korenmaat = 18 hectoliter.
Mula, yr. (Lat.). Muilezelin.
Mulagis, m. Uitgekozen ruiter in Turkije.
Mulasim, m. Eig. de aanhangende ;
luitenant in het Turksche leger ; degene
die naar een rechterlijke betrekking dingt;
assistent.
Mulat, m. (Fr.) mulei tre, (Sp.) mulato.(V an
het Latijn mulus, muildier). Half-neger,
kind van een blanke en een negerin.
Mulciber, m. (Lat.). Vleier, liefkoozer ;
degene die het metaal week of zacht
maakt (bijnaam van Vulcanus).
Mulcta, yr. (Lat.). Geldboete ; — poenitentiae, (Fr.) dicta, (.Eng.) forfeit, (Ital.)
disdetta, (Sp.) rescisián, rouwkoop, rouwgeld ; — stuprorum, straf wegens ontucht;
Mulctatie, yr., beboeting; Mulcteeren,
beboeten ; Mulctuarisch, uit een geldboete bestaande.
Mulei, m. (Arab.). Koning, heerscher.
Mule-jenny,' (Eng.; spr. : mioeldzjenni).
Machine voor het spinnen van katoen.
Mulct, m. (Fr. ; spr. : mulee). Muilezel,
viervoetig dier, dat verwekt wordt door
de paring van een hengst en een ezelin
of van een ezel en een merrie ; harder
(visch). Zie Mugil.
Mule-twist, m. (Eng.; spr.: mioel).
Machinegaren van katoen.
Mulgedium, o. Zwitsersche latuw.
Mulgeeren, (Lat.). Melken.
Muliebria, mrv. (Lat.). Dingen welke
op de vrouwen betrekking hebben ; maandelijksche zuivering ; Muliebriteit, yr.,
vrouwelijkheid ; Muller, yr., vrouw ; Muller taceat in ecclesia, laat de vrouw
in de kerk zwijgen, d. i. de vrouw moet
zich niet met de openbare zaak bemoeien.
Mulinaro, m. (Ital.). Molenaar.
Mulk, o. Privaateigendom, dat aan belasting onderhevig is.
Mull. Dun en zacht soort van mousseline.
Mullah, m. Armenische priester.
Mullus, m. (Lat.). Zeebarbeel, — barbatus, rozeroode barbeel in de Middellandsche Zee ; — surmuletus, gestreepte
zeebarbeel die bij de Romeinen peperduur was wegens zijn smakelijkheid en
het prachtig kleurenspel zijner schubben
bij zijn sterven.
Mulomedicina, yr. Veeartsenijkunde.
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Mulsum
Mulsum, o. (Lat.). Met honing vermengde wijn.
Multa, mrv. (Lat.). Velerlei; Multangulair, veelhoekig; Multa nocent, te
veel is schadelijk.
Multeka, vr. Geschreven godsdienstig
en burgerlijk wetboek in Turkije.
Multi. Latijnsch voorvoegsel dat van
multus gemaakt is en veel beteekent.
Multicapsulair. Met veel zaadhuizen;
— caulis, met veel stengels; — cellulair,
met veel cellen ; — ceps, veelhoofdig ;
veelkleurig ; — florisch, veelbloemig—colr, ;
— form, veelvormig, met veel gestalten;
— generisch, veelsoortig; — lateraal,
vedzijdig; — loculair, veelvakkig, met
veel zaadhuisjes ; — nomisch, veeldeelig ;
-- oculair, veeloogig ; -- parisch, veel
jongen tegelijk ter wereld brengend; —
plex, menigvuldig (Zie Practica); -- plex
apparaat, 0., telegraaftoestel waarmede
Tangs een draad verscheidene telegrammen tegelijk overgeseind kunnen worden;
Multiplicandus, m. (Lat.), vermenigvuldigtal; Multiplicatie, yr., vermenigvuldiging; Multiplicatie- of Repetitiecirkel,
m., sterrenkundig instrument dat tot bepaling der hoogte van sterren dient ;
Multiplicatief, vermenigvuldigend ; Multiplicator, m., vermenigvuldiger; Multipliceeren, vermenigvuldigen ; Multipliciteit, yr., veelvuldigheid; Multiplum,
o., veelvoud van een getal; Multipolair,
dat verscheidene polen heeft; — potent,
veelvermogend; — radiaat, met vele
stralen ; — ramisch, met vele takken;
— seculair, , verscheidene eeuwen oud;
— tubulair, met vele vlampijpen ; Multitude, vr. (Fr.), menigte, volkshoop ; Multivagant, veel rondzwervend; Multivalvea, mrv., mosselen met verscheidene
schelpen ; Multum, o., veel; Multum in
parvo, veel in een klein bestek ; Multum
non multa, veel maar niet velerlei.
Mulus, m. (Lat.). Muilezel; in de taal
der Duitsche studenten degene die wel
het gymnasium heeft afgeloopen maar
nog geen student is.
Mumme, yr. (D.). Zeer krachtig in
Brunswijk gebrouwd bier, zoo genoemd
naar dengene die het het eerst gefabriceerd heeft; masker.
Mummie, yr. (Fr.) momie, (Eng.)
mummy, D. Mumie, (Ital.) mummia. Op
de wijze der oude Egyptenaren uitgedroogd en gebalsemd lijk ; dor ; uitgedroogd en verschrompeld mensch; Minerale mummie, kostbare Perzische wonderbalsem ; Mummificatie, yr., mummievorming ; Mummificeeren, tot een mummie maken ; Mummisatie, yr., uitdroging
en balseming van lijken.
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Mummius. Romeinsch consul en veldheer die Griekenland in 146 v. C. ten
onder bracht ; nadat hij Corinthe had
ingenomen, liet hij een groote menigte
voorwerpen van kunst, wier waarde hij
niet kende, naar Rome overbrengen,
terwijl hij degenen die met het vervoer
dezer kunstschatten belast waren, dreigde
dat zij die op hun kosten zouden moeten
teruggeven, indien zij beschadigd werden
of verloren' gingen.
•
Mumps, (Eng.). Kwade luim, stil ongenOegen ; niet etterende ontsteking en
zwelling der oorspeekselklier (cynanche
parotidaea).
Miinchhausen (Baron von). Gefingeerd
persoon, die zijn reisavonturen verhaalt
en daarbij de grofste onwaarheden opdischt om zich zelven in de hoogte te
steken; snoever, opsnijder ; Miinchhausiade, yr., tastbaar leugenachtig en
blufferig reisverhaal.
Mundaan, (Lat.). Wereldsch; Mundanisme, o., wereldschgezindheid; Mundaniteit, yr., wereldlijkheid.
Mundaat, o. District dat ontheven is
van de jurisdictie waaronder het eigenlijk
behoort.
Mundatie, yr. (Lat.). Reiniging, zuivering ; Mundator, m., zuiveraar, veger
r
(onder de novitii in kloosters) -; Mundato isch, zuiverend, reinigend; Mundicina,
Mundificantia of Mundificativa, mrv.,
en,
zuiverende geneesmiddelen; Mundeer
reinigen,
in het net schrijven.
. zuiveren,(Van
het Oudduitsch
Mundium, o
munt,. hand, bescherming). Voogdijschap,
recht en plicht van den man om zijn
vrouw, van den vader om zijn kinderen,
van den heer om zijn lijfeigenen te beschermen en voor hen in rechten op te
treden.
Mundivagant. De wereld doorzwalkend.
Mundum, o. (Lat.). Netschrift, zuiver
afschrift. Zie Pro Mundo.
Mundungus. Slechte onaangenaam
riekende tabak.
Mundus, m. (Lat.). Wereld; Mundus
noumenon (Lat. Gr.), de wereld van het
verstand; Mundus phaenomenon, wereld
der verschijnsels ; Mundus volt decipi,
ergo decipiatur, de wereld (menschen) wil
bedrogen worden, dus worde zij bedrogen.
Muneddi-en-Nil, m. (Egypt.-Arab.).
Uitroeper die te Cairo het stijgen van
den Nip verkondigt.
Munedsjim, mrv. Sterrenwichelaars
in Perzie; — Basjie, m., hofastroloog.
Muiieira. (Sp.; spr. : moenjeira). Dans
in de Spaansche provincie Galicie.
Munera, mrv. (Lat.). Geschenken;
openbare vertooningen vooral gladiatoren-
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gevechten bij de oude Romeinen ; Muneratie, vr. (Lat.), schenking; Munereeren,
schenken.
Mungo, m. (Eng.). Uit wollen lompen
vervaardigde stof.
Mungo Park (1771--1805). Beroemd
Schotsch reiziger die twee ontdekkingsreizen in Afrika deed en den dood in
den Niger vond.
Mungos, m. (Port.). Soort Indisch
ichneumon (z. a.).
Munia, mrv. (Lat.). Ambtsbezigheden,
ambtsplichten.
Municeps, m. (Lat.). Burger eener
Romeinsche landstad.
Municipaal, (Lat.). Wat een municipium (z. a.) betreft; wat tot het bestuur
eener gemeente behoort; Conseil municipal, m. (Fr.), gemeenteraad; Garde munieipale, yr., korps agenten van politie te
Parrs die op militaire wijze ingedeeld en
gewapend zijn; Carde municipal, m.,
agent van politie die tot dit korps behoort ; Municipaliseeren, aan de gemeente trekken, door de gemeente in
eigen beheer nemen ; Municipaliteit, vr.,
gemeentebestuur; Municipium, o., Oudromeinsche vrijstad, landstad in het Italic
der oudheid wier inwoners het Romeinsche burgerrecht bezaten.
Munjak of Munsjak, o. Hars die door
een meer in Mexico opgeworpen wordt.
Munsji, m. (Turksch). Schrijver ; geheimschrijver ; taalonderwijzer.
Minster, o. (D.). Zie Monasterium ,
hoofdstad der Pruisische provincie Westfalen, bekend door de lotgevallen der
Wederdoopers onder Jan van Leiden en
KnOperdolling (1534-1535) en door den
vrede die een einde maakte aan den,
tachtigjarigen oorlog (3o Januari 1648);
bisdom welks bisschoppen tevens wereldlijke vorsten waren en waarvan de bekendste Bernard van Galen is, die in
1672 Groningen belegerde.
Muntconventie, vr. Overeenkomst
tusschen verscheidene staten tot vaststelling van een gemeenschappelijken
muntstandaard.
Muntdevalvatie, yr. (Fr.) depreciation,
(Eng.) depreciation, (D.) Herabsetzung,
(Ital.) deprezzamento, (Sp.) depreciaciOn.
Vermindering der waarde eener munt.
Muntzmetaal. Smeed- en walsbaar
geel koper (messing), zoo genoemd naar
den uitvinder.
Munus, o. (Lat.). Dienst ; verrichting.
Munusculum, o. (Lat.). Klein geschenk.
Munychia, yr. (Gr.). Haven van Athene.
Munychion, m. (Gr.). Tiende Attische
maand (eind April en begin Mei).
Munzer (Thomas). Een van de aan-

Murex

voerders der Wederdoopers in Duitschland ; hij speelde een groote rol in den
Boerenoorlog, werd voor een profeet gehouden en wilde een godsrijk stichten
waarin vrijheid en gelijkheid zouden heerschen ; den 15 Mei 1525 werd hij bij
Frankenhausen in Thuringen door keurvorst Johan van Saksen en landgraaf
Ftlifis van Hessen verslagen en kort
daarop op wreede wijze ter dood gebracht.
Muraena. yr. (Lat.). Zeepaling, moeraal.
Muragium, o. Vroeger een stedelijke
belasting om te voorzien in het oiiderhoud der vestingwerken eener stad.
Muraille, yr. (Fr. ; spr.: muuraaii).
Muur ; La muraille est le papier de la
canaille, gekken en dwazen schrijven hun
namen op deuren en glazen; Mural (Fr.),
op of tegen een muur of wand ; Carte
murale, yr., wandkaart; Peinture murale,
muurschildering.
Muraine. Zie Moraine.
Murals. Gewicht voor rijst te Goa.
Murajola, vr. Voormalige rekenmunt
te Modena.
Murales, mrv. (Lat.). Planten die op
muren groeien ; Muratoren, mrv., vrijmetselaars. Zie Franc-mason en Freemason.
Murat (Joachim) (1771-1815). Zoon van
een herbergier bij de stad Cahors, gemaal
van Caroline Bonaparte en dus schoonbroeder van Napoleon I; hij vergezelde
Napoleon naar Egypte, werkte mede aan
den staatsgreep van 18 Brumaire (9 Nov.
1799), maakte zich den 13 Nov. 1805 van.
Weenen meester, werd in 1806 groothertog van Kleef en Berg, in 1808 koning
van Napels, werd na den terugtocht uit
Rusland met het opperbevel over het
overschot van het leger belast, scheidde
zich van Napoleon in 1813 en 1814, sloot
een verdrag met Oostenrijk, waarbij hem
het bezit van Napels gewaarborgd werd,
vatte echter in 1815 de wapens tegen
Oostenrijk op, werd den 2 Mei 1815 bij
Tolentino verslagen, vluchtte naar Corsica,
landde met eenige zijner volgelingen in
Calabrie, maar werd gevangen genomen
en den 13 October 1815 te Pizzo gefusilleerd.
Muratori (1672-1750). Italiaansch oudheidkundige ; Muratonische Canon, een
door Muratori te Milaan ontdekte lijst
der geschriften van het Nieuwe Testament.
Murazzi, mrv. (Ital.). Muren, wallen
tusschen de lagunen en de zee te Venetic.
Murchisoniet, o. Veldspaat, zoo genoemd naar den Engelschen geoloog
Murchison.
Murex, m. (Lat.). Purperslak ; Murexaan,
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o., purperzuur; Murexied, o., purperzure
ammoniak.
Muria, y r. (Lat.). Pekel; Muria montana, steenzout.
Muriaciet = Anhydriet.
Murias ammoniae, (Lat.). Chloorammonium — barytae, zoutzuur baryt ; —
ferricus of — ferrosus, zoutzuur ijzeroxyde ; — magnesiae, zoutzure magnesia;
Muriaten, mrv., oude naam van chloorhydraten en hyperchloraten; Muriaticum,
o., zoutzuur; Muriatiferisch, zeezout
bevattend ; Muriatisch, zoutzuur; Muriatisch kruit, o., kruit met chloorzure kali
in plaats van salpeter.
Muriciet, m. Versteende purperslak.
Murieden, mrv. (Turksch). Mohamedaansche sekte in den Caucasus in 1828
door Mulla Mohammed gesticht om tegen
de ongeloovigen te strijden.
Murina, mrv. (Lat.). De muizen (als
diersoort).
Murmur, m. (Lat.). Zie Borborygmus
Murmurant, murmelend, ruischend; Murmuratie, yr., het ruchtbaar worden, gemompel; Murmure, m. (Fr.; spr. : muurmuur), gemor, gemompel, gemurmel,
geruisch Murmureeren, morren, brommen, mompelen, murmelen, ruischen.
Murner, m. Oudduitsche naam van den
kater in het dierenepos.
Murner, (Thomas) (1475-1536). Franciscaner monnik uit den Elzas die eerst de
partij van Luther koos en in zijn Narrenbeschwärung (Bezwering der Gekken) de
geestelijkheid en de monniken hekelde,
maar later een tegenstander der Hervorming was.
Muro, m. (Ital.). Muur; Muro a secco,
muur die zonder kalk uit rotsblokken
opgebouwd is. Zie Extra en Infra
muros.
Niurrha, yr. (Lat.). Doffe delfstof met
bonte aderen bij de Romeinen waaruit
kostbaar (Murrhinisch) vaatwerk vervaardigd werd; de geleerden kunnen niet met
zekerheid zeggen wat deze stof 'eigenlijk
was, sommigen meenen dat het fluorine,
anderen dat het speksteen of oostersche
sardonyx was.
Murus, m. (Lat.). Muur.
Mus, m. (Lat.). Muis.
Musa, yr. Zie Muze.
Musaceen. Bananen.
Musachir, m. (Turksch.). Voorzanger en
verteller.
Musageet, m. (Gr.). Eigenlijk muzenleider; vriend en begunstiger der Muzen
(kunsten en wetenschappen); degene die
tot de Muzen voert (bijnaam van Apollo).
Musalco, (Ital.) = Mozalek.
Musameret, (Arab.). Avondgezelschap.

Museum
Musang, m. Koffieeter (Paradoxurus
61pus).
Musaph, ( Joodsch). Gebed dat op de
offers betrekking beef t.
Musard, m. (Fr.; spr.: muzaar). Beuzelaar, lanterfanter.
Muse, m. (Fr.). Zie Muskus.
Musca, yr. (Lat.). Vlieg.
Muscadin, m. (Fr., spr.: muuskadein).
Modegek ten tijde van het Directoire.
Muscardine, yr. (Fr.). Schimmelziekte
der zijwormen.
Musci, mrv. (Lat.). Mossen; !rondos?,
bladmossen; — hepatici, levermossen.
Muscicapa, yr. (Lat.). Vliegenvanger;
Muscicapidae, mrv., vliegenvangers.
Muscicolisch. Op mos levend.
Muscidae, mrv. (Lat.). Vliegen.
Muscigenisch. Wat in mos groeit.
Muscipeta, yr. (Lat.). Vliegenvanger
(vogel); — paradisi, paradijs-vliegenvanger.
Muscivorisch. Vliegen etend.
Muscoloog, m. (Lat.). Kenner van mossen Muscoos, mossig Muscosae, mrv.,
mosachtige gewassen; Muscositeit, yr.,
m osachtigheid.
Muscovado. Zie Moscovado.
Muscus, m. (Lat.). Muskus; mos; Muscus arboreus, boommos — caninus,
hondsmos; — coralhnus, koraalmos —
islandicus, I Jslandsch mos.
Musculair. Wat de spieren betreft ;
Musculair systeem, o., spierstelsel;
Muskularfeder, yr. (D.), veer die het raderwerk van een automaat in beweging brengt
Musculariteit, yr., spierkracht; Musculature, yr. (Fr.), al de spieren te zamen;
Musculeus, sterk gespierd; Musculus,
m. (Lat.), spier.
Musculieten, mrv. Versteende mosselen.
Museeren. Als mozaiek in elkaar zetten.
Museographie, yr. (Gr.). Beschrijving
van musea; Museologie, yr., handleiding
voor het aanleggen en onderhouden van
verzamelingen van kunstvoorwerpen ennatuurlijke historie.
Musetier, o. (D.). Noord-Amerikaansche
eland; MusetierhAute, mrv. (D.), (Eng.)
(moosedeer-fells), huiden van elanden.
Musette, vr. (Fr.; spr.: muuzet). Doedelzak (Zie Bagpipe); etenszak voor paarden;
broodzak schooltasch, portefeuille.
Museum, o. (Gr.), (Fr.) Mused. Eig.
tempel der Muzen; gebouw waarin zich
verzamelingen van schilderijen, beeldhouwwerken, oudheden, enz. bevinden
Museum d'histoire naturelle, museum
voor natuurlijke historie, naam die in
1794 gegeven werd aan den Jardin des.
Plantes te Parijs.

Muse verte
Muse verte, yr. (Fr.). Eig. groene Muze
= Absint.
Musiceeren. Muziek maken; Musicus,
m., kenner en beoefenaar der muziek.
Musif of Mussif, (Fr.; spr.: muzief of
muussief). Or musif, verbinding van
zwavel en tin, dubbel zwaveltin dat gebruikt wordt om de kussens eener electriseermachine in te wrijven.
Musimon, m. (Gr.). = Musmon.
Musjdedsji, m. Overbrenger van het
jaarlijksch geschenk aan den sjerif van
Mekka.
Musjir, m. (Turksch). Veldmaarschalk,
pacha met drie paardestaarten.
Muskaat, m. (Fr.). Druif die eenigszins
naar muskus ruikt; wijn die van zulke
druiven gemaakt wordt.
Musket. Zie Mousquet.
Muskiet, m. Zie Moustique.
Muskus, yr. (Fr.) musc, (Eng.) musk,
(D.) Bisam, (Ital.) musco, muschio, (Sp.)
musco. Sterk riekende stof die verkregen
wordt uit een zak bij den navel van
Moschusmoschiferus, het muskusdier, soort
van herkauwend dier in de bergen van
Midden-Azie.
Muslin. (Eng.). Zie Mousseline.
Musmon, m. (Gr.). Zie Mouflon.
Musolepsie, yr. (Gr.). Door de Muzen
verwekte geestdrift; Musolept, m., iemand
die door de Muzen geinspireerd is ; Musologie, yr., leer van den ontwikkelingsgang der kunsten en wetenschappen;
Musomanie, vr., hartstochtelijke liefde
voor de kunst, vooral de toonkunst.
Musophaga, yr. (Gr.). Bananen- of
pisangeter, vogel die tot het geslacht der
musschen behoort en de hoenderachtigen
nabij komt, Afrikaansche fazant.
Muspel of Muspelsheim, o. In de Scandinavische mythologie het verlichte deel
der wereld, rijk van het vuur.
Musquavellen, mrv. Vellen van Canadeesche muskusdieren.
Musqueeren, (Fr.). Naar muskus doen
ruiken.
Mussarella, yr. Kleine Siciliaansche
kaas.
Musselin. Zie Mousseline.
Mussierung, yr. (D.). Bonte versiering
van speelkaarten aan den achterkant ;
Mussierform, yr. (D.), vorm van pereboomenhout om deze versiering te bewerkstelligen.
Mussitatie, yr. (Lat.). Beweging der
lippen die een zieke maakt alsof hij
fluistert ; gemompel; Mussiteeren, mompelen, fluisteren.
Musson. Zie Mousson.
Mussone. Zilveren munt in Algerie
= f 0.045.
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Mustahsis. Landstorm in het Turksche
leger.
Mustan of Mustang, o. Verwilderd
paard in de prairien van Amerika.
Mustapha, m. (Turksch). De uitverkorene ; soort van anjelier.
Mustarde, mrv. Zuidvruchten in mosterd en honing.
Mustela, yr. (Lat.) Marter, wezel ;
Sterhaai.
Mustesjar, m. (Turksch). Staatsraad,
hooge ambtenaar bij een ministerie.
Mustie, yr. Kind van een blanke en
een mulattin.
Mus-Tier, o. (D.) = Moose-deer.
Mustaphi, m. (Turksch). Geheimschrijver, secretaris.
Musurg, m. (Gr.). Degene die zich aan
de kunst, vooral aan de muziek, wijdt;
Musurgie, yr., kunst van componeeren.
Mut, vr. Egyptische godin.
Muta, yr. (Lat., mrv. Mutae). Plofmedeklinker, explosiva of occlusiva, nl. b, p, d,
g en k.
Mutabel, (Lat.). Veranderlijk, onbestendig ; Mutabiliteit, vr., veranderlijkheid,
onbestendigheid.
Muta cum liquida, verbinding van een
explosiva met een vloeiletter, b.v. bl, gr.
Multacisme, o. (Gr.). Zie Mytacisme.
Mutakallimoen, mrv. (Arab.). Sekte
van philosopheerende theologen.
Mutakarib, o. Perzische versmaat
Mutatie, yr. (Lat.). Verandering ; overgang ; stemwisseling bij den overgang
van knaap tot man (baard in de keel) ;
Mutatierechten, mrv., belasting op den
overgang van onroerende goederen bij
verkoop ; Mutatis mutandis, met of na
verandering van hetgeen veranderd moet
worden of na de noodige veranderingen;
Mutato nomine de te fabula narratur,
met verandering van den naam is het
verhaal ook op u toepasselijk (Horatius,
Satiren I, I, 69-70); Mutator, m., instrument dat dient om een electrischen
stroom te veranderen ; Muteeren, veranderen, wisselen van de stem.
Mutazalieten, Mutazileh, mrv. (Arab.).
Mohamedaansche sekte die het leerstuk
der voorbeschikking (praedestinatie) verwierp en aan den vrijen wil geloofde.
Mutbach-Emir, m. (Turksch). Opperkeukenmeester aan het Turksche hof.
Muterdsjin, m. (Arab.). Tolk ; — Ewwel, m., tolk aan het Turksche hof.
Mutessarrif, m., (Turksch). Werkelijk
hoofd van een sandsjak (z.a.).
Mutilatie, yr. (Lat.). Verminking ; Mutileeren, verminken.
Mutin, (Fr. ; spr. : muutein). Oproerig,

Mutisme
muitziek, weerspannig ; Mutineeren, in
oproer brengen, aan het muiten doen
slaan ; Mutinerie, yr., muiterij, oproer.
Mutisme, m. (Lat.). Stomheid, sprakeloosheid.
Mut. Mut. = Mutatis mutandis (z.a.).
Mutschierung, yr. (Oudduitsch). Deeling van het bezit en genot van familiegoederen met voorbehoud van eigendomsgemeenschap.
Mutte. Riviervaartuig met een mast
dat van voren en van achteren denzelfden
vorm heeft.
Muttonchop, (Eng. ; spr. : muttunsjop).
,Schapebout.
Mutualist, m. Deelhebber in een maatschappij van onderlinge hulp of verzekering ; Mutualiteit, yr., wederkeerigheid,
maatschappij voor onderling hulpbetoon
of onderhnge verzekering ; Mutueel, (Fr.)
mutuel, wederzijdsch, onderling ; Mutuelle
(Fr.), yr., maatschappij van onderlinge
verzekering, onderling ziekte- en pensioenfonds.
Mutuatie, yr. (Lat.). Het leenen, borgen.
Mutulus, m. (Lat.). Kraagsteen ; balkhoofd.
Mutung, (D.). In het leenstelsel het
verzoek van den leenman om de beleening te vemieuwen ; verzoek om den
eigendom eener mijn te verkrijgen.
Mutuo soccorso, (Ital.). Wederzijdsche
ondersteuning, onderstandskas.
Mutuum, o. (Lat.). Het uitgeleende;
— adjutorium, wederzijdsche bijstand
vooral van echtelieden; — palliatum, vermomde uitleening; Mutuus, wederzijdsch,
wederkeerig; Mutuus consensus, m., wederzijdsche toestemming; — dissensus, m.,
overeenstemming van beide partijen tot
opheffing van een overeenkomst of verplichting.
Muzelman, m. Verbastering van Moslem (gehoorzaam aan God en Mohammed)
benevens de Perzische uitgang an.
Muzen, mrv. (Gr.). Zanggodinnen, beschermgodinnen der kunsten en wetenschappen; zij zijn ten getale van negen :
Clio, geschiedenis, Calliope, heldendicht,
Erato, elegie en minnedicht; Euterpe,
muziek, Melpomene, treurspel, Polyhymnia,
welsprekendheid, Terpsichore, dans, Thalia,
blijspel, Urania, sterrenkunde; Muzenalmanak, m., bundel gedichten die elk
jaar verschijnt en waarbij een kalender
gevoegd is; Muzenzetel, m., universiteit;
Muzenzoon, m., student.
Muziek, yr. (Gr.). Toonkunst; Muziekdirecteur, m., leider van een orchest;
Muzikaal, wat de muziek betreft, die
gevoel voor en kennis van muziek heeft;
Muzlkant, m., toonkunstenaar, degene die
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een muziekinstrument bespeelt; Musicomaan, m., hartstochtelijk liefhebber van
muziek.
Muzzy, mrv. (Turksch). Slaven die op
de galeien werken.
My. Grieksche naam der letter m.
Myaciten = Musculieten.
Myalgia, yr. (Gr.). Spierpijn; — lumballs, pijn in de lendenen.
Myasthenie, yr. Zwakte der spieren.
Myax, m. (Gr.). Soort van mossel.
Myce, yr. (Gr.). Het brullen.
Mycema, o. (Gr.). Gebrul.
Myces, m. (Gr.). Sponsachtige vleeschuitwas, paddenstoel.
Mycetes, m. (Gr.). Brulaap.
Mycetologie. vr. (Gr.). Leer der paddenstoelen ; Mycetophaag, m., paddenstoeleneter ; Mycetoloog, m., kenner van
paddenstoelen en schimmelplanten.
Mychmus, m., Mychthisme, o. (Gr.).
Kreunen, diep zuchten.
Mycocecidien, mrv. Door schimmelplanten veroorzaakte blaasjes op planten.
Mycoderma, o. (Gr.). Eiwitpaddenstoel.
Mycoliet, m. (Gr.). Versteende paddenstoel.
Mycologie, (Gr.) = Mycetologie.
Mycomelinezuur, o. Ontledingsproduct
van azijngeest.
Mycophthalmie, vr. (Gr.). Oogontsteking die op schimmel lijkt.
Mycosis, yr. (Gr.). Slijmpoliep.
Mycothanaton, o. Middel tot het voorkomen of vernietigen van hout- en muurzwam.
Mycteres, mrv. (Gr.). Neusgaten; mycterisme, o., het optrekken van den neus ;
Mycterophonie, yr., het door den neus
spreken.
Mycteria, yr. (Gr.). Vogelsoort uit de
orde der steltloopers. Zie Jabiroe.
Mydas, yr. Gewone of reuzenschildpad. Zie Chelone.
My dear Eng.; spr. : mei dier). Mijn
lieve, mijn waarde.
Mydesis, vr. (Gr.). Verrotting tengevolge van slijm of ander vocht ; het
etteren uit het binnenvlak van het oog ;
Mydon, o., rotte vleeschuitwas.
Mydriasis, Yr. (Gr.). Verlamming van
het regenboogvlies die gekenmerkt wordt
door de permanente verwijding van den
oogappel ; Mydriaticum, middel tot verwijding van den oogappel ; Mydriatisch,
lijdend aan verwijding van den oogappel,
daardoor ontstaan.
Myelalgie, yr. (Gr.). Pijn in het ruggemerg.
Myelapoplexie, yr. (Gr.). Verlamming
van het ruggemerg.
Myelatrophie = Myelophthisis.

Myelitis
Myelitis, yr. (Gr.). Ontsteking van het
ruggemerg ; Myelodiastasis, yr., het uiteenstaan van het ruggemerg ; Myelogangliitis, yr. ontsteking van zenuwknoopen ;
Myelomalacie, vr., verweeking van het
itis vr., ontruggemerg; Myelomening
steking der ruggemergsvliezen • ' Myeloom,
o., gezwel in de hersens ; Myelophthisis,
yr., tering van het merg der beenderen
en van het ruggemerg.
Myenergie, yr. (Gr.). Spierkracht.
Mygale, yr. (Gr.). Groote spin in ZuidEuropa en Afrika die onder den grond
leeft; Mygalidae, mrv. (Gr.), soort van
spinnen waarvan de mygale het type is.
Mygmus = Mychmus.
My house is my castle, (Eng.; spr.:
mei hous is mei kaasul). Mijn huis is mijn
kasteel, grondregel volgens welke de
woning van een particulier onschendbaar
is en alleen dan toegankelijk voor overheidspersonen en dienaren van de regeering, wanneer deze van een machtiging
voorzien zijn.
Myiocephalon, o. (Gr.). Muggekop,
uitzakking van het regenboogvlies door
een verzwering van het hoornvlies.
Mylodeopsie, yr. Het flikkeren voor de
oogen als van muggenzwermen, het zien
van muggen; Myiologie, yr., kennis van
vliegen en muggen, leer der muggen;
Myiothera, yr., mieren- of vliegenvanger
(vogel) , Myiotheridae, mrv., deze vogelsoort.
Myiten = Musculieten.
Myitis, yr. (Gr.). Ontsteking der spieren.
Mylabris, vr. (Gr.). Kever die voor het
trekken van blaren gebruikt wordt.
Mylady, (Eng.; spr. : mieleedie). Titel
waarmede een adellijke dame aangesproken wordt.
Myli=achary. Kilometer in Turkije.
Myliobatis aquila, vr. (Gr.-Lat.). Versteende haai.
Mylitta, yr. Godin der Babyloniers en
Assyriers, godin die vruchten schenkt,
die alles voortbrengt.
Mylodon, m. (Gr.). Voorwereldlijk reusachtig dier dat het megatherium nabij komt.
Myloglossus, m. (Gr.). Spiervezels die
van den binnenkant der onderkaak beneden de kiezen en langs de kanten der
tong naar de opening van den slokdarm
loopen.
Mylohyoidisch, (Gr.). Naam van twee
spieren die van den binnenkant der onderkaak beneden de wortels der kiezen
naar het tongbeen loopen.
Mylopharyngeiis, m. (Gr.). Spier tusschen de kaak en de opening van den
slokdarm; Mylopharyngisch, wat de kaak
en den dokdarm betreft.
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Mylord, (Eng.). Titel waarmede een
persoon van hoogen adel aangesproken
wordt.
Mijnheer, m. Dit Nederlandsche woord
wordt door buitenlanders gebruikt om
spottenderwijze een Nederlander aan te
duiden.
Myo. Grieksch voorvoegsel dat spier
beteekent.
Myocarditis, vr. (Gr.). Ontsteking van
het spierweefsel van het hart.
Myocephalitis, yr. (Gr.). Ontsteking
der spieren van het hoofd.
Myocoelialgie, yr. (Gr.). Pijn in de
buikspier ; Myocoelitis, yr., ontsteking
der buikspier.
Myodes, (Gr.). Wat op een spier gelijkt; Myodes, m., lemming (z.a.).
Myodesopsie. Zie Mylodeopsie.
Myodisch = Myodes.
Myodynameter, Myodynamometer, m.
Toestel voor het meten der spierkracht.
Myodynia abdominalis, (Gr.-Lat.) (Zie
Myocoelialgie); — capitis, (Zie Myocephalitis); — inflammatoria, spierpijn
die met ontsteking gepaard gaat; — pectoralis, spierpijn in de borst; — rheumatica , rhumatische pijn in de spieren ; —
violenta , spierpijn die door gewelddadigheid of door kneuzing ontstaat; Myodynie,
yr., spierpijn, spierrhumatisme.
Myogale, yr. (Gr.). Spitsmuis.
Myogaster, m. (Gr.). Middengedeelte
eener spier, buik eener spier; Myogasfrisch, wat het midden eener spier
betreft.
Myograaf, vr. Toestel om de samentrekking der spieren te meten; Myographie, vr., beschrijving der spieren; Myologie, yr., verhandeling over de spieren,
kennis der spieren; Myologisch, wat de
leer der spieren betreft.
Myomalacie, yr. (Gr.). Verweeking der
spieren.
Myomantie, yr. (Gr.). Waarzeggerij
door het piepen van muizen of ratten.
Myonarcosis, vr. (Gr.). Slapheid der
spieren.
Myong. Wilde volksstammen in Anam.
Myonosos, m. (Gr.). Ziekte der spieren.
Myoom, o. (Gr.). Spierweefsel, vorming
van spieren.
Myopa, vr. (Gr.). Soort van vlieg.
Myopalmus, m. (Gr.). Het opspringen
der spieren.
Myopathie, vr. (Gr.). Spierziekte ; Myopathisch, spierziek.
Myope, (Fr. en Eng.). Bijziend, tegenovergestelde van presbyt , Myopic, yr.,
bijziendheid.
Myopodiorthoticon, o. (Gr.). Middel
tot verbetering der bijziendheid, toestel

Myopolyplasiasme
die door professor Berthold te Gottingen
in 1840 uitgevonden is.
Myopolyplasiasme, m. (Gr.). Verbinding van vele spieren.
Myoporaceen. Plantenfamilie uit de
orde der Tubijloren in Azit en Australia.
Myopotamus, m. (Gr.). Bevermuis.
Myops, m. (Gr.). Bijziende.
Myorrhexis, yr. (Gr.). Verscheuring der
spieren of pezen.
Myosarcoma, o. (Gr.). Gezwel uit pas
gevormde spiervezels.
Myoscolioparatopie, yr. (Gr.). Verrekking van een spier.
Myosine. Eiwitstof.
Myosis, yr. (Gr.). Ineenkrimping of vernauwing van den oogappel.
Myositis, vr. (Gr.). Ontsteking van de
spieren ; — abdominalis of abdominis, ontsteking van de buikspier ; — cephalica
= Myocephalitis ; — dorsualis, pijn in
e rugspier ; — pectoralis, pijn in de
dorstspier.
Myosotis, yr. (Gr.). Eig. muizenoor ; —
ftalustris, (Fr.) ne m'oubliez pas, (D.)
Vergiss-mein-nicht, verge et- mij-ni etj e.
Myotilitie, yr. (Gr.). Het stuiptrekken
van spieren ; Myotomie, vr. (Gr.), ontleding der spieren, het snijden in een
spier ; Myotoom, o., mes om insnijdingen
in spieren te verrichten.
Myoxus, m. (Gr.). Zevenslaper ; — avellanarius, hazelmuis ; — dryas, zevenslaper
in wijngaarden ; —glis, grijskleurig viervoetig diertje met behaarden staart dat
in de holten van boomen en muren leeft
en des winters slaapt (Fr. loir) ; — nitela,
eikelmuis, tuinslaper.
Myri, mrv. (Turksch). Staatskas ; in
Egypte de grondbelasting, schatting aan
den sultan.
Myria in plaats van Myrio. Grieksch
voorvoegsel dat tienduizend beteekent.
Myriade, Myrias, yr. (Gr.). Tienduiz end tal, zeer groot aantal.
Myriagram, o. r0000 gr. ; Myrialiter,
r0000 liter ; Myriameter, moo° meter ;
Myriarches, m., in Griekenland bevelhebber over r0000 man, luitenant-generaal,
divisie-generaal; Myriare, r0000 are ;
Myriastkre, r0000 stare.
Myrica en Myrice, yr. (Gr.). Tamarisk
(heester).
Myricaceen. Plantenfamilie uit de orde
der Juglandeeen.
Myringa, Myrinx, vr. (Gr.). Trommelvlies in het oar; Myringitis, vr., ontsteking
gvan het trommelvlies ; Myringoplastiek, yr., herstelling van het trommelvlies op natuurlijke of kunstmatige wijze.
Myriologion, o. (Nieuwgrieksch). Rouwklacht, lijkzang.
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Myriomorphoscoop, o. (Gr.). Zie
Caleidoscoop.
Myrionymisch, (Gr.). Met r0000 namen,
met ontelbare namen.
Myriophyllisch, (Gr.). Met room bladeren, met ontelbare bladeren ; Myriophyllon, o., een waterplant, duizendblad.
Myriopoda of Myriopoden, mrv. (Gr.).
Duizendpooten, ringwormen.
Myriorama, o. (Gr.). Onbepaald aantal
gezichten, caleidoscoop tot het samenstellen van verschillende gezichten op
landschappen.
Myriospermine, yr. en Myriosperminezuur, o. = Myroxyline, enz.
Myriothecisch, (Gr.). Met duizend
vakjes.
Myrisma, o. (Gr.). Zalf ; Myrismos, m.,
het zalven.
Myristica, vr. Plantensoort waartoe
de notemuskaatboom behoort ; Myristicine, yr., muskaatkamfer.
Myrmecia, mrv. (Gr.). Wratten in de
palm der hand en onder de voetzolen ;
Myrmeciasis, yr., Myrmeciasme en
Myrmecisme, o., het loopen van mieren
d. i. kriebelziekte ; de Franschen zeggen
avoir des fourmis dans les jambes, mieren
in de beenen hebben ; Myrmecieten,
mrv., versteende mieren ; Myrmecoleon,
m. (Gr.), netvleugelig insect (mierenleeuw);
Myrmecoleontodea, mrv., soort dezer
insecten ; Myrmecophaag, m., miereneter ;
Myrmex, m. (Gr.), mier.
Myrmidon, m. (Gr.). Degene die behoort tot den stam der Myrmidones,
naam van een yolk in Thessalia dat
volgens de sage uit mieren ontstaan zou
zijn en dat zeer klein van gestalte was,
in de Ilias is Achilles aanvoerder van dat
yolk ; jongeling die klein van gestalte is ;
in Engeland een scheldnaam voor een
deurwaarder, een soldaat of een boosdoener die voor niets terugdeinst; Myrmidonisch, dwergachtig, neuswijs.
Myrobalane, Myrobalanus, yr. (Gr.).
Zalfnoot, soort van noot, waaruit een
welriekende zalfolie werd geperst, behennoot (Indische vrucht die den vorm van
een pruim heeft) ; in het Fransch is dit
woord verbasterd in Mirobolant, dat als
bijv. nw. gebruikt wordt en verbazend
beteekent.
Myroloog, m. (Gr.). Balsemkenner,
balsembereider.
Myroma, o. (Gr.). Opgesmeerde zalf.
Myron, o. (Gr.). Welriekende zalf of
zalfolie; wijwater dat in de Grieksche
kerk voor den doop gebruikt en door de
priesters bereid wordt.
Myron, m. (Gr.). Beroemde Grieksche
beeldhouwer in de vijfde eeuw v. C.;
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bekend is zijn beeld de Discobolos (z. a.).
Myropola, m. (Gr.). Reukwerkverkooper, parfumeur.
Myrosis, y r. (Gr.). Het zalven.
Myrotheca, yr. (Gr.). Zalfpot ; Myrothecium, o., zalfpotje.
Myroxocarpine, v. (Gr.). Kristalliseerbare hars die uit witten Perubalsem vervaardigd wordt.
Myroxyline, y r. (Gr.). Bestanddeel van
de door verzeeping uit Perubalsem verkregen one; Myroxylinezuur, o., kaneelzuur.
Myrrhe, y r. (Gr.). Hars van den balsamodendron (z. a.) myrrha, die welriekend,
bitter do geneeskrachtig is.
Myrsa, m. Vorst of veldheer der Tataren,
zoon van een Perzisch vorst = Mirza.
Myrsen. Meerschuim in Klein-Azie.
Myrsinaceen. Plantenfamilie uit de orde
der Primulalen.
Myrtaceen. Plantenfamilie uit de orde
der Myrtifloren.
Myrte, y r. (Gr. Myrtos, m.). Mirteboom,
altijd groene heester met welriekende
witte bloempjes ; zinnebeeld der liefde
omdat deze boom aan Venus gewijd was;
sieraad der bruiden ; Myrtiform, (Gr.-Lat.),
mirtachtig.
Mysost. Wei of hui die door uitdamping
tot een donkerbruine massa geworden is
en in Noorwegen als voedingsmiddel gebruikt wordt.
Mystagogie, y r. (Gr.). Voorbereiding tot
of inwijding in de Eleusinische mysterien
en ook in de leer van den Christelijken
godsdienst; Mystagoog, m., priester die
in die mysterien inwijdde, Christelijke
priester die de sacramenten toedient.
Mystax, m. (Gr.). Bovenlip ; snor, knevel.
MysteriEn, mrv. (Gr.). Godsdienstige
geheime leer in het Griekenland der oudheid met vele plechtigheden verbonden,
o. a. van Demeter (z. a.) te Eleusis (z. a.) ;
tooneelstukken die omstreeks het midden.
der vijftiende eeuw ontstaan zijn uit het
kerkelijk drama of mirakel ; daar het
grootste gedeelte van het y olk niet lezen
kon, was degeestelijkheid er steeds op
bedacht om de groote gebeurtenissen
van den Christelijken godsdienst in de
kerken aanschouwelijk voor te stellen,
b.v. op Kerstmis de geboorte van Christus,
op Paschen het lijden van den Verlosser,
enz. ; de mysterien werden ook buiten de
kerkgebouwen opgevoerd en de vertooning
er van nam soms verscheidene dagen in
beslag; het mysterie van het Oude Testament behandelt in bijna 50000 verzen de
gebeurtenissen van den zondeval in het
paradijs tot aan keizer Augustus, het
mysterie van het lijden van Christus omvat

Mythe

in omstreeks 35000 verzen alle verhalen
der Evangelien die daarop betrekking
hebben, en het mysterie van de Handelingen der Apostelen zet in meer dan
60000 verzen de verspreiding van den
Christelijken godsdienst en den marteldood der eerste dienaren van Christus
uiteen; Mysterieus, geheimzinnig, raadselachtig, moeilijk te begrijpen; Mysteriosophie, y r., kennis der verborgenheden;
Mysterium, o. (Lat.), Mystêre (Fr.),
Mystery (Eng.), geheimenis, verborgenheid, geheime leer (zie Arcanum); Mysticisme, o., neiging tot dweperij, geloof
aan wonderen en verborgenheden; Mysticus, m., degene die zich in de verborgenheden van den godsdienst verdiept ;
Mystificatie, vr., fopperij, misleading ;
Mystificateur, m. (Fr.), fopper, bedotter,
misleider ; Mystificeeren, foppen, bedotten, misleiden; Mystiek, y r., leer der
geheimzinnige gemeenschap tusschen God
en den mensch, het streven om het
bovenzinnelijke te begrijpen, het zich
verdiepen in het bovenzinnelijke en in
de verborgenheden van den godsdienst;
Mystisch, geheimzinnig, verborgen, duister; Mystisch testament, o., testament
waarin de erfgenaam of een zaak niet
worden genoemd doch opgespoord moeten
worden met behulp van verwijzingen naar
andere oorkonden of bescheiden.
Mystiks, mrv. (Turksch). Grieksche
zeeroovers.
Mystosoof, m. (Gr.). Mystieke philosoof die naar de kennis van het wezen
van alle dingen streeft door zich te verdiepen in het bovenzinnelijke.
Mytacisme, o. (Gr.). Onwelluidende
herhaling van de letter m.
Mythe, y r. (Gr. Mythus, m.). Verdichtsel, overlevering, sage waarin de
helden een bovennatuurlijke macht hebben;
Mythificeeren, als een sage voorstellen;
Mythisch, fabelachtig, verdicht, wat de
sage betreft; Mythograaf, m., verzamelaar en schrijver van mythen; Mythographic, vr., het schrijven van mythen,
bewerking van sagen; Mythologie, vr.,
het vertellen van fabelen, geschiedenis
der personen die voorkomen in het veelgodendom der Grieken en in dat van
andere volken, godenleer, kennis van
sagen; Mytholoog, m., beoefenaar der
mythologie ; Mythologisch, wat de mythologie betreft; Mythologiseeren, als een
verdichtsel, sage of mythe voorstellen;
Mythopoeie, y r., het verdichten, fabelachtige vertelling ; Mythos (Zie Mythe);
Mythotheologie, vr., samensmelting van
de mythologie met de godsdienstwetenschap.
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Mytilus margaritiferus, (Lat.). Parel- 1
mossel.
Mytulieten, .mrv. Versteende mosselen.
Myurisch, (Gr.) Muizenstaartachtig.
Myxa, yr. (Gr.). Slijm, snot.
Myxa, o. mrv. (Gr.). Een snort pruimen.
Myxinos, m. (Gr.). Een gladde, glibberige zeevisch, de slijmvisch.

Nadaud
Myxodes, Myxodisch (Gr.). Slijmachtig ;
Myxorrhoee, yr., slijmvloed ; Myxosar.
coma, o., slijmachtige vleeschuitwas ;
Myxozoa, mrv., weekdieren.
Myzocephalisch. (Gr.). Met een kop in
den vorm van een zuigsnuit.

N.
N. Oudromeinsche rekenletter = goo of
90 ; muntteeken op Fransche munten =
Montpellier.
N. in de chemie = Nitrogeen, stikstof.
N., No. en Nr. = Numero ; N. en Nom. =
Nomen, zelfstandig nw.; N., Nom. en
Nominat. = Nominativus, eerste naamval ; n. en N. = Neutrum, onzijdig geslacht.
Na. in de chemie = Natrium.
Naama of Naamaz, o. (Perzisch). Dagelijksch gebed der Mohamedanen.
Nabak. Zuurzoete Oostersche vrucht.
Nabal, o. (Hebr.). Harp, luit.
Nabateers, mrv. Semitische naam van
Arabische volksstammen in Steenachtig
Arabic (in den bijbel Nebajoth).
Nabi, m. (Hebr.). Profeet; — /Wm, wonderdoener ; -- roeh, ziener.
Nabis. Tyran van Sparta (207-192 v. C.)
berucht door zijn wreedheid.
Nabis, vr. Soort van wandluis.
Nablium of Nablum, o. Phenicisch
muziekinstrument dat op een citer gelijkt.
Nabob, m. (Arab.) (Fr.) nabab. Stadhouder in Indic; ieder, die in de kolonien
rijk geworden is, suikerlord ; degene die
trotsch op zijn geld is.
Nabonassarische sera yr. Oude Egyptische tijdrekening die een
en periode van
1461 jaren van 365 dagen of 1460 Juliaansche jaren omvat.
Naboth, m. Israeliet, die gesteenigd
werd op bevel van Koning Achab, aan
wren hij zijn wijngaard niet wilde verkoopen. Zie I Koningen, XXI.
Nacara. Zie Nakara.
Nacarat, m. (Fr. ; spr. : nakara). Helderroode kleur tusschen rood en oranje in.
Nacchera, yr. (Ital. ; spr. : nakkera).
Pauk ; castagnet (z.a.).
Nacelle, vr. (Fr.; spr. : nasel.) Schuitje,
bootje; halfovaal lijstwerk ; buitenste oorholte; Nacelle de saint Pierre, schuitje
van den heiligen Petrus, d.i. de Catholieke
Kerk.
Nachen, m. (D.). Bootje, buitenste oorholte.
Nacre, yr. (Fr.). Parelmoer ; Nacre

chinois, (spr.: nakree sjinoa). Chineesch
lakwerk met ingelegd parelmoer.
Naczelnik, m. (Poolsch ; spr. : natsjelnik).
Aanvoerder, opperbevelhebber.
- Nadab, m. Perzische opperpriester ;
naam van een koning van Israel (943—
941 v. C.).
Nadaud, (Gustave). Fransche liedjesdichter, wrens bekendste liedjes zijn : les
deux gendarmes, la Garonne, etc. ; aan het
eerste couplet der deux gendarmes is
een anecdote verbonden ; dat couplet
luidt :
Deux gendarmes un beau dimanche
Chevauchaient par les sentiers.
L'un avail la sardine blanche,
L'autre le jaune bandrier.
Le premier d'une voix sonore:
,,Le temps est beau (pour la saison."
„Brigadier !" répon lit Pandore,
„Brigadier ! vous ayes raison !"

Twee gendarmen reden op een Zondag
langs de paden. De een had de witte
strepen (hij was brigadier of korporaal),
de andere had den gelen bandelier (hij
was gewoon soldaat). De eerste zeide
met een luidklinkende stem : „het is mooi
weer voor den tijd van het jaar". „Brigadier !" antwoordde Pandore (scheldnaam
voor een gendarme) ,,gij hebt gelijk !"
Nu gebeurde het dat Lamartine, die op
zijn ouden dag in bekrompen omstandigheden verkeerde, met den liedjesdichter
kennis wenschte te maken en Nadaud
uitnoodigde om met hem in een restaurant te gaan dineeren ; maar Nadaud die
door prinses Mathilde, nicht van keizer
Napoleon III, geinviteerd was, sloeg Lamartine's uitnoodiging of en nam de invitatie van de prinses aan. Lamartine werkte
daarop het bovenstaande couplet om als
volgt :
L'autre jour le vaincu de Pharsale
M'invite au diner d'un écu.
Le yin est bleu, la nappe est sale;
Je n'irai pas chez le vaincu.
Mais quand la niece d'Auguste
M'invite dans sa belle mason,
J'accours, j'arrive a l'heure juste.
„Chansonnier ! vous ayes raison !"

Nadelle
Onlangs noodigt de overwonnene van
Pharsalus (Lamartine) mij uit tot een
diner van 5 francs. De wijn is van geringe qualiteit, het tafelkleed is vuil ; ik
zal niet naar den overwonnene gaan. Maar
als de nicht van Augustus (keizer Napoleon III) mij in haar fraai huis uitnoodigt,
dan snel ik daarheen, dan kom ik precies op tijd. „Liedjesdichter ! gij hebt
gelijk !"
Nadelle, yr. (Fr.). Soort ansjovis.
Nader, m. Opperste der gesnedenen
aan het hof van den grootmogol.
Naderer, m. Speurhond, geheime agent
van politie in Oostenrijk.
Nadir, m. (Arab.). Punt aan den hemel
dat loodrecht onder onze voeten is, voetpunt, tegenovergestelde van Zenith; Nadiraal, wat het voetpunt betreft.
Nadirs, m. Rekenmunt in Georgie.
Naema, Naemi, yr. (Hebr.). De lief tallige.
Naevl, mrv. (Lat.). Moedervlekken ;
Naevus, m., moedervlek.
Nafata, vr. Het voor het onderhoud
eener vrouw benoodigde geld in Turkije.
Nafiri. Indische trompet.
Nagaika, vr. Zweep der Kozakken die
nit gevlochten riemen bestaat.
Nagaret, m. Abessinische keteltrom of
pauk.
Nagassaran, m. Fluit der bajaderen.
Nage, vr. (Fr. ; spr.: naazje). Het zwemmen ; Etre tout en nage, zeer bezweet zijn.
Nagelflue, vr. Gesteente dat in de
Tyroler en Zwitsersche Alpen voorkomt
en er uitziet alsof er spijkers in geslagen
waren.
Nagiasji. Eeretitel der koningen van
Abessinie.
Naginabaat. Indisch katoenen weefsel.
Nagor, m. Inheemsche naam van een
soort fraaie antilopen met rechtopstaande
iets naar voren gebogen horens (aan den
Senegal).
Nahia, vr. District in Montenegro.
Nahualismo, m. De naast het Christendom voortbestaande afgodendienst bij
de Indianen in Mexico.
Nahum, m. (Hebr.). Trooster, naam
van een der kleine profeten.
Nab, m. (Arab.). Plaatsvervanger
vooral van een rechter ; rechter van lagen rang.
Naide, yr. (Gr.). Waterslangetje of
waterwormpje.
Naidion, o. (Gr.). Graf monument in den
vorm van een kleinen tempel.
Naief (Fr.). Natuurlijk, ongedwongen,
onbevangen, ongekunsteld, ongeveinsd,
argeloos ; Naiveteit, yr., onbevangenheid,
natuurlijke openhartigheid, argeloosheid,
beminnelijke eenvoud.
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Nail, (Eng.; spr.: neel). Nagel ; spijker ;
lengtemaat = '/ 16 van een yard (z. a.) ;
to hit the nail on the head, den spijker op
den kop slaan.
Nair, m. In de Scandinavische mythologie de schim van een overledene ;
spook.
Nairen, mrv. Krijgsmanskaste der Hindoes op de kust van Malabar.
Mils, yr. (Gr.) = Naide.
Naiscos, m. (Gr.). Kleine tempel, kapel.
Naissance, yr. (Fr. ; spr.: neessans).
Geboorte, afkomst.
Naja, yr. Brilsiang.
Najade, yr. (Gr.). Waternimf, godin
der bronnen, beken, rivieren en meren ;
zoetwatermossel.
Nakara, yr. Turksche houten pauk ;
triangel bij de Chineezen.
Nakas, m. (Russisch). Voorschrift.
Nakha, m. (Arabisch). Melaatschheid
gepaard met scheurbuik in den mond.
Nakib, m. (Turksch-Arab.). Aanvoerder, bevelhebber ; Nakib-el-esjraaf, m.,
aanvoerder der sjerifs of emirs.
Naleski. (Poolsch). Soort eierkoek.
Naliwka, yr. (Russisch). Lichte vruchtenbrandewijn.
Namahrem, o. (Turksch). Wet die aan
de naaste bloedverwanten der vrouwen
in een harem toestaat om haar to bezoeken ; deze bevoorrechten zelven.
Nama-Shiak, m. (Perzisch). Gebedsteen
die aan de groote wegen geplaatst is.
Namaz. Zie Naamaz.
Namboeris. Naam der Brahmanen op
de kust van Malabar.
Nameh, o. (Arab.). Boek.
Namestnik, m. (Russisch). Stadhouder.
Nan. In Mongolic het zuiden, tegenovergestelde van Pe het noorden ; Nanking, zuidelijke residentie, en Peking;
noordelijke residentie in China.
Nanca, yr. Broodvrucht.
Nancyzuur, o. Melkzuur.
Nandoe, Nhanda. Amerikaansche struisvogel.
Nandor Ispan, m. (Hongaarsch). Paltsgraaf, paladijn.
Nanguer, m. Soort antilope in ZuidAfrika die ook Addra genoemd wordt.
Nanki. Goudgewicht op Madagascar.
Nankin, o. (Eng. nankeen, spr.: nankien).
Gele katoenen stof, zoo genoemd naar de
Chineesche stad Nanking; Nankinet, o.,
lichte nankin ; Nanking = Nankin.
Nanna, yr. In de Scandinavische godenleer de geliefde gemalin van Balder; de
stoutmoedige.
Nanny, yr. (Eng. ; spr.: nennie) = Anna.
Naos, m. (Gr.). Tempel, heiligdom.
Napaeen, mrv. (Gr.). Dalnimfen.
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Naphtha, yr. (Gr.). Berg- of steenolie,
verbinding van kool- en waterstof die
vluchtig, kleurloos en zeer ontvlambaar
is en een sterken reuk verspreidt ; men
vindt ze vooral bij Bakoe aan de Caspische
Zee ; — acetica, azijnether ; —formicarum,
mierenether ; — salis, chloorethyl; —
vitrioli, vitrioolether ; Naplithalidine,
organische basis = C20 119 N ; Naphthaline, vr., stof die voorkomt in het
product der distillatie van koolteer,
steenkoolkamfer.
Napisten, mrv. Aanhangers der Russische partij in Griekenland, zoo genoemd
naar een gek Napas die onder het presidentschap van Capo d' Istria (z.a.) te
Nauplia woonde.
Napoleon, m. (Gr.). Dal-leeuw; Napoleon
I ' (Bonaparte), tweede zoon van Charles
Bonaparte en Letitia Ramolini, geboren
te Ajaccio op Corsica den 15 Augustus
1769 twee maanden nadat Corsica met
Frankrijk vereenigd was ; op zijn tiende
jaar bezocht hij de militaire school te
Brienne aan de Aube en later die van
Parijs ; in 1784 werd hij aangesteld tot
tweede-luitenant der artillerie en in 1792
tot kapitein ; in 1793 onderscheidde hij
zich bij het beleg van Toulon; nadat hij
tot brigade-generaal benoemd was, werd
hem na den val van Robespierre (27 Juli
1794) zijn commando ontnomen; op aanraden van Barras (z.a.) werd generaal
Bonaparte belast met het dempen van
het oproer der Parijzenaars op 5 October
1795 en kreeg hij het opperbevel over
het Fransche leger in Italic; eenige dagen
na deze benoeming huwde hij met de
weduwe van den geguillotineerden burggraaf de Beauharnais (Zie Josephine); in
1796 en 1797 versloeg hij de Oostenrijkers
bij Montenotte, Millesimo, Mondovi, Lodi,
Castiglione, Arcola, Rivoli, la Favorita
(Zie Brigade), nam Mantua (z.a.) en sloot
den vrede van Campo-Formio (17 October
1797) ; den I Juli 1798 landde hij bij
Alexandria in Egypte, versloeg de Mammelukken (z.a.) in den slag bij de Pyramiden
(21 Juli 1798) van wier hoogten veertig
eeuwen op de Franschen nederzagen, deed
zijn zegevierenden intocht in Cairo, dempte
een opstand der Mammelukken in die
stad en trok vervolgens naar Syria', sloeg
het beleg voor Saint Jean d' Acre, maar
slaagde er niet in deze vesting te nemen;
daar de pest in het Fransche leger uitbrak, was Napoleon genoodzaakt naar
Egypte terug te keeren, waar hij bij Aboekir een Turksch leger versloeg (25 Juli
1799); den 24 Augustus 1799 verliet hij
Egypte en landde den 9 October van dat
jaar op de zuidkust van Frankrijk te Fre-

jus, spoedig na zijn, terugkeer te Parijs
vatte Napoleon het plan op om het Directotre (z.a.) of te zetten en voerde den 9
November 1799 den staatsgreep (coup
d'etat) van 18 Brumaire uit; hij werd nu
tot eersten consul benoemd, trok in Mei
i800 over de Alpen (Groote Saint-Bernard)
en versloeg de Oostenrijkers bij Marengo
(Zie Melas) ; na het vredesverdrag van
Luneville (9 Febr. 1801) en dat van Amiens
(27 Maart 1802) trachtte Napoleon Haiti
of St. Domingo weder onder de heerschappij van Frankrijk terug te brengen
door er zijn zwager generaal Leclerc met
40000 man naar toe te zenden; een der
eerste zorgen van den Eersten Consul
was het herstel van den eeredienst dat
door het sluiten van het Conco,edaat (z.a.)
tot stand kwam (15 Juli 1801) ; Napoleon
bracht ook de financien in orde en vaardigde de naar hem genoemde wetboeken
uit (Code Napoleon z.a.) ; ondertusschen
had Engeland opnieuw den oorlog aan
Frankrijk verklaard en maakte de Eerste
Consul zich gereed om een inval in GrootBrittanje te doen met een leger van 150000
man dat hij in het kamp van Boulogne
(1803) bijeenbracht ; den 18 Mei 18o4 werd N.
tot keizer uitgeroepen ; in April 18o5 kwam
de derde coalitie (z.a.) tegen Frankrijk tot
stand tusschen Engeland en Rusland,
waarbij zich Oostenrijk, Zweden en Napels'
aansloten ; Napoleon bracht nu zijn leger
in den tijd van veertien dagen naar den
Rijn over, nam het grootste deel van het
Oostenrijksche leger onder Mack (z.a.)
gevangen en sloeg de Russen bij Austerlitz (z.a.) ; ondertusschen was het keizerrijk Duitschland ontbonden en vervangen
in het Zuiden door het keizerrijk Oostenrijk, in het Noorden door het Rijnverbond,
het koninkrijk Holland en het koninkrijk
Italie waren opgericht; in 1806 brak de
oorlog met Pruisen uit (Zie Vierde Coalitie); om de macht van Engeland te
fnuiken voerde N. het Continentaalstelsel (z.a.) in (21 November 184)6) ; den 6
Juni 1808 liet N. zijn broeder Joseph tot
koning van Spanje uitroepen en verving
hem als koning van Napels door zijn
zwager Murat (z.a.); in 1809 kwam de
Vilfde Coalitie (z.a.) tot stand; na zich
van Josephine te hebben laten scheiden
huwde N. den I April 1810 met Marie
Louise (z.a.); den 6 Juli 1810 werd het
koninkrijk Holland bij Frankrijk ingelijfd
voornamelijk ten gevolge van de landing
der Engelschen op Walcheren (Juli—Nov.
1809); in Spanje en Portugal werd in 1811
en 1812 metafwisselend geluk gestreden
en behaalden de Engelschen onder Wellington de overwinning en bij Salamanca
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(22 Juli 1812) en bij Vittoria (21 Juni 1813) ;
in 1812 had de tocht naar Rusland plaats
die met de vernietiging van het Groote
Leger eindigde (Zie Beresina); in 1813
ontstond de Zesde Coalitie en werd N.
bij Leipzig verslagen (16, 17, 18 en 19
Oct. 1813); nu volgde de veldtocht in
Frankrijk die met de capitulatie van Parijs
(30 Maart 1814) en de abdicatie van
N. eindigde (Zie Marmont) ; den 20 April
1814 nam N. afscheid van zijn garde (les
adieux de Fontainebleau) en begaf zich
naar het eiland Elba, waar hij den 4 Mei
landde; in het laatst van Februari 1815
verliet hij dit eiland en landde den 1 Maart
met 900 zijner dapperen in de golf Juan
bij Cannes ; de tegen hem of gezonden
troepen voegden zich bij hem en den 20
Maart deed hij zijn intocht in Parijs ; nu
begon de regeering der Cent lours (z. a.)
(Zie ook Acte additionnel onder Addeeren); den 18 Juni 1815 werd N. bij Waterloo
verslagen en vluchtte hij naar Parijs waar
hij ten tweeden male of stand van den
troon deed ten behoeve van zijn zoon;
daarop begaf hij zich naar Rochefort en
zocht in vertrouwen op de edelmoedigheid
der Engelschen een wijkplaats aan boord
van den Bellerophon, die hem naar de
Engelsche kust en niet naar Sint-Helena
bracht (het Engelsche schip dat hem naar
dit laatste eiland voerde heette Northumberland); den 18 October 1815 kwam hij op
Sint-Helena waar hij den 5 Mei 1821 stierf
(Zie Bertrand); in 1840 werd zijn lick
naar Frankrijk gebracht door een Fransch
eskader onder bevel van den prms van
Joinville (zoon van koning Lodewijk Filips)
en bijgezet in de kerk van het Hotel des
Invalides, waar een praalgraf voor hem is
opgericht ; twee feiten vooral worden N.
verweten, nl, de executie van den hertog
van Enghien (Maart 1804) en de gevangenneming van den paus (16 Mei 1809) dien
hij eerst naar Savona en vervolgens naar
Fontainebleau liet overbrengen; het spreekt
van zelf dat zijn vele oorlogen, zijn heerschzucht en zijn geweldenarij evenzeer veroordeeld worden, maar langzamerhand
begint men thans in te zien dat de schuld
niet bij Napoleon alleen ligt en dat de
Engelsche conservatieven van geen vrede
wilden weten, zoolang hij niet ten val
was gebracht. Zie Albert Sorel, 'Europe
et la Revolution.
Napoleon II (Francois-Charles-Joseph)
(181i-1832). Zoon van Napoleon I en
Marie Louise, die bij zijn geboorte den
titel ontving van honing van Rome; na
den val zijns vaders werd hij aan het hof
van zijn grootvader, keizer Frans II van
Oostenrijk, opgevoed onder den naam

Napolean III
van hertog van Reichstadt; de Fransche
dichter Rostand heeft hem ten tooneele
gevoerd in l'Aiglon (het Adelaartje). Zie
Legitimiteit.
Napoleon III (Charles Louis) (18o8—
1873). Zoon van Lodewijk, koning van
Holland, en Hortense de Beauharnais (z. a.),
geboren te Parijs 20 April 1808; na een
avontuurlijke jeugd beproefde hij in 1836
te Straatsburg, en in 1840 te Boulogne
zich tot keizer te laten uitroepen en koning
Louis Philippe van den troon te stooten ; hij
werd gevangengenomen en ter dood veroordeeld maar deze straf werd in levenslange gevangenschap veranderd; hij werd
nu in het kasteel van Ham opgesloten,
waaruit hij in 1846 ontsnapte (Zie Badinguet) en naar Engeland uitweek ; na de
Februari-omwenteling van 1848 keerde hij
naar Frankrijk terug en werd den io December 1848 tot president der Fransche
Republiek verkozen ; den 2 December 1851
maakte hij zich door een staatsgreep van
het onbeperkt gezag meester en werd in
1852 tot keizer der Franschen verkozen;
hij huwde 3o Januari 1853 met Eugenie
de Montijo, hertogin van Theba ; de
binnenlandsche geschiedenis van het
Tweede Keizerrijk laat zich in drie tijdvakken verdeelen ; van 1852 tot 186o
oefende N. een onbeperkt. gezag uit ; van
186o – 1867 werden aan de Franschen
eenige vrijheden toegekend; van 1867
tot 1870 had men 'Empire liberal (het
vrijzinnige keizerrijk) ; wat de buitenlandsche staatkunde aangaat, daarin wilde
N. de hoofdrol in Europa spelen; hij
voerde van 1853 tot 1855 oorlog tegen
Rusland (Krimoorlog die met de inneming
van Sebastopol (8 September 1855) en
den vrede van Parijs (30 Maart 1856)
eindigde; in 1859 streed N. tegen Oostenrijk, behaalde de overwinning bij Magenta
(z. a.) en bij Solferino (24 Juni 1859) en
sloot den vrede van Villafranca (ii Juli
1859), waardoor de grond voor de eenheid van Italic gelegd werd; in 1862 werd
een Fransch leger naar Mexico gezonden
(Zie Maximiliaan en Monroe-leer); in
1866 liet N. aan Pruisen de vrije hand
tegen Oostenrijk dat bij KOniggratz
(Sadowa) verslagen werd ; in 1867 deed
Garibaldi een inval in den Kerkelijken
Staat (Zie Mentana) ; in 1870 brak de
Fransch-Duitsche oorlog uit (19 Juli) en
werd N. na de nederlagen bij Worth
(Reichshofen), in den omtrek van Metz
(Borny, Mars-la- Tour, Gravelotte) en bij
Sedan (I Sept) genoodzaakt te capituleeren ; N. gaf zich aan de Pruisen over
en werd naar WilhelmshOhe bij Kassel
gevoerd waar hij tot aan den vrede van

Napoleon
Frankfort (Io Mei 1871) gevangen gehouden werd; hij begaf zich daarop naar
Chislehurst bij Londen waar hij in 1873
overleed.
Napoleon (Eugene-Louis-Jean-Joseph).
De keizerlijke prins, eenige zoon van
Napoleon III, geboren te Parijs 16 Maart
1856, gesneuveld in Zuid-Afrika in 1878.
Napoleon (Prins). Zoon van den jongsten broeder van Napoleon I ( Jerome),
gehuwd met Clotilde, dochter van Victor
Emanuel, koning van Italic.
Napoleon d'or, m. (Fr.). Goudstuk van
20 francs met den beeldenaar van Napoleon.
Napoleonieden, mrv. Bloedverwanten
van Napoleon.
Napoleonomanie, yr. Hartstochtelijke
vereering van N.
Napolitaine, yr. (Fr.). Wollen stof.
Nappe, vr. (Fr.). Tafellaken; vleeschdoek der slagers ; d'eau, groote watervlakte.
Napu. Dwerghert.
Napus, m. (Lat.). Raap, knol.
Napy, o. (Gr.). Mosterd.
Narade, yr. Te Astrakan een vaartuig
met platten bodem, den mast en een
breed zeil.
Narang, m. Chinaasappel in Perzie ;
Narangistan, m., oranjerie, tuin met
oranjeboomen.
Narce, yr. (Gr.). Verstijving, verlamming (van een lichaamsdeel).
Narcelne, yr. C46 H29 NO„, alcalolde
van opium.
Narciine, vr. Bedwelmend uittreksel
van opium.
Narcis, m. (Gr.). Plant wier bloem door
haar sterken geur bedwelmt.
Narcissino, m. (Ital.). Rol van den
onnoozelen hals in de Italiaansche pantomime.
Narcissus, m. (Gr.). Jongmensch die
op zich zelven verliefd werd toen hij zijn
beeld in het water eener bron bekeek,
zich daarin stortte en in een bloem veranderd werd ; jongeling die zeer met zich
zelven ingenomen is.
Narcitine, yr. Bestanddeel van de
knollen der waternarcis dat als braakmiddel gebruikt wordt.
Narcosis, yr. (Gr.). Verstijving, bedwelming ; Narcoticon en Narcoticum,
o. (mrv. Narcotica), bedwelmend middel,
slaapmiddel ; Narcotine, vr., alcaloIde
van opium ; Narcotisch, bedwelmend,
slaapverwekkend; Narcotiseeren, bedwelmen ; Narcotisme, o. toestand van
bedwelming, kunstmatige slaap.
Nardus, yr. (Gr.). Nardus, een plant,
uit wier aarvormige bloesems een welriekende olie werd bereid (Marcus XIV,
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3) ; — celtica, Keltische valeriaan; —
indica, Indische valeriaan, baardgras
(andropogon nardus) ; — stricta, borstelgras.
Nares, mrv. (Lat.). Neusgaten ; Narinaal,
wat de neusgaten betreft.
Nargileh, yr. (Turksch). Tabakspijp,
waarbij de rook door middel van een
buis of slang door water gaat ; waterreservoir van zulk een pijp.
Narodniki, mrv. (Russisch). Volksgezinden.
Narodny Listy. Vaderlandsche dagbladen.
Narrabel, (Lat.). Vertelbaar ; Narrata,
mrv., vertellingen, nadere bijzonderheden
van een gebeurtenis ; Narrata refero, ik
bericht wat mid door anderen verteld is ;
Narratief, vertellend, wat een vertelling
betreft ; Narrator, m., verteller ; Narre,
m. (Fr.), omstandig verhaal.
Narragonie, yr. (D.-Gr.). Het gekkenland in het „Narrenschiff" van Sebastian
Brandt (458-1520, een hekeldicht waarin
de ondeugden en gebreken van alle standen der maatschappij aan de kaak gesteld
worden.
Narte, yr. (Russisch). Rendierslede.
Narthecium, o. (Gr.). Verkleinwoord
van Narthex (z. a.).
Narthecophoros, m. (Gr.). Hij die een
staf draagt van Narthex (de plant) vervaardigd, zooals een Bacchant (z. a.).
Narthex, m. (Gr.). Een kastje of doosje
om geneesmiddelen te bewaren; kist;
plantensoort uit de familie der Liliacen,
spalk voor het genezen van beenbreuken;
open ruimte bij den ingang eener kerk.
Narwal, m. (Van nar, neus, en wal,
walvisch). Eenhoorn. Zie Monoceros.
Nasaal. Wat den neus betreft of daartoe
behoort; Nasal, (Fr.); Consonne nasale,
neusmedeklinker (m, n en gn) ; Son nasal,
neusklank; Voyelle nasale, neusklinker
(an, in, on, un); Nasalia, mrv., middelen
voor het niezen ; Nasalisatie, vr., het
veranderen in een neusklank; Nasaliseeren, in een neusklank veranderen;
Naseau, m. (Fr. ; spr. nazoo), neusgat
(van dieren).
Nasaras, mrv. Kleine vierhoekige
Turksche zilveren munten.
Nasard, m. (Fr.; spr. : nazaar). Orgelregister dat aan het cornetregister zijn
neusgeluid ontneemt ; Nasarde, yr., knip
voor den neus; Nasardeeren, een knip
voor den neus geven.
Nascale, o. Toestel om geneesmiddelen
in de scheede te brengen.
Nascentie, yr. (Lat.). Geboorteuur,
geboorte, het ontstaan (Zie Status nascens
en nascendi); Nasciturus, m., degene
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wiens geboorte aanstaande is; Nasciturus pro jam nato habetur, de ongeboren vrucht wordt als een toekomstig
mensch beschouwd, wanneer het er op
aan komt rechten en voordeelen te behouden. Zie Burg. Wetb. Art. 3. „Het
kind, van hetwelk eene vrouw zwanger
is, wordt als reeds geboren aangemerkt,
zoo dikwijls deszelfs belang zulks vordert.
Dood ter wereld komende, wordt het
geacht nooit te hebben bestaan." Zie ook
Curator.
Nascosti, mrv. (Ital.). Verborgenen
(bijnaam van de leden der academie te
Milaan).
Nasi, m. (Hebr.). Voorzitter van het
sanhedrin ; voornaamste van een geslacht.
Nasicornia, mrv. Neushoorns (tor en
zeeschildpad).
Nasir, m. Rechterlijk ambtenaar in
Turkije.
Nasireers of Nasirim, mrv. (Hebr.).
Israelieten die aan Jehova gewijd waren,
zich van alle bedwelmende dranken onthielden, hun haar niet knipten en de
dooden niet mochten aanraken.
Nasitis, vr. (Lat.-Gr.). Neusontsteking
(Zie Rhinitis); Nasitis antica, ontsteking
van het voorste inwendig gedeelte van
den news; — postica, ontsteking van het
achterste gedeelte.
Naso, m. (Lat.). Grootneus (bijnaam van
Ovidius).
Nassib, o. (Turksch). Het vooraf bepaalde lot, het voor ieder mensch in het
bock des hemels opgeschreven lot =
Fatum.
Nasslednik, m. Troonopvolger in Rusland ; Nasslednitza, yr., zijn gemalin.
Nassologie, yr. (Gr.) = Dianassologie.
Nasta, yr. (Gr.). Uitwas op den rug,
week gezwel op den rug, spekgezwel.
Nastolka, yr. Russische kruidenbrandewijn.
Nastrond of Nastrand, m. Strand der
dooden, naam der hel in de Scandinavische
mythologie.
Nasturcium, o. (Lat.). Tuinkers, waterkers, plantensoort uit de familie der Cruciferen.
Nasutulus, m. (Lat.). Neuswijs ventje ;
Nasutus, m., grootneus, betweter.
Nata. Zie Natta.
Natagai, m. Opperste godheid, schepper
der aarde en van alle schepselen (bid de
Tataren).
Natales, mrv. (Lat.). Geboortedagen ;
sterfdagen der heiligen en martelaars ;
Natales invicti (solis), feest van de onoverwonnen terugkeerende zon, oude naam
van het Kerstfeest ; Natalia, vr., de 'evenslustige ; Natalicia, mrv., verjaringsfeesten;
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Natales, wat de geboorte betreft of daartoe behoort (Zie Dies natal's); Natalium
restitutio, vr., toekenning van alle rechten
van een vrijgeborene aan een vrijgelatene.
Natation, vr. (Lat. en Fr.). Het zwemmen, de zwemkunst ; zwembad in de Romeinsche badinrichtingen.
Natatorii. Zwemvogels.
Natchitoches, m. (spr. : natsjictotsjus).
Fijne snuiftabak, zoo genoemd naar de
stad van denzelfden naam in den staat
Louisiana (Noord-Amerika).
Nates, mrv. (Lat.). Achterste, de billen.
Nathan, m. (Hebr.). De door God geschonkene ; naam van den profeet die den
moed had om koning David de misdaad
te verwijten welke deze begaan had door
te huwen met Bathseba, weduwe van
Uria, een zijner krijgsoversten dien hij
had laten dooden ; Nathan de Wijze,
treurspel van Lessing (178o).
Nathanael, m. (Hebr.). Gave Gods =
Theodoor.
Natie. Zie Nation.
Natlef, (Fr.). Geboortig ; aangeboren.
Nation, yr. (Lat. en Fr.). Volk, alle
bewoners van hetzelfde land die onder
dezelfde regeering staan, dezelfde taal
spreken en van denzelfden oorsprong
zijn, b.v. in Belgic bestaan twee nations,
de Vlaamsche en de Fransche (Waalsche)
die te zamen het Belgische yolk uitmaken ;
in de spreek- en schrijftaal wordt geen
onderscheid gemaakt tusschen yolk en
natie; Nationaal, wat het yolk betreft,
wat aan het yolk behoort, wat aan het
rijk behoort ; waar in het Nederlandsch
Rijks gebruikt wordt, staat in het Fransch
National, b.v. het Rijksmuseum wordt
vertaald door Musee national ; Nationale
Conventie (z.a.) ; Nationale garde, yr.,
vroeger in Frankrijk de schutterij ;
Nationale goederen, mrv., (Fr.) biens
nationaux, de onder de eerste Fransche
Republiek verbeurd verklaarde goederen
van den adel en de geestelijkheid (Zie
Assignaten) ; Nationale militie, yr., gedeelte van het Nederlandsche leger dat
door loting voor den krijgsdienst aangewezen is ; Nationalceconomie, yr. (D.),
staathuishoudkunde volgens de leer van
Adam Smith, J. B. Say en Frederic
Bastiat (Zie Manchesterschool); Nationale raad, m., gedeelte der volksvertegenwoordiging in Zwitserland; Nationale schuld, vr., schuld ten laste van het
Koninkrijk der Nederlanden die in het
grootboek der Nationale schuld ingeschreven is ; Nationale vergadering, yr.,
vergadering van afgevaardigden van het
Duitsche yolk te Frankfort aan den Main
(18 Mei 1848-18 Juni 1849); vergadering
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van afgevaardigden , van het Fransche
y olk in 1789 en in 1848; Nationale
werkplaatsen (Zie Ateliers nationaux) ,
National scouts, mrv., troep Engelsche
spionnen in den oorlog in Zuid-Afrika
(1899--1902); National Service League,
(Eng. ; spr.: survisliegh), bond tot invoering
van den algemeenen dienstplicht; Nationaliseeren, inburgeren, in het yolk opnemen,
een schip zeebrieven geven ; Nationalisatie, yr., inburgering, het door den staat
in eigendom of beheer nemen, het aan
het yolk in eigendom geven ; Nationalisten, mrv., partij in Frankrijk die overdreven vaderlandsliefde (Zie Chauvinisme) predikt en den republikeinschen
regeeringsvorm afschaffen wil, partij in
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika
die de spoorwegen tot staatseigendom
wil maken, partij in bet Britsche parlement die naar de onafhankelijkheid van
Ierland streeft ; Nationaliteit, yr., hoedanigheid waardoor men tot een natie of
yolk behoort, volkskarakter, eigenaardigheid van een yolk ; Nationaliteitsprincipe, o., beginsel volgens hetwelk iedere
natie het recht heeft een afzonderlijken
staat uit to maken, beginsel volgens hetwelk het Koninkrijk Italic en het Duitsche
Rijk tot stand gekomen zijn, (Fr.) principe
des nationalites; Nationalliberalen, mrv.
(D.), partij in Duitschland die de eenheid
van Duitschland onder leiding van Pruisen
en een vrijzinnige staatsregeling voorstaat.
Native, (Eng.; spr.: neetiev). Aangeboren,
natuurlijk, oorspronkelijk ; — land, geboorteland ; als znw. inboorling, lid eener
partij in de Vereenigde Staten van NoordAmerika die aan de in Amerika geborenen
voorrechten boven de landverhuizers wil
toekennen ; kleine Engelsche niet kunstmatig geteelde oester ; Nativisme, o., natuurlijke denk- en handelwijze van een
persoon of van een yolk, vijandige gezindheid tegen landverhuizers; Nativistisch, aangeboren; Nativistische theorie,
yr., leer van Kant (z. a.) volgens welke
de begrippen tad en ruimte aangeboren
zijn ; Nativiteit, yr., geboorte, stand der
sterren op het uur der geboorte, geboorte
van Jezus, Maria en de heiligen, schilderij
die de geboorte van Jezus voorstelt ; De
nativiteit stellen, iemands levenslot
voorspellen uit den stand der sterren op
het uur zijner geboorte; Nativus (Lat.),
geboortig.
Natoli of Natolie. Zie Anatolie.
Natrium, o. Oude naam van Sodium (z.a.)
Natrix, vr. (Lat.). Waterslang.
Natrocrene. (Arab.-Gr.). Natronhoudende bron.
Natroliet, m. (Gr.). Loogzoutsteen.

Natura
Natrometer, m. Toestel voor het bepalen van het natrongehalte.
Natron of Natrum, o. (Arab.). Gelgistalliseerde koolzuurzoute soda, mineraal
loogzout ; — aceticum, azijnzure natron;
— boracicum, boraxzure n. ; — carbonicum, koolzure n. ; — carbonicum impurum,
onzuivere koolzure n. ; — chloratum,
chloornatron; — chloricum, chloorzure n. ;
— jodicum, joodzure n. ; — malicum,
appelzure n.; — nitricum, salpeterzure n.;
— oxalicum, zuringzure n.; — stearicum,
talkzure n.; — sulphuratum, zwavelnatron ;
— sulphurtcum, zwavelig n.; —sulphuricum
siccatum, droog zwavelig n.; — tartaricum,
wijnsteenzuur n.
Natsjai, o. (Russisch). Fooi.
Natta, vr. (Gr.). Spekbuil, spekgezwel.
Natte, vr. (Fr.). Mat, stroomat; haarvlecht; Natteeren, vlechten, strengelen,
met matten bekleeden.
Natura, vr. (Lat.). Natuur, wezen, het
aangeborene ; de zichtbare schepping, het
heelal ; de scheppende kracht (Zie In
Natura) ; Natura artis magistra (Lat.),

de natuur is de leermeesteres der kunsten;
Natura non facit saltus, de natuur maakt

geen sprongen, geen plotselinge overgangen ; Natura sanat, de natuur geneest ; Naturae convenienter vive,
men moet in overeenstemming met de
natuur leven ; Naturae curiosi, mrv.,
natuurvorschers, leden der Leopoldinische
academie ; Natural-Abgaben, mrv. (D.),
belastingen die niet in geld maar in natura
b. v. koren, vee, bontwerk, enz. voldaan
worden; Natural-Besoldung, vr. (D.),
bezoldiging in natura ; Naturale praesumitur donec probetur contrarium, het
natuurlijke wordt verondersteld zoo lang
het tegendeel niet bewezen is ; Naturalia negotii, alle gevolgen en uitwerksels van rechtshandelingen, zooals
die door het dispositieve recht worden
geregeld; dispositief noemt men die wetsbepalingen, die voorschriften inhouden,
alleen voor het geval dat de onmiddellijk
belanghebbenden niet anders in de zaak
hebben voorzien. Voorbeeld: Wanneer
een koop wordt gesloten en omtrent de
betaling van den koopprijs tusschen partijen niets is afgesproken, dan geldt art.
1550 van het Burg. Wetb., dat de kooper
tegelijk met de levering moet betalen;
partijen kunnen echter van dit wetsartikel
afwijken door b.v. koop op krediet,
waarbij de betaling eerst later plaats vindt.
Naturalia non sunt turpia, natuurlijke
dingen zijn niet schandelijk; Naturalien,
mrv., voorwerpen die op de natuurlijke
historie betrekking hebben (vooral zeldzaamheden) ; Naturalienkabinet, o., ver-

Naturalisme
zameling van dergelijke voorwerpen;
Naturalisatie, yr., het burgerrecht
aan een vreemdeling, het Nederlanderschap verleenen aan een vreemdeling. Zie art. 6, 2e en 3e lid der Grondwet: „Een vreemdeling wordt niet dan
door eene wet genaturaliseerd".
„De wet regelt de gevolgen der naturalisatie ten aanzien van de echtgenoot
en minderjarige kinderen van den genaturaliseerde". De wijze waarop en de
voorwaarden waaronder de N. plaats
vindt, zijn nader omschreven in de artt.
3-6 van de „Wet van 12 December 1892
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, Stb. no. 268". De vreemdeling,
die genaturaliseerd wenscht te worden,
moet zijn meerderjarig, minstens vijf
jaren binnen het Rijk of de kolonien
gewoond hebben en f loo.— in 's lands
kas storten. De vrouw en kinderen van
den genaturaliseerde zijn in de naturalisatie begrepen, doch kan de vrouw
binnen een jaar na de ontbinding des
huwelijks, en het kind, binnen denzelfden
termijn, nadat het meerderjarig is geworden, verklaren dat zij of hij niet
langer in de naturalisatie wenscht te zijn
begrepen.
Naturalisme, o. Hoedanigheid van hetgeen door een natuurlijke oorzaak teweeggebracht wordt ; natuurgodsdienst ; wijsgeerig stelsel dat Been andere oorzaak
der dingen kent dan de natuur ; richting
in de schilderkunst en in de letterkunde
waardoor de kunstenaar of de letterkundige er zich op toelegt om de natuur
zoo getrouw mogelijk weder te geven
en het ideale als iets onbereikbaars beschouwt ; Naturalist, m., natuuronderzoeker, aanhanger van den natuurgodsdienst en loochenaar der openbaring,
natuurmensch, kunstenaar die niet door
onderwijs maar door nadenken en eigen
werkzaamheid gevormd is, kunstenaar
en letterkundige die de natuur zoo getrouw mogelijk weergeeft, opzetter van
dieren (Zie Taxidermist); Naturaliteit,
yr., natuurlijkheid, natuurstaat; Naturalprestation, yr. (D.), het in natura en
niet in geld opbrengen; Natural selection,
(Eng.; spr. : netjurel sieleksjun), teeltkeus,
theorie van Darwin (z. a.) over het ontstaan der soorten ; Naturam expellas
furca tamen usque recurret, al verjaagt gij ook den natuurlijken aanleg of
de natuurlijke neiging met geweld (met
den hooivork), hij of zij zal steeds terugkeeren, de natuurlijke aard komt altijd weer
boven (de Franschen zeggen : Chassez le
naturel, it revient au galop et par la 'mitre,
verjaag den natuurlijken aard, hij komt
BAALE, Handbosk.
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in galop en door het raam terug) ; Natura
naturans, in de philosophie van Spinoza
de scheppende kracht in tegenstelling
met Natura naturata, het geschapene ;
Naturel (Fr.), natuurlijk, als znw. inboorling, geaardheid, natuurlijke aanleg; Naturisme, co., geloof aan de zelfschepping der
natuur, stelsel volgens hetwelk de natuur
alleen geneeskracht heeft; Naturaliteit,
yr., het ontstaan in de natuur ; Naturist, m.,
geneesheer die uitsluitend op de natuur vertrouwt ; Natuurkunde, yr. (Zie Physica);
Natuurphilosophie, yr., opvatting der
natuur als een geheel, opsporing van de
wetten der verschijnselen ; Natuurproducten, mrv. (Fr.) produits naturels, (Eng.)
natural produce, (D.) Naturerzeugnisse,
(Ital.) prodotti naturally (Sp.) Productos
naturales, voortbrengselen der natuur.
Natus, (Lat.). Geboren; als znw. m., de
zoon.
Naus, yr. (Gr.). Schip; Nauarch, m.
(Gr.), scheepsgezagvoerder, scheepsbevelhebber, admiraal; Nauarchie, yr., bevel
over een of meer schepen ; Nauarchis,
yr., admiraalschip ; Naucrates ductor,
m., loodsvisch, vischje dat gewoonlijk
boven den rug van den haai zwemt;
Naufrageeren, (Fr.) faire naufrage, naufrager, (Eng.) to be shipwrecked, (D.)
Schi bruch leiden, (Ital.) far naufragio,
nau ragare, (Sp.) pacer naufragio, naufrarar, schipbreuk lijden ; Naufragisch,
schipbreukig ; Naufragium, o. (Lat.). (Fr.)
naufrage, (Eng.) shipwreck, (D.) Sc
bruch, (Ital.) naufragio, (Sp.) naufragio,
schipbreuk ; Naufraga, m. (Fr.; spr. :
noofrazjee), schipbreukeling ; Naulochos,
m. (Gr.), binnenhaven ; Naulum, o. (Gr.).
scheepsvracht, veergeld (Zie Fret); Naumachie, yr., zeeslag, zeegevecht, bij de
Romeinen nabootsing van een zeestrijd ;
plaats waar zulk een zeegevecht nagebootst werd ; Nauphylax, m., opziener
over een schip.
Nauruz, m. Nieuwjaarsfeest in Perzie.
Nauscoop, o. (Gr.). Toestel om schepen
op een grooten afstand te ontdekken,
schepenbespieder ; Nauscopie, yr., kunst
om schepen in de verte te zien ; Naustathmos, m., reede, (Fr.) rade, (Eng.)
roads, (D.) Reede, (Ital.) rada, (Sp.) rada.
Nausea, yr. (Lat.). Zeeziekte; onpasselijkheid, misselijkheid ; Nauseabundus,
zeeziek, waiging veroorzakend, onpasselijk makend ; Nausea's, walgelijk, misselij k,
Nauta, me (Lat.). Schipper, matroos;
Nauticus, m., zeevaartkundige, zeeman ;
Nauticus musculus, m., achterscheenbeenspier ; Nautiek, yr. (Gr.), zeevaartkunde ; Nautiliet, m., versteende slak;
47
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Nautilus, m., koppootig weekdier met een
in verscheidene cellen verdeelde Schaal,
zeiler, bootmossel ; Nautisch, zeevaartkundig, wat de zeevaart betreft ; Nautisch
legioen, o., troepenafdeeling die door
Napoleon in Egypte (1799) gevormd werd
uit de bemanning der oorlogsschepen ;
Nautomanie, vr. (Gr.), zeemanswoede,
soort van watervrees ; Nautonier, m.,
(Fr. spr.: nootonjee), schipper, zeevaarder.
Nautsch, m. Dans der bajaderen (z.a.) ;
Nautschgirl, vr. (Indisch-Eng.), dansmeisje, lagere klasse der Dewadasi (z.a.).
Navaga, (Russisch). Kleine gedroogde
kabeljauw.
Naval, (Fr. en Eng.; spr. : neevel). Wat
het zeewezen en de scheepvaart betreft ;
Architecture navale, yr. (Fr.), scheepsbouwkunde ; Combat naval, m., zeegevecht ; Ecole navale, yr., zeevaartschool ;
Naval Asylum, o. (Eng.), in 18o2 geopend
opvoedingsgesticht voor weezen van verdienstelijke zeelieden te Londen.
Navarch = Nauarch Navarchie =
Nauarchie.
Navarradaalder, m. Oud-Fransche
munt = f 2,25.
Nave, (Eng. ; spr. : neev). Naaf van een
wiel ; middelste deel eener kerk tusschen
het koorhek en de hoofddeur.
Navette, vr. (Fr.). Wierookvaatje ;
weversschietspoel ; het over en weer
aftroeven door partners (z.a.) die in
elkanders renonce spelen ; spoel aan een
naaimachine ; Faire la navette, geregeld
elken dag tusschen twee plaatsen op en
neer reizen, wisselruiterij drijven, (Eng.)
to job in bills, to practice cross acceptances,
(D.) Wechselreiterei treiben, (Ital.) far giro
cambiario, (Sp.) hacer giros y regiros.
Navicella, yr. (Lat. en Ital.). Schuitje,
bootje; wierookvat in den vorm van een
scheepje ; Navicula = Navicella.
Naviculair, (Lat.). Tot de scheepvaart
behoorend.
Navigabel. Bevaarbaar ; Navigatie, yr.,
(Fr.) navigation, (Eng.) navigation, (D.)
Seefahrt, (Ital.) navigazione, (Sp.) navegaciOn, zeevaart; Akte van navigatie,
in 1651 door Cromwell uitgevaardigde wet
volgens welke Engelsche waren alleen op
Engelsche schepen uitgevoerd en buitenlandsche goederen alleen op schepen uit
het land van oorsprong ingevoerd mochten
worden en die dus ten doel had de
vrachtvaart der Hollanders te vernietigen ;
Navigator, m. (Lat.), (Fr.) navigateur,
(Eng.) navigator, (D.) Seefahrer, (Ital.)
navigatore, (Sp.) navegador, zeevaarder ;
Hendrik de Navigator (1394-146o), zoon
van Jan I, koning van Portugal, die den
stoot gaf aan de ontdekkingsreizen op

Neapolitanische Krankheit
de westkust van Afrika ; Navigerisch,
schepen dragend ; Navigeeren, bevaren,
varen.
Naviglio, m. (Ital. ; spr. : navieljio).
Schip ; kanaal.
Navire, m. (Fr.). Schip; Navis, yr.
(Lat.), schip.
Navrant, (Fr.; spr.: naavran). Hartverscheurend.
Navy, (Eng.; spr. : neevie), (Fr.) marine,
flotte, (D.) 'Flak, (Ital.) Alta, (Sp.) flota.
Zeemacht.
Nazar, m. (Arab.). Boos oog. Zie Jettatura.
Nazarener, m. Hij, die uit Nazareth in
Palestina geboortig is; naam, die aan de
eerste Christenen door hunne tegenstanders gegeven werd; naam eener schilderschool, die bij voorkeur bijbelsche onderwerpen op het doek brengt (Nazarenisme).
Nazeri. Rekenmunt te Surate 1/240 m14 = f o,005.
Nazir. Zie Nasir.
Nazireer, m. (Hebr.). Israeliet, die zich
aan het ambt van priester wijdde zonder
tot den stam van Levi te behooren.
Nazoreer, m. Aanbidder der sterren.
Zie Sabeisme.
N. B. en NB. = Nota bene (Lat.). Let
wel op.
N. C. = Nuovo of Nostro Conto (Ital.).
Nieuwe of onze rekening.
N. D. = Notre-Dame (z. a.)
N. E. = North-East (Eng.) of Nord-Est
(Fr.). Noordoost.
Ne, (Lat.). Opdat niet; Ne — quidem,
niet eens ; Ne Jupiter quidem omnibus
placet, Jupiter behaagt niet eens aan
iedereen, Jupiter kan het iedereen niet
naar den zin maken ; de Franschen zeggen : on ne peut contenter tout le monde et
son pre, men kan niet iedereen en bovendien zijn eigen vader tevreden stellen; de
Duitschers zeggen : Allen gefallen ist
schwer, mache es Wenigen recht, het is
moeilijk om het iedereen naar den zin te
maken, voldoe aan weinige personen.
Neander, m. (Gr.). Duitsch theoloog
(1789-185o).
Neapelgelb, o. (D.) =
Neapolis, yr. (Gr.). Nieuwe stad, in de
oudheid de naam van het tegenwoordige
Napels in Italic en van een stadswijk van
Syracuse op Sicilie.
Neapolitanische Krankheit, yr. (D.).
Napelsche ziekte, syphilis, zoo genoemd,
omdat de Fransche soldaten na het beleg
van Napels op het eindeder 15de eeuw
deze ziekte naar Frankrijk overgebracht
zouden hebben = Morbus gallicus, his•
panicus, italicus.

Nebbich
Nebbich, ( Joodsch). Ach, helaas, hoe
jammer!
Ne bis in idem, (Lat.). Niet tweemaal
tegen hetzelfde, d. w. z. als een vonnis in
kracht van gewijsde is, kan men niet nog
eens over dezelfde zaak beginnen.
Neb-Neb, mrv. Zaadhuisjes van acacia
nilotica, die voor het looien en zwartverven gebruikt worden.
Nebo, m. Babylonische godheid.
Nebris, yr. (Gr.). Vel van een jong
hert, kleed dergenen, die Bacchus vergezellen ; Nebriet, m., aan Bacchus gewijd
edelgesteente, dat thans evenwel onbekend is.
Nebula, vr. (Lat.). Nevel, damp, rook,
walm ; — corneae, viek op het hoornvlies
in het oog ; Nebulist, m., wolkenschilder,
vluchtige teekenaar ; Nebulistisch, nevelachtig, wolkachtig ; Nebuleus, bewolkt,
nevelachtig; Nebuleuse, yr. (Fr.), nevelvlek, Ater wier licht zeer zwak is ; Nebulositeit, vr. nevelachtigheid, duisterheid.
Nebulo, m. (Lat.).Windmaker, deugniet.
Necanias. Wit en blauw gestreepte
Indische katoenen stof.
Nec aspera terrent, (Lat.). Zelfs onaangenaamheden schrikken niet af.
Necatio hypercinetica, (Lat.-Gr.). Het
dooden door overprikkeling ; — privativa,
het dooden door het onthouden van spijs
en andere ontberingen ; Necator, m.
dooder.
Necessaire, (Fr.; spr. : nesesseer). Noodzakelijk, noodwendig, noodig, onvermijdelijk ; als znw. het noodige, het noodzakelijke, werkdoosje, toiletdoos ; Necessaria defensio, yr. (Lat.), noodweer,
noodzakelijke verdediging; Necessitas, yr.
(Lat.), noodzakelijkheid , — absoluta volstrekte noodzakelijkheid ; Necessarium
est durum telum, het heilige moeten is
een hard gelag ; Necessitas gravis et
urgens, dringende noodzakelijkheid ; Necessitas non habet legem, (Lat.), (Fr.)
Necessite tea point de loi, (D.) Not hat
kein Oebot, nood breekt wet; Necessite,
vr. (Fr.), noodzakelijkheid, noodwendigheid, noodzaak, behoeftigheid, geldgebrek,
levensbehoefte, onvermijdelijkheid,dwang;
Necessiteeren, noodzaken, noodzakelijk
maken ; Necessiteux, (Fr.), noodlijdend,
nooddruftig, als znw. noodlijdende ; Eglises
nicessiteuses, mrv., noodlijdende kerken.
Necker (Jacques) (1732-1804). Geboren
te Geneve, vestigde hij zich als bankier
te Parijs en werd na den val van Turgot
met het beheer der financien belast
(1777-1781), maar de middelen die hij
aanwendde, om orde te brengen in den
verwarden financieelen toestand, de zuinigheid die hij wilde betrachten, vielen
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niet in den smaak der hofpartij ; toen hij
bid gelegenheid eener leening een overzicht der financien openbaar maakte,
werd hij gedwongen om aftetreden; van
1788 tot 1789 werd hij ten tweeden male
met het beheer der geldmiddelen belast
en wist hij de bijeenroeping der Etats
gineraux te bewerken, maar toen hij
zag dat hij de omwenteling niet naar
zijn inzichten kon Leiden, verliet hij
Frankrijk en begaf zich naar Coppet, een
dorp in Waadtland aan het meer van
Geneve, waar hij begraven ligt evenals
zijn dochter Madame de Stael.
Neckera. Neckers mos, soort van
bladmos.
Ne cola, (Lat.). Filtreer niet (op recepten).
Nec pluribus impar, (Lat.). Niet onopgewassen tegen meerderen, d. i. zelfs
tegen overmacht bestand (trotsche zinspreuk van den Franschen koning Lodewij k XIV).
Nec plus ultra, (Lat.). Niet verder, opschrift dat, volgens de mythologie, Hercules op de bergen Abyla en Calpe (z. a.)
gegriffeld heeft, omdat hij deze als het
einde der wereld beschouwde ; als z.nw.
gebruikt, beteekent deze uitdrukking het
hoogste dat bereikt worden kan, b.v. het
nec plus ultra der deugd is goed te doen
zonder dat iemand het weet. Zie Non
plus ultra.
Necro. Grieksch voorvoegsel, dat dood
beteekent.
Nectandra. Plantensoort uit de familie
der Lauracein.
Necragoog, m. (Gr.). Doodenvervoerder
(zie Charon); Necrobiose, vr. vervorming
der levende organische elementen; Necrodeipnon, 0., doodenmaaltijd; Necrodulie,
yr., vereering der dooden; Necrogenisch,
opgroeiend uit afstervende planten; Necrograaf, m., geschiedschrijver der dooden ; Necrographie, yr., geschiedschrijving der dooden ; Necrographisme,
m., toepassing van de studie der lijken
op de geneeskunde; Necrocaustie, vr.,
lijkverbranding ; Necrocorinthia, mrv.,
het vaatwerk door de Romeinen uit de
graven te Corinthe gehaald, na de verovering deer stad in 146 v. C. en vervolgens naar Rome overgebracht; Necrocomos, m., versierder van lijken ; Necrolater, m., vereerder der dooden; Necrolatrie, yr., afgodische vereering der
dooden ; Necroliet, m., doodensteen, vulkanische delfstof in Italic ook sasso morto
genoemd; Necrologie, yr., levensgeschiedenis van overledenen, doodenlijst, levensbeschrijving van personen die pas gestorvenzijn;Necrologieen,mrv.,doodenboeken,
d. i. middeleeuwsche kalenders, waarin

Nectar
de voor een klooster of bisdom belangrijke sterfdagen van heiligen, martelaars,
pausen, keizers, enz. opgeteekend werden ; Necrologisch, wat de levensbeschrijving der overledenen be treft,Necroloog,m.,
schrijver van levensberichten van personen, die pas overleden zijn ; Necromant, m., geestenbezweerder; Necromantie, yr., gewaande kunst om de dooden
op te roepen ten einde de toekomst te
voorspellen of verborgenheden te ontdekken = Nigromantie; Necromanteion, o.,
plaats waar de geesten bezworen worden; Necronarcema syncopticum,o.,(Gr.),
schijndood; Necroniet, o., soort veldspaat ; Necrophaag, m., lijkenverslinder,
deer dat zich met liken voedt; Necrophobie, yr., afschuw van dooden, vrees
voor lijken ; Necropolis, yr. (Gr.), Necropole, yr. (Fr.), doodenstad, begraafplaats;
Necrophoor, m., lijkdrager; Necropompe,
yr. lijkstaatsie; Necropompos, m., doodenr (bijnaam van Mercurius); Negeleide
cropsie, yr. = Necroscopie, lijkschouwing;
Necroscoop, m., lijkschouwer; Necrosis,
yr. (Gr.), Necrose, yr. (Fr.), beenderversterf, het afsterven der beenderen; Necrosis dentium (Gr.-Lat.), het verrotten
der tanden (holle kiezen) ; — infantum,
brand (koudvuur) bij kinderen of in de
lippen ; ossium, afsterving der beenderen ; Necrosylie, yr., berooving of plundering van lijken; Necrothaptes, m.,
doodgraver, grafdelver ; Necrotisch, wat
de necrosis betreft; Necrotomie, yr., lijkopening.
Nectar, o. (Gr.). Godendrank, godenwijn, drank die onsterfelijk maakt; elke
zeer aangename, verkwikkende drank ;
Nectarien, mrv., honingkelken der bloemen • Nectarisch, goddelijk, verkwikkend
(van 'dranken) ; Nectarotheek, yr., honingkelk.
Nectisch, (Gr.). Geschikt om te blijven
drijven; Nectopodisch, met zwemvoeten
voorzien.
Necyla, vr. (Gr.). Doodenoffer; Necyeeg = Necragoog; Necyomant (Zie Necromant); Necyomantie. Zie Necromantie.
Ned, m. (Eng.) = Edward.
Nedsjdi, m. (Arab.). Paard.
Nedunja, ( Joodsch). Wat de bruid mede
ten huwelijk brengt.
Ne exeat regno, (Lat.). Hij (zij) mag
niet buiten het rijk gaan; Engelsche wet,
die met deze woorden begint en iemand
verbiedt Engeland zonder verlof der regeering te verlaten. Zie Exeat.
Nef, yr. (Fr.) (Van het Latijn flaws (z.a.)).
Schip in het Oud-Fransch ; La Blanche
Nef, yr., het witte schip, naam van het
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schip, dat de kinderen van den Engelschen koning Hendrik I (Hoo—ii35) van
Normandie naar Engeland zou overbrengen,
maar dat met man en muis verging;
schipeener kerk, middenbeuk tusschen
de beide ripen pilaren, welke het gewelf
ondersteunen van den hoofdingang of tot
aan het koor; kistje in den vorm van een
schip, waarin het tafelgereedschap van
de koningen.van Frankrijk geborgen werd.
Nefanda libido, vr. (Lat.). Vergrijp tegen
de zeden; Nefanda Venus, yr., bloedschande.
Nefariae nuptiae. Zie Nuptiae ; Nefarie en Nefarius, godvergeten, schandelijk;
Nefas, 0., onrecht, misdaad, zonde (Zie
per fas et nefas); Nefasti dies, mrv.,
dagen waarop het bij de Romeinen om
godsdienstige redenen verboden was recht
te spreken.
Negando, (Lat.). Loochenend, met of
door loochening of ontkenning; Negatie,
yr., ontkenning ; Negatief, ontkennend;
Negatieve electriciteit, yr., afstootende
electriciteit, tegenovergestelde van Positieve of aantrekkende electriciteit ; Negatieve, yr., weigerend of afwijzend
antwoord; Negator, m., loochenaar, ontkenner ; Negatorisch, wat een ontkenning
bevat ; Negatur, het wordt ontkend, van
de hand gewezen.
Neger , m. (Lat.) niger , (Fr.) nigre,
(Eng.) negro, (D.) Neger, (Sp. Port. en
Ital.) negro. Een zwarte ; Negrohead,
(Eng. ; spr. : niegrohed), eig. negerhoofd
(zwarte pruimtabak die in het dagelijksch
leven negeret genoemd wordt).
Negeeren, (Lat.). Ontkennen, loochenen,
den schijn aannemen van iemand niet te
kennen, geen notitie nemen van iemands
tegenwoordigheid, zich gedragen alsof
een persoon niet bestaat ; Nego consequentiam, ik ontken de gevolgtrekking;
Nego majorem, nego minorem, nego
omnia, ik ontken het eerste gedeelte
(eener sluitrede), ik ontken het tweede
gedeelte, ik ontken alles.
Neginah, yr. (Hebr.). Snaarinstrument.
Neglect, (Lat.). Verwaarloosd; Neglect
(Eng.), verzuim, verwaarloozing, onachtzaamheid ; Neglecten-Gelder, mrv., (D.),
boete die opgelegd wordt wegens het
verzuimen van ambtsbezigheden of dienstverrichtingen ; Neglectie, yr., verwaarloozing, verzuim, nalatigheid ; Neglector, m.,
verwaarloozer, verzuimer; Neglige, m.,
(Fr.; spr.: neeghlizjee), morgengewaad ;
Negligeable, wat verwaarloosd kan of
mag worden, wat niet mede telt ; Quantite
negligeable (z. a.); Negligence, yr., (Fr.;
spr. : neeghlizjans), nalatigheid, onachtzaamheid, slordigheid; Negligent, (spr. :
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neeghlizjan), nalatig, onachtzaam, slordig ;
Negligente, (Ital., spr. : neeghlidbjente),
zonder nadruk voor te dragen ; Negligentle, yr. = Negligence; Negligeeren,
verwaarloozen, verzuimen, veronachtzamen, nalaten, niet mede tellen, geen
rekening houden met.
Negoce, m. (Fr.; spr. : neegoos), (Lat.)
Negotium, o. Handelszaak, handel in het
groot; Negociabel, verhandelbaar (wissels,
effecten, enz.) ; Negociabiliteit, vr., (Fr.)
nigociabilite, (Eng.) negotiability, (D.) Begebungsfiihigkeit, (Ital.) negoziabilita, (Sp.)
negociabilidad, verhandelbaarheid; Negodant , m. (Fr.), (Eng.) tradesman, (D.)
Kaufmann, (Ital.) negoziante, (Sp.) negociante, groothandelaar; Negociant en
vans, wijnkooper, niet te verwarren met
Marchand de yin, wijntapper, degene
die wijn bij het glas over de toonbank
verkoopt; Negociateur, m. (Fr.), (Eng.)
negotiator, (D.) Unterhiindler, (Ital.) negoziatore, (Sp.) negociador, onderhandelaar ;
Negociatie, yr., (Fr.) negotiation, (Eng.)
negotiation, (D.) Unterhandlung, (Ital.)
negoziazione , (Sp.) negociaciOn, onderhandeling, verhandeling ; Negociatrice,
vr. (Fr.), onderhandelaarster; Negocieeren,
(Fr.) negocier, (Eng.) to negotiate, (D.)
unterhandlen, (Ital.) negoziare, (Sp.) negociar, onderhandelen, verhandelen, omzetten, aan den man brengen, geld verschaffen ; Negociantisme, o., handelsgeest;
Negoclator, m. = Negociateur, Negotiorum gestio, yr., het vrijwillig beheeren
van de zaken van een afwezige, zonder
daartoe opdracht te hebben ontvangen
(Zie Burg. Wetb. Artt. 1390-1394); Negotiorum gestor, m., beheerder of bestuurder eener zaak, (Fr.) girant, (Eng.)
manager, (D.) Geschtiftsfahrer, (Ital.) gerente, (Sp.) gerente, Negotium, o., (Lat.),
bezigheid, werkzaamheid.
Negra, yr. (Sp.). Zwartachtige soort
cochenille (z. a.).
Nêgre, m. (Fr.). Zie Neger; NégreCarte, yr., zeer fraaie roode smaragd ;
Negrepelisse, kantonshoofdplaats in het
dep. Tarn-et-Garonne, Fransch bombazijn;
Negrerie, yr., werk- en bewaarplaats
van negerslaven; Negrero, m. (Sp.),
slavenhouder op Cuba ; Negresse, vr.
(Fr.), negerin.
Negretti, mrv. Soort Spaansche schapen
en hun wol.
Negrier, (Fr.; spr.: neeghriee) (17881848). Fransch generaal die te Parijs gedurende den opstand van Juni 1848
sneuvelde.
Negrier, m.(Fr.). Slavenhandelaar,
slavenhaler, schip dat een lading slaven
overbrengt.
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Nelson
Negrillo, m. (Ital.). Hollandsche snuff.
Negrillon, m. (Fr. ; spr.: neeghriion).
Negertje.
Negrito, m. (Sp.). Australische neger.
Negrolatrie, yr. Vereering der negers;
Negromanie, yr., het dwepen met negers;
Negrophiel, m., negervriend, tegenstander
van den handel in negerslaven en voorstander van de vrijmaking der negers.
Negros, mrv. (Sp.). Voorstanders eener
vrijzinnige staatsregeling.
Negus, m. De gekroonde, titel van den
koning van Habesch (Abyssinie) ; Negus
Negesti, koning der koningen.
Negus, (Eng. ; spr. : niegus). Drank die
gemaakt wordt van water, wijn, note-.
muskaat, suiker en limoensap, zoo genoemd naar den Engelschen kolonel
Negus.
Negus Negesti. Zie Negus.
Nehemla of Nehemias, m. (Hebr.).
Troost Gods, troost des Heeren ; profeet
aan wren Artaxerxes I, ,koning van Perzie,
verlof gaf om de muren van Jeruzalem
weder op te bouwen.
Nei, o. (Perzisch). Riet ; Turksche rieten
fluit.
Nelth of NeItha, yr. Egyptische godin,
moeder der goden, de scheppende kracht.
Nekir, m. Een der beide engelen des
doods bij de Mohamedanen.
Nel of Nelly, (Eng.). Verkorting van
Helena en Eleonora.
Nell' organo, (Ital.). Op het orgel.
Nelma, m. Siberische zalm.
Nelri. Serie van vijf schilderijen van
Cornelis Troost (1697 —1750) in het Mauritshuis te 's-Gravenhage, aldus genoemd
naar de beginletters der vijf Latijnsche
onderschriften. Deze schilderijen stellen
het verloop van een heerenpartij uit het
begin der 18e eeuw voor. De onderschriften luiden : Nemo loquebatur, niemand
sprak, Erat sermo inter fratres, er was
gekeuvel onder de broeders, Loquebantur
omnes, alien spraken (tegelijk en door
elkaar), Rumor erat in casa (deze uitdrukking is niet letterlijk te vertalen,
doch het best weer te geven met : „er
was leven in de brouwerij" of „de geestdrift steeg ten top"). Dit schilderij stelt
de heeren voor gezeten aan het souper,
terwijl de uitwerking van den wijn reeds
duidelijk merkbaar is, lbant qui fioterant,
qui non potuere cadebant, zij die dat konden
gingen (loopende weg), die het niet konden,
vielen neer. Op dit schilderij worden de
heeren door de lakeien, zoo goed als het
gaat, de stoep of en en naar hues gebracht.
Nelson, (1758-1805). De beroemdste
derEngelsche vlootvoogden; hij vernietigde de Fransche vloot bij Aboekir
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(2 Augustus 1798) en overwon de FranschSpaansche vloot bij Trafalgar (21 October
1805) in welken slag hij sneuvelde ; bij
het begin van dezen laatsten slag gaf hij
het bekende vlaggensignaal: England

expects that every man this day will do
his duty (Engeland verwacht dat ieder
man van daag zijn plicht zal doen);
Nelson-Kotelet, vr., schaperibbetje met
een saus van peterselie, sardijnen, Parmezaansche kaas en zure room.
Neltempo, (Ital.). In de maat.
Nely.Gedorschte nog ongepelde Indische
rijst.
Nema, o. (Gr.). Draad, spinsel; Nemaliet, o., asbestachtige vezelige delfstof
die den glans van zijde heeft; Nematoiden, mrv., kleine witachtige knobbeltjes aan de wortels der knollen of
rapen; Nematopodisch, met voeten in
den vorm van draden; Nematurisch,
met een draadvormig achterste.
Nemausa. Naam eener asterolde.
Nembras. Geverfd Egyptisch geiteleer.

Nem. con. = Nemine contradicente,
(z. a.).

Nemea. Landstreek in Argolis (Griekenland); Nemeisch, wat tot deze landstreek
behoort; Nemeische leeuw, m., monster
dat door Hercules verslagen werd ; Nemeische spelenl mrv., wedstrijden ter
eere van Zeus in iedere Nemeade d. i.
in het 2de en 4de jaar van iedere Olympiade.
Nemesianus, m. (Gr.). Naam van een
Latijnsch schrijver in de tweede helft
der derde eeuw die de herders- en leerdichten van Vergilius navolgde.
Nemesis, y r. (Gr.). Vergeldende gerechtigheid; godin die belast was met
het bestraffen van den hoogmoed en de
misdaden der menschen, godin der wraak;
titel van 32 staatkundige hekeldichten
van Barthelemy en Miry (1832).
Nemine contradicente, (Lat.). Zonder
eenige tegenspraak ; Neminem laede,
kwets niemand; Neminem time, vrees
niemand; Nemo, niemand; Nemo ante
mortem of obitum beatus, niemand is
voor zijn dood gelukkig ; Nemo judex
(of testis) idoneus in propria causa,
niemand is in zijn eigen zaak een goede
rechter of getuige ; Nemo prophets
acceptus in patria sua, (Lat.) Nul n'est
proplate en son pays, (Fr.) niemand
is profeet in zijn eigen land.
Nemoblastisch. Met draadvormige
vruchtkiemen; Nemoglossisch, met draadvormige tong.
Nemoliet, m. (Gr.). Steenen beeld in
een bosch; Nemoralia, mrv. (Lat.), feesten
in bosschen; Nemoreus, woudrijk ; Nemorosae, mrv., boschplanten.

Nenia, yr. (Lat.). Lijkzang, treurlied.
Ne nimium, (Lat.). Niet te veel.
Neo. Latijnsch voorvoegsel dat nieuw
beteekent.

Neocoros, m. (Gr.). Eig. tempelveger ;
tempelwachter.
Neodamood, m. (Gr.). In Sparta een
pas vrij geworden en onder de burgers
opgenomen Heloot (z. a.) ; deze opname
geschiedde ter belooning van in den
oorlog bewezen diensten ; Neogala, o.,
eerste zog onmiddellijk na het colostrum
(z. a.) ; Neogilos, pasgeboren ; Neogenograaf, m., schrijver van levensberichten ;
Neograaf, m., ontwerper eener nieuwe
spelling; Neographie, vr., nieuwe spelling;
Neographisch, wat de nieuwe spelling
betreft; Neographisme, o., stelsel eener
nieuwe spelling ; Neo-latin, (Fr.) nieuw
Latijnsch; Langues neo-latines, mrv.,
nieuwlatijnsche talen = Romaansche
talen (z. a.) ; Neolithisch, (Gr.), wat tot
het tijdperk van den gepolijsten steen
of der steenen gereedschappen behoort;
Neologie, vr., vorming van nieuwe woorden of van nieuwe beteekenissen van
oude woorden, het streven om nieuwigheden in te voeren ; Neologisch, begeerig naar nieuwigheden; Neologiseeren, nieuwe woorden smeden, zucht om
nieuwigheden in te voeren aan den dag
leggen; Neologisme, o., nieuw gesmeed
woord; Neoloog, m., degene die nieuwgesmede woorden gebruikt of invoert ;
Neomenia, y r. (Gr.), tijd der nieuwe
maan, eerste dag der Atheensche maand ;
Neonomen, mrv., voorstanders eener
nieuwe wet; Neopaedagogisch, volgens
een nieuwe wijze van opvoeden ; Neopaedagoog, m., opvoeder volgens nieuwe
grondregels ; Neoparochus, m., nieuwe
predikant; Neophobie, y r., afschuw van
nieuwigheden ; Neophobisch, afkeerig
van nieuwigheden ; Neophyt, m., eig.
pasgeplante, pas bekeerde, novitius (z. a.);
Neoplasma, o., nieuwe vorming; Neoplatonicus, m., voorstander eener philosophische school die in de derde eeuw
n. C. te Alexandria ontstond en Neoplatonisme heet; als stichter dezer school
wordt Ammonius Saccas beschouwd, die
in het Christendom opgevoed later tot
de heidensche wijsbegeerte overging ;
zijn philosophie die uit een eclectische
(z. a.) vermenging en samensmelting der
stelsels van Plato, Pythagoras en Aristoteles met Oostersche denkbeelden bestond
en als bolwerk tegen het steeds veldwinnend Christendom moest dienen, werd
mondeling aan een kring van weetgierige
discipelen medegedeeld en als een geheime leer beschouwd die alleen door
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ingewijden begrepen kon worden, waarom
de meester dan ook geen geschriften
nagelaten heeft; maar zijn meest begaafde leerling Plotinus (geb. 205 n. C.)
uit Lycopolis in Egypte werd voor Ammonius wat Plato voor Socrates geweest
was en maakte diens leer bekend; Neorama, o., eig. nieuw gezicht, soort van
panorama op een cylindrisch vlak dat
het inwendige van een gebouw voorstelt
en in 1827 door Allaux te Parijs uitgevonden is.
Neossine, y r. Organische zelfstandigheid in de nesten der Indische zwaluw
(hirundo esculenta).
Neoterisch, (Gr.). Wat een nieuwe
leer betreft, van een nieuwe soort; Neoterisme, o., zucht naar nieuwigheden,

gebruik van nieuw gesmede woorden en
zegswijzen.
Neotype. Kalkspaat die baryt bevat.

Nep. = Nepos.
Nepenthes, nl. pharmacon, o. (Gr.).

Middel dat tot opvroolijking dient, zorgenverdrijver ; middel om kommer, wrok en
de herinnering aan doorgestaan leed te
verdrijven (Odyssee 4. 221).
Nephalia, mvr. (Gr.). Drankoffers zonder
wijn bestaande uit water, melk en honig ;
dergelijke offers werden gebracht aan de
Eumeniden (z. a.) de Muzen (z. a.) en de
Nymphen (z. a.)
Nephelae, yr. mrv. (Gr.) enkelv.
lichte vlekken op het
Nephele. ;Wolken
hoornvlies ; witte vlekken op de nagels ;
wolkjes in de urine ; blijspel van Aristophanes (z. a.) waarin Sorates bespottelijk wordt gemaakt; Nephelococcygia, yr.,
koekoekswolkenstad , stad die Aristophanes in zijn blijspel ,,de Vogels" door
de vogels laat bouwen tusschen hemel
en aarde, teneinde zoowel de goden als
de menschen te kunnen beheerschen;
Nephelegereta, m., wolkenverzamelaar,
bijnaam van Jupiter.
Nephelion of Nephelium, o. (Gr.).
Wolkje = Nephele.

Nephelodometer, m. = Nephelophorometer.
Nepheloldisch, (Gr.). Bewolkt, troebel.
Nephelologie, y r. (Gr.). Wolkenkunde ;
Nephelomantie, vr., waarzeggerij uit

wolken

Nephelophorometer, m. Toestel om
de snelheid der wolken te meten.
Nephesch. In de Kabbala (z. a.) de
geringste der drie zielen in den mensch.
Nephilim, mrv. (Nebr.). Reuzen.
Nephro. Grieksch voorvoegsel dat nter
beteekent.
Nephros, m. (Gr.). Nier; Nephralgie, yr.,
pion in de nieren of in de lendenen ;

Nepper
Nephrapostasis, yr., en Nephrapostema,

o., abces in de nieren, etterbuil in de
nieren ; Nephratonie, yr., verlamming en
zwakte der nieren ; Nephrelcosis, yr.,
zweer in de nieren ; Nephrelcotisch,
wat deze zweer betreft ; Nephrelmintisch, wat door wormen in de nieren
ontstaat ; Nephremphraxis, yr., verstopping der niervaten ; Nephriet, m., niersteen = Lapis ischiaticus ; Nephritica,
mrv., geneesmiddelen tegen nierziekten ;
Nephritis, vr., ontsteking der nieren;
Nephritisch, wat de nieren betreft;
nierziek ; Nephrocele, y r. (Gr.), nierbreuk ;
Nephrodes, Nephrodisch, nierachtig ;
Nephrographie, y r., beschrijving der nieren; Nephrolithiasis, vr., ziekte tengevolge van steentjes in de nieren; Nephrolithisch, door niersteenen ontstaan ; Nephrolithotomie, y r., wegsnijding der niersteenen ; Nephrologie, vr., verhandeling
over de nieren ; Nephroncus, m., gezwel
in de nieren; Nephroparalysis, vr, verlamming der nieren ; Nephroparalytisch,
daaraan lijdend, daardoor ontstaan; Nephrophthisis, yr., niertering ; Nephroplegie, yr., nierenberoerte; Nephroplethora, y r., volbloedigheid der nieren;
Nephropyosis, y r., ettering der nieren;
Nephrorrhagie, vr., verbloeding der nieren ; Nephrosclerie, y r., verharding der
nieren ; Nephrospasmus, m., krampen
in de nieren; Nephrotomie, yr., het snijden
in de nieren, ontleding der nieren.
Nephthys, y r. Egyptische godin, zuster
van Typhon, Osiris en Isis (z. a.), moeder
van Anubis (z. a.).
Nepomuk, m. (Slavisch), Nepomucene,
m. (Fr.). Helper ; naam van den vicarisgeneraal, dien keizer Wenceslaus in 1393,
in een twist met den aartsbisschop van
Praag over verpande kroongoederen, van
de brug te Praag in de Moldau liet
werpen ; hij werd later heilig verklaard
en als beschermer der bruggen beschouwd ;
Nepomukbrug, y r., brug over de Moldau
te Praag.
Nepos (Cornelius). Latijnsch schrijver
in de eerste eeuw v. C. die levensbeschrijvingen van beroemde mannen der
oudheid schreef.
Nepos (Julius). Voorlaatste keizer van
het West-Romeinsche rijk (474-475).
Nepos, m. (Lat.) (mrv. Nepotes). Kleinzoon, neef, bloedverwant ; Nepotiseeren,
bloedverwanten begunstigen door hun
vette baantjes te bezorgen ; Nepotisme, o.,
buitensporig gezag dat de bloedverwanten
der pausen vroeger te Rome uitoefenden,begunstiging van bloedverwanten ofvrienden.
Nepper, (D.). Lieden die nagemaakte
waren voor echt verkoopen.
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Neptunus, m. (Lat.), (Gr. Poseidon).
God der zee, zoon van Saturnus en
broeder van Jupiter en Pluto; in zijn
paleis op den bodem der zee hield hij de
paarden met gouden manen die hem in
een wagen over de golven trokken ; zijn
schepter is een drietand ; als gebieder der
zee doet hij de aarde beven ; de zeenimf
Amphitrite (z. a.) is zijn gemalin; hij is
ook de schepper van het paard (Zie
Quos ego) ; het volgende vers komt voor
in het gedicht van Lemierre (1723-1793)
op den Koophandel: le trident de Neptune
est le sceptre du monde (de drietand van
N. is de schepter der wereld) d.i. de
heerschappij ter zee is de wereldheerschappij; Neptunisme, o., of Neptunische
theorie, yr. leer van den geoloog Werner
volgens welke het ontstaan der aardkorst
aan de werking van het zeewater toegeschreven moet worden (Zie Plutonisme en Vulkanisme) ; Neptunist, m.,
aanhanger dier leer ; Neptunuspost, yr.,
een geschrev en bericht dat in een goed
gesloten flesch in zee geworpen wordt
om de tijding eener zeeramp over tebrengen.
Nequam, m. (Lat.). Deugniet, nietsnutter.
Neque semper arcum tendit Apollo,
(Lat.). De boog van Apollo is niet altijd
gespannen, d. i. men moet van tijd tot
tijd rust nemen.
Ne quid nimis, (Lat.). In niets te veel,
alles met mate = Meden agan (z. a.).
Ne quidquam sapit, qui sibi non sapit,
(Lat.). Degene wien zijn wijsheid geen
voordeel aanbrengt, is niet wijs.
Nequitia, yr. (Lat.). Schelmerijen, gemeene streken.
Nera, yr. Chaldeeuwsche periode van
600 Caren.
Nerelden, mrv. (Gr.). Zeenimfen, dochters van den zeegod Nereus en , van Doris.
Nergal, m. Babylonische god van den
oorlog, heer der planeet Mars.
Nerieten, mrv. (Gr.). Waterslakken ;
Neritieten,mrv.,versteende waterslakken.
Nerium, o. (Gr.). Gewone oleander.
Nero, m. (Lat.). Romeinsch keizer van
54 tot 68 n. C., zoon van Cnaeus Domitius
Ahenobarbus en Agrippina (z. a.), geboren
37 n. C., in 5o n. C. door Claudius (z. a.)
als zoon aangenomen ; hij liet eerst Britannicus (z. a.), zoon van Claudius, in 55,
daarna zijn moeder in 59 vermoorden ; in
64 werden er van de 14 wijken van Rome
143 door brand vernield, de keizer wierp
de schuld op de Christenen, waarvan velen
werden terechtgesteld ; in 65 liet hij zijn
leermeester Seneca (z. a.) dooden, die in
een samenzwering betrokken was geweest ; in 68, nadat aalba in Spanje tot
keizer was uitgeroepen, vielen de praeto-

Neskhi
rianen (z. a.) van hem af, waarop hij
zichzelf den dood gaf (9 Juni 68). Onder
zijn regeering werden oorlogen gevoerd
in Britannia (z. a.), in Armenie en met
de Parthen. De verhalen omtrent zijn
wreedheid, verkwisting en wellust zijn
cum grano salis op te nemen, daar de
geschiedschrijvers, speciaal Tacitus, geen
vrienden van hem waren. (Zie ook Juvenailer') ; Neronisch, wreed als Nero ;
Neroniseeren, als Nero te werk gaan.
Nero antic°, m. (Ital.). Eig. oudzwart;
zwartachtig marmer.
Neroliolie, yr. (Ital.). Olie van oranje bloesem.
Nerterologie,vr. (Gr.).Kennis van onderaardsche lichamen en der onderwereld in
het algemeen ; Nerteromorphen, mrv.,
onderaardsche gestalten, schimmen der
dooden ; Nerteromorphie, yr., vorm van
hetgeen onder de aarde is.
Nerthus, yr. Oud-Germaansche godin
der aarde.
Nervaal, (Lat.). Wat de zenuwen betreft,
zenuwsterkend ; Nervatie, yr., geraamte
van een blad, al de ribben van een blad;
Nervensubstanz (D.), massa, waaruit de
zenuwen bestaan ; Nervensystem, o. (D.),
zenuwstelsel ; Nervenwfirmer, mrv. =
Gordil ; Nerveus, zenuwachtig, vol zenuwen ; Nervina, mrv., middelen tot versterking der zenuwen ; Nervimotie, yr.,
zenuwschudding; Nervositeit, yr., zenuwachtigheid, zenuwzwakte; Nervus, m.
Lat.), zenuw, uit de hersens en het
ruggemerg ontspringende witte, weeke
draden, die zich door het geheele lichaam
vertakken; buigpees aan de dijen van
paarden; zichtbare ader of rib van bladeren ; Nervus axillaris, okselzenuw ; —
lingualis, tongzenuw; — medinensis, huidworm ; — pneumogastricus, longen- en
maagzenuw ; — probandi, bewijskracht,
voornaamste bewijsgrond f — rerum (gerendarum), voornaamste drijfkracht in
ondernemingen d.i. geld; 'argent est le
nerf de la guerre, (Fr.) geld is de zenuw
van den oorlog; Nervus sympatheticus,
zenuwstelsel van het organische leven,
zenuwknoop in de maagstreek of langs
de ruggestreng.
Nervure, yr. (Fr.). Rib van een blad,
van den rug van een boek, van een gewelf en van een kolom.
Nescientie, yr. (Lat.). Onwetendheid ;
Nescio, ik weet het niet; Nescio vos, ik
ken u niet ; Nescire, niet weten.
Nescit vox missa reverti, (Lat.). Het
woord, dat uit den mond gevallen is, kan
niet teruggenomen worden.
Neskhi of Niskhi, o. (Arab.). Loopend
schrift.
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Nesologie, vr. (Gr.). Kennis der eilanden ; Nesologisch, wat die kennis betreft;
Nesos, yr., eiland.
Nessa, yr. Eend; Nessotrophion, o.,
(Gr.), eendenhok.
Nesseltuch, o. (D.). Neteldoek.
Nessus. Centaur, die, daar hij Deianira,
de vrouw van Hercules, had willen schaken, door dezen gedood werd met een
pijl, die in het bloed der hydra van Lerna
gedoopt was; al stervende gaf Nessus
aan Deianira den raad een weinig van
zijn bloed te nemen, dat op een kleed
gestreken als een talisman zou werken,
die Hercules haar steeds trouw zou doen
blijven ; toen Hercules dit kleed aantrok,
leed hij ondragelijke pijnen en gaf zichzelf den dood; van daar beteekent Nessusgewaad een kleed dat verderf aanbrengt.
Nestaalik, yr. Arabisch middelschrift.
Nestia, yr. (Gr.). Het vasten ; Nestiatrie, vr., hongerkuur.
Nestis, yr. (Gr.). In het stelsel van den
wijsgeer Empedocles (5de eeuw v. C.),
het element van het water en de lucht.
Nestor, m. (Gr.). Wijze koning van Pylos
(Peloponnesus), die in hoogen ouderdom
met de andere Grieken aan den Trojaanschen oorlog deel nam; hij is bekend door de
lange redevoeringen die hij in de vergaderingen der vorsten uitsprak ; de
oudste en ervarenste onder zijnsgelijken;
eerwaardige grijsaard.
Nestorius. Patriarch van Constantinopel
in 428, door het concilie van Ephesus in
431 afgezet en in de woestijn van Libye
in 439 gestorven ; hij leerde dat Christus
alleen door adoptie (z. a.) Gods zoon was
en dat er dus twee naturen in hem waren:
een goddelijke en een menschelijke ; zijn
leer werd voor kettersch verklaard ;
Nestoriaan, m., aanhanger der leer van
Nestorius; Nestorianisme, o., leer van

Nestorius.
Nestotherapie, yr. = Nestiatrie.
Ne sus Minervam (doceat), (Lat.). Laat
het varken geen lessen aan Minerva geven!
Ne sutor supra crepidam, (Lat.). Zie
Apelles.
Net, (Fr.). Schoon, zindelijk, rein ; vlekkeloos ; helder, duidelijk, scherp omWnd ;
netto; Patente nette, y r., (Fr.), (Eng.)
clean bill, (D.) reiner Gesundheitspass, (Ital.)
patente netta, (Sp.) patente limpia, schoone
gezondheidspas waarin verklaard wordt
dat er geen besmettelijke ziekte heerschte
in de haven van vertrek op het oogenblik
waarop een vaartuig die haven verlaten
heeft, in tegenoverstelling met Patente
brute (Fr.), (Eng.) foul bill, (D.) unreiner
Gesundheitspass, (Ital.) patente brutta, (Sp.)
Patente sucia, onzuivere gezondheidspas;

Neuroblacie
Nettete, yr., (Fr.), reinheid, zuiverheid,
duidelijkheid.
Netangi = Nisjandi.
Nethinim, mrv. (Hebr.). De aan de Levieten toegevoegde tempeldienaars.
Netopion, o. (Gr.), Olie uit bittere
amandels.
Netto, (Ital.), (Fr.) net, (Eng.) net, (D.)
netto, (Sp.) neto, zuiver; Nettobedrag, o.,
(Fr.) montant net, (Eng.) net amount, (D.)
Nettobetrag , (Ital.) import° netto, (Sp.)
importe neto, zuiver bedrag; Nettogewicht,
0., (Fr.) poids net, (Eng.) net weight, (D.)
Nettogewicht, (Ital.) peso netto, (Sp.) peso
neto, zuiver gewicht ; Netto-ontvangst,
yr., (Fr.) recette nette, (Eng.) net receipts,
(D.) Netto-Einnahme, .(Ital.) incasso netto,
(Sp.) entrada neta; Netto-opbrengst, yr.,
(Fr.) produit net, (Eng.) net produce, (D.)
Nettertrag, (Ital.) prodotto netto, (Sp.)
producto neto, zuivere opbrengst ; Nettoprijs, m., (Fr.) prix net, (Eng.) net (trade)
price, (D.) Nettopreis, (Ital.) prezzo netto,
(Sp.) precio neto, zuivere prijs ; Nettotarra, (Fr.) tare rielle, (Eng.) real (actual)
tare, (D.) Nettotara, (Ital.) tara reale, netts,
(Sp.) tara real, neta, werkelijke tarra (z. a.);
Nettowinst, yr., (Fr.) benefice net, (Eng.)
net (clear) profit, (D.) Nettogewinn, (Ital.)
profitto netto, (Sp.) beneficio neto, zuivere
winst.
Nettuno, m. (Ital.). Lichte stof voor
vrouwenkleederen.
Neuf, (Fr.). Nieuw ; vr. Neuve.
Neumen, mrv. (Verbastering van het
Grieksch Pneuma). Aanduiding der muzieknoten door letters, haakjes en streepjes
bij het kerkgezang in de middeleeuwen ;
slotakkoord bij het kerkgezang.
Neuron, o. (Gr.). Zenuw, pees; Neuralgia coeliaca (Gr.), pijn in de zenuwen
van het onderlijf ; — facialis, pijn in de
aangezichtszenuwen ; — frontalis, pijn in
de voorhoofdszen. ; — humeralts, pijn in
de zenuwen der armen en schouders ;
— ischiadica, zenuwpijn in de heup ; -mastoidea, pijn in de zenuwen van het
stuitje ; — pedalis, zenuwpijn in de voeten;
— rhachitica, zenuwpijn in het ruggemerg;
— thoracica, zenuwpijn in de ribben ; —
vertebra& = — rhachitica; Neuralgie of
Nevralgie, yr., zenuwpijn; Neurasthenia,
yr., zenuwzwakte ; Neurasthenisch, zenuwzwak, zenuwziek ; Neurilemma en
Neurilyma, o., zenuwscheede, zenuwomhulsel ; Neuriticum, o., geneesmiddel
om de zenuwen te versterken; Neuritis,
yr., ontsteking der zenuwen; Neuritisch,
op de zenuwen werkend, de zenuwen
versterkend.
Neurobaat, m. (Gr.). Koorddanser.
Neuroblacie, yr. (Gr.). Ongevoeligheid
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der zenuwen ; Neurodynie, yr., zenuw,
pijn ; Neurogamie, yr., eig. huwelijk der
zenuwen, magnetische slaap, dierlijk magnetisme ; Neurographie, yr., beschrijving
der zenuwen ; Neurologle, yr., kennis en
leer der zenuwen ; Neurologisch, zenuwkundig ; Neuroma, o., zenuwgezwel ; Neuromalacie, yr., zenuwverweeking; Neuropathie, yr., zenuwlijden ; Neurophengos,
o., het schitteren der zenuwen in het oog;
Neurophlogosis, yr., ontsteking der
zenuwen.
Neuroptera, mrv. (Gr.). Netvleugelige
insecten.
Neuropyra, yr. (Gr.). Zenuwkoorts ;
Neuroscirrhus, m., verhard zenuwgezwel.
Neurospasmata, mrv. (Gr.). Poppetjes
die door draden in beweging gebracht
worden, marionetten.
Neurosthenie, yr. (Gr.). Ziekelijk verhoogde werkzaamheid der zenuwen ;
Neuroticum, o. (Zie Neuriticum); Neurotomie, yr., ontleding der zenuwen.
Neuroez = Nauruz.
Neustrie, o. Een der drie groote Frankische koninkrijken onder de Merovingers,
dat de landen tusschen de Loire, Bretagne, het Kanaal en de Maas omvatte,
Westersch koninkrijk in tegenoverstelling
met Austrasle, (z. a.).
Neutra, mrv. (Lat.). Woorden van het
onzijdig geslacht; Neutraal, onzijdig, tot
geen partij behoorend, wat noch zuur noch
alcalisch reageert ; Neutrale school, vr.,
inrichting van onderwijs waar geen bepaalde godsdienstleer onderwezen wordt
en niemands godsdienstige gevoelens gekwetst worden ; Neutralisatie, yr., onzijdigverklaring van een land (b.v. Belgie
en Zwitserland), opheffing van de aan
zuren en bases eigen hoedanigheden door
de wederzijdsche inwerking dezer lichamen
op elkander ; Neutraliseeren, onzijdig
verklaren, krachteloos en onschadelijk
maken, opheffen van eigenschappen ;
Neutraliseering = Neutralisatie; Neutralisme, o., onverschilligheid op het stuk
der godsdienstleer ; Neutraliteit, yr., onzijdigheid ; Oewapende neutraliteit, yr.,
verbond dat op aanstichting van Catharina II, keizerin van Rusland, in 1779
tusschen Rusland, Denemarken, Zweden,
Pruisen, Oostenrijk, Napels en Portugal
gesloten werd om paal en perk te stellen
aan de overmacht der Engelschen op zee
en volgens hetwelk de schepen dier
mogendheden koopmansgoederen (met
uitsluiting van oorlogscontrabande) in de
havens der oorlogvoerende mogendheden
zouden mogen mvoeren, verbond met
hetzelfde doel in 1800 tusschen Rusland,
Denemarken, Zweden en Pruisen gesloten;

Ney
Neutropassiva, mrv., Latijnsche werkwoorden waarin de tijden der voltooide
handeling een passieven vorm en de
overige tijden een actieven vorm met
actieve beteekenis hebben ; Neutrum, o.,
onzijdig geslacht. Zie Verbum Neutrum.
Neuvaine, yr. (Fr.). Novene, negendaagsche afzondering tot het verrichten
van godsdienstoefeningen (bij de Catholieken) ; negendaagsche vereering van een
heilige ; vergadering van negen personen.
Nev. = Nevada, staat in NoordAmerika.
Nevada, yr. (Sp.). Sneeuwval; sneeuwstorm in Zuid-Amerika ; Nevado, m.,
sneeuwberg.
Ne varietur, (Lat.). Er worde niets in
veranderd.
Neveu, m. (Fr.). Neef (zoon van een
broeder of zuster), oomzegger ; Neveu
it la mode de Bretagne, zoon 'van een
vollen neef of nicht.
Nevralgie, etc. Zie Neuralgie.
Nevrobaat, etc. Zie Neurobaat.
Newgate, (Eng. ; spr. : nioegheet). Eig.
nieuwe poort ; gevangenis in Londen.
Newkerry, yr. (Eng.; spr. : nioekerz).
Surinaamsch katoen.
Newman. Engelsch theoloog die de
leer der Catholieke Kerk in overeenstemming trachtte te brengen met die
der Engelsche staatskerk.
News, (Eng. ; spr. : nioez). Tijding,
nieuws ; Newspaper (spr. : nioezpeper)
dagblad, krant.
Newton (1642-1727). Beroemd Engelsch
wis-, natuur- en sterrenkundige en wijsgeer, die de wetten der zwaartekracht
ontdekt heeft en aan Leibniz de uitvinding der differentiaalrekening betwistte. Zie Binomlum.
Nex, yr. (Lat.). Gewelddadige dood,
moord.
Nexie, vr. (Lat.). Verbinding, verband;
Nexiel, verbonden ; Nexum, o., plechtig
gesloten uitleeningscontract in het Rome
der oudheid ; Nexus, m., samenhang,
band, verbintenis ; — feudalis, leenverband ; parochialis, kerkverband ; —
scrOturae et subscriptionis, samenhang
tusschen hetgeen in een geschreven stuk
staat en de onderteekening daarvan.
Ney (Michel). (1769-1815). Maarschalk
van Frankrijk, hertog van Elchingen,
Prins van de Moskowa ; hij onderscheidde
zich in de oorlogen der eerste Fransche
omwenteling en van Napoleon I vooral
in den tocht naar Rusland (1812), waar
hij den bijnaam van de dappere der dapperen verwierf ; ofschoon hij door koning
Lodewijk XVIII tot pair van Frankrijk
benoemd was, verklaarde hij zich voor
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Napoleon bij diens terugkomst van het
eiland Elba ; hij streed tegen den pries
van Oran 'e (later koning Willem II) bij
Quatre Bras (16 Juni 1815) en leidde op
slagve ld van Waterloo den geduchten
het
aanval der Fransche cavalerie tegen de
Engelsche infanterie op het plateau van
Mont-Sain-jean; naar Frankrijk teruggekeerd, werd hij door het hof der pairs
ter dood veroordeeld en gefusilleerd in
den tuin van het Luxembourg (z. a.) ; op
de plaats waar hij terechtgesteld werd,
is in 1853 een standbeeld voor hem opgericht.
Nfr, (D.). Verkorting van stikstofvrij
bij analysen van voedingsmiddelen.
N. H. = New Hampshire (spr. : nioe
hemsjur), staat in Noord-Amerika.
Nhd.Verkorting van Nieuw-Hoogduitsch.
Ni = Nikkei.
Niable, (Fr.). Wat ontkend worden kan;
Tout mauvais cas est niable, niemand bekent gaarne lets dat hem tot schande strekt.
Niagarakalk, vr. Bovenste laag der
siluurformatie in Noord-Amerika.
Niais, (Fr. ; spr. : niee). Onnoozel, simpel ; als znw. onnoozele hals ; Niaise, yr.,
domme gans ; Niaiserie, vr., onnoozelheid,
beuzeling.
Nibelungenlied, o. Oudduitsch heldendicht, waarin het lot der Nibelungen, een
Bourgondischen heldenstam, bezongen
wordt.
Nibil, m. Abessinische doedelzak.
Nica. Zie Nika.
Nicaea of Nicea. Stad in Klein-Azie,
thans Isnik (Zie Concilie), NicaeischConstantinopelsche geloofsbelijdenis,
vr., de door het concilie van 381 uitgebreide
Athanasische belijdenis.
Nice, (Fr.). Fransche naam van de stad
Niz a.
Nicephorus en Nikephoros, m. (Gr.).
Degene die de overwinning wegdraagt:
naam van drie keizers van het Byzantijnsche rijk, waarvan de bekendste zijn
Nicephorus I (8o2-811), die de keizerin
Irene van den troon stootte en tegen de
Bulgaren sneuvelde, en Nicephorus II
(963-969), die het rijk uitbreidde in zijn
strijd tegen de Arabieren, weigerde de
door zijn voor angers aan de Bulgaren
ebrachte schatting te betalen, de verrdering der goederen in de doode
hand tegenging door het recht om goederen aan de kerk te vermaken te beperken, en door samenzweerders in zijn slaapvertrek vermoord werd.
Nicetas, Nicetius en Nicetus, m. (Gr.).
Overwinnaar (Zie Byzantijnsche geschiedschrilvers); Niceterium, o., prijs
der overwinning.

me

Niebuhr
Niche, yr. (Fr.; spr. : niesje) Nis; hondenhok ; streek, poets.
Nickname, (Eng.; spr.: nikneem). Scheldnaam.
Nicodemus of Nikodemos, m. (Gr.).
Overwinnaar des yolks; naam van een
discipel van Jezus; Nicodeme (Fr.), sul,
sukkel, lummel.
Nicolaas of Nikolaos, m. (Gr.). Heerscher over het yolk ; naam van den beschermheilige van Rusland, wiens feest
den 6 Dec. gevoerd wordt ; naam van verscheidene pausen; Nicolaas I, keizer van
Rusland (1825-1855) die zijn broeder
Alexander I opvolgde, den opstand der
Decembristen (1825) onderdrukte, ten gunste der Grieken tegen Turkije oorlog
voerde (zie Diebitsch Sabalkanski), den
opstand in Polen dempte, Oostenrijk in
1849 hielp, om Hongarije ten onder te
brengen, en in 1854 en 1855 oorlog voerde
tegen Frankrijk, Engeland, Turkije en
Sardinie (Krimoorlog) ; Nicolaas II, tegenwoordig keizer van Rusland, die in I905
oorlog heeft gevoerd tegen Japan.
Nicole, (1625-1695). Fransch moralist
en theoloog, kluizenaar van Port-Royal;
naam van de dienstmaagd in den BurgerEdelman van Moliere.
Nicoll. Onyxen met een laag blauwachtig chalcedon (z. a.) waarin figuren
gesneden zijn.
Nicolsche prisma's, mrv. Dubbele prisma's van kalkspaat om de stralen van
gepolariseerd licht te scheiden, zoo genoemd naar den Schot Nicol (t 1851).
Nicotiana of Herba nicotiana. Tabak,
zoo genoemd naar den Franschman Jean
Nicol (1530-1600) die deze plant in Europa
invoerde ; Nicotianine, yr. , organische
zelfstandigheid die uit versche tabaksbladeren getrokken en ook tabaksolie genoemd wordt; Nicotine, yr., zeer vergiftige alcaloide van tabak.
Nictitatie, yr. (Lat.) of Nictatie, yr.
Het knippen met de oogen.
Nicus. Zie Negus.
Nidduj, (Hebr.). Uitstooting.
Nidificatie, yr. (Lat.). Het bouwen van
een nest ; Nidificeeren, nesten bouwen.
Nidor, m. (Lat.). Branderige reuk;
Nidoreus, dat den reuk van vuile eieren
heeft.
Niebuhr (Barthold Georg) (1776-1831).
Te Kopenhagen geboren Duitsch geschiedschrijver ; zijn voornaamste werk is een
ceschiedenis van Rome, die een nieuw
mzicht in de geschiedenis der oudheid
opende en waarin de tegenstrijdigheden
en dwalingen der traditioneele geschiedschrijving in het licht gesteld worden.
(Zie Cajus).

Niece
Niece, y r. (Fr.; spr. : nieees). Nicht
(dochter van een broeder of zuster) oomzegster. Zie Cousine.
Niel, (spr.: Nieel). Maarschalk van
Frankrijk onder Napoleon III ; hij werd
in 1855 naar de Krim gezonden, onderscheidde zich bij Magenta (z. a.) en Solferino (z. a.).
Nielle, y r. (Fr. ; spr. : nieel). Zwarte
komijn ; roest in het koren ; brand in
boomen ; holle graveering die met zwart
email opgevuld wordt; Nielleeren, hol
graveeren en met zwart email opvullen ;
Niello, o. (Ital.). (van het Latijn nigellum,
niellum), emailleering op goud of zilver.
Niels, m. (Deensch) = Nicolaas.
Niemetz, (Slavisch). Duitscher.
Niente, (Ital.). Niets.
Niepce (Nicephore). (1765-1833). Fransch
scheikundige, uitvinder der photographie.
Ni fallor, (Lat.). Als ik mij niet vergis.
Niflheim, o. In de Scandinavische mythologie nevelheim, d. i. het noordelijk
deel van den afgrond zonder plantengroei
dat altijd in duisternis gehuld is en waar
het zeer koud is.
Nigaud, m. (Fr.; spr.: nieghoo). Domoor,
botterik (Zie Beta) ; niet in de loterij ;
Nigauderie, y r., domheid, domme streek;
Nigaudeeren, den onnoozele spelen.
Nigella. Zwarte komijn, plantensoort uit
de familie der Ranunculaceen.
Niger, (Lat.). Zwart (Zie Neger en
Negro) (Zie Hic niger est, hunt tu,
Romane, caveto); Nigger, (Eng.) m., neger ;
Niggerdriver, (spr.: dreiver), m., opzichter
over negerslaven.
Night, (Eng. ; spr. : neit). Nacht (Zie
Nox); Nightingale, (Eng.; spr.: neitingheel),
nachtegaal ; Miss Nightingale, ziekenverpleegster in den Krimoorlog.
Niglaros, m. (Gr.). Fluit om aan de
roeiers de maat aan te geven.
Nigrescent, (Lat.). Zwart wordend ;
Nigresceeren, zwart worden ; Nigricaulisch, met een zwarten stengel ; Nigricollisch, met een zwarten hall ; Nigricornisch, met zwarte voelhorens; Nigricrurisch, met zwarte dijen ; Nigrin, m.,
zwartsteen, rooktopaas, zwart bergglas ;
vr., negerland (Soedan), Nigromant, m., kenner der zoogenaamde zwarte
kunst ; Nigromantie, y r., zwarte kunst
met hulp van booze geesten ; Nigro notanda lapillo, (Lat.), dat moet met een
zwarten steen aangeteekend worden, d.
het is een ongeluksdag, in tegenstelling
met Albo notanda lapillo, met een witten
steen (krijt) aan te teekenen, (z. a.) ;
Nigror, m., zwarte kleur, zwarte of blauwgrijze vlek op de huid = Melasma ;
Nigrum, o., het zwarte, de inhoud van
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een geschrift ; Nigrum oculi, het zwarte
in het oog, oogappel.
Nigua, m. Inheemsche naam der Amerikaansche boschluis, die ook Pique of
Tique genoemd wordt.
Nihil, (Lat.). Niets Nihil ad rem of
rhombum, dat doet niet ter zake, Nihil
est ab omni parte beatum, er bestaat
geen volmaakt geluk; Nihil est in intel-

lectu quod non ante fuerit in sensu,
niets is in het verstand opgenomen wat
niet te voren door de zintuigen waargenomen werd; Nihil habenti nihil deest,
wie niets heeft dien ontbreekt niets;

Nihil humani a me alienum puto,
niets wat den mensch aangaat is mij,
geloof ik, vreemd; Nihilianisten, mrv.,
scheldnaam voor de aanhangers vanAbilard
(z. a.) ; Nihilisme, o., het nietzijn, leer
die alles ontkent; in Rusland de leer eener
partij die de vernietiging der bestaande
staatsregeling en der maatschappelijke instellingen ten doel heeft; Nihilist, m.,
iemand die aan niets gelooft, voorstander
van het nihilisme ; Nihiliteit, y r., nietigheid, waardeloosheid ; Nihil probat qui
nimium probat, wie te veel bewijst, bewijst niets ; Nihil sciri potest ne id ipsum
quidem, niets kan men met zekerheid
weten, zelfs niet dat men niets weten
kan ; Nihilum album, o. eig. wit niets,
zinkoxyde ; Nihilum griseum, eig. grids
niets, zinkkalk = Tutia.
Nika-opstand, m. (Gr.-Ned.). Zoo genoemd naar het geschreeuw der opstandelingen : Nika (overwinning) (Zie
Byzantium) ; Nikander, m., overwinnaar.
Nikaragua-hout, o. Bloedhout zoo genoemd naar de republiek Nikaragua in
Midden-Amerika.
Nikasia, vr., Nikasius, m. (Gr.). Overwinnares, overwinnaar; Nikator, m., overwinnaar, bijnaam van den Syrischen
koning Seleucus I (312-28o v. C.) ; Nike,
y r., godin der overwinning; Nike van
Samothrace, (eiland in de Egeische Zee),
beroemd beeld dier godin opgericht naar
aanleiding van de overwinning door
Demetrius Poliorcetes (z. a.) in 306 v.
C. bij Salamis op Cyprus op den Egyptischen koning Ptolemaeus I behaald ;
het beeld is thans te Parijs = Victoria;
Niketera, mrv., overwinningsfeest ; Nikel
en Nikias = Nikolaas; Nikobulos, m.
overwinnaar in den raad; Nikodemus,
vreesachtig mensch, (zie Johannes III,
I en 2 en Nicodemus); Nikolaleten, mrv.,
gnostische sekte in de eerste Christelijke
kerk, Catholieke priesters die geen of stand wilden doen van het huwelijk ; Nikolajewitsch, m. (Russisch), zoon van
Nicolaas ; Nikolajewna, yr. (Russisch),

Nikkei
dochter van Nicolaas; Nikostratos, m.,
overwinnaar van een leger.
Nikkei, v. Metaal welks kleur het
midden houdt tusschen zilver en tin en
dat magnetische kracht bezit maar in
mindere mate dan het ijzer; de mijnwerkers die het ontdekten meenden eerst
dat het een edel metaal was, maar toen
zij hunne dwaling inzagen en bemerkten
dat het moeilijk te smelten was, gaven
zij aan hun misnoegen lucht door aan
dit metaal den naam van een der zoogenaamde mijngeesten of kabouters te geven ;
Nikkelgeld, o. (Fr.). monnaie de nickel,
(Eng.) nickel money, (D.) Nickelgeld, (Ital.)
moneta de nichelo, (Sp.) moneda de niquel.
Nil, (Lat.) = Nihil; Nil admirari, zich
over niets verwonderen (Zie Athaumastie); Nil ad rem, dat doet tot de
zaak niet af, dat heeft niets te beduiden ;
Nil debet, hij is niets schuldig ; Nil des=
perandum, men moet aan niets wanhopen; Nil dicit, hij zegt niets, hij is er
niet bijtijds tegen opgekomen; Nil medium
est, er is geen middelweg; Nil novi sub
sole, er is niets nieuws onder de zon
(gezegde van Salomo in den Prediker).
k-,Nilgau, m. Soort van antilope (anhlofis
fticta).
Nillas, mrv. Chineesche en Indische
stoffen uit boomschors en zijde.
Nil mortalibus arduum est, (Lat.).
Niets is te moeilijk voor stervelingen.
Nilometer, m. (Gr.). Nijlmeter, paal
voor het meten der overstrooming van
den Nijl ; Niloscoop, o., werktuig om den
Niel waar te neinen.
Nilsarias, mrv. Dichte Indische katoenen
stoffen uit Surate met groote ronde
blauwe stippen.
Nimbus, m. (Lat.). Eig. regenwolk ;
stralenkrans ; glans, luister. Zie Prestige.
Nimetoelachieten, mrv. Turksche monnikenorde die des nachts godsdienstoefeningen houdt.
Nimieteit, yr. (Lat.). Het teveel, de
overmaat; Nimis, Nimium, te veel.
Nimmersatt,(D.). Soort ooievaar.
Nimrod, (Fr. Nemrod). „Een geweldig
jager voor het aangezicht des Heeren",
zegt de Heilige Schrift; hartstochtelijk
liefhebber van de jacht.
Nina, vr., (Ital.) = Antonina.
Ninsing of Ninsi-wortel. Geneeskrachtige plant in Japan en China.
Ninon de Lenclos, yr. (1615-17o5).
Door haar geestigheid en schoonheid
beroemde vrouw wier salon bezocht werd
door de voornaamste personen uit haar tijd.
Niobe, vr. In de Grieksche mythologie
de dochter van Tantalus en vrouw van
Amphion, koning van Thebe; zij had
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zeven zonen en zeven dochters; trotsch
op haar talrijk kroost durfde zij Latona
(z. a.) bespotten, die slechts twee kinderen. had ; om hunne moeder te wreken
doodden Apollo en Diana al de kinderen
van Niobe; deze werd in een rots veranderd; Niobe is het zinnebeeld van het
lijden eener moeder.
Niobium, o. Door Rose ontdekte
delfstof.
Nipa. Plantensoort uit de familie der
palmen.
Nippes, yr., mrv. (Fr. ; spr.: niefi).
Kleederen en sieraden ; Nippeeren, van
kleederen en sieraden voorzien.
Nireus. Naast Achilles de schoonste
strijder in het Grieksche leger voor Troje,
schoone held.
Nirlus = Variololden en Zona.
Nirwana en Nirvana, o. Eeuwige rust;
het verzinken in het niet, het opgaan in
het hoogste wezen, het vrij zijn van alle
zorg en onrust.
Nisam. Zie Nizam.
Nisamije. Burgerlijke rechtbanken in
Turkije.
Nisan, m. (Hebr.). Lentemaand in den
Joodschen kalender, laatste helft van
Maart en eerste helft van April.
Nisi, (Lat.). Tenzij, indien niet; als znw.
een hinderpaal ; Nisi prius, naam van
sommige Engelsche rechtbanken in de
verschillende graafschappen ; het • bevelschrift waardoor zij bijeengeroepen worden houdt in dat de zitting moet plaats
hebben op een bepaalden dag te Westminster, tenzij de rechters te voren bijeenkomen in het graafschap waarin de zaak
aanhangig gemaakt is; daarom worden
deze rechtbanken ook Nisi prius courts
genoemd.
Nisi quid novi. (Lat.). Wanneer niets
nieuws door den beschuldigde ingebracht
wordt.
Nisjan, m. (Perzisch-Turksch). Teeken ;
verlovingsgeschenk van den bruidegom ;
ridderorde ; keizerlijke handteekening ;
Nisjandi, m., staats- en tegelijk particulier secretaris van den sultan ; NisjanIftichar, m. (Arab.), door sultan Mahmoed 11 ingestelde Turksche ridderorde.
Niskhi. Zie Neskhi.
Nisnagrodski, mrv. (Russisch). Siberisch eekhoornbont.
Nissen of Nisser, mrv. Kaboutermannetjes in Scandinavia.
Nisus, m. (Lat.). Aandrift, inspanning,
streven; Nisus formandi of formativus,
het streven naar ontwikkeling.
Nisus. Jonge Trojaan die Eneas naar
Italic volgde en wiens vriendschap voor
Euryalus door Vergilius in het negende
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boek van de Eneas vereeuwigd is ; Me,
me adsum qui fed (dood mid), ik heb het
gedaan, roept Nisus uit, terwijl de Rutuli
zijn vriend willen vermoorden ; beiden
worden daarna afgemaakt.
Nitella, vr. (Lat.). Hazelmuis.
Nitidus,(Lat.). Blank, schitterend, opgetooid ; Nitiditeit, yr., glans.
Nitimur in vetitum semper, (Lat.).
Wij haken altijd naar het verbodene.
Nitor, m. (Lat.). Glans.
Nitraria. Plantensoort uit de familie
der Zygophyllaceen.
Nitras, o. Salpeter; Nitraat, o., zout
dat gevormd wordt door de verbinding
van salpeterzuur met een basis ; Nitricum, o., hypothetisch radicaal der stikstof ; Nitrieten, mrv., salpeterzure zouten ;
Nitreus, salpeterhoudend ; Nitrogenium,
o., stikstof ; Nitroglycerine, yr., vloeistof die wanneer zij ontbrandt een veel
sterker ontploffing veroorzaakt dan die
van buskruit; Nitrositeit, yr., salpetergehalte ; Nitrum, o. (Gr.) = Nitras ; Nitrum
argenti, zilversalpeter, helsche steen;
Nitrum crudum, ruwe salpeter ; Nitrum
cubictim, salpeter in kubusvorm ; Nitrum
depuratum, gezuiverde . salpeter ; Nitrum
flammans, brandbare of brandende salpeter; Nitrum rhomboldale, salpeter in
den vorm eener ruit ; Nitrum tabulatum,
salpeter in tabletten.
Nitsjewo, (Russisch.). Het is in orde.
Niveau, m. (Fr.; spr.: nievoo). Waterpas,
richtsnoer, schietlood ; hoogte boven den
zeespiegel ; verdienste, rang; Niveleeren,
aterpas maken, gelijk maken ; Niveleur,
m ., degene die alles en alien gelijk wil
maken; Nivellement, m., het waterpassen, de gelijkmaking der standen in
de maatschappij.
Nivette, yr. (Fr.; spr. : nievet). Groote
langwerpige perzik.
Niviform. (Lat.). Sneeuwvormig.
m. Sneeuwmaand, vierde maand
van den republikeinschen kalender (van
21 of 22 Dec. tot 20 of 21 Jan.).
Nix, yr. (Lat.). Sneeuw.
Nixe, m. In de Scandinavische mythologie een langharige watergeest die zich
gaarne in de vroolijke dansen mengt, die
des avonds onder den dorpslindeboom
plaats hebben.
Nixhaare, (D.). Kleine vezels in waterleidingen.
Nizam, m. Titel van een van Engeland
afhankelijken vorst in Hindostan.
Nizam, m. (Arab.). Wet, orde ; Nizam
al Mulk, vizier van den Perzischen koning
Malek Shah, die veel voor het onderwijs
deed en door acht sterrenkundigen een
nieuwe tijdrekening liet maken (Dsjella-

Noctambulatie

ledinische aera); Nizam-Dsjedid, o., nieuwe
door sultan Selim III (1789-1807) tot
stand gebrachte inrichting van het Turksche leger om het op Europeesche leest
te schoeien en de Janitsaren (z. a.) te
verdringen, welke poging echter mislukte ;
Nizam-ud-daulet, m., inrichter of inrichting van het risk.
N. J. = New-Jersey (spr. : nioedzjursie),
staat in Noord-Amerika.
N. L. =Non liquet.
N. M. = Nova moneta, (Lat.). Nieuwe
munt.
N. N. = Nomen nescio, (Lat.). Den
naam weet ik niet ; Nomen nesciunt,
den naam weten zij niet ; ook = Notetur
nomen, men lette op den naam.
No = Numero.
Noachide, yr. Heldendicht, waarin Noach de held is ; Noachieten, mrv., nakomelingen van Noach; Arca Noae, yr. (Lat.),
ark van Noach; Arche de Noe, (Fr.), huis
waarin menschen van verschillenden stand
door elkander wonen ; Noachmossel, yr.,
zeer groote mossel.
Nob, (Eng.). Hoofd, kop.
Nobel, (Lat.). Edel ; grootmoedig ; heerlijk ; voortreffelijk ; Nobel, -m. of Noble,
vroeger een gouden munt, thans rekenmunt = f 4; Nobel, m., naam van den
leeuw in het dierenepos ; Nobelgarde (Zie
Garde Noble); Nobile officium judicis, o.,
bevoegdheid en plicht van den rechter
om datgene dat door partijen over het
hoofd gezien is in zijn vonnis aan te vullen ; Nobile par fratrum, edel broederpaar
(ironisch); Nobili, mrv. (Ital.), adellijke geslachten in Venetic, die deel hadden aan
de regeering; Nobilisatie, yr., verheffing
in den adelstand; Nobiliteeren, in den
adelstand verheffen; Nobility, (Eng.) hooge
adel in Engeland (hertog, markies, graaf
(earl), burggraaf en baron).
Noble, (Fr.). Zie Nobel; Nobleman,
(Eng.; spr.: nobulmen), edelman ; Noblesse, yr. (Fr.), adeldom, adelstand; — d'epee,
zwaardadel, zeer oude adel; — par lettres,
uit brieven van adeldom voortkomende
adel; — de robe, adel, die uit het bekleeden van rechterlijke betrekkingen voortvloeide ; Noblesse oblige, (Fr.) echte adeldom toont zich door daden, men moet
zich overeenkomstig zijn stand gedragen.
Nobody, (Eng.). Niemand.
Nocentia, mrv. (Lat.). Schadelijke dingen.
Nocera-aarde, yr. (Ital.). Umbra (z. a.)
uit Nocera in Umbrie.
Noctambulatie, vr. en Noctambulisa
me, o. Het wandelen in den nacht, het
slaapwandelen ; Noctambule, m. (Fr.) en
Noctambulus, m. (Lat.), nachtwandelaar,
slaapwandelaar, degene die des nachts

Nodeeren
pret maakt (nachtpitje); Noctisurgium, o.=
Noctambulatie; Noctua of Noctuadae,
mrv. (Lat.), vlinders, die in de schemering
vliegen ; Nocturlabium, o., graadboog voor
het meten der hoogte van de poolster;
Nocturna, mrv. (Lat.) nachtvlinders; Nocturne, (Fr.), nachtelijk, wat de nnacht betreft, als znw. nachtgezang, nachtlied;
Nocturni flores, mrv., bloemen die des
avonds opengaan en zich des morgens
sluiten; Nocturno (Zie Nottorno); Nocturnus (cantus), m., nachtgezang in kloosters.
Nodeeren, (Lat.). Van knoopen voorzien ; 'Nodi articulares, mrv., gewrichtsknobbels ; — calcarii, kalk- of jichtknobbels ;
— di gitorum, vingerknobbels ; Nodeus,
knobbelig ; Nodositeit, yr., knobbeligheid,
knobbel, knoest.
Nodulus, m. (Lat.). Knobbeltje, knoopje,
knoestje.
Nodus, m. (Lat.). Knoop ; hard gezwel ;
Nodus Qordius (Zie Gordiaansche
knoop); Nodus Herculis, zeer stijf gelegde knoop; Nodus osseus, beenknobbel ; Nodus syphiliticus, venerische buil.
Noel, m. (Fr.). Kerstfeest; Kerstlied;
kreet die het yolk aanhief bij een heuglijke gebeurtenis ; Arbre de Noel, m.,
Kerstboom.
Noema, o. (Gr.). Gedachte ; Noesis, yr.,
het denken, de werkzaamheid van het
verstand; Noetiek, yr., leer der kennis.
Noir, (Fr.; spr. : noaar). Zwart, donker ;
le code noir, het wetboek voor negers
in de Fransche kolonien; Vin noir, donkerroode wijn uit den omtrek van Blois
waarmede andere wijnen aangezet en
gekleurd worden; Noir als znw., zwartsel; — d' Allemagne, koperdrukzwart ;
—animl,
beenderkool ; — animalise, mengsel van drek en kool dat tot bemesting
dient ; — de cerf, hertshorenzwart; —
d'Espagne, kurkzwart; — de terre, steenkool.
Nojam, m. Adel bij de Kalmukken.
Noios, (Ital.). Vervelend.
Noleggio, m. (Ital. ; spr. : noledsjo). Zie
Affrêtement.
Nolens volens, (Lat.). Tegen wil en
dank.
Noli me tangere, (Lat.). Kruidje-roermij-niet, plant uit de familie der balsamineen, Wier zaadhulsels bij de minste
aanraking open springen ; boosaardige
zweer die door geneeskundige behandeling erger wordt.
Nolis, m. (Fr.) = Noleggio ; Noliseeren (Zie Affreter) ; Nolisement = Noleggio.
Nolite mittere margaritas ante
porcos, (Lat.). Werpt uwe parelen niet
voor de zwijnen (Mattheus VII , 6).
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Nolitie, vr. Het nietwillen.
Noli turbare circulos meos, (Lat.).
Breng mijn cirkels niet in de war ! Dwarsboom mijn plannen niet! (uitroep van
Archimedes).
Nolle prosequi, (Lat.). Het niet willen
doorzetten van een rechtsgeding.
Nollhardsbrfider, (D.). Soort van barrevoeters die zich toeleggen op ziekenverpleging en teraardebestelling.
Nolo. Zie Noleggio.
Nom. = Nomen en Nominativus.
Nom, m. (Fr., spr. : non). Naam ; zelfstandig nw. ; — de guerre, valsche naam,
aangenomen naam (dien aangeworven
soldaten plachten aan to nemen); — de
plume, schuilnaam, pseudoniem (z. a.).
Nomaden, mrv. (Gr.). Zwervende volken, herdersvolken ; Nomadisch, zwervend, zonder vaste verblijfplaats ; Nomadisme, o., zwervend leven.
Nomantie, yr. (Gr.). Waarzeggerij uit
de letters van een naam.
Nomarch, m. (Gr.). Landvoogd, bestuurder van een nomos (z. a.); Nomarchie,
yr., landvoogdij.
Nombre, m. (Fr.). Getal, aantal, menigte;
Nombres, mrv., Numeri, vierde boek van
Mozes.
Nome, vr. (Gr.). Zweer die zich steeds
uitbreidt; waterkanker.
Nome oris, (Gr.-Lat.). Zweer in den
mond.
Nomen. Meerv. van Nomos (z. o.).
Nomen, o. (Lat.). Naam, zelfstandig nw.;
post (boekhouden) ; — adjectivum (Zie
Adjectief); — appellativum (z. a.); Nomenclator, m. (Lat.), Romeinsche slaaf die de
namen der burgers afriep ; Nomenclatuur, yr. ; alle woorden in een woordenboek, naamlijst; Nomen collectivum, verzamelwoord, b.v. ooft, koren; Nomen est
omen, de naam is een voorteeken, in den
naam ligt dikwijls een beteekenis ; Nomen
et omen, den naam hebben en ook de
beteekenis van dien naam, b.v. Vos heeten
en een listig mensch zijn; Nomen gentile, volksnaam, b.v. Duitscher, Franschman ; Nomen materiale, stofnaam, b.v.
hout, ijzer ; Nomen metronymicum, naam
naar den naam der moeder gevormd;
Nomen nescio, den naam weet of ken
ik niet ; Nomen patronymicum, naam
naar den naam des vaders gevormd;
Nomen proprium, eigennaam ; Nomen
substantivum, zelfst. nw.
Nomicos, m. (Gr.). Kenner van de wet
of het recht; in de Grieksche kerk de
geestelijke die de liturgie regelt.
Nomina, mrv. van Nomen, (Lat.). Nomina active, uitstaande vorderingen; —
inexigibilia, oninvorderbare schuidvorde-

Nomion
ringen ; Nominaal, wat den naam betreft ;
Nominale definitle, yr., verklaring van
een naam of woord ; Nominale distinctie, yr., indeeling en onderscheiding der
woorden ; Nominalelenchus, m. (Lat.-Gr.),
berisping welke de geestelijke voor de
verzamelde gemeente uitspreekt over een
bij name aangeduid persoon ; Nominale
waarde, vr. (Fr.) valeur nominale, (Eng.)
nominal value, (D.) Nennwert, (Ital.) valore
nominale, (Sp.) valor nominal, waarde die
op een effect is uitgedrukt, tegenovergestelde van de reeele of • werkelijke
waarde ; Nominalia, mrv. o., Romeinsch
feest waarop aan een kind een naam
gegeven werd • Nominalisme, o., in de
scholastische wijsbegeerte de leer dat de
algemeene begrippen (geslacht, soort, eenheid) slechts subjectieve voorstellingen,
abstracties of namen zijn ; als hoofd dezer
richting kan Abilard (z. a.) beschouwd worden ; Nominalist, m., aanhanger dezer leer
in tegenstelling met Realist (z. a.); Nomina
passiva , schulden , schuldvorderingen ;
Nomina sunt odiosa, namen zijn hatelijk,
d. i. het noemen van namen bij berispingen en strafpredikaties is hatelijk ;
Nominatim, bij name ; Nominatie auctoils, y r., het noemen van dengene die
iets bedreven heeft; Nominatie, yr., benoeming , aanstelling ; Nominatief, , en
Nominativus, m., eerste naamval ; Nominatoren, mrv., degenen die iemand als
voogd over een minderjarige moeten voordragen en voor hem moeten instaan ;
Nominatus, m., genoemde, benoemde;
Nomine, in den naam, in de hoedanigheid ;
Nomine curatorio, als voogd ; Nomine
mandatario, als gevolmachtigde of krachtens een volmacht ; Nomine proprio, in
eigen naam ; Nomineeren, noemen, benoemen.
Nomion, o. (Gr.). Herderszang, lied der
liefde.
Nomisch, (Gr.). Overeenkomstig met
de toonzetting ; Nomocanon, m., verzameling van kerkelijke wetten, Grieksch
kerkelijk recht ; Nomocratie, yr., heerchappij der wet, staatsinrichting der Issaelieten (Nomocratische regeeringsvorm) ; Nomodidactes, m., leeraar en
uitlegger der wet; Nomograaf, m., wettenschrijver ; Nomographie, yr., schriftelijke wetgeving ; Nomologie, yr., leer der
wetgeving ; Nomomachen, mrv., bestrijders der wet; Nomomachie, yr., bestrijding der wet ; Nomophylax, m., beschermer der wet ; Nomos, m., weide vooral in
het Egypte der oudheid, district; gebruik,
we,t toon, toonzetting; Nomoteletiek, yr.,
leer van het uitvoeren der wet, kerkelijke
tucht ; Nomothesie, yr., wetgeving, ge-
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geven wet ; Nomotheet, m., wetgever ;
Nomothetiek, yr., wetgeving en de bevoegdheid daartoe, kunst van wetgeving.
Zie Legislatie.
N. 0. N. = Novi open's nuntiatio,
yr., (Lat.). Bevel, waardoor de eigenaar
van een onroerend goed de eigenaars
van naburige onroerende goederen verhindert veranderingen daarin aan to brengen, die de waarde van zijn onroerend
goed zouden verminderen en deze veranderingen tegengaat.
Non, (Lat.). Niet ; (Fr.) neen.
Nona, yr. (Lat.). Negende ure van den
dag (3 uur in den namiddag); vijfde canoniek uur ; verlammende duizeligheid ;
Nonagenarius, m., negentigjarige; Nonagium, negende deel, het negende deel der
goederen waarop de geestelijken in de
middeleeuwen aanspraak maakten ten
behoeve van liefdadige instellingen; Nonagoon, m., negenhoek ; Non-akkoord, o.,
= Nonen-akkoord ; Nonana, yr., negendaagsche koorts, koorts die om de negen
dagentegkomt
ru
; Nonandria, mrv. (Lat.Gr.), planten met negen meeldraden ;
Nonandrisch, met negen meeldraden.
Nonante, (Fr.). Negentig ; dit woord
wordt in Zwitserland, Savoije en het zuiden van Frankrijk gebruikt in plaats van
Quatre-vingt-dix; Nonanteeren, negentig
punten tellen in het piketspel.
Non assumsit, (Lat.). Hij heeft het
niet aangenomen.
Non avenu, (Fr.). Niet geschied ; een
overeenkomst als non-avenu beschouwen,
doen alsof die overeenkomst niet aangegaan was.
Non bis in idem, (Lat.). Geen tweemaal voor dezelfde zaak ; axioma in de
rechtsgeleerdheid, volgens hetwelk een
beschuldigde niet tweemaal voor hetzelfde
vergrijp terechtgesteld kan worden, wanneer hij daarvan vrijgesproken is.
Nonchalance, yr. (Fr.; spr. : nonsjalans).
Onachtzaamheid, slordigheid, achteloosheid ; Nonchalant, onachtzaam, slordig,
achteloos.
Non-combattant, m. (Fr.). Officier en
militaire beambte die niet mede strijdt, b.v.
officier van gezondheid.
Noncomparentie, yr. Het niet verschijnen.
Non compos mentis, (Lat.). Niet bij
zijn verstand, onnoozel.
Nonconformist, m. (Eng.). Iemand die
geen lid van de' Engelsche staatskerk is.
(Zie Independenten en Dissenters);
Nonconformiteit, yr., wat niet overeenkomstig is, wat niet overeenstemt.
Non cuivis homini contingit adire
Corinthum, (Lat.). Niet iedereen valt het

Non datur tertium
ten deel naar Corinthe te gaan ; niet
iedereen kan dat doen (Hor. Ep. I. r7. 36).
Non datur tertium, (Lat.). Er wordt
geen derde gegeven ; er bestaat geen
middelweg tusschen twee tegenovergestelde dingen.
Non decet, (Lat.). Dat komt niet te pas,
dat is niet betamelijk.
None, yr. (Lat.). De negende toon van
den grondtoon af ; het negende uur
(3 uur in den namiddag) in kloostergezangen ; Nonae, mrv., eig. de negende
dag voor de Idus (z. a.), de vijfde dag
in alle maanden van den Oud-Romeinschen kalender behalve in Maart, Mei,
Juli en October, waarin het de zevende
dag is ; Nonen-akkoord, o., akkoord met
den negenden toon van den grondtoon af,
met de septime, quint en terts.
Nonens, o. Het niet-bestaande, het
onding ; Non entis nulla sunt praedicata, wat niet bestaat heeft geen kenmerken, geen eigenschappen; Nonentiteit,
yr., het niet-bestaan, het niet-aanwezig zijn.
Non est factum. (Lat.). Het is niet
gebeurd, niet waar, niet juist.
Non est hic locus, (Lat.). Het is hier
de plaats niet, het komt hier niet te pas.
Non est inventum, (Lat.). Het is niet
bevonden.
Nonetto, o. (Ital.). Negenstemmig muziekstuk.
Non-existentie, vr. Het niet-bestaan ;
Non existentis nulla sunt aura, (Lat.),
een persoon die niet bestaat heeft geen
rechten.
Non ex quovis ligno fit Mercurius,
(Lat.). Niet uit alle hout kan een Mercurius
gesneden worden ; niet iedereen kan een
geleerde worden.
Non fit poeta, nascitur, (Lat.). Een
dichter wordt geboren maar niet gemaakt.
Non ignara mali, (Lat.). Daar ik zelve
het ongeluk ken (woorden waarmede
Dido Eneas en zijn lotgenooten ontvangt)
(Aeneis I. 63o).
Nonidi, m. (Fr.). De negende dag eener
decade in den republikeinschen kalender.
Nonintercourse-Act, (Eng.). Verordening der regeering van de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika van 1 Maart
1809, die aan alle Amerikaansche schepen
de vaart op vreemde landen verbood.
Noninterventie, yr. Het niet tusschenbeide komen; stelsel der op de Londensche
conferentie in 1831 vergaderde groote
mogendheden om zich niet te bemoeien
met de geschillen tusschen Nederland en
Belgie ; J. van Lennep geeft daarvan de
volgende uitlegging in Het Dorp aan de
Grenzen :
BAAL; Handbook
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NonnengerAusch,
Staat je buurmans huis in brand,
Vraagt 14 assistentie,
Zeg dan. „buurman, ik ga naar bed,
Zie dat jjj het self maar redt;
Dat is noninterventie."

Nonintrusionisten, mrv. In Schotland
verwekte in 1834 het ontwaakte puriteinsche onafhankelijkheidsgevoel een hevigen
strijd tegen het door de wereldlijke macht
ingevoerde patronaatsrecht, waardoor het
in de macht der patronen (collatoren) stond
om aan de gemeenten geestelijken op te
dringen; toen het recht om zulke geestelijken niet te erkennen (veto), waarop de
algemeene kerkvergadering aanspraak
maakte, door de rechtbanken ongeldig
werd verklaard en het parlement de patronen in bescherming nam, scheidden de
verdedigers der kerkelijke vrijheid (nonintrusionisten) zich van de staatskerk af en
stichtten de presbyteriaansche vrije kerk;
de energieke geestelijkheid met Chalmers
aan het hoofd deed afstand van hare
inkomsten en bedehuizen om niet met
haar geweten in strijd te komen en protesteerde plechtig tegen de schande die
de kroon van Christus door de wereldlijke
macht aangedaan werd ; in korten tijd
werden door het Schotsche yolk millioenen
opgebracht om de vrije Schotsche rationale kerk in stand te houden.
Nonius, m. Werktuig om de graden
van een boog in zeer kleine deelen te
splitsen, zoo genoemd naar den uitvinder,
den Portugeeschen wiskundige Petro Nunez
of Nonius (t 1572). Zie Vernier.
Nonjuror, m. (Eng. ; spr. : nondzjoerur).
Degene die weigerde den eed van getrouwheid aan de regeering en de kroon
af te leggen in 1689.
Non liquet, (Lat.). De zaak is mij nog
niet duidelijk (wanneer de rechter de
zaak wilde uitstellen).
Non licet omnibus adire Corinthum,
(Lat.). Het is niet iedereen gegeven naar
Corinthe te gaan ; niet iedereen kan dat
doen.
Non molto, (Ital.). Niet te veel.
Non multa sed multum, (Lat.). Niet
velerlei maar veel; weinig maar goed.
Nonna, yr. (Ital.). Grootmoeder; (Maleisch) vrouwelijk kind van een blanken
vader en Javaansche moeder.
Nonnaturalia,mrv.Onnatuurlijke dingen.
Nonnatus, (Lat.). Die door middel van
de keizersnede ter wereld gekomen is.
Nonne, yr. (Gr. en Fr.). Non ; Nonnain,
yr. (Fr.), nonnetje; Nonnerie, yr., nonnenklooster; Nonnette,vr., anijskoekje, pepernoot.
Nonnengeriusch, o. (D.). Het door de
hoorbuis waarneembare geruisch der
strotader.
48
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Non numeranda, sed ponderanda argumenta, (Lat.). Men moet de bewijsgronden niet tellen, maar wegen.
Nonobstant, (Fr.) Niettegenstaande, ondanks.
Nonodecimaal, o. Negenzijdig prisma
met een negenvlakkig en een eenvlakkig
einde.
Non olet, (Lat.). Het stinkt niet (gezegde
van keizer Vespasianus bij het ontvangen
der belasting op het gebruik van de door
hem opgerichte urinoirs). Zie Vespasienne.
Non omne licitum honestum, (Lat.).
Niet alles wat geoorloofd is, is fatsoenlijk.
Non omnia possumus omnes, (Lat.).
Wij kunnen niet alien alles weten of doen.
Non omnibus dormio, (Lat.). Niet voor
alien slaap ik (gezegde van een beer, die
doet alsof hi'j slaapt, tot zijn bediende, die
hem bestelen wily.
Non omnis moriar, (Lat.). Ik zal niet
geheel en al sterven, d. ik zal niet geheel en al vergeten worden, mijn roem
zal mij overleven.
Nonopetalisch, (Lat.-Gr.). Met negen
bloembladen.
Nonpareil, (Fr. • spr.: nonpaareii). Weergaloos, zonder wederga
'
; Nonpareille, yr.,
smal gekleurd lint, muisjes (sulker) ; Nonpareils, mrv., fijnste soort kappers te
Marseille.
Non plus ultra. Zie Nec plus ultra.
Non possumus, (Lat.). Wij kunnen niet,
antwoord van paus Clemens VII op het
verzoek van den Engelschen koning
Hendrik VIII die verlangde dat de paus
zijn huwelijk met Catharina van Arragon
zou ontbinden ; antwoord van verscheidene
andere pausen op aan hen gestelde eischen.
Non procedatur, (Lat.). Men ga niet
verder (in processen).
Nonproficient, m. Iemand die geen
voortgang maakt.
Non quaero intelligere, ut credam,
sed credo, ut intelligam, (Lat.). Ik tracht
niet te begrijpen om te gelooven, maar
ik geloof om te begrijpen.
Non qua itur, sed qua eundum est,
(Lat.). Niet waarheen men . gaat, maar
waarheen men gaan moet, d. niet waarheen de begeerte ons drijft, maar op den
rechten weg moeten wij loopen.
Non quam diu, sed quam bene vixeris, refert, (Lat.). Niet hoelang maar hoe
goed (deugdzaam) gij geleefd hebt, is de
vraag.
Non quis sed quid ? (Lat.). Niet wie
maar wat, niet op den persoon maar op
de zaak komt het aan.
Non-recevoir (fin de), m. (Fr.). Nietontvankelijkheid.
Non-resident, m. (Eng.). Geestelijke

No popery

die zijn ambt door een hulpprediker laat
waarnemen. Zie Rector en Vicar.
Nonrevelatie, vr. Eig. nietopenbaring,
het niet aangeven van een misdaad.
Non scholae, sed vitae discendum
est of discimus, (Lat.). Niet voor de
school maar voor het leven moet men
leeren.
Nonsens, m. (Eng. Nonsense). Onzin,
zinledig gepraat ; Nonsensikaal, onzinnig,
zinledig.
Non si male nunc, et olim sic erit.
(Lat.). Ofschoon het thans zoo slecht gaat,
zal het niet altijd zoo blijven.
Nonsolutie, vr. Het niet oplossen, niet
verklaren.
Nonsolvent. Zie Insolvent ; Nonsolventie. Zie Insolventie.
Non tanto, non troppo, (Ital.). Niet
te veel.
Nonum prematur in annum, (Lat.).
Het geschrift of boek moet negen jaar
opgeborgen worden, er moet geen haast
gemaakt worden met de uitgave.
Nonussis. Romeinsche munt = 9 as.
Nonusus, m. Non-usage, m. (Fr.). Het
niet gebruiken.
Nonvalent. Niet in staat om te betalen;
Nonvalentle, vr., onvermogen.
Nonvaleur, yr. (Fr.), (Eng.) worthless
paper, (D.) wertloses Papier, (Ital.) nonvalore, (Sp.) papel sin ningun valor. Waardeloos of renteloos voorwerp ; oninvorderbare schuld ; onverkoopbare waar ;
soldaat die niet strijden kan ; nul, prul.
Non videbis annos Petri, (Lat.). Gij
zult de jaren van Petrus niet zien, d. .j
gij zult niet zoo oud worden als Petrus ;
Petrus bekleedde 24 jaar den pauselijken
stoel, maar de meeste pausen regeeren
niet zoo lang, daar zij eerst op lateren
leeftijd verkozen worden.
Non volat in buccal tuas assa Columba, (Lat.). Geen gebraden duif vliegt
u in den mond.
Noochirie, vr. (Gr.). Onderdrukking of
vernietiging der geestvermogens ; vermoording van den geest ; Noogonie, vr.,
kennis of leer van het ontstaan der begrippen ; Noocratie, yr., heerschappij van
het zuivere verstand ; Noologie, vr. =
Psychologie; Noologist = Psycholoog ;
Noosteresis, yr. verstandsberooving, b.v.
door bedwelmende middelen.
Nopal, m. Naam van de cactusplanten
waarop de scharlakenluis leeft (Zie
Cochenille); Nopalare, yr. (Fr.), akker
die met nopals beplant is.
No popery, (Eng.). Geen pausdom, kreet
die soms in Engeland wordt aangeheven
om de opkomst van het pauselijk
g
ezag
of te keuren.
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Nord, m. (Fr. ; spr. : nor). Het noorden ;
Nord-est, noordoosten; Nord-ouest,
noordwesten.
Nordcaper, m. (Fr.). Noordkaper, walvisch der Noordelijke IJszee (balaena
glacialis).
Noria, yr. (Sp.). Werktuig tot het besproeien van landerijen dat bestaat uit
een trommel waarom een ketting zonder
eind gewonden is, waaraan een zeker
aantal emmers bevestigd zijn.
Noricum, o. (Lat.). Romeinsche provincie tusschen den Midden-Donau en de
Alpen (Z. 0. Beieren en Tirol); Norische Alpen, mrv., gebergte in Oostenrijk.
Norki, mrv. (Russisch). Pelswerk van
jonge vossen.
Norm, yr., Norma, (Lat.). Richtsnoer,
voorbeeld, regel; verkorte titel van een
boek links onder den laatsten regel op
iedere eerste bladzijde van een vel druks ;
Normaal, yr., loodlijn die door een punt
eener kromme lijn gaat en die staat op
de raaklijn aan dat punt ; Normaal,
regelmatig, gewoon, dat tot voorbeeld
strekt; Normaalschool, yr., school tot
opleiding van onderwijzers bij het
lager onderwijs, (Fr.) ecole normale
primaire, kweekschool voor onderwijzers;
Normaallessen, mrv., lessen die buiten
de schooltijden aan kweekelingen gegeven worden; Normaaljaar, o. (annus
decretorius), het bij den Westfaalschen
vrede aangenomen jaar 1624 tot vaststelling van het bezit van kerkelijke
goederen; Normale arbeidsdag, m., bepaald aantal uren per dag waarop gewerkt
wordt; Normale geboorte, yr., natuurlijke geboorte (zonder gebruik van instrumenten); Normale dagen, mrv., bij de
Catholieken hooge feestdagen waaropgeen
openbare vermakelijkheden mogen plaats
hebben ; Normale toon, m., toon die de
stemming aangeeft ; Normale toonladder,
vr., grondtoonladder (C-dur) ; Normalia,
mrv., voorbeelden, teekeningen die tot
voorbeeld dienen ; Normalien, m. (Fr.), le erling der Ecole normale supirieure (in i8o8
gestichte school tot opleiding van leeraren
bij het gymnasiaal en middelbaar onderwijs en waarop de toelating plaats heeft
tengevolge van een vergelijkend examen);
Normaliseeren, den loop eener rivier
verbeteren door bochten en ondiepten
opteruimen; Normaliteit, vr., gesteldheid of toestand die in overeenstemming
is met den regel of het voorschrift; Normatief, tot regel of voorschrift dienend;
Normeeren, regelen, voorschrijven; Normeering, yr., regeling, vaststelling.
Norma. Titel eener opera van Bellini
(1835).
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Normand, m. (Fr.; spr.: norman). Normandier ; Normandisch paard ; repondre
en Normand, een slag om den arm
houden, noch ja noch neen zeggen.
Nornen, mrv. De drie schikgodinnen
der Scandinavische mythologie : Ward
(het gewordene, het verleden), Werdandi
(het wordende, het tegenwoordige), Scutt
(hetgeen nog worden moet, de toekomst) ;
de voorstelling van het aanknoopen, spinnen en afsnijden van den levensdraad
hebben zij met hare Grieksche zusters
gemeen. Zie Atropos, Clotho, Moirae,
Parcae.
Norniki, (Russisch). Vel van een jongen
vos.
Norten, mrv. Siberische hondensleden.
Noruz. Zie Nauruz.
Nosairen, mrv. Christenen in Syrie
tusschen den Libanon en Antiochie.
Nosce te ipsum, (Lat.). Ken u zelven;
Noscibel, kenbaar.
Noscitur ex socio, qui non cognoscitur ex se, (Lat.), Dis- moi qui tu friquentes (hantes), je te dirai qui tu es (Fr.).
Uit zijn genooten wordt degene gekend
die niet uit zich zelven gekend wordt;
waar men mede verkeert, daar wordt men
mede geeerd.
Noselie, vr. (Gr.). Ziekelijkheid; ziekenverpleging.
Nosema, v. (Gr.). Ziekte ; splijtzwam;
Nosocomie, yr., ziekenverpleging; Nosocomium, o., ziekenhuis; Nosocoom, m.,
ziekenverpleger ; Nosogenie, vr., het ontstaan van ziekten; Nosogenisch, ziekte
veroorzakend ; Nosogeographie, yr., beschrijving van de geographische verspreiding der ziekten; Nosograaf, m., beschrijver van ziekten ; Nosognaphie, yr., beschrijving van ziekten; Nosologie, yr.,
kennis en leer der ziekten = Pathologic;
Nosologisch, wat de leer der ziekten betreft; Nosoloog, m., kenner van ziekten,
leeraar in de ziektenkunde; Nosonomie,
yr., leer van de wetten of regels der
ziekten ; Nosophthorie, vr., het doen verdwijnen van ziekten ; Nosotheorie, yr. --,--Nosologie ; Nosotrophie, yr., wijze van
voeding gedurende een ziekte.
Nos Poloni non curamus quantitatem
syllabarum, (Lat.). Wij Polen bekommeren ons niet om de quantiteit der lettergrepen, (schertsender wijze gezegd tot
degenen die tegen de quantiteit zondigen
door de lange lettergrepen kort uit te
spreken).
Nos poma natamus, (Lat.). Eig. wij
appels drijven boven, wij zijn handige
lieden, wij eigenen ons de verdienste van
hen die boven ons staan toe.
Nossa. In de Scandinavische mytholo-
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gie de godin der aanvalligheid. Nossen,
mrv., kostbare kleinodien.
Nostalgic (tegenovergestelde van Ecdemiomanie), yr. (Gr.). Heimwee; Nostalgisch, wat het heimwee betreft of daardoor ontstaat ; Nosten, mrv., terugreizen,
verhalen van den terugkeer van de Grieksche helden na de inneming van Troje ;
hiertoe behoort ook de Odyssee (z. a.) ;
Nostomanie, yr. = Nostalgie; Nostos, m,
terugkeer, in 't bijzonder de terugkeer
naar het vaderland.
Nostra Senora, vr. (Port.; spr. : senjoora). Onze meesteres, de maagd Maria.
Nostradamus (1503-1566). Beroemd
sterrenkundige, schrijver van een bundel
voorspellingen onder den titel van Centuries.
Nostras , m. (Lat.). Een der onzen,
een van onze lieden, landsman; Nostrificatie, yr., inburgering ; Nostrificeeren,
tot de onzen maken, inheemsch maken,
inburgeren.
Nostro conto. (Ital.). Op onze rekening.
Not. Verkorting van Notaris.
Nota, yr. (Lat.), (Fr.) note, (Eng.) note,
bill, (D.) Nota, Rechnung, (Ital.) nota,
(Sp.) nota. Rekening ; kenteeken, aanmerking; diplomatieke verklaring ; toon,
toonteeken; Nota abjecta, verworpene
in de strenge toonzetting niet geoorloofde
foot ; Notabel, merkwaardig, wat verdient opgemerkt te worden , noemenswaard ; Notabelen, mrv., de op 22 Febr.
1787 door Calonne bijeengeroepen hooge
staatsambtenaren, leden der parlementen,
geestelijken, adellijken en afgevaardigden
van eenige steden, die middelen aan de
hand moesten doen om den slechten toestand der Fransche financien te verbeteren,
maar die de door Calonne voorgestelde
belastbaarheid van den adel en de geestelijkheid verwierpen ; Collegie van Notabelen, vr., in de Nederlandsch Hervormde Kerk een collegie dat belast is
met het toezicht op het financieel beheer
der gemeente; Nota bene, let wel op ;
Notabene, herinnering, verwijzing ; Notabiliteit, yr., aanzienlijk persoon; Notae,
mrv. (Lat.), aanmerkingen.
Notage, m. (Fr. ; spr.: nootaazje). Het
plaatsen der stiften op de trammels der
draaiorgels en klokkenspellen (carillons).
Notalgie, yr. (Gr.). Pijn in den rug.
Notaris, m. (Fr.) notaire, (Eng.) notary,
(D.) Notar, (Ital.) notaio (Sp.) notario.
Zie van Boneval Faure, Ned, Burg. Procesrecht, deel I p. 209 v. „De notaris is de
openbare ambtenaar, te wiens overstaan
acten verleden worden van handelingen
of overeenkomsten, welke de handelende
personen willen of moeten in geschrift
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doen brengen met waarborgen van echtheid en uitvoerbaarheid door rechtsmiddelen." Slechts enkele acten moeten door
een notaris opgemaakt worden nl. die
van huwelijksche voorwaarden (Burg.
Wetb. Art. 202), die van hypotheekstelling (Burg. Wetb. Art. 1217), die van
schenking (Burg. Wetb. Art. 1719) en
die van oprichting van naamlooze vennootschappen (Wetb. van Kooph. Art. 38).
Wat de waarborgen van echtheid betreft,
is datgene, wat de notaris verklaart te
verrichten, of als voor hem verricht te
zijn, waar, totdat daarvan de valschheid
wordt bewezen. Wat betreft de uitvoerbaarheid door rechtsmiddelen, zegt Art. 436
Wetb. v. Burg. Rechtsvordering „Aan
de grossen van authentieke acten, binnen
dit koninkrijk verleden en aan het hoofd
voerende de woorden : „In naam der
Koningin'', wordt dezelfde kracht toegekend als aan de vonnissen der rechterlijke machten" enz. (Grosse is een afschrift
van een acte, met aan het hoofd de
woorden : „In naam der Koningin; eene
authentieke acte is de zoodanige, welke
in den wettelijken vorm is verleden door
of ten overstaan van openbare ambtenaren, die. daartoe bevoegd zijn, ter
plaatse, alwaar zulks is geschied (Zie
Burg. Wetb. Art. 19o5); onder die openbare ambtenaren neemt de notaris de
voornaamste plaats in). Zie ook de Wet
van 9 Juli 1842 (Staatsblad no. 20) op het
Notarisambt, speciaal Art. 1 dier wet;
Notariaat, o. ambt of werkkring van een
notaris ; Notarieel, wat den notaris betreft,
wat door een notaris opgemaakt is ; Notarius, m. (Zie Notaris) ; Notarius publicus
ctesareus juratus, openbaar keizerlijk
beeedigd notaris.
Notata of Noten, mrv. (Lat.). Aanteekeningen, aanmerkingen ; Notatie, vr.,
het aanteekenen, aanduiding door teekens
of letters, voorstellince
voorstelling der tonen door
teekens, notenschrift ;
m., de
vijf lijnen waarop en waartusschen de
noten geschreven worden ; Notetur
nomen, er moet goed op den naam
gelet worden ; Notulen, mrv., aanteekeningen waarin het op een vergadering
verhandelde vermeld wordt, en die op
een volgende vergadering door den
secretaris voorgelezen en aan de goed keuring der aanwezige leden onderworpen
worden.
Noteeren, (Fr.) coter, (Eng.) to quote, (D.)
notieren, (Ital.) quotar, (Sp.) cotizar. Aanteekening houden van den koers der
effecten; (Fr.) passer icriture,entrer, (Eng.)
to enter, (D.) buchen, (Ital.) registrare,
allibrare, (Sp.) anotar, mscribir, boeken„
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in koopmansboeken opteekenen; Noteering, yr. (Fr.) cote, (Eng.) quotation,
(D.) Notierung, (Ital.) quotaztone, (Sp.)
cotizaciOn, opteekening van den koers,
koerslijst.
Nothia, mrv. Aandeel van een onechten
zoon in de erfenis zijns vaders ; Nothus,
m. (Gr., mrv. Nothi), onecht kind.
Notialgie. Zie Notalgie.
Notie, yr. (Lat.). Begrip; kennis.
Notificatie, yr. Kennisgeving ; bekendmaking, (Fr.) notification, (En g.) notification,
(D.) Bekanntmachung, (Ital.) notificazione,
(Sp.) notification; aankondiging, (Fr.)
annonce , avertissement , (Eng.) advertisement, announcement, (D.) Anzeige, Ankiindigung, (Ital.) annunzio, (Sp.) anuncio ;
Voor notificatie aannemen, geen acht
slaan op, ter zijde leggen. Zie Advies.
Notiologie, yr. = Hygrologie; Notiometer, m. = Hygrometer.
Notist, m. Notenschrijver.
Notitie, yr. (Lat.), (Fr.) notice, note,
(Eng.) notice, (D.) Notiz, (Ital.) notizia,
(Sp.) noticia. Verslag, bericht, opteekening;
Notitie nemen, (Fr.) prendre note, (Eng.)
to take notice, (D.) Notiz nehmen, (Ital.)
prender notizia, (Sp.) tomar nota, kennis
nemen , letten op ; Notitieboekje , o.,
boekje waarin men datgene opteekent
waaraan men denken moet, wat men
niet mag vergeten.
Notobranchisch, (Gr.). Met kieuwen
op den rug.
Notograaf. Zie Melograaf.
Notomyelitis, yr. (Gr.). Ontsteking van
het ruggemerg; Notomyelos, m., ruggemerg.
Notorlite, yr. (Fr.). Algemeene bekendheid, wereldkundigheid ; Notoire,
(spr : notoaar), algemeen bekend, wereldkundig.
Notos, m. (Gr.). Zuidenwind.
Notospermisch. Met de eieren op den
rug; Notostomatisch, met den mond op
den rug.
Notozephyros, m. (Gr.). Zuidwestenwind.
Not. publ. caes. jur. = Notarius publicus caesareus juratus.
Notre-Dame, yr. (Fr.). Onze Lieve
Vrouw (de Heilige Maagd); naam van
verscheidene kerken; Notre-Dame de
Paris, titel van een roman van Victor
Hugo.
Nottorno, o. (Ital.). Nachtmuziekstuk
(Zie Nocturne); Nottornino, o., serenade;
Notturno = Nottorno.
Notus. Zie Notos.
Nouet, m. (Fr.; spr. : noae). Zakje om
kruiden of te koken.
Nougat, m. (Fr.; spr. : noega). Noga,

Nova.
lekkernij die bestaat uit amandels of
noten met gebrande sulker; koek voor
veevoedering.
Noumenon, o. (Gr.). Gedachte ; iets
dat in ons gemoed voorvalt en ons door
het geweten geopenbaard wordt.
Nounou, yr. (Fr.; spr. noenoe). Min,
kindermeid.
Nourrice, yr. (Fr.; spr. : noeries). Voedster, min, zoogster; Mettre un enfant
en nourrice, een kind naar een min op
het land sturen ; Nourricier, m. (spr.: noer
iesjee) voedstervader, man eener min;
Nourrisson, m. (spr.: noeriesson), zuigeling; Nourriture, yr. (spr.: noerituur) voeding, voedsel.
Nouveau, (Fr.; spr. : noevoo). Nieuw;
Nouveaute, yr. (spr. : noevootee), nieuwigheid (Zie Mitgasin); Nouvelle, yr. (spr.:
noevel), nieuws, tijding; Point de nouvelle
bonne nouvelle, geen tijding goede tijding;
La Nouvelle, Nieuw-Caledonia (Fransche
strafkolonie voor misdadigers) ; Nouvelle,
yr., novelle; Nouvelle a la main, korte
anecdote; Nouvelliste, m., novellenschrijver, nieuwtjesjager.
Nov. = November.
Nova, mrv. (Lat.). Nieuwe dingen =
Noviteiten; Novae fundationis, van
nieuwe stichting, pas gesticht; Novale, o.
braakland, pas ontgonnen land, tiende op
zulk een land ; Novantiek, hernieuwd
antiek, vernieuwd ouderwetsch; Novantieken, mrv., nieuwe dingen in ouderwetschen stijl ; Novatianen, mrv., aanhangers van Novatianus, die beweerde
dat degenen die zich aan doodzonde
schuldig gemaakt hadden voor altijd van
de kerkelijke gemeenschap uitgesloten
waren, dat men zich van de Catholieke
kerk moest afscheiden en dat degenen
die tot zijn leer overgingen opnieuw gedoopt moesten worden; Novata, yr. (Lat.),
de vernieuwde ; Novatie, yr. (Fr.) renouvellement, (Eng.) renewal, (D.) Erneuerung,
(Ital.) rinnovazione , (Sp.) renovation ,
hernieuwing, bij schuldvorderingen een
overeenkomst waarbij een schuldvordering door een nieuwe wordt vervangen,
hetzij tusschen dezelfde personen, hetzij
tusschen een nieuwen schuldeischer en
den ouden schuldenaar of den ouden
schuldeischer en een nieuwen schuldenaar
(Zie Burg. Wetb. Artt. 1449-146o); Novator, m., vernieuwer, invoerder van nieuwigheden ; Novatus, m., de vernieuwde;
Novellator, m. iemand die op nieuwigheden verzot is ; Novelle, yr. (Ital.),
vertelling die veel overeenkomst met een
roman heeft maar korter en eenvoudiger
is, nieuwe verordening of wet die dient
om een andere aan te vullen en te ver-
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beteren; Novenae (Zie Corpus juris );
Novelette en Noveletta, yr. (Ital.), vroo•
lijke korte vertelling, kort muziekstuk
meestal van lyrischen inhoud dat door
Robert Schumann ingevoerd is; Novellist,
m., schrijver van novellen ; Novellistisch,
in den vorm eener novelle.
November, m. (Lat.). Eig. de negende
maand van het Oud•Romeinsche jaar dat
met Maart begon, thans de elfde maand
die door Karel den Groote windmaand
genoemd werd.
Novemcostisch, (Lat.). Met negen ribben;
Novemloculair, met negen vakken ; No-,
vemdialia, mrv. (Lat.), doodenoffers op
den negenden dag na de begrafenis ;
Novemdialis, negendagig, wat op den
negenden dag plaats heeft ; Novemole,
yr. (Ital.), negen uit drie triolen bestaande
samengetrokken noten; Novena, yr. (Ital.),
negendaagsche godsdienstoefening (Zie
Neuvaine); Novenaria, mrv. (Lat.) negendaagsche rouw en gebeden, zielmissen in
Spaansch Amerika ; Nove note, mrv.
(Ital.) negen samengetrokken noten of
drie verbondene triolen.
Noverca, yr. (Lat.). Stiefmoeder.
Novia, yr. (Sp.). Pasgetrouwde, jonge
vrouw.
Noviliadas. Stierengevechten in de Baskische provincies.
Novilunium, o. (Lat.). Nieuwe maan.
Noviomagus. Latijnsche naam voor
Nijmegen.
Novissima verba, mrv. (Lat.). Laatste
woorden.
Novissime, (Lat.). Wat pas gebeurd is,
kort geleden.
Novi still, (Lat.). Van den nieuwen stijl.
Noviteit, vr. (Lat.), (Fr.) nouveauM
(Eng.) novel, (D.)Neuigkeit, (Ital.) novitel,
(Sp.) novedad. Nieuw handelsartikel, pas
verschenen boek, nieuw tooneelstuk.
Novitioli. Zie Catechumenen.
Novitius, m. (Lat.) (mrv. Novitii). Nieuweling; degene die een proefjaar doorloopt met het doel om monnik to worden;
groen (bij de studenten); baar (onervarene); Novitia, yr., nieuwelinge, degene
die non wil worden; Novitiaat, o., proeftijd der nieuwelingen in kloosters, het
groenloopen.
Novo conto. Zie Nuovo conto.
Novum, o. (Lat.). lets nieuws ; omstandigheid die aanleiding geeft tot het herzien van een arrest of vonnis (Zie art.
375 van het Wetboek van Strafvorde ring); Novum organum, hoofdwerk van
Francis Baco (t 1626) waarin deze Engelsche wijsgeer de grondregels der analytische, proefondervindelijke en inductieve methode vaststelt; Novum Testa-
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mentum o., het Nieuwe Testament; Novus, m., nieuweling; Novus homo, of
Homo novus, nieuw mensch, in het Rome
der oudheid de eerste van een geslacht
die hooge eereambten bekleedde, parvenu.
Nowoja Wremja, vr. (Russisch). Nieuwe
tijd, naam van een groot Russisch dagblad.
Nowosti, mrv. (Russisch). Nieuwstijdingen.
Nox, vr. (Lat.), (Fr.). nuit, (Eng.) night,
(D.) Nacht, (Ital.) notte, (Sp.) noche. Nacht;
Nox sacrata, heilige nacht, avond voor
een groot kerkelijk feest.
Noxa, yr. (Lat.). Beschadiging, schade;
Noxae datio, yr., uitlevering van den
schuldigen slaaf of het dier dat schade
heeft veroorzaakt in plaats van het betalen eener schadevergoeding.
Noyade, yr. (Fr.; spr.: noajaad). Verdrinking; het in 1793 door den Jacobin
Carrier laten verdrinken van vele honderden personen uit Nantes en omstreken
door middel van vaartuigen in wier bodem
valluiken aangebracht waren.
Noyale, (spr.: noajaal) of Noyalle, yr.
(Fr.). Zeildoek.
Noyau, m. (Fr.; spr.: noajoo). Kern,
steen, pit.
Noyon, yr. (Fr. ; spr. : noajon). Grenslijn
waarachter de bal verloopt.
Noyon. Stad in het dep. der Oise nabij
Compiegne, geboorteplaats van Calvijn,
waar diens vader kuiper was.
Nozrim, mrv. (Joodsch). Nazareners.
Nr. en Nro. = Numero.
N. T. = Notre Seigneur. Onze Heer
(Christus).
Na. Sa. Verkorting van Nostra Senora (z. a.).
N. St. Verkorting van Nieuwe Stijl.
N. T. = Novum Testamentum (z. a.).
nto. = netto (z. a.).
Nu, (Fr.). Bloot, naakt, kaal ; Nu-pieds.
blootsvoets; Nu-téte, blootshoofds : Nue
propriete, vr., bloote eigendom; taNu als
znw. naakt model.
Nuance, yr. (Fr.). Kleurschakeering ;
bijna onmerkbaar verschil; zeer fijn
onderscheid ; Nuanceeren, schakeeren,
bijna onmerkbaar doen overgaan, fijne
verschillen doen gevoelen; Nuanceering,
yr., het aanbrengen der schakeeringen,
geleidelijke overgang.
Nubecula, yr. (Lat.). Wolkje = Nephelion ; Nubileeren, bewolken.
Nubiel, (Lat.). Huwbaar; Nubiliteit,
yr., huwbaarheid.
Nubileus, (Lat.). Bewolkt; troebel.
Nucamentaceen, mrv. Planten met
vruchten in den vorm van noten.
Nuces, mrv. (Lat.). Noten ; — aquaticae,
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waternoten ; — avellanae, hazelnoten; —
been, oehennoten; — cocos, kokosnoten;
— conditae, ingemaakte walnoten; — Cupressi, cypresnoten; — fagi, beukenoten;
— graecae, amandelen ; — hippocastani,
paardenkastanjes; — juglandis, walnoten;
— lampertianae, lammertsnoten; — moschatae, muskaatnoten ; — pineae, dennenappels ; — pistaciae, pistaches ; — quercus,
eikels; — vomicae, braaknoten, kraaienoogen.
Nuchtlivrucht, yr. Smakelijke vrucht
van verscheidene cactussoorten in WestIndie.
Nuciferisch, (Lat.). Notendragend ;
Nuciform, nootvormig.
Nucifraga, vr. (Lat.). Notenkraker,
dikbek (vogel) ; Nucifrangibulum, o.,
(Lat.) notenkraker (werktuig).
Nuclei, mrv. (Lat.) Kernen, pitten ; —
cerasorum,. kersepitten ; — persicorum,
perzikkepitten; — proligeri, vruchtkernen
der cryptogamen (z. a.) ; Nucleoliet, m.
(Lat.-Gr.) kernsteen, versteende zeeegel;
Nucleus, m. (Lat.), kern, pit, cellekern in
een organisch lichaamsdeel = Cytoblast.
Nuda pacta, mrv. Overeenkomsten
die geen bindende kracht hadden; in het
oude Romeinsche recht hadden slechts
bepaalde overeenkomsten bindende kracht;
— possesso, vr., bloot bezit zonder eigendom ; Nudata, mrv., openbare, voor de
hand liggende dingen; Nudatie, vr.,
ontblooting; Nude crude, naakt en ruw,
eenvoudig, gladweg ; Nudibranchen,
mrv., visschen met naakte kieuwen ;
Nudibranchisch, met naakte kieuwen;
Nudicaudisch, met naakten staart ; Nudicaulisch, met naakten stengel; Nudi
chirographarli, mrv., Nudus chirographarius, m. (Fr.) criancier chirographaire,
(Eng.) book creditor, (D.) Buchglaubi ger,
(Ital.) creditore chirografario, (Sp.) acreedor
quirografario (Zie Chirographarische
Crediteur); Nudipedalen, mrv., barrevoeters, genootschap van Moravische
dwepers in de 16e eeuw ; Nudipedisch,
met bloote voeten, barrevoets ; Nudisexisch, met naakte geslachtsdeelen ;
Nudis verbis, met duidelijke bewoordingen, onomwonden ; Nuditeit, vr.,
naaktheid ; Nuditeiten, mrv., naakte gestalten, gemeene vertelsels ; Nudum
praeceptum, o., bloot voorschrift, wetsbepaling tegen wier overtreding geen
straf is bedreigd en die niet ongedaan
maakt hetgeen in strijd er mede is geschied ; Nudus, naakt, bloot.
Nugaciteit, yr. (Lat.). Babbelzucht ;
grappenmakerij; Nugae, mrv., potsen,
domheden, gewauwel; Nugatorisch, onnoozel, kinderachtig, ongerijmd ; Nuga-
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torium, o., gepraat, gewauwel; Nugeeren,
potsen maken.
Nugget, m. (Eng.). Klomp goud in
Australia en California.
Nuiko. Raadkamer in China.
Nuisance, (Eng.; spr.: nioezens). W at
lastig of hinderlijk is; nadeel, benadeeling ;
stoornis ; wat in strijd is met de politieverordening.
Nuitamment, (Fr. ; spr.: nwietanman).
Bij nacht.
Nuits. Stadje in het dep. Ole d'or,
bekend door zijn fijnen bourgognewijn.
Nul(lus), (Lat.). Nietig, ongeldig ; Nul,
vr., cijfer zonder waarde, niets, nietigheid,
onbeduidend mensch ; (Fr.) considirer
comme nul et non avenu, (Eng.) to consider
null and void. (D.) als null and nichtig
betrachten, (Ital.) considerare nullo e non
avvenuto, (Sp.) considerar como nulo y
de ningun efecto, als nul en van geen
waarde beschouwen ; Nulla dies sine
linen, (Lat.), geen dag zonder lijn, woorden
welke Plinius aan Apelles (z. a.) in den
mond legt, omdat deze geen dag voorbij
liet gaan zonder een lijn te trekken d. i.
te schilderen, geen dag voorbij laten gaan
zonder te arbeiden ; Nulla ratione, op
geenerlei wijze ; Nulla regula sine exceptione (Lat.), (Fr.) point de rêgle sans
exception, geen regel zonder uitzondering ,
Nullbruder, m. (D.). = Franciscaan;
Nullibist, m., degene die beweert dat de
geest in geen ruimte bestaan kan (tegenovergestelde van Holomeriaan); Nullibi,
nergens; Nullibieteit, yr., het nergens
aanwezig zijn; Nullificatie, vr., nietigverklaring, opheffing ; Nullificeeren, nietig
verklaren, opheffen ; Nullifiers, mrv. (Eng.;
spr. : nulliefeiurs) , Noordamerikaansche
staatkundige partij die het verband met
de zuidelijke staten Wilde te niet doen ;
Nullissimo, o., in het omberen het spel
waaringeen enkele slag gemaakt worden
mag, misêre ; Nulliteit, yr., nietigheid,
ongeldigheid, iemand die niet medegeteld
wordt; Nulliteitssysteem, o., leer der
rechtsmiddelen tegen een nadeelig testament ; Nullius momenti, (Lat.) van geen
beteekenis, onbeduidend ; Nulpunt, o., punt
op een thermometer dat door nul aangeduid wordt, vriespunt bij Celsius.
Num. Verkorting van Numeralia.
Numba, m. Afrikaansche neushoren
(rhinoceros).
Numen, o. (Lat.). Goddelijke wenk,
godheid, hoogheid.
Numerale, o. (Lat., mrv. Numeralia).
Telwoord; Numerair, volgens het getal ;
Numeraire, (Fr.), (Eng.) hard cash, (D.)
klingende Miinze, (Ital.) numerario, (Sp.)
especies, klinkende munt, specie (Zie
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Monnaie); Numeratie, yr., telling, het
uitspreken van getallen; Numerativum,
o., telwoord; Numerator, m., (Fr.) numirateur, m., teller eener brew k ; Numerl,
mrv., eig. getallen, naam van het vierde
boek van Mozes zoo genoemd naar de
daarin voorkomende volkstelling Numereeren, tellen, getallen uitspreken, door
cijfers aanduiden ; Numerisch, telbaar,
wat door getallen of cijfers uitgedrukt
worden kan ; Numero, yr., nummer, huisnummer ; Numereus, talrijk, welluidend,
zoetvloeiend = Rhythmisch ; Numerositeit, yr., menigte, welluidendheid, zoetvloeiendheid ; Numeroteeren, van een
nummer voorzien, door een nummer aanduiden, nummeren ; Numerus, m., getal,
cijfer, welluidendheid, zoetvloeiendheid ;
Numerus rotundus, rond getal; Numerus
virgineus, maagdelijk getal, het getal 7.
Numidie, o. Met den naam Nomaden
of Numidiers duidden de Romeinen die
zwervende stammen in Noord-Afrika aan,
welke zichzelf Amazigh of Imoschagh
noemen en die in het algemeen met den
naam Berbers (z. a.) worden aangeduid.
Hoewel deze stammen min of meer onder
den invloed der van Carthago uitgaande
Phenicische beschaving kwamen, werden
zij toch nooit door de Carthagers onderworpen en vormden eerst tijdens den
tweeden Punischen oorlog onder Masinissa (z. a.) een koninkrijk. Na den val
van Carthago wilden de Romeinen het
gebied dezer stad niet annexeeren (z. a.),
doch evenmin het aan de zoons van Masinissa overlaten. Teneinde echter te verhinderen, dat Carthago weder werd opgebouwd, annexeerden zij de naaste omgeving van deze stad en gaven den
koningen van Numidie het overige. De
gevolgen dezer halfslachtige politiek bleven
niet uit. Jugurtha, kleinzoon van Masinissa, niet tevreden met de hem toegedachte rol van vazal, verhief zich tegen
Rome 'en kon eerst na een langdurigen
oorlog (112-105 v. C.) ten onder worden
gebracht. Ook na afloop van dezen oorlog
braken de Romeinen niet met het door
hen tot dusver gevolgde systeem ; dit
geschiedde eerst in 46 v. C. toen Caesar,
nadat hij koning Juba I van Numidie bij
Thapsus had verslagen en deze de hand
aan zichzelf had geslagen, Numidie tot
Romeinsche provincie maakte. In den
keizertijd was Numidie eerst met de provincie Africa vereenigd, doch werd reeds
in 37 n. C. daarvan gescheiden. Numidie
omvatte daarna het westelijk gedeelte
van Tunis en het oostelijk gedeelte van
het tegenwoordige departement Constantine ; hoofdstad was Cirta (z. a.) of
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Constantine. Deze scheiding was vooral
bewerkstelligd om den proconsul van
Africa het bevel over de aan de grenzen
der provincie gelegerde Info 111 Augusta
(z. a.) te ontnemen en hem zoo buiten
staat te stellen jets te ondernemen. Deze
maatregel was zeer doeltreffend, zooals
uit de geschiedenis van den opstand der
Gordiani (z. a.) blijkt. Onder de door de
Romeinen in Numidie gestichte steden
trekt tegenwoordig vooral de aandacht
Thamugadi aan den noordkant van het
Auresgebergte (mons Aurasius), waar tegenwoordig zoo uitgebreide opgravingen worden ondernomen, dat men van een tweede
Pompeji spreekt.
Numidische jonkvrouw, yr. Soort aschgrauwe kraanvogel; Numidische ruiterit
yr., beroemde cavalerie in de Carthaagsche
legers, bestaande uit Numidiers (z. a.).
Numisma, eig.: Nomisma, o,(Gr.). Munt,
geldstuk ; Numismalia, mrv. = Lenticulieten ; Numismaticus, m. munt- en
penningkundige; Numismatiek, yr., munten penningkunde ; Numismatisch, munten penningkundig; Numismatograaf, m.,
beschrijver van munten en penningen ;
Numismatographie, yr., beschrijving van
munten en penningen ; Numismatographisch, munten en penrungenbeschrijvend.
Nummarisch, (Lat.). W at het geld betreft • Nummiform, wat op een geldstuk
gelijkt ; Nummus, m., geldstuk , munt
(mrv. Nummi).
Nummer, o. Nommer, (Fr.) numiro,
(Eng.) number, (D.) Nummer, (Ital.) numero, (Sp.) niimero ; Nummeren, (Fr.)
numeroter, (Eng.) to number, (D.) numerieren, (Ital.) numerare, (Sp.) numerar,
van een nommer voorzien ; Nummering,
yr., (Fr.) numerotage, (Eng.) numbering,
(D.) Numerierung , (Ital.) numerazione ,
(Sp.) numeraciOn, het geven van nommers.
Nummuliet, m. Lenssteen, penningsteen, versteend koppootig weekdier ;
Nummulietenformatie, yr., formatie die
uit lagen van leem, zand, mergel, kalk en
bruinkool bestaat en waarin veel nummulieten voorkomen.
Nunc dimittis servum tuum, (Lat.).
Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan
in vrede (Lucas 2,29).
Nuncupata voluntas, yr. (Lat.). Duidelijke uiting van den wil; Nuncupatie,
yr., benoeming, plechtige instelling als
erfgenaam ; Nuncupatief, o., mondelinge
testamentaire bepaling ; Nuncupatum
(Zie Testamentum nuncupativum); Nuncupeeren, een gerechtelijke verklaring
afleggen.
Nunc est bibendum, (Lat.). Nu moet
er gedronken worden; deze woorden zijn
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ontleend aan een ode van Horatius (1.37)
waarin de overwinning bij Actium bezongen wordt, en worden gewoonlijk gebruikt
om te zeggen dat een groot succes gevierd moet worden.
Nundinae, mrv. (Lat.). De op iederen
negenden of beter de op iederen achtsten
dag vallende rustdag der Romeinsche landlieden die gebruikt werd om de markt te
Rome te bezoeken ; Nundinale letters,
mrv., letters die in den Oud-Romeinschen
kalender de marktdagen aanduiden.
Nunna, Numme. Wit Chineesch katoen.
Nunnatie, y r. (Lat.). Het duidelijk uitspreken van de n na een klinker.
Nunquam of Numquam, (Lat.). Nooit;
Nunquam retrorsum, nooit achterwaarts,
d. i. nooit wijken.
Nuntiaat, m. (Lat.). De aangekondigde ;
Nuntiant, m., de aankondiger; Nuntiatie,
vr., melding, aanzegging, aankondiging
(Zie Novi opens nuntiatio) ; Nuntiatuur,
vr., gezantschap, boodschap, ambt en
waardigheid van een pauselijk gezant ;
Nuntieeren, aankondigen, verkondigen;
Nuntii terrestres, mrv., landboden, leden
van den landdag in het voormalige koninkrijk Polen; Nuntius, m., bode, pauselijke
gezant ; — apostolicus, boodschapper of
gezant van den paus.,
Nuntium, o. Schriftelijke mededeeling
van de eene delegatie aan de andere in
Oostenrijk-Hongarije.
Nuova Antologia, y r. (Ital.; spr.: antolodsja). Titel van het voornaamste Italiaansche halfmaandelijksche tijdschrift voor
wetenschap, letterkunde en kunst.
Nuovo conto, m. (Ital.), (Fr.) compte nouveau, (Eng.) new account,( D.) neue Rechnung,
(Sp.) cuenta nueva Nieuwe rekening.
Nuphar. Plantensoort uit de familie der
Nymphaeaceen.
Nupta, y r. (Lat.). De gehuwde ; Nuptiaal, wat het huwelijk betreft ; Nuptiae,
mrv., bruiloft, huwelijk ; Nuptiae clandestinae, geheim huwelijk ; — nefariae,
ongeoorloofd huwelijk ; -- secundae,
tweede huwelijk; Nuptial, (Fr.; spr.: nuupsial), wat het huwelijk betreft; Couc he
nuptiale,huw elijkssponde; Nuptialia pacta,
mrv., huwelijkscontract; Nuptias non concubitus sed consensus facit, niet de
bijslaap maar de toestemming brengt het
huwelijk tot stand ; Nupturienten, mrv.,
trouwlustigen.
Nuraghen, mrv. Hoogten in den vorm
van bijenkorven met boven elkander liggende kamers en kuilen op Sardinie.
Nurse, y r. (Eng.). Min; kindermeid ;
verpleegster ; Nursery, o., kinderkamer,
boomkweekerij.
Nutatie, y r. (Lat.). Het schudden, knik-
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ken met het hoofd; slingering van de as
der aarde die beurtelings eenigszins het
vlak der ecliptica nadert en er zich dan
weder van verwijdert.
Nutria, yr. (Sp.). Vischotter ; Nutriavellen, mrv., vellen van den Amerikaanschen moerasbever of coypu.
Nutricatie, vr. (Lat.). Voeding, wijze
van voeden ; Nutreeren, voeden ; Nutrientia, mrv., voedingsmiddelen ; Nutriment,
o., dadelijk opneembare voedingsstof ;
Nutrimentum spiritus, o., voedsel voor
den geest ; Nutritie, yr., voeding ; Nutritief, voedzaam, voedend ; Nutritiviteit,
vr., voedzaamheid ; Nutritor, m., voeder,
onderhouder, pleegvader, titel van vorstelijke beschermers van universiteiten ; Nutrix, y r. (Lat.) min, voedster.
Nutus, m. (Lat.). Wenk.
Nux, vr. (Lat.). Noot; Nux vomica, braaknoot, kraaienoog.
Ny, (Zweedsch; spr: nu). Nieuw (in
plaatsnamen).
N. Y. Verkorting van New York (spr.:
nioejok).
Nychthemeron, o. (Gr.). Etmaal.
Nycticorax, m. (Gr.). Nachtraaf.
Nyctaginaceen. Planten die des nachts
bloeien.
Nyctalope, m. en Nyctalops, m. (Gr.).
Degene die over dag niet ziet, maar die
begint te zien als de avond valt; Nyctalopie, yr., het over dag niet zien ; Nyctegersie, y r., het waken gedurende den
nacht, het opspringen uit den slaap;
Nyctobatesis en Nyctobatie, yr., het
nachtwaudelen ; Nyctograaf, y r., werktuig om in het duister te schrijven;
Nyctographie, yr., het schrijven in het
duister ; Nyctophobie, y r., vrees voor
de duisternis ; Nyctophyten, mrv., nachtgewassen.
Nymphteum, o. (Gr.). Tempel der nimfen ; te Rome een fontein door zuilengangen en zitbanken omringd; Nymphagoog, m., bruidsjonker ; Nymphanglitis,
y r., ontsteking der zogader ; Nymphangiotrauma, o., wonde in een lymphavat ;
Nymphapostema, o., lympha-abces; Nym•
phe, vr., godin van lagen rang, nimf, het
werken der natuurkrachten, huwbaar
meisje, jeugdige vrouw, pop (van insecten);
Nymphen, mrv., de kleine schaamlippen ;
Nymphitis, y r., ontsteking der kleine
schaamlippen; Nympholepsie, yr., geestdrift ; Nymphomanie, yr., minnewoede,
manziekheid (Zie Hysteromanie en Furor
uterinus); Nymphonanie, y r., zelfbevlekking bij vrouwen ; Nymphoncus, m., gezwel der schaamlippen ; Nymphotomie,
het snijden in de "schaamlippen, ontleding
daarvan.

Nysus.
Nysus, m. (Gr.). Opvoeder van Bacchus,
koning van Thebe.
Nyss, m. Marokkaansche gouden munt.
Nyssa, vr. (Gr.). Zuil in de renbaan der
oudheid waar men moest omkeeren ;
plantensoort uit de familie der Cornaceen.
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Nystagmie, yr. en Nystagmus, o.
(Gr.). Het ziekelijke trillen der oogleden,
het knipoogen; slaapzucht; Nystagmus
bulbi, kramp in de oogen; — palpebrarum, kramp in de oogleden.
Nyxis, vr. (Gr.). Het steken.

0.
_ 0 als Oud-Romeinsche rekenletter = ii;
0 = fl000, op Fransche munten = Riom.
0. Verkorting van Ohio (spr. : oheio),
staat in Noordamerika ; verkorting van
oost.
0, yr. Vlinder (Noctua Oo).
0. = Oxygenium, zuurstof.
0'. Zoon (aan het begin van Iersche
familienamen) , b.v. O'Connell (z. a.).
Oak, (Eng. ; spr.: ook). Eik ; Oaken ,
eikenhouten.
Oakum, (Eng. : spr. : ookum). Uitgeplozen touwwerk dat voor het kalefaten
gebruikt wordt.
0. A. M. D. a. = Omnia ad majorem
Del gloriam, (Lat.) Alles tot grootere
eere Gods.
Oannes. Fabelachtig wezen met het
lichaam van een visch, een dubbelen kop,
voeten en stem van een mensch.
Oarion, o. (Gr.). De eierstok ; datgene
waarin de kiem ligt; Oarioncus, m., zwelling van den eierstok ; Oarioparectama,
vr., vergrooting van den eierstok ; Oariophyma, vr., uitwas van den eierstok;
Oariorrhexis, yr., scheuring van den eierstok; Oaritis, vr., ontsteking van den
eierstok.
Oar, (Eng.; spr. : oor). Roeiriem.
Oascoop, o. (Gr.). Eig. eierbekijker, toestel voor het onderzoeken van eieren.
Oase, yr. (Gr., Fr. en Ens. oasis). Vruchtbare en waterrijke streek in een woestijn ;
Oasitisch, in den vorm eener oase.
Oath, (Eng.; spr.: ooth). Eed ; Oath of
abjuration, (spr.: ebdzjoereesjun), eed van
afzwering van den zoon van Jacobus II;
Oath of allegiance (z. a.).
Ob. Latijnsch voorvoegsel dat voor
sommige medeklinkers in oc, of en op
verandert en de beteekenis heeft van
vlak voor, tegenover, omgekeerd.
Obadja. Dienaar Gods, naam van een
der kleine profeten.
Obaeratus debitor, m. (Lat.). lemand
die diep in schulden steekt; lire obiri (Fr.),
(Eng.) to be in debts, (D.) Schulden haben,
(Ital.) esser indebitato, (Sp.) ester endeudado,
in schulden zitten.
Obambulatie, yr. (Lat.). Het rondwandelen ; Obambuleeren, rondwandelen.

Oban(g). Grootste Japansche gouden
munt ter waarde van f 45.—, die evenwel
niet voor de circulatie maar voor geschenken bestemd is.
Obauditie, yr. en Obauditus, m. Hardhoorigheid.
Obba, yr. (Lat.). Aarden mengvat,
kruik, karaf.
Obcallesceeren. (Lat.). Een dikke huid
krijgen; ongevoelig worden.
Obchtchina. Landelijke gemeente in
Rusland.
Obconisch. In den vorm van een omgekeerden kegel.
Obcordisch. In den vorm van een omgekeerd hart.
Ob defectum, (Lat.).Wegens eengebrek.
Obduceeren. Lijken schouwen; Obducent, m. (Lat.), bezichtiger, onderzoeker,
lijkschouwer, chirurg die een lijkschouwing verricht ; Obductie, vr., gerechtelijke
lijkschouwing; Obductie-protocol, o., verslag eener lijkschouwing.
Obduratie, yr. (Lat.). Verharding; het
halsstarrig maken ; Obdureeren, verharden, halsstarrig maken.
Obe, yr. (Gr.). Volksafdeeling in Sparta.
Obedientia, yr. Gehoorzaamheid (van
kloosterlingen); verlof dat aan een kloosterling gegeven wordt om te reizen, van
klooster te veranderen of onderwijs
te geven ; ondergeschikt klooster ; huldiging van den paus door een vorst; geestelijk ambt en de daaraan verbonden
bezoldiging; Obedientiarius, m., (Fr. obidiencier), eig. degene die gehoorzaamt, die
ondergeschikt is, geestelijke die een prebende waarneemt ; Obedientie = Obedientia (Fr. obedience); Obedientie-dorpen, mv., dorpen die de bezoldiging van
een domheer moeten opbrengen; Obedientle-brief, m. (Fr. lettres d'obedience),
brief dien de overste van een klooster
vroeger in Frankrijk aan een monnik of
een non uitreikte en die de bevoegdheid
verleende om onderwijs te geven en met
een akte van bekwaamheid gelijk gesteld
werd; Obedientle-ambassade , vr., gezantschap dat door een vorst naar den
paus werd afgevaardigd om aan dezen
de verzekering zijner kinderlijke gehoor-

Obáissance.
zaamheid te geven; Obedientia canonica,
gehoorzaamheid aan den bisschop.
Obeissance, vr. (Fr.; spr.: obeeiessans).
Gehoorzaamheid; Obeissant, gehoorzaam.
Obeliseering, yr. en Obelisme, o. Het
aanduiden door een obelus (z. a.).
Obelisk, m. (Gr.). Vierzijdig gedenkteeken in den vorm eener naald dat uit
een enkelen steen bestaat ; de obelisken
worden vooral in Egypte gevonden ;
sommige er van zijn naar andere landen
overgebracht • te Parijs vindt men er een
op de place de la Concorde (Eendrachtsplein), die van Louqsor of Luxor in
Egypte naar de hoofdstad van Frankrijk
overgebracht is.
Obelus, m. (Gr.). Spiets, braadspit;
liggende spies, die dient om plaatsen en
tntdrukkingen in oude handschriften
waarvan men vermoedt dat zij onecht
aan te duiden ; Origenes (z. a.) gebruikte
dit teeken om plaatsen in de bijbelvertaling der Zeventigen die in den Hebreeuwschen tekst niet voorkomen, aan
te duiden.
Obequiteeren, (Lat.). Ergens heen rij d en,
tegemoet rijden.
Obergespan, m. Eerste ambtenaar in
een gespanschap of komitaat (z. a.).
Oberkampf (1738-1815). Beroemd
Fransch fabrikant die de eerste fabriek
van gekleurde linnen stollen oprichtte.
Oberland. Naam van de bovendalen
der Alpen in het kanton Bern.
Oberon, m. Koning der luchtgeesten
of elf en; volgens Gaston Paris een
legendarisch persoon bij de Merovingische
Franken; hij komt voor in Shakespeare's
Midsummer Nights Dream en is de hoofdpersoon in Wieland's gedicht Oberon
(178o); titel eener opera in drie bedrijven
van Weber (1826).
Oberst-Leutnant, m. (D.). Luitenantkolonel.
Obesiteit, vr. (Lat.). Zwaarlijvigheid;
Obesitas abdominis, vette of dikke buik ;
— cerebri , vervetting der hersens ; —
pectoris, vervetting der borst; — viscerum
abdominis, vervetting der ingewanden.
Obex, m. (Lat.). Grendel; hinderpaal.
Obfirmeeren, (Lat.). Bevestigen.
Obfuscatie, yr. (Lat.). Verduistering,
(Fr.) offuscation ; Obfusceeren, (Fr.)
offusquer, verduisteren, het licht benemen.
Obi, m. Fetisch (z. a.) op de westkust
van Afrika ; naam der grootste rivier in
Siberie.
Obiit, (Lat.). Hij (zij) is gestorven.
Obi-mannen, mrv. Toovenaars bij de
West-Indische negers.
Obiter, (Lat.). In het voorbijgaan.
Obituarium, o. Doodenlijst; register
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der zielmissen; Obituarius, m., Catholiek
geestelijke aan wien een door overlijden
opengevallen prebende overgedragen
wordt; Obitum, o., jaarlijksche zielmis,
plechtige lijkdienst in de kerk ; Obitus,
m. (Lat.) het heengaan, de dood; Obitus
curium, verlies van sommige rechten,
vorderingen, aanspraken, enz. b.v. door
verjaring.
Object, o. (Lat.). Voorwerp; lijdend
voorwerp (in de spraakleer); Objecteeren,
tegenwerpen ; Objectie, yr., tegenwerping;
Objectief, tot het voorwerp behoorend,
zakelijk, onpartijdig ; Objectief, o., glas
in een verrekijker en een microscoop
dat naar het voorwerp dat men zien
toegekeerd is, doel dat men wil bereiken;
Objectiveeren, als een gegeven voorwerp voorstellen, een zaak beschouwen
alsof men er niet in betrokken is en alsof men er geen belang bij heeft; Objectiviteit, yr., het zakelijk zijn, het als
buiten ons staande beschouwen, onpartijdigheid ; Objectum, o. = Object Objiceeren = Objecteeren.
Objurgatie, vr. (Lat.). Scherp verwijt,
vinnige berisping; Objurgatorisch, berispend ; Objurgeeren, berispen, verwijten.
Oblaat, vr. (Lat.). Avondmaalsbrood,
hostie; soort van lak; Oblaten, Oblati,mrv.,
kinderen, die van hun geboorte af aan
God gewijd zijn en door hun ouders aan
kloosters afgestaan worden, scholieren
in kloosters; personen, die omdat zij hun
vermogen aan een klooster geschonken
hadden het gewaad van een monnik of
non mochten dragen; oude soldaten, die
door den koning van Frankrijk in een
klooster of abdij geplaatst werden; Oblatie, yr., aanbieding, aanreiking, geschenk
of offer aan kerken of kloosters; Oblatio
ad idem, yr., aanbieding om evenveel te
betalen als een ander geboden heeft;
— ad jurandum, aanbieding om een eed
af te leggen; — ad reciproca, aanbieding
om wederzijdsche diensten te bewijzen ;
- bonorum in feudum, aanbieding om een
eigendom in leen te veranderen ; — debiti,
aanbieding van betaling; —feudi = —bonorum in feudum; — judicialis, gerechtelijke inbewaarneming en verzegeling ;
Oblationarius, m., in de Catholieke kerk
een geestelijke (diaconus) die den bisschop
bij de mis brood en wijn aanreikt; Oblationes, mrv., aanbiedingen ; Oblatio realis, aanbieding om een schuld contant te
betalen ; — verbalis, belofte van betaling;
— verbalis nuda, buitengerechtelijke belofte van betaling; verbalis solennis, gerechtelijke belofte van betaling; Oblatoria, mrv., gedrukte circulaires en aanbevelingsbrieven ; Oblatus, m. (Lat.). knaap
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die bestemd is om monnik to worden,
oud•soldaat die in een klooster geplaatst
is ; Oblei, y r. (D.) belasting die aan kloosters en andere geestelijke stichtingen
moet opgebracht worden ; Obleier of
Obleimeister, m. (D.), administrateur van
zulke belastingen.
Oblectabel, (Lat.). Verrukkelijk ; Oblectament, o., tijdverdrijf, vermakelijkheid.
Oblectatie, vr., opvroolijking; Oblecteeren, verlustigen, opvroolijken.
Oblie, vr. (Fr.) oublie. Soort van opgerold wafeltje, nieuwjaarskoekje.
Obligaat, (Lat.). Verplicht, verbonden;
als znw. solo op een muziekinstrument
met begeleiding (accompagnement) van
andere mstrumenten ; Obligatie, yr. (Fr.)
obligation, kEng) bond, debenture, (D.)
Schuldschein, Schuldverschreibung, (Ital.)
obbligazione, (Sp.) obligaciôn, schuldbekentenis, verplichting ; Obligatio, yr., verplichting, verbintenis; Obligatio accessoria,
bijkomende verplichting ; — a lege reprobata, vordering die volgens de wet niet
ontvankelijk is; — alternativa, wederzijdsche verplichting ; — causata, met redenen omkleede verplichting ; — communis,
gemeenschappelijke verplichting ; — conditionalis, voorwaardelijke verplichting;
— consensualis, op wederzijdsche toestemming berustende verbintenis ; — copulativa, verbintenis tot het leveren van
verscheidene voorwerpen tegelijk ; — correalis in solidum, hoofdelijke aansprakelijkheid van verscheidene personen voor
de vervulling van een verbintenis,
; aanieder voor het geheel kan woren
gesproken — imperfectum,. onvolkomen
door
zoodat
verplichting tot wier na k ommgmen
verp
de wet niet kan • gedwongen worden ; — inanis, krachtelooze verplichting ; — in partem pro rata, verplichting
van ieder persoon voor zijn deel ; — limitata, beperkte verplichting ; — litteralis,
schriftelijke verbintenis ; — mutua, wederkeerige verplichting ; — naturalis, natuurlijke verbintenis, waaraan men wel kan
voldoen, doch die in rechten niet geldig
gemaakt kan worden ; — perfecta, volkomen verplichting tot wier nakoming
men door de wet gedwongen kan worden; — personalis, persoonlijke verbintetenis • — praetoria, gerechtelijke verplichting • — realis, waarborg die zaken of
goederen betreft; — secundaria = — accessoria; — sub fide nobili, verplichting die
op het eerewoord aangegaan is ; — sub
poena infamiae, verbintenis op straf van
eerloosheid ; — subsidiaria , verbintenis
voor een bepaald geval ; Obligato, (Ital.),
wat de hoofdstem betreft, begeleidend,
voordragend; Obligatoire, (Fr.), verplicht,

Obotrieten.
dwingend, (Eng.) compulsory, binding, (D.)
obligatorisch,(1tal.)obbligatorzo,(Sp.)obligatorio; Oblige, (Fr.; spr.: obliesjee), verplicht,
verbonden, dankbaar ; Obligeance, yr.,
dienstvaardigheid, voorkomendheid ; Obligeant, dienstvaardig, voorkomend, gedienstig; Obligeeren , verplichten , binden ,
noodzaken, dwingen; Obligo, o. (Ital.),
(Fr.) engagement, (Eng.) liability, (D.) Obligo,
(Sp.) empeno, verbintenis; zijn obligo geven,
zich borg stollen.
Oblimeeren, (Lat.). Met slijk bedekken.
Oblimeeren, (Lat.). Besmeren, bestrijken.
Oblique, (Lat. en Fr.). Scheef, schuin,
krom; Obliquiteit,vr.,scheefheid, schuinte,
kromheid, verhouding van afhankelijkheid
(in de spraakleer); Obliquitas uteri,
scheefheid of verkromming der baarmoeder; Obliquum, o., het scheeve, schuine,
kromme.
Obliteratie, yr. (Lat.). Het uitwisschen,
vernietiging, onbruikbaarmaking ; Oblitereeren, uitwisschen, vernietigen, onbruikbaar maken.
Oblivious, (Lat.). Vergeetachtig ; Oblivio iners, vergeetachtigheid ; Oblivion,
(Eng.; spr.: oblievjun), vergetelheid, vergeetachtigheid.
Oblocutie, vr. (Lat.). Tegenspraak.
Oblomowisme, o. Droomerige besluitelooze toestand zoo genoemd naar den
roman °biome van den Rus Gontsjarolf.
Oblongum, o. (Lat.). Langwerpige vierhoek ; Oblongus, langwerpig ; Oblongoctaeder, m., langwerpig achtvlak.
Obloqueeren, (Lat.). Tegenspreken;
Obloquium, o. tegenspraak.
Obluctatie, yr. (Lat.). Tegenstand, het
weerstreven.
Obmutescentie, yr. (Lat.). Verlies der
spraak, stilzwijgen, verstomming.
Obnixe, (Lat.). Ingespannen, uit alle
macht.
Obnoxiatie, vr. (Lat.). Handeling waardoor een noodlijdende zich en zijn gezin
aan een derden persoon verkocht.
Obnubileeren, (Lat.). Bewolken, verduisteren.
Obnuntiatie, yr. (Lat.). Aankondiging
van kwade voorteekenen ; Obnuntieeren,
aankondigen.
Oboban. Grootste Japansche gouden
munt.
Obock. Haven der Fransche kolonie op
de Somalikust bij den ingang der Roode Zee.
Oboe, yr. (Ital.) = Hautbois.
Obolos, Obolus, m. (Gr.), (Fr.) Obole.
Bij de Grieken een kleine zilveren munt
= 1/6 drachme ; penninkske; L'obole de
la veuve, het penninkske der weduwe.
Obotrieten, mrv. Wendische volksstam
die vroeger in Mecklenburg woonde.
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Obovaal. In den vorm van een omgekeerd ei ; Obovalifolisch, met bladeren
in zulk een vorm.
Obrepeeren, (Lat.). Door list of mis•
leiding verkrijgen ; Obreptie, yr., verwerving door list of bedrog; Opreptisch,
op zulk een wijze verkregen.
Obrenowitsch. Naam der dynastie die
van 1815-1903 in Servie geregeerd heeft
behalve in de jaren tusschen 1842 en 1858.
O'Brien ( William Smith) (1803-1864).
Iersch staatsman bekend door de beweging tegen de heerschappij der Engelschen die hij op het getouw zette.
Obrock, m. (Russisch). Belasting die
door de kroonboeren moet opgebracht
worden; cijns waardoor de lijfeigenen zich
van persoonlijke diensten vrijkochten.
Obrodeeren, (Lat.). Aan iets knagen, beknabbelen.
Obrogatie, yr. (Lat.). Voorstel tot wijziging eener wet; Obrogeeren, (een wet)
wijzigen.
Obrueeren, (Lat.). Overstelpen; be graven ; verduisteren.
Obrussa, yr. (Lat.). Vuurproef van het
goud; Aurum ad obrussam, o., fijn,
zuiver goud.
Obryzon, o. (Gr.). Gelouterd goud.
Obsceen of Obscoen (Lat.), Obscene
(Fr.). Vuil, schaamteloos, ontuchtig ; Obscoena, mrv., vuiligheden, gemeene
praatjes; Obscoeniteit, vr., (Lat.), Obscenite (Fr.), vuilheid, gemeenheid.
Obscurant, m. (Lat.). Duisterling, vriend
der duisternis, vijand van verlichting,
domper; Obscurantisme. o., strijd tegen
de verlichting, het streven der duisterlingen ; Obscura persona, yr. (Lat.), onbekendafkomst
persoon van la of ; Obscuratio corneae, verduistering van het
hoornvlies ; — oculorum, het breken der
oogen ; Obscuratie, vr., verduistering ;
Obscureeren, verduisteren ; Obscuriteit,
yr., duisterheid, duisternis ; Obscuur,
Obscurus, duister, onbekend. Zie Camera
Obscura.
Obsecratie. vr. (Lat.). Bezwering door
smeekbeden ; Obsecreeren, bezweren,
smeeken ; redekunstige figuur waardoor
de redenaar de hulp van God en de
menschen inroept.
Obsedeeren. Met beden bestormen;
voortdurend lastig vallen.
Obsequent, (Lat.). Gehoorzaam, volgzaam, meegaande, gewillig, inschikkelijk,
toegevend; Obsequentie, yr., volgzaamheid, inschikkelijkheid , Obsequien (Zie
Exequien) ; Obsequeeren, volgen, inschikken, toegeven ; Obsequieus, zeer inschikkelijk, kruiperig; Obsequium, o., gehoorzaamheid, inschikkelijkheid ; Obsequium
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amicos, veritas odium park, door inschikkelijkheid krijgt men vrienden, de
waarheid verwekt haat; de Franschen
zeggen : it n'y a que la virile qui blesse,
de waarheid wil niet altijd gezegd worden ; Obsequiosite, vr. (Fr.) overbeleefdheid, kruiperigheid.
Observabel, (Lat.). Waarneembaar; wat
in acht genomen moet worden; Observabilia, mrv., dingen die door de zintuigen
waargenomen kunnen worden ; Observanda, mrv., dingen die nagekomen
moeten worden ; Observant, m., monnik
die den regel van den stichter der orde
getrouw in acht neemt; Observantie, yr.,
inachtneming van gewoonten, regels en
voorschriften, kloosterregel, regel eener
monnikenorde, gebruik waardoor de kloosterregel verzacht wordt (laxe observantie,
observance relac hie) of verscherpt wordt
strikte observantie, observance etroite); Observantin, yr., non der orde waartoe in 151r de
Clarissen (z. a.) Celestinen en Urbanistinnen vereenigd werden ; Observatie, yr..
waarneming, inachtneming, naleving, opmerking, bedenking; Observatieleger, 0,;
leger dat bij de grenzen geplaatst wordt
om de militaire bewegingen op het grondgebied van een naburige mogendheid
gade te slaan; Observator, m., waarnemer,
degene die de sterren gadeslaat ; Observatorium, 0. (mrv. Observatoria), inrichting voor het doen van wetenschappelijke
waarnemingen (Zie Meteorologisch),
sterrenwacht ; Obsery atoire, m. (Fr.; spr.:
oftservatoaar) de door Lodewijk XIV in
1667 te Parijs gestichte sterrenwacht
achter in den tuin van het Luxembourg
(z. a.); Observer, m. (Eng.; spr.: obsurvur),
waarnemer, toekijker, toeschouwer ; Observeeren, waarnemen, inachtnemen,
gadeslaan, opmerken.
Obsessie, yr. (Lat.). Voortdurend kwellende gedachte die men niet van zich
afzetten kan; bezetenheid; het gedurig
lastig vallen , Obsessio itinerum, yr.
(Lat.), het bezetten der wegen bij het begin der belegering eener vesting, berenning ; Obsessio viae = — itinerum;
Obsessus, m., bezetene.
Obsideeren, (Lat.). Belegeren.
Obsidiaan, Obsidianus lapis, o. (Lat.).
Met potasch vermengd veldspaat van
vulkanischen oorsprong, dat er uit ziet
als flesschenglas, zoo genoemd naar den
Romein Obsidius, die, volgens Plinius,
dezen steen het eerst uit Ethiopie naar
Rome bracht.
Obsidio, vr. (Lat.). Berenning, insluiting,
belegering; Obsidionale munt, noodmunt
die in belegerde steden vervaardigd wordt;
Obsidionalis corona, yr., belegerings-
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krans, krans die door de Romeinen geschonken werd aan een veldheer die een
belegerde stad of een door den vijand
ingesloten leger had ontzet en die uit op de
plaats zelve geplukte grashalmen bestond.
Obsignatie, vr. (Lat.), (Fr.) apposition
des scelles, (Eng.) official sealing, (D.) get-wk..
fiche Versiegelung, (Ital.) apposizione dei
sigilli, sigillazione, (Sp.) fijacion de los
sellos. Gerechtelijke verzegeling ; Obsigneeren, (Lat.), (Fr.) apposer les scellis,
(Eng.) to put under seal, (D.) versiegeln,
apporre i sigilli, (Sp.) /ajar el sello,
gerechtelijk verzegelen.
Obsistentie, y r. (Lat.). Weerstand,
tegenstreving ; Obsisteeren, weerstaan.
Obsoleet, (Lat.). Verouderd, in onbruik
geraakt ; Obsolesceeren, verouderen, in
onbruik geraken ; Obsolescent, verouderend ; Obsolescentie, yr., het in onbruik
geraken, hoogste graad van wegtering
van een orgaan; Obsoleeren = Obsolesceeren.
Obsonium, o. (Lat.). Toespijs.
Obstaculum, o. (Lat.), (Fr.) obstacle, em-

pechement, entrave, (Eng.) obstacle, impediment, (D.) Hindernis, (Ital.) ostacolo, impedimento, (Sp.) obstaculo, impedimento.
Hinderpaal. Zie impediment.
Obstaculum.
Obstakel
Obstetrica, y r. Verloskunde; Obstetricia ars, yr., kunst van verlossen; Obstetricisch, verloskundig.
Obsteeren, (Lat.). In den weg staan,

dwarsboomen.
Obstinaat, (Lat.). Halsstarrig, hardnekkig, stijfhoofdig; Obstinatie, vr., halsstarrigheid, hardnekkigheid, stijfhoofdigheid ; Obstineeren, volharden, stijfhoofdig zijn.
Obstipatie, y r. (Lat.). Zie Constipatie;
Obstipeeren. Zie Constipeeren.
Obstipitelt, y r. (Lat.). Scheefheid van
den hals.
Obstipus, (Lat.). Zijwaarts gebogen ;
Collum obstipum, scheeve hals.
Obstrict, (Lat.). Verbonden, schuldig ;
Obstrictie, y r., verplichting, verbondenheid.
Obstrigillator, m. (Lat.). Haarkloover,
muggenzifter.
Obstringeeren, (Lat.). Verbinden, verbindend maken.
Obstructie, y r. Zie Constipatie ; verstopping; verhindering der beraadslagingen
in een vergadering door het houden van
zeer lange redevoeringen, waardoor de
sprekers die tot andere partijen behooren
met aan het woord kunnen komen, en
door het beletten der stemming ; Obstructio alvi, verstopping van het onderductus salivalis, verstopping van
lijf ;
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den speekselgang ; Obstructionisten,
mrv., partij die in een vergadering met
opzet de beraadslagingen rekt en hindeft; Obstructionisme, stelsel waardoor de beraadslagingen tot in het oneindige gerekt worden ; Obstructio pulmonum pituitosa, slijmerige aamborstigheid ; — viscerum, verstopping der ingewanden ; Obstructief, verstoppend ;
Obstrueeren, verstoppen; Obstruentia,
mrv., verstoppende middelen.
Obstupefaciens. Zie Narcoticum.
Obstupeeren, (Lat.). Van verwondering
of verbazing verstommen, buiten zich
zelven geraken.
Obtemperatie, yr. (Lat.). Gehoorzaamheid ; Obtempereeren, gehoorzamen.
Obtenebratie, (Lat.). Verduistering;
Obtenebreeren, verduisteren.
Obtentle, vr. Bereiking van een doel;
verkrijging.
Obtestatie, y r. (Lat.). Bezwering; Obtesteeren, tot getuige aanroepen, smeeken.
Obtorpesceeren, (Lat.). Verstijven ; gevoelloos worden.
Obtorqueeren, (Lat.). Verdraaien, omkeeren ; Obtorto collo, met verdraaiden
hals d. i. met geweld (voor het gerecht
brengen.)
Obtrectatie, y r. (Lat.). Kwaadsprekerij,
belastering, afgunst; Obtrectator, m.,
kwaadspreker, lasteraar, benijder; Obtrecteeren, kwaad spreken, lasteren, afgunstig zijn.
Obtrudeeren, (Lat.). Opdringen, lastig
vallen; Obtrusion, (Eng.), opdringing ;
Obtrusief, opdringend.
Obtruncatie, y r. (Lat.). Afsnijding ;
Obtrunceeren, knotten, verminken.
Obtundeeren, (Lat.). Verstompen, stomp
maken, bedwelmen, verdooven, vermoeien;
Obtundentia, mrv., verstompende middelen.
Obturaculum, o. (Lat.). Stop.
Obturateur, m. (Fr.). Verstopper, afsluiter ; toestel die dient om het ontsnappen
van gassen in de achterlaadgeweren te
beletten ; toestel die aan een photographisch objectief aangebracht wordt om
het poseeren zoo kort mogelijk te doen
duren; toestel om de gemeenschap tusschen
de verschillende aaneenliggende deelen
van een water-, stoom- of gasleiding
of te sluiten; Obturatie, yr., afsluiting,
verstopping, vulling van holle kiezen;
Obtureeren, afsluiten, verstoppen door
het inbrengen van de een of andere stof.
Obturator, m. (Lat.). Afsluitende spier;
— fialati, werktuig tot vulling van een
onnatuurlijke opening in het harde gehemelte ; Obturatorisch, afsluitend, verstoppend.
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Obturbatie, vr. (Lat.). Verwarring; verstopping ; Obturbeeren, verwarren, afsluiten.
Obturgesceeren, (Lat.). Opzwellen.
Obtuus, (Lat.), (Fr.) obtus, (Eng. obtuse).
Stomp; Obtusangle (Fr.) en Obtusangulair
(Lat.), stomphoekig; Obtusiflorisch, met
stompe bloembladen ; Obtusifolisch, met
stompe bladeren ; Obtusie, vr., af stomping.
Obumbratie, yr. (Lat.). Overschaduwing, verduistering; Obumbreeren, overschaduwen, verduisteren.
Obus, m. (Fr. ; spr. : oobuus). Houwitsergranaat ; Obusier, m. (spr. : oobuuzjee),
houwitser.
Obvagulatio, yr. (Lat.). In het Romeinsche recht dagvaarding van een weggebleven getuige door hem op drie achtereenvolgende dagen of op den derden dag
na de terechtzitting voor zijn deur op te
roepen.
Obveneeren. Te gemoet komen, ten
deel vallen ; Obvenientie, yr., gebeurtenis,
toeval ; Obventie, yr., tegemoetkoming,
vrijwillige gift, kerkelijke belasting.
Obvolutie, vr. (Lat.). Inwikkeling ; Obvoluut, naar buiten gebogen.
Obvolventia, mrv. (Lat.). Middelen ter
inwikkeling, waarmede ontbloote of gewonde lichaamsdeelen bedekt worden.
Oc. Ja (in het Provencaalsch); Langue
d'Oc, yr., taal die in het zuiden van Frankrijk gesproken wordt en die in de middeleeuwen een bloeiende letterkunde gehad heeft.
0. C. Verkorting voor Ordinaire Couleur, verf die uit fijngestampt kobaltglas
bestaat.
Occalescentie, yr. (Lat.). Verharding.
Occarina, yr. (Ital.). Aarden of metalen
blaasinstrumentje in den vorm van een
langwerpig (kraal voorzien van een mondstuk en met eenige gaatjes.
Occasio, vr. (Lat.), (Fr.) occasion, opportunite, (Eng.) occasion, opportunity, (D.)
Gelegenheit, (Ital.) occasione, opportunitti
(Sp.) ocasiOn, oportunidad. Gelegenheid ;
Occasionaliter, bij gelegenheid ; Occasioneel, aanleiding gevend, toevallig; Occasioneeren, veroorzaken, aanleiding geven;
Occasion, yr. (Fr.) koopje, aanbieding
tot verminderden prijs; Livres d'occasion, mrv., boeken uit de tweede hand.
Occasus, m. (Lat.). Ondergang (van
een hemellichaam).
Occator, m. (Lat.). God van het eggen ;
egger.
Occha di Pavone antico, m. (Ital.).
Aschgrauw marmer met roode vlekken.
Occhi, mrv. (Ital.; spr. : okkie). Zie
Frivolite.
Occideeren, (Lat.) Dooden.

Ocellatie.
Occident, m. (Lat.). Ondergang van
hemellichamen ; het westen ; het avondland ; Occidentaal, westelijk.
Occipitaal, (Lat.). Wat tot het achterhoofd behoort ; Occiput, m. (Fr.), Occiput of Occipitium. o. (Lat.), achterhoofd.
Occisie, yr. (Lat.). Doodslag, moord.
Occitanie, yr. Naam van Languedoc in
de middeleeuwen ; Occitaansche taal,
Provencaalsch.
Occludeeren, (Lat.). Afsluiten ; Occlusie, yr., afsluiting, vernauwing.
Occorrenza, vr. (Ital.), (Fr. en Eng.
Occurrence). Zie Occurrentie.
Occulta, mrv. (Lat.). Verborgenheden ;
Occultatie,vr., verberging, onzichtbaarmaking van een ster door een andere ster of
door de maan, onzichtbaarmaking van het
licht van een vuurtoren ; Occultator, m.,
verberger, heler ; Occulte, geheim, verborgen ; Sciences occultes, mrv. (Fr.), geheime wetenschappen (Zie Alchimie,
Astrologie, Magic, Spiritisme) ; Occulteeren, verbergen, verheelen ; Occulti
morbi, mrv., geheime ziekten; Occultisme, o., het bestudeeren der feiten die
thans nog niet door de wetenschap verklaard kunnen worden (Zie Revue des
Deux Mondes van i Nov. Igo6); Occultist, m., beoefenaar der geheime wetenschappen.
Occumbeeren, (Lat.). Onderliggen; zinken; te gronde gaan; Occumbentie, yr.,
onderligging, verplichting.
Occupant, m. (Fr.; spr.: okkuupan). Bezitnemer ; advocaat of procureur die voor
een partij optreedt ; Occupatie, yr. (Lat.),
inbezitneming, bezetting, bezigheid; Occupeeren, in bezit nemen, bezetten, bezig
houden,plaats beslaan, als advocaat of
procureur voor iemand optreden.
Occurreeren (Lat.), (Fr.) arriver, survenir, (Eng.) to occur, (D.) vorkommen,
sick ereignen, (Ital.) occorrere, (Sp.) ocurrir.
Voorkomen, voorvallen; tegemoetkomen ;
Occurrent, voorvallend, gebeurend; Occurrentie, yr. (Fr.) occurrence, (Eng.) occurrence, (D.) Vorkommnis, (Ital.) occorrenza, (Sp.) ocurrencia, voorval, voorkomende gelegenheid, toeval.
Occursatie, yr. (Lat.). Het tegemoet
gaan , bezoek4 Occurseeren, tegemoet
gaan, ontmoeten; Occursus, o., het tegemoet gaan, op elkander stooten.
Oceanisch, (Lat.) Wat den Oceaan betreft ; Oceanide, yr., zeenimf, dochter
van Oceanus en Tethys; Oceanic , yr.,
Fransche naam van Australia ; Oceanographic, yr., beschrijving der zeeen; Oceanographisch, zeeen beschrijvend ; Oceanus, m. (Gr.), zeegod, oceaan.
Ocellatie, yr. (Lat.). Vlek, die op een
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oog gelijkt op den staart en de veeren
van verschillende dieren; Ocellatus, (Lat.),
Ocellated, (Eng.), Ocelle, (Fr.), met vlekken die op oogen gelijken ; Ocellus, m.
(Lat.), oogje ; Ocelliferisch, vlekken in
den vorm van oogen dragend.
Ocelot, m. (Fr.; spr. : ooseloo). Wilde
Mexicaansche gevlekte kat.
Ochavo, m. (Sp.; spr. : otsjavo). Eig.
een achtste, rekenmunt in Castilie, Navarre en Marokko.
Ochavos. Zie Octavos.
Ochema, m. (Gr.). Eig. draagmiddel,
voertuig ; vloeibare inwikk'eling' van te
droge of te sterke geneesmiddelen.
Ocher, m. (D.) (van het Gr. ochros,
geelachtig). Aard- of berggeel, ijzerkalk,
igersaffraan, oker.
Ochlocraat, m. (Gr.). Aanvoerder van
het gepeupel ; Ochlocratie, yr., regeering
door het gepeupel ; Ochlocratisch, wat
deze regeering betreft.
Ochra, (Gr.) = Ocher ; Ochra di Siena
(Ital.). Zie Bolus; Ochra fusca , (Lat.)
bruine oker.
Ochriasis, yr. (Gr.). Geelachtige kleur
van bet aangezicht, het bleek worden.
Ochroiet, m. (Gr.) = Cereriet.
Ochroma. Plantensoort uit de familie
der Malvacein.
Ochropyra, vr. (Gr.). Gele koorts.
Ochthodes, o. (Gr.). Zweer met harde
randen.
Ocimum, o. (Gr.). Plantensoort uit de
familie der Labiaten, koningskruid, balsemkruid, basilicum.
0' Connell (Daniel) (1775-1847). Bijgenaamd de groote agitator (z. a.) van
Ierland ; in het Enoelsche parlement als
lid van het Lagerhuis trachtte hij den
toestand van Ierland te verbeteren.
0' Connor (Feargus) (1794 -- 1855). Hoofd
der Chartisten (z. a.).
Oct. = October = Octaaf.
Oct, Octa, Octi, Octo. Latijnsch voorvoegsel dat acht beteekent.
Octaaf, o. (Lat.). Achtklank, reeks van
acht tonen; achtste toon van den grondtoon af. Zie Octava.
Octachord, m. (Gr.). Lier met acht
snaren.
Octaeder, m. (Gr.). Achtvlak; Octaedriet,
m. achtvlakkige blauwe toermalijn ;
OZtaEdron = Octaeder.
Octaeteris, yr. (Gr.). Achtjarig tijdperk.
Octagynisch en Octogynisch, (Gr.).
Met acht stampers.
Octalde, m. Achtvlak met zes viervlakkige hoeken en twaalf kanten.
Octana, yr. (Lat.). Achtdaagsche koorts.
Octandria, mrv. (Gr.). Planten met
acht meeldraden.

Octrol.

Octangulair, (Lat.). Achthoekig ; Octangulum, o., achthoek.
Octant, m. (Lat.). Achtste deel van
een cirkel, boog van 45 ° ; werktuig dat
dient om de hoogte en den hoekafstand
der hemellichamen te meten.
Octante, (Fr.). Tachtig = Quatrevingt.
Octapla (Biblia), mrv. Bijbel in acht
talen.
Octateuch, m. (Gr.). De acht eerste
boeken van het Oude Testament.
Octava, yr. Achtdaagsch feest ; laatste
dag van zulk een feest; Octavarium, o.,
het opbrengen van het achtste deel ;
Octaviarium, o., liturgie voor een achtdaagsch feest.
Octavianus. Zie Augustus.
Octavo. Zie In octavo.
Octavos of Ochavos, mrv. (Sp. ; spr. :
otsjavos). Kinderen van een Europeaan
en een quarteronne (z. a.).
Octavus, m. (Lat.). Achtste.
Octet, o. Achtstemmig muziekstuk.
Octidi, m. (Fr.). Achtste dag eener
decade (z. a.)
Octiduum, o. (Lat.). Tijdvak van acht
dagen.
Octiphonium, o. (Lat.). Achtstemmig
muziekstuk.
October, m. (Lat.). Eig. achtste maand
(van Maart af gerekend) in den Oud-Romeinschen kalender, wijnmaand.
Octochord = Octachord.
Octodecimo, o. (Lat.). Met 18 blad•
zijden .op een vel druks.
Octodonta. Helft van den tijd van een
kwartier der maan.
Octofidus, (Lat.). In acht deelen gespleten.
Octoflorisch, (Lat.). Achtbloemig.
Octogenarius, m. (Lat.). Tachtigjarige
grijsaard.
Octogoon, m. (Gr.) Achthoek ; Octogonisch, achthoekig.
Octonarius, m. (Lat.). Vers dat uit acht
voeten bestaat.
Octopetalisch, (Gr.). Met acht bloembladen ; Octophyllisch, met acht bladeren ; Octostylisch, met acht kolommen aan den voorgevel.
Octroi, m. (Fr.; spr. : oktroa). Vergunning, bewilliging ; stedelijke belasting op
den invoer van levensbehoeften ; administratie dier belasting en ambtenaren
die met de invordering er van belast zijn ;
deze belasting is in Nederland afgeschaft,
maar bestaat nog in sommige andere
landen, b.v. l' octroi de Paris; Octroyeeren,
inwilligen, verleenen ; Ben grondwet
octroyeeren, eigenmachtig een grondwet
aan het yolk schenken zonder de ver-

Octrool.

769

tegenwoordigers van het yolk daarover
te raadplegen, zooals de Fransche koning
Lodewijk XVIII den den Juni 1814 deed.
(Zie Charte).
Octrooi, o. (Fr.) brevet d'invention, (Eng.)
patent, (D.) Erfindungspatent, (Ital.) brevetto
d'invenzione, (Sp.) patente de invencidn.
Voorrecht dat door de regeering1 aan een
uitvinder geschonken wordt om uitsluitend
zijn uitvinding in praktijk te brengen en
ze tegen namaak te beschennen ; om zulk
een uitvinding te kunnen toepassen moet
men zich tot den octrooihouder wenden
en een overeenkomst met hem aangaan ;
in Nederland zijn de octrooien afgeschaft ;
Octrooihouder of Oeoctrooieerde, m.
(Fr.) brevets, (Eng.) patentee, (D.) PatentInhaber, (Ital.) brevettato, (Sp.) poseedor de
patente, degene aan wien octrooi verleend is.
Octupleeren, (Lat.). Verachtvoudigen ;
Octuplum, o., achtvoud.
Octussis, m. (Lat.). Acht as (z. a.).
Oculair, (Lat.). Oogenschijnlijk, zichtbaar, wat het oog betreft ; —glas, o., het
naar de oogen toegekeerde glas van een
verrekijker of microscoop ; Oculaire ge=
tuige, m., ooggetuige; Oculaire inspectie,
yr., bezichtiging ; Oculares dentes, mrv.,
oogtanden ; Oculatie, vr., het enten van
boomen door een plantenoog van den
eenen stam op den anderen over te
brengen ; Oculeeren, enten van boomen ;
Oculi, naam van den derden Zondag in
de vasten, zoo genoemd naar de woorden
van psalm XXV, 15 : Oculi mei semper
ad Dominum, mijn oogen zijn gedurig
op den Heer; Oculi, mrv., oogen, knoppen ;
— cancrorum. kreeftsoogen ; — populi,
knoppen van populieren; Oculist, m.
oogarts ; Oculos habent et non videbunt, (Lat.) zij hebben oogen en zullen
niet zien (Ps. CXV v. 5) ; Oculus, (Lat.),
oog; — caesius, groene staar, verduistering van het glasachtig lichaam in het
oog; — Christi, Christusoog, blauwe aster;
— elephantinus, olifantsoog (Zie Buphthalmie); — lacrimalis, tranenoog; —
leporinus, hazenoog, oog dat niet gesloten
kan worden; — mundi, wereldoog (Zie
Hydrophaan); — purulentus, etterend oog.
Ocydroom, m. (Gr.). Snellooper ; Ocygraphic, yr., kunst van snelschrijven =
Stenographic en Tachygraphie ; Ocypode, m., snelvoeter, snellooper.
Ocypus, m. (Gr.). Snel loopende kever.
Od, m. (Van het I Jslandsche Odr).
Kracht die volgens Reichenbach alleen
aan zeer gevoelige personen eigen is.
Oda, yr. (Oudduitsch). De rijke, de
gegoede.
Oda, yr. (Turksch). Eig. een kamer vol ;
peloton; Oda-basji, m., aanvoerder van
BAALE, Handboek.

Odi profanum vulgus et arceo.
een peloton, beheerder van een karavanserai of Turksch logement.
Odal, o. (Zweedsch). Geheel vrij grondbezit ; Odalbonden, mrv., degenen die een
erfgoed bezitten.
Odaliske, Odalik, vr. (Turksch). Slavin
die als kamenier dienst doet bij de vrouwen
in een harem ; naam die ten onrechte aan
de vrouwen in den harem gegeven wordt.
Odassy, o. (Turksch). Kamer.
Odaxesme, o. (Gr.). Het bijten, steken,
jeuken van het tandvleesch; pijn bij het
doorkomen der tanden = Odontiasis ;
Odaxestisch, bijtend, door het tanden
krij gen ontstaan ; Odaxisme, o. = Odaxesme.
Odd Fellows, mrv. (Eng.; spr. : fellooz).
Weldadigheidsvereeniging die op het
einde der achttiende eeuw in Engeland
gesticht en op de wijze van de orde der
vrijmetselaren ingericht is.
Odds, mrv. (Eng.). Ongelijkheid; overmacht.
Odd trick, (Eng.) Zevende slag in het
whistspel.
Ode, vr. (Gr.). In de oudheid elk gedicht dat bestemd was om op muziek
gezet te worden; thans een lierdicht dat
in gelijke strophen afgedeeld is; Odesymphonic, gezang met orkestbegeleiding
in den . trant eener symphonie.
Odebester. Moldavische tafelwijn.
Odel, Odelbonden. Zie Odal; Odelsthing, o. (Noorsch) Tweede Kamer van
het Storthing (z. a.) en Lagthing.
Odenstag, m. (Oudduitsch) Woensdag.
Odeon, o. (Gr.). Plaats te Athene waar
de dichters en toonkunstenaars zich lieten
hooren ; concertgebouw, muziekzaal; titel
voor een bundel lyrische gedichten ;
Odeum = Odeon.
Oderint, dum metuant, (Lat.). Zij
mogen mij haten, als zij mij maar vreezen
(uitdrukking van den treurspeldichter
Attics die door Cicero (De Offictis 1, 28,
97) wordt aangehaald).
Odeur, yr. (Fr.). Geur, reuk ; Mourir en
odeur de saintete, in reuk van heiligheid
sterven ; Odeurs, mrv., geuren, reukwerken.
Odi, (Lat.). Ik haat.
Odiazovaja, (Russisch). Fijnste soort
Chineesch nankin.
Odieus, (Lat.). Gehaat, verafschuwd,
hatelijk, onuitstaanbaar; Odiosa, mrv.,
hatelijke, onuitstaanbare dingen; Odiositelt, yr., hatelijkheid, onuitstaanbaarheid;
Odiosus , m. , gehaat, onuitstaanbaar
mensch.
Odi profanum vulgus et arceo. Ik
haat de oningewijde menigte en houd ze
op een afstand, d. i. ik veracht de toe49
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juichingen der menigte en stel alleen prijs
op de goedkeuring der beschaafde
menschen (Horatius, Oden, III, 1, I.)
Oditologie. Zie Hoditologie.
Odium, o. (Lat.). Haat, vijandschap ; —
implacabile, onverzoenlijke haat ; — internecinum, doodelijke haat ; -- theologicum,
haat die de geestelijken tegen andersdenkenden koesteren.
Odnovorzi, mrv. Russische vrije boeren.
Odo, m. (Oudduitsch) Rijke.
Odometer. Zie Hodometer.
Odontagogum, o. (Gr.). Tang om tanden
te trekken; Odontagra, yr. = Dentagra
(z. a.); Odontaigie, yr., tandpijn ; Odontalgica = Odontica; Odontalgisch, wat
tandpijn betreft, wat door tandpijn ontstaat; Odontechnicus, m., tandarts; Odontechnic, yr., tandheelkunde; Odontiasis,
yr. het tanden krijgen en de daarmee
gepaard gaande pijn = Odontophyia ;
Odontiatrie, yr., behandeling van de
ziekten der tanden ; Odontica, mrv., middelen tegen tandpijn ; Odontitis, yr., ontsteking der tanden; Odontobothrion, o.,
tandkas; Odontobothritis, o., ontsteking
der tandkas ; Odontobothrium = Odontobothrion ; Odontoglyphis, yr., tandenstoker; Odontoglyphon, o., tandenvijl,
tandenschrabber, werktuig om tanden
schoon te maken = Dentiscalpium;
Odontographie, yr., beschrijving der tanden; Odontoldisch, tandvormig ; Odontolieten, mrv., versteende tanden van zoogdieren ; Odontolithiasis, yr., wijnsteenvorming aan tanden ; Odontolithos, m.,
versteende tand van een zoogdier;.wijnsteen aan tanden (Zie Tartarus dentium);
Odontologie, yr., kennis der tanden, gedeelte der anatomie dat over de tanden
handelt ; Odontoom, o., tandgezwel; Odontopetrae = Odontolieten; Odontophatnitis, yr., ontsteking der tandkas met
vernauwing er van en opheffing van den
tand ; Odontophyia, vr., het tanden krijgen
en de daarmee gepaard gaande pijn =
Odontiasis; Odontornithen, mrv., tandvogels, uitgestorven vogels in de krijtformatie in Noord-Amerika ; Odontorrhagie, vr., het bloeden uit de tandkassen;
Odontoseisis, yr., Odontoseisme, o., het
losstaan der tanden; Odontosis, yr., vorming van tanden, het tanden krijgen;
Odontosmegma, o. = Odontotrimma;
Odontotechnie, yr., kunst om tanden in
te zetten; Odontotherapie, yr., tandheelkunde; Odontotrimma, o., tandpoeder.
Odor, m. (Lat.). Reuk, geur; Odorament,
o., reukwerk; Odorant, Odoraat, welriekend, geurig; Odorata, mrv., welriekende
dingen; Odor hircinus, m., bokkestank,
zweetlucht; Odoriferisch, geurversprei-
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dend ; Odorificeeren, geurig maken;
Odorisch, welriekend.
Odsjak, m. (Turksch). Korps janitsaren;
bezettingstroepen in de grensvestingen;
haard, familie ; — Agalar, mrv., generaals der infanterie en cavalerie ; — Imam',
veldprediker ; Odsjalik, uitgaven voor de
keuken van den sultan, leveranties aan
het arsenaal.
Odsji. Taal der negers aan de Goudkust.
Odyssee, yr. Gedicht van Homerus dat
de lotgevallen van Ulysses (Odysseus)
op zijn tern refs van Troje naar Ithaca
behandelt ; verhaal van een avontuurlijke
reis ; zwerftocht. Zie Nosten.
Oe, vr. (Deensch). Eiland.
Oecist, m. (Gr.). Stichter eener kolonie, kolonist, volkplanter.
Oecographie, yr. (Gr.). Beschrijving
van het huis; Oecologie, vr., wetenschap
van de betrekkingen tusschen de organismen en de buitenwereld ; Oeconomie,
vr. (Fr.) Economic, yr., orde in het bestuur der huishouding, spaarzaamheid,
zuinigheid; Economies, mrv., spaarpenningen ; Economies de bouts de chandelle,
mrv., verkeerde zuinigheid die bestaat
in het zuinig zijn op dingen van geen
of weinig waarde, terwijl men voor andere
overtollige dingen noodeloos veel geld
uitgeeft ; Economic politique, vr., staathuishoudkunde, wetenschap die handelt
over de voortbrenging, de verdeeling en
het gebruik der voor de menschen nuttige
en noodige goederen ; Economic sociale,
yr., wetenschap der wetten die de maatschappij beheerschen ; Economie rurale,
yr., kennis der middelen die strekken om
den grond productief te maken ; EC0110..
misch, spaarzaam, zuinig, wat de staathuishoudkunde betreft ; Economiseeren,
besparen, bezuinigen ; Economist, m.,
beoefenaar der staathuishoudkunde (Zie
Physiocraat), titel van het belangrijkste
Nederlandsche tijdschrift over staathuishoudkunde; Oecus, m. (Gr.), huis, woning, feestzaal in het Romeinsche huis.
Oconoom, m., degene die het geldelijk
beheer eener inrichting voert ; Economaat, o., ambt van econoom.
Oecumene, vr. (Gr.) De bewoonde
aarde, de beschaafde wereld.
Oecumenisch, (Gr.). De geheele bewoonde wereld betreffend, algemeen. Zie
Concilie.
Oedema, o. (Gr.). Gezwel ; — aquosum,
waterig gezw.; — articuli, gewrichtsgezw. ; — capitis, gezwel aan het hoofd ;
— cruentum, uitstorting van bloed onder
de huid ; —fugax, hysterische opzwelling ;
— funiculi spermatici, waterzucht in de
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zaadstreng ; — hystericum — fugax ; —
hand van Jocaste beloofd aan dengene
lacteum, zoggezwel, wit dijgezwel bij k raamdie het land van de sphinx zou verlossen;
vrouwen ; lymphaticum, lymphatisch
Oedipus raadde het door het monster
gezwel; — oculi en — oculorum, gezwel opgegeven raadsel, werd koning van Thebe
aan de oogen ; —paiftebrarum, gezwel aan en trouwde met zijn moeder; nadat een
de oogleden ; — pedum, gezwel aan de
orakel deze feiten hadgeopenbaard, hing
pericranii, gezwel Jocaste zich op, Oedipus stak zich de oogen
beenen en voeten ;
aan ,de schedelhuid ; periostii, beenuit en verliet Thebe (zie Antigone); de
vlieswaterzucht ; — purulentum, etterend naam Oedipus wordt gehruikt om perhuidgezw.; — scorbuticum, scheurbuiksonen aan te duiden die de kunst van het
achtig gezwel ; scroll aquosum, water- oplossen van raadsels verstaan; Oedipus
gezwel aan den teelballenzak ; scroll rex (koning), treurspel van Sophocles
calidum, ontsteking van den teelballenwaarin Oedipus zijn afkomst ontdekt (415
zak ; — scroti cruentum, uitstorting van v. C.) ; Oedipus te Colonos, treurspel
bloed in den teelballenzak; scroti puruvan Sophocles, vervolg van het vorige,
lentum, etterig gezwel aan den teelballendat de komst van Oedipus in Attica tot
zak; — scroti urinosum, urinegezwel in
onderwerp heeft (401 v. C) ; Oedipus, een
den teelballenzak ; Oedematie, yr., huidder beste treurspelen van Seneca, navolgezwel ; Oedematisch, gezwollen ; Oedeging van Oedipus rex; titel van een
matischesis, yr., het tegenhouden van
treurspel van Pierre Corneille (1659) en
een watergezwel ; Oedematiseeren, opvan een treurspel van Voltaire (1718).
zwellen, waterzuchtig worden; OedemaOeil, m. (Fr.; spr. : uii). Oog ; Oeil de
teus = Oedematisch ; Oedematosarca
bceuf, eig. ossenoog, rond dakvenster,
bijna hard watergezwel, = Tumor lymstationsklok, in het paleis te Versailles
phaticus ; Oedematostrophe, het verhet vertrek dat aan de slaapkamer des
dwijnen van een watergezw. ; Oedema
konings grensde en waarin de hovelingen
ulcerosum, zweerachtige roos; urinobij elkander kwamen om hun opwachting
sum, urinegezwel ; — uteri, baarmoederbij den koning te maken ; Oeil de perdrix
gezwel; —uvulae, huiggezwel; — vaginae,
(spr. : perdrie), eig. patrijsoog, lichtroode
gezwel in de scheede; variolosum,
Champagnewijn, eksteroog; Oeillade, yr.,
pokkengezw.; vulgare, gewoon gezwel ;
smachtende blik, lonk ; Oeilladeeren, zulke
— vulvae, schaamlippengezw. ; Oedemoblikken slaan ; Oeilare, yr., oogklep, oogsarca = Oedematosarca.
lap, oogtand; Oeillet, m. (spr. :
Oedipus, m. (Gr.). Eig. hij die gezwollen
anjelier, vetergat, zoutpan (Zie Marais
voeten heeft; zoon van Lalus, koning van salant) • Oeilleton, m. (spr.: uiiton), koThebe, en Jocaste; een orakel had aan peren oogschuifje van een telescoop,
Lalus bekend gemaakt dat hij zou gedood
afleggef; uitkomende knop ; Oeillette, yr.,
worden door zijn zoon, daarom liet hij
tuinpapaver ; Huile (spr.: oriel) d' oeilOedipus terstond na diens geboorte te
lette, papaverolie.
vondeling leggen; Oedipus werd gevonden
Oenelaeum, o. (Gr.). Wijn met olie
door herders die hem naar Polybus, koning vermengd; Oenogala, wijn en melk.
van Corinthe, brachten, welke hem een
Oenipons of Oenipontum. Latijnsche
vorstelijke opvoeding gaf ; toen Oedipus naam van Innsbruck.
volwassen was en over zijn geboorte beOenographie, yr. (Gr.). Beschrijving der
spot werd, ging hij het orakel van Delphi
wijnen ; Oenoldisch, wijnachtig, op wijn
raadplegen, dat hem zeide dat hij nuoit gelijkend ; Oenologie, yr., leer van den
naar zijn land moest teruggaan, omdat hij,
verbouw en de behandeling van wijnen ;
als hij daarin terugkwam, zijn vader zou
Oenologisch, wijnkundig, den wijn bedooden en met zijn moeder zou trouwen;
treffend ; Oenologist of Oenoloog, m.,
daar Oedipus in de meening verkeerde dat
wijnkenner; Oenomanie, yr., dronkeCorinthe zijn geboorteplaats was, keerde
manswaanzin (Zie Delirium tremens);
hij niet naar die stad terug, maar begaf
Oenomantie, yr., waarzeggerij uit wijn
hij zich op weg naar een andere streek (offerwijn); Oenomel, Oenomeli, o., wijnin Griekenland; onderweg ontmoette hij
honing, mede ; Oenometer, m., wijnzijn vader Lafus, dien hij niet kende, en
meter, werktuig tot bepaling van het almet wien hij in twist geraakte, tengevolge
coholgehalte van wijn; Oenophiel, m.,
waarvan hij Laius doodde ; in dien tijd
liefhebber van wijn; Sociáti oenophile,
maakte de Sphinx (z. a.) de omstreken
yr. (Fr.), vereeniging van wijnbouwers ;
van Thebe onveilig en verscheurde elken
Oenophlygie, yr., dronkenschap, drankvoorbijganger die de door haar opgegeven ' zucht; Oenophlyx, dronken ; Oenoporaadsels niet kon oplossen ; Creon, de op- lium, wijnhuis; Oenopool, m., wijnhanvolger van Laius, had den troon en de delaar ; Oenopoot, m., wijndrinker; Oenos,

Oenone.

772

m. (Gr.) , wijn ; Oenostagma, o., wijngeest.
Oenone, vr. Vertrouwelinge van Phidre in het treurspel van dien naam van
Racine (1677) ; op haar doelende, zegt de
stervende Phêdre :
Ditestables flatteurs, present le plus funeste
Que puisse faire aux rois la colere celeste.

d. i. Verfoeilijke vleiers, bet meest heillooze geschenk, dat de toorn der goden
aan de koningen kan geven.
Oenus, m. Latijnsche naam van de Inn
(rivier in Beieren).
Oeonisma, o. (Gr.). Voorteeken ontleend aan bet geschreeuw en de vlucht
der vogels; Oeonist, m., vogelwichelaar.
Oeonomantie, (Gr.). Waarzeggerij uit de
vlucht en het geschreeuw der vogels;
Oeonos, m., groote, alleen vliegende
vogel, uit wrens vlucht en geschreeuw
voorspellingen werden gedaan.
Oerst. Verkorting van Oersted (17771851). Deensch natuurkundige die het
electro-magnetisme uitgevonden heeft.
Oertchen, o. (D.). Voormalige Duitsche
zilveren munt; Oertli, o., vroegere Zwitsersche munt.
Oesophaag, m. (Gr.). Slokdarm; Oesophagisme, o. (Zie Dysphagie); Oesophagitis, yr., ontsteking van den slokdarm ;
Oesophagopathie, yr., ziekte van den
slokd.; Oesophagorrhagie yr., het bloeden
uit den slokd.; Oesophagorrhoee, yr., afscheiding van vochten uit den slokd.;
Oesophagoscopie, vr., onderzoek van
den slokd., door middel van een verlichtingstoestel; Oesophagotomie, yr., het
snijden in den slokd., ontleding van den
slokd.; Oesophagus, m., slokdarm ; —
succenturiatus, uitzakking van den slokdarm.
Oestrus, m. (Gr.). Paardenvlieg; neusknijper; hevig verlangen.
Oesype, vr. (Gr.). Wolvet, schapenvet
dat als zalf gebruikt wordt.
Oeuf, m. (Fr.; spr.: euf, mrv. Oeufs
spr.: eu). Ei; Oeuf a la coque, zacht gekookt ei; — de Paques., paaschei ; -- dur,
hard gekookt ei; — sur le plat, spiegelei.
Oeuvres, mrv. (Fr.; spr.: euvre). Werken, geschriften; — mortes, deelen van
een schip die boven water zijn.
0. P. = Odd Fellows.
Offa, vr. (Lat.). Bete, brok ; — judicialis,
gewijde bete, godsoordeel.
Offenbach, (Jacques) (1819-1880). Geboren te Keulen, genaturaliseerd Franschman; hij componeerde een groot aantal
operetten, o. a. Orpheus in het schimmennjk, de schoone Helena, de Groothertogin
van Gerolstein, Blauwbaard, enz.

Officia.
Offendeeren, (Lat.). Beleedigen, aanstooten; Offensatie, yr., het aanstooten;
Offensie, yr., beleediging, het aanstooten;
Offensief, beleedigend, aanvallend ; Offensief verbond, o., verbond met het doel
om aan te vallen (Zie Defensief); Offensieve stelling, yr., stelling om een aanval van den vijand uit te lokken, stelling om een plotselingen aanval voor te
bereiden.; Offensor, m., beleediger.
Offerendi jus, o. (Lat.). Dit recht onderstelt eene zaak, die aan verscheidene personen is verpand. Wil nu de eerste pandeischer de zaak ten ontijde verkoopen,
dan heeft een latere pandeischer het recht
hem zijne vordering te voldoen en komt
op deze wijze in zijn plaats. Op deze
wijze kan de latere pandeischer ontijdige
verkooping van de zaak, die voor hem
zeer schadelijk kan zijn, voorkomen; Offerent, m., aanbieder ; Offerte, vr. (Fr.) ore,
(Eng.) offer, tender, (D.) Anerbieten, (Ital.)
offerta, (Sp.) oferta, aanbieding ; Offertorium, o., gedeelte der mis gedurende
hetwelk de priester aan God het brood
en den wijn aanbiedt alvorens ze te wijden,
gebed dat deze aanbieding voorafgaat of
vergezelt, muziekstuk dat tusschen het
Credo en het Sanctus uitgevoerd wordt ;
Offreeren, aanbieden.
Office, m. (Fr.; spr.: opies). Dienst ;
functie ; kantoor ; Office divin, godsdienstoefening; Office, yr. (Fr.), vertrek waar
de tafelbediening voorbereid wordt, waar
de dienstboden eten; Office (Eng.; spr. :
offis), (Fr.) bureau, (D.) Kontor, (Ital.)
u cio, (Sp.) of Gina, kantoor ; D'off ice.
leEx officio.
Officia, mrv. (Lat.). Plichten, ambten,
diensten, verrichtingen ; Officiaal, m.,
ambtenaar, geestelijke rechter die vroeger
door een bisschop belast werd met het
rechtspreken in zijn naam; Officialaat,
o., waardigheid en rechtbank van zulk
een rechter, (Fr.) Officialita ; Officiaat,
o., vroeger het ambt van plattelandsheelmeester ; Officialia, mrv., ambtsbezigheden, dienstverrichtingen; Officiant,
m., dienstdoend geestelijke of ambtenaar;
Officieel, ambtshalve, wat van een regeeringslichaam uitgaat; Officleele waarheld. wijze waarop een feit of een omstandigheid door de regeering wordt uitgelegd of verklaard ; Journal officiel,
m., (Fr.) staatscourant (Zie Moniteur) ;
Officieeren, dienst doen, een godsdienstoefening leiden ; Officier, m., ambtenaar,
militair boven den graad van adjudantonderofficier , stuurman ; figuur in het
schaakspel behalve de koning en de
pions ; Subaltern officier, m., tweedeluitenant, eerste-luitenant en kapitein ;
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Hoofdofficier,, m., majoor, luitenantkolonel en kolonel; Opperofficier, m.,
generaal-majoor en luitenant-generaal ;
Officier ministeriel, m., (Fr.) degene die
bevoegd is om authentieke akten op te
maken, b. v. notaris, deurwaarder ;
Officier van Justitie, m., ambtenaar van
het openbaar ministerie bij een arrondissementsrechtbank ; Officier van het
Legloen van eer, m., graad onmiddellijk
boven dien van ridder in die orde ; Officier d'academie (zie Academie); Officier
de l'instruction publique, eeretitel boven
dien van °I/icier d'acadimie; Officier de
sante (niet te verwarren met midecin
militaire) plattelandsheelmeester (betrekking die in 1892 in Frankrijk afgeschaft
is) ; Officieus, dienstvaardig, wat niet
rechtstreeks van de regeering uitgaat maar
toch onder haar invloed staat of door
haar in de pen gegeven wordt ; Mensonge
officieux (z. a.); Officinaal, wat in een
apotheek voorhanden is ; Officinalia, mrv.,
artsenijen ; Officine, yr., werkplaats, boekdrukkerij, apotheek ; Officiositeit, yr.,
dienstvaardigheid; Officium, o. (Lat.),
ambt, dienstplicht ; Heilig Officium =
Inquisitie; Officium absolutum, onvoorwaardelijke verplichting ; — beatae virginis
Mariae, dagelijksche Mariadienst; — curatum, geestelijk ambt ; -- divinum, godsdienstoefening ; -- humanitatis, plicht van
menschlievendheid ; — imperjectum, onvolkomene, niet of te dwingen verplichting; — judicis, rechterlijke bijstand ; -nocturnum, nachtelijke godsdienstoefening;
— perfectum, volkomen verplichting; —
plenum, plechtige godsdienstoefening ; —
supremum, laatste plicht of eer; — vesper'mum, godsdienstoefening in den namiddag.
Offirmaat, (Lat.). Hardnekkig ; Offirmeeren, vastmaken.
Offrande, vr. (Fr.). Offer, gift, gave.
Offula, yr. (Lat.). Beetje.
Offuscatie, yr. (Lat.). Verduistering;
Offusceeren, verduisteren.
0 fortunatos nimium, sua si bona
norint, agricolas, (Lat). De landlieden
zouden te gelukkig zijn, indien zij hun
geluk kenden (Vergilius, Georgica II,
458-459), dit wordt gezegd van degenen
die een geluk genieten dat zij niet op prijs
weten te stellen.
Ogdoas, yr. (Gr.). Het getal acht.
Ogham. Vervorming van het Latijnsche
alphabet door de Keltische Ieren.
Ogivaal, (Fr.). In den vorm van een
spitsboog (Zie Oothiek); wigvormig ;
Ogive, yr. (Fr.; spr. : ozjiev) spitsboog.
Oglu, m. (Turksch) Zoon (woord dat bij
den naam des waders gevoegd wordt).
Ogre, m. (Fr.). Vraatzuchtige reus die

01.
kleine kinderen opeet, wilde man in de
vertelling van Klein Duimfije, groote eter;
Manger comme un ogre, eten als een
dijkwerker ; Ogresse, yr., zeer boosaardige
vrouw.
Ogyges, m. (Gr.). Koning van Thebe
onder wiens regeering, naar men zegt,
een gedeeltelijke zondvloed in Attica en
Beotie heeft plaats gehad ; Ogygisch,
wat dien gewaanden zondvloed betreft,
aloud, eerwaardig.
Ohe, jam satis est. (Lat.). 0, nu is
het genoeg! (Hor. Sat. L j. 12.13).
Ohio-dier Zie Mastodont.
Ohm, (D.). Voormalige wijnmaat.
Ohm (George Simon) (1787-1854). Duitsch
natuurkundige die de wiskundige theorie
der electrische stroomen heeft uitgevonden ; practische eenheid van den elec.
trischen weerstand.
Ohmad, yr. (Eng.) = Ohm (electriciteit).
Ohm-Basji, m. Onderofficier in . Perzie.
Ohmet. Tweede snede bij het maaien
van hooi.
Oldem, — enz. Zie Oedem —.
ifidium, o. Microscopische paddenstoel
die den wijnstok aantast; de daardoor
veroorzaakte ziekte; het zwavelen is het
doeltreffendste middel om deze ziekte
te bestrijden.
Oignon, m. (Fr. ; spr. : onjon). Ui; bol
(van planten); Olgnonade, yr., gerecht
dat met veel uien toebereid is; Olgnonet,
m., soort van zomerpeer.
OK Oude vorm van oul, ja; Langue
Won, yr., de taal van het noorden van
Frankrijk.
Oiron of Henri deux. Geelachtig
Fransch aardewerk uit de 16e eeuw.
Oiseau, (Fr.; pr.: oazoo). Vogel; teeken dat de uitlating van een woord aanduidt; A vol d'olseau, in vogelvlucht;
Petit a petit l'oiseau fait son nid,
stukje voor beetje maakt de vogel zijn
nest, een naadje per dag is een kous in
het jaar; Oiseau-mouche, m., vliegenvogeltje ; Oiseleur, m., vogelaar , Oiselier,
m., vogelkoopman ; Oisellerie, vr., vogelvangst, handel in vogels.
Olsophaag. Zie Oesophaag.
Oka, yr. Gewicht in Turkije ; vochtmaat in Wallachije.
Okal, m. (Arab.) Egyptische bazar.
Okeanus. Zie Oceanus.
Okelpfennige, (D.). Zij worden ook
vinkenoogen genoemd, soort bracteaten
(z. a.) in Pommeren, Brandenburg en
Mecklenburg , waarop slechts enkele
ringen in den vorm van oogen voorkomen.
Okla. Marokkaansche rekenmunt.
01. = Oleum.
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Olaf of Oslaf, m. (Oudduitsch) =
Diogenes.
Olampi-hars, yr. Witgele doorzichtige
harde hars.
Olanda, (Ital.). Holland.
Olax, yr. Stinkhout in IndL.
Old, (Eng.; spr.: cold). Oud ; Old Bailey,
(spr.: beelie), naam dien het yolk geeft
aan het hoogste crimineel gerechtshof in
Londen ; Old England for ever, leve
Oud-Engeland; Old Jack, (spr. : dzjek), de
oude Jakob, Engelsche vlag ; Old Style,
oude stijl (kalender).
Olea, mrv. (Lat.). Olien ; — aetherea,
etherische olien; — cocta, gekookte °lien;
— expresses, uitgeperste open; Oleaceen,
mrv., plantenfamilie waarvan de olijfboom het type is; Oleagine, yr., vetachtige fijne wol; Oleagineus, tot den
olijfboom behoorend, olieachtig; Olea
infusa, door opgieting verkregen olie ;
door opgieting en koken
—infusaetco,
verkregen olie ; Oleaat, o., oliezuur zout.
Oleander, m. Laurierroos (nerium oleander, (Gr.) rhododaphne).
Oleaster, m. (Lat.). Wilde olijfboom.
Olecranarthrocace, yr. (Gr.). Verrotting van het elieboogsgewricht; Olecranarthrocele, yr., breuk van het elleboogsgewricht ; Olecranon, o., kop van het
elleboogsbeen.
Oleeen, o. Kleurlooze vloeistof die bij
droge distillatie van olijfolie met zwavelzuur ontstaat.
Oleiden,, mrv. Met olie samengestelde
stoffen.
Oleochalcographie, yr. (Gr.). Oliekoperdruk.
Oleographie, yr. (Gr.). Afdruk der
figuren welke ontstaan, als olie op water
gedroppeld wordt.
Oleomargarine, yr. Bestanddeel van
olijfolie; kunstboter.
Oleosa, mrv. (Lat.). Olieachtige geneesmiddelen = Oliteiten.
Oleosaccharum, o.(Lat.-Gr.). Oliesuiker.
Zie Elaeosaccharum.
Oleron. Eiland aan de westkust van
Frankrijk aan den mond der Charente;
Oleronsch recht, o., oude verzameling
van reglementen die betrekking hebben
op de scheepvaart en den zeehandel.
Oleum, o. (Lat.) Olie; — absynthii, alsemolie; -- aethereum, etherische o.; —
amygdalarum, amandelo. ; —animale,dierlijke of beendero.; — animale foetidum,
stinkende beendero.; — anisi, anijso.;
—anistel,
steranijso.; — anthus roris
marini, rosmarijno.; — asciae, escho.; —
asphalti, asphalto.; — aurantiorum, oranjeof chinaasappelo.; — avellanae, hazelnoteno.; — baccarum iuniperi, jenever-
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besseno. ; — badiam = -- anisi stellatt,
— balsami copaivae, copahuolie ; — bergamottae, bergamoto. ; — betulae albae, berkeno. ; — betulinum = Daggett — butyri,
botero. ; — cajaputi, kajaputo. ; — calcis,
kalkolie; -- camphoratum, kamfero.;
hennepo.; — carvi, kum—canbis(tve),
melo. ; — caryophyllorum, kruidnagelo. ;
— castorei, bevergeilo. ; — cerae, wasolie ; —
chamomillae, kamilleno. ; — cinnamomi,
kaneelo.; -- citri, citroeno. ; — cochleariae, lepelblado. ; — cornu cervi, hertshoorno. ; — crotonis, purgeero. ; — cucurbitae (peponis), pompoeno. ; — cupressi
(semper virentis), cypreso. ; — de cedro,
cedero. ; — de kerva = — kervae; — destillatum, gedistilleerde olie.
Oleum et operam perdidi. (Lat). Ik heb
olie en moeite verloren, d. i. ik heb moeite
en kosten verspild , ik heb vergeefsch
werk verricht; Oleum perdidisti, gij
hebt uw olie verloren, d. i. gij hebt nutteloos werk geleverd.
Oleum fags sylvestris, beukenolie; —
florum aurantiorum, oranjebloesemo.; —
foeniculi, venkelo.; —foliorumpersicorum,
perzikblado. ; — jecoris aselli, levertraan;
— kervae, palmolie = — palmae Christi en
— ricini ; — laurinum aethereum,lauriero.;
— laurocerasi, laurierkerso.; — lavendulae
(van Lavendula angustifolia) lavendelolie;
— ligni rhodii, rozenhouto.; — lini, lijnolie ; — lithanthracis, steenkoleno. ; —
macis, muskaato.; — martis, ijzero. ; —
menthae crispae, kruizemunto. ; — menthae
piperitae, pepermunto. ; --- moscoviticum
= — betulinum; — myristicae, muskaatnoteno. ; — napae, raapo. ; — nucis moschatae, muskaatnoteno.; — nucleorum
persicorum, perzikpitteno.; — olivarum,
olijfo.; — ovorum, eiero. ; — palmae
Christi = — kervae en -- ricini; — papaveris, papavero. ; -- persicorum, perziko.;
petrae, steeno.; — petroselini, peterselieo. ;
— phosphoratum, oplossing van dën deel
phosphorus in 8o deelen amandelo. ; —
portugallae = — bergamottae; — pruni
armeniacae, abrikozeno. ; — pyrocarbonicum, bruinkoleno.; — radicis filicis maris,
varenwortelo.; — rapae = — napae; —
ricini, ricinuso. , wondero. ; — roris marini, rosmarijno.; — rosarum, rozeno. ; —
Rusci = — betulinum en — moscoviticum;
— sambuci, vliero. ; — serpentariae, slangenwortelo.; — sinapis, mosterdo. ; —
succini, barnsteeno. ; — tartari, wijnsteeno.; — terebinthinae, terpentijno.; —
valerianae, valeriaano.; — vitis viniferae
seminis, druivenpito.; — vitrioli, vitrioolo.;
— zingiberis, gemberolie.
Olfactorisch, (Lat.). Tot ruiken dienstig,
welriekend ; Olfactus, m., het reukorgaan.

Olga.
Olga, yr. (Russisch). De verhevene ;
Olga-orde, yr., Wurtembergsche orde die
den 27 Juni 1871 gesticht is tot belooning
voor hulpbetoon in vredes- en oorlogstijd.
Olgatine, yr. Wollen stof met Perzische
figuren.
OlgOtze, m. (D.). Afgodenbeeld dat
met olieverf beschilderd is ; dit woord
kwam in den tijd der Hervorming in zwang
om de houten heiligenbeelden der Ca•
tholieken aan te duiden.
Olibanum, o. Wierook die verkregen
wordt uit een Aziatischen boom (Boswellia
Olibrius, m. Romeinsch stadhouder in
Gallic in de 5de eeuw die volgens de
legende Sinte-Regina liet ombrengen ; hij
kwam voor in verscheidene mysterien
(z. a.) waarin hijeen
als pochhans wordt
voorgesteld, en zijn naam is synoniem
geworden met snoever, opsnijder.
Olifant, m. Naam van den ivoren horen
van Roland, wiens geluid op een zeer
grooten afstand hoorbaar was ; Olifantpapier, o., papier van zeer groot formaat.
Oligaemie, yr. (Gr.). Gebrek aan bloed,
bloedarmoede.
Oligarch, m. (Gr.). Lid eener familieregeering; Oligarchic en Oligocratie, yr.,
regeering waarbij het gezag in handen is
van enkele familien, familieregeering b. v.
in de Republiek der Vereenigde Nederlanden ; Oligarchisch, wat zulk een regeering betreft.
Oligidrie, vr. (Gr.) = Ischidrosis.
Oligoblennie, yr. (Gr.). Gebrek aan
slijm; Oligocholie, yr., gebrek aan gal.
Oligochronisch, (Gr.). Kortstondig ;
Oligochronometer, m., werktuig om zeer
korte tijdstippen te meten ; Oligochylie,
yr., gebrek aan chylus (z. a.); Oligochylisch, weinig sap opleverend, niet voedzaam ; Oligochymle, yr., gebrek aan
chym (z. a.); Oligocythaemie, yr., pathologische vermindering van het aantal bloedlichaampjes in het bloed ; Oligodacrya,
yr., gebrek aan tranen ; Oligogalactie en
Oligogalle, yr., gebrek aan zog ; Oligohaemie Oligaemie ; Oligohidrie =
Oligidrie; Oligocoprie, yr., geringe afgang of ontlasting.
Oligoklas. Delfstof die tot de silicaten
behoort.
Oligolactie, yr. (Gr.-Lat.). Gebrek aan
zog.
Oligophyllisch, (Gr.). Arm aan bladeren.
Oligopionie, yr. (Gr.). Gebrek aan vet;
ligopistie, yr., kleingeloovigheid, geOrek aan geloof ; Oligopode, m., dier met
weinig pooten ; Oligopsychie, yr., moedeloosheid ; Oagosialie, vr., gebrek aan
speeksel; Oligospermatisch, lijdend aan
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gebrek aan zaad, door gebrek aan zaad
ontstaan ; Oligospermie, vr., gebrek aan
zaad ; Oligotrichie, vr.,gebrek aan Naar,
dun haar ; Oligotrichisch, met zeer weinig of dun haar ; Oligotrophie, yr., geringe of verminderde eetlust en voeding ;
Oligotrophisch, niet voedzaam; Oliguresie, yr., gebrek aan urineafscheiding.
Olim, (Lat.). Eertijds ; in de dagen van
dim, in zeer ouden tijd ; Olim, (Fr.), oude
registers waarin de vonnissen van het
parlement van Parijs van 1254 tot 1318
zijn geschreven.
Olinda. Stad in Brazilie; degenkling
die daar vervaardigd wordt.
Olistheem, o. (Gr.). Misstap, val, geheele verstuiking van ledematen.
Oliteiten, mrv. Olien, vooral geuriga
en geneeskrachtige.
Olitor, m. (Lat.). Warmoezier; Olitorisch, (Lat.). In moestuinen groeiend, wat
groenten betreft; Olitorium forum, o.,
groentenmarkt ; Olus, o. (Lat.), groente.
Oliva. Klooster bij Dantzig waar den
23 April 166o de vrede tusschen Zweden
en Polen gesloten werd.
Oliva, yr. (Lat.). Olijf ; metalen greep aan
de deurklink ; Oliveniet, o., olijfgroen
kopererts.
Olivarês (Gaspar de Guzman, hertog
van) (1587-1645). Een der bekendste
Spaansche staatslieden, tegenstander van
Richelieu.
Oliver, m. (Eng.). Olijfboomplanter,
helper.
Olivetaan, m. Benedictijnermonnik uit
het klooster op Monte Oliveto in Italic.
Olivête, yr. = Oeillette.
Olivettes, mrv. Boerendans in Provence
na den olijvenoogst.
Olivetum, o. (Lat.). Olijfberg ; olijvenbosch; Oliviel, m., uittreksel van olijfboomhars ; Olivine, Oliviet, soort chrysoliet (z. a.), gekristalliseerde massa die
ontstaat bij het uitkoken van olijfbladeren
met zuurhoudend water.
Olivier, m. (Fr.; spr. : oliviee). Olijfboom;
zinnebeeld van den vrede.
Olivier, m. Naam van een der twaalf
paladijnen van Karel den Groote in het
Rolandslied ; hij stelt daarin het verstand
en de gematigdheid voor.
011a, yr. (Lat.). Pot; aschkruik ; 011a
fervet, vivit amicitia, d. (zoolang) de
pot kookt, leeft de vriendschap, een spreekwoord gebruikt van parasieten of tafelschuimers, die slechts zoo lang iemand
naloopen als zij bij hem eten kunnen.
011a male fervet, de pot kookt slecht,
d. i. de zaak gaat achteruit ; 011a Papiniana (Zie Autoclave); 011a podrida,
vr. (Sp.; spr.: ova), (Fr.) pot pourri; rotte
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pot, lievelingsgerecht der Spanjaarden dat
uit een mengsel van verschillende soorten
van vleesch, groenten en kruiderijen bestaat, mengelmoes, allegaartje.
011arium, o. (Lat.). Plaats voor de
aschkruik in een graf.
011es. Indische dunne papierachtige
blaadjes om op te schrijven.
Olm, m. (D.). Houtzwam, verrot hout.
Olonne, yr. Sterke ruwe hennepen stof
die over Sables d' Olonne (Vendee) naar
Spanje uitgevoerd wordt.
Olyfmalachiet , o. Olijfkleurig malachiet.
Olympus, m. (Gr.). Berg op de grenzen
van Thessalia en Macedonia, thans Elymbos Vouno, in de mythologie de zetel der
goden ; Olympiade, vr., tijdperk van vier
Caren die verliepen tusschen twee op
elkander volgende vieringen der Olympische spelen ; de eerste olympiade dagteekent van het jaar 776 v. C., de laatste
loopt van 392 tot 30 n. C.; Olympier, m.,
bewoner van den Olympus, bijnaam van
Jupiter ; Olympisch, hemelsch, goddelijk;
Olympische spelen, mrv., plechtige Grieksche wedstrijden die om de vier Caren bij
Olympia in Elis ter eere van Jupiter plaats
hadden.
0(u)m. Heilig geheimzinnig woord der
Indiers, naam van God.
Omagra, o. (Gr.). Jicht in de schouders;
Omalgia externs, uitwendige pijn in het
schoudergewricht; —purulenta, verettering
van het schoudergewricht, kanker in het
schoudergewricht; Omalgie, vr., pijn in
den schouder ; Omarthrocace, yr., ontsteking van het schoudergewricht.
Omajaden, Omejaden, Ommiaden, mrv.
(Arab.). Arabische dynastie die van 661
tot 744 te Damascus regeerde, door de
Abbassiden (z. a.) onttroond werd en te
Cordova in Spanje een kalifaat stichtte
(756-1031).
Omar, m. (Arab.). De langlevende ;
opvolger van Aboe-Beker (z. a.) en tweede
kalief (634-644) ; hij veroverde Syria,
Perzie en Egypte (Zie Alexandria).
Omasum, o. (Lat.). Derde maag der
herkauwende dieren.
Omber, m. Zoetwaterzalm (thymallus)
in het noordelijk halfrond.
Omber, vr. Zwartachtige, vette aarde
die als verfstof gebruikt wordt. Zie
Terra di Siena.
Omber. Zie Hombre.
Ombrage, m. (Fr.; spr. : ombraazje).
Lommer ; argwaan; Ombrageeren, belommeren, overschaduwen.
Ombre, yr. (Fr.). Schaduw; schim ;
Ombres chinoises , mrv., Chineesche
schimmen ; Ombre, geschaduwd.
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Ombrella, yr. (Ital.), Ombrelle, yr. (Fr.).
Parasol; sport van weekdier.
Ombrieten, mrv. (Gr.). Regensteenen,
steenen, die, naar men zegt, bij regen uit
de lucht vallen ; Ombrometer = Hyetometer ; Ombrometrie, yr., regenmeting;
Ombros, m., regen, regenvlaag.
Omega, o. (Gr.). Laatste letter van het
Grieksche alphabet, groote of lange o.
Zie Alpha.
Omelette, yr. (Fr.). Omelet, eierstruif ;
— aux confitures, omelet met ingemaakte
vruchten; — aux fines herbes, met fijn
gehakte groenten ; — au lard, spekpannekoek ; — soufflie, opgeblazen omelet; On ne
fait pas d' omelette sans casser des ceufs,
er wordt Been omelet gemaakt zonder
eieren stuk te slaan, voor wat met wat,
men moet zich opofferingen getroosten
om zijn doel te bereiken; Tani de bruit
pour une omelette, veel beweging voor niets.
Omen, o. (Lat.) (mrv. Omina). Voorteeken (Zie Nomen); — faustum, gelukkig
voorteeken.
Omenderholz, o. (D.). Coromandelhout.
Omentitis, yr. (Lat.-Gr.). Ontsteking
van het netvlies ; Omentum, o., net, netvlies.
Omichesis, yr. (Gr.). Het urineeren.
Omichmyloxyde, o. (Gr.). Harsachtige
urine.
Omicron, o. (Gr.). Kleine of korte o in
het Grieksche alphabet.
Omina, mrv. (Lat.). Voorteekens ; Omineeren, een voorgevoel hebben; Omineus,
wat een kwaad voorteeken betreft.
Omissa, mrv. (Lat.). Weggelaten dingen;
Casus omissi, mrv., weggelaten gevallen
waarover de beslissing aan den rechter
overgelaten wordt; Omissie, yr. (Fr.)
omission, (Eng.) omission, (D.) Auslassung,
Unterlassung, (Ital.) omissione, (Sp.) omisiOn, uitlating, weglating; Omissio hereditatis, yr., het niet aanvaarden van
een erfenis of het laten verloopen van
den tijd waarin een erfenis aanvaard moet
worden ; Omisslef, weglatend, verzuimend ; Omissief delict, o., vergrijp dat
in een verzuim bestaat; Omissum, o., hetgeen weggelaten of verzuimd is. Zie Salvo
Errore et Omissione.
Omita, vr. (Sp.). Zoete maiskoek met
rozijnen.
Omitteeren, (Lat.), (Fr.) omettre, (Eng.)
to omit, (D.) auslassen, weglassen, (Ital.)
omettere, (Sp.) omitir. Uitlaten, weglaten ;
Omissis Omittendis, door weglating van
hetgeen weggelaten moet worden.
Omladina, yr. Jeugd; geheime Czechische bond ; Servische studentenbond.
Omma, o. (Gr.) Oog; Ommalgie, yr.,
pijn in de oogen; Ommatophyllon, o.,
eig. oogenblad, vlies op het oog.
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Ommani, 0., (Eng. hominy). Indiaansche
maispap.
Omne, (Lat.) Alles ; Omne ignotum
pro magnifico, (Lat.), (Fr.) Au nouveau
tout est beau, alles wat men niet kent
lijkt prachtig, het nieuwe is altijd mooi
( Tacitus, Leven van Agricola, 30) Omne
nimium nocet, alles wat te veel is doet
nadeel, is ongezond; Omne principium
difficile, alle begin is moeilijk, (D.) Aller
An fang ist schwer ; Omne vivum ex ovo,
elk levend wezen komt uit een kiem voort
(biologisch aphorisme van den Engelschman Harvey); Omnes, mrv., alien; Heer
Omnes, het gepeupel (Luther); Omnes una
manet nox, alien staat een en dezelfde
nacht (duisternis) te wachten; Omne
simile claudicat, elke vergelijking gaat
mank of is eenzijdig; Omne tritium perfectum (est), alle goede dingen bestaan
uit drie ; Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci, (Lat. Hor. Ars Poetica
343), degene die het nuttige met het aangename weet te vereenigen vindt algemeenen bijval; Omnia ad Dei glociam
alles ter eere Gods ; Omnia cum Deo,
alles met God; Omnia mea mecum
porto, ik draag al het mijne bij mij
(antwoord van Bias (z. a.) aan zijn medeburgers te Priene, die, door het leger van
Cyrus bedreigd, hun stad met al hun
have verlieten en zich er over verwonderden dat Bias geen aanstalten maakte
om te vertrekken ; Bias wildc hun daardoor te kennen geven dat wijsheid de
ware rijkdom is) ; Omnia serviliter pro
dominatione, zoo slaafs mogelijk met het
oog op de heerschappij (Tacitus, Historiae I, 36) ; Omnia vincit Amor, de liefde
overwint alles ( Vergilius, Ecloga X, 69) ;
Omnia orta occidunt, alles wat ontstaat
gaat te gronde; Omnibus, m., eig. voor
alien, groot publiek rijtuig; Omnicolore
(Fr.), met allerlei kleuren ; Omni exceptione major, boven alle berisping verheven, onberispelijk ; Omniform, alle gedaanten h ebben d ; Omnigraaf, yr., werktuig
om schrift te graveeren; Omni jure, met
alle recht; Omni modo, op alle wijzen ;
Omnino, geheel en al, wel is waar; Omniparent, alles voortbrengend ; Omnipariteit, vr., algemeene gelijkheid ; Omnipercipientie, yr., het waarnemen van
alle dingen; Omniphaag, m. (Lat.-Gr.),
degene die alles eet ; Omnipotent, almachtig ; Omnipotentie, yr., almacht ;
Omnipraesent, alom tegenwoordig ; Omnipraesentie, yr., alomtegenwoordigheid;
Omnis amans amens, alle verliefden
zijn gek ; Omniscientie, yr., alwetendheid; Omnis homo, m., iemand die zeer
geleerd is, die in alles bedreven is; Om-

Onan.

nis homo mendax, ieder mensch is een
leugenaar ; Omnis motus in fine velocior,
alle beweging wordt tegen het einde
sneller ; Omnis spes in ferro, alle hoop
berust op het zwaard; Omni tempore,
te alien tijde; Omnium, o. (Eng.), de verpanding der schatkistgelden voor de betaling der interesten van nieuwe staatsleeningen, wedren waaraan alle paarden
deelnemen ; Omnivomisch, alles uitbrakend ; Omnivora, mrv., alles etenden.
b.v. varkens (Zie Pantophaag); Omnivorisch, alles etend.
Omoalgie. Zie Omalgie.
Omocotyle, vr. (Gr.). Pan of holte van
het schoudergewicht.
Omogra. Zie Omagra.
Omophaag, m. (Gr.). Eter van rauw
vleesch ; Omophagie, yr., het eten van
rauwe spijzen.
Omophorion, o. (Gr.). Lang band der
Grieksche bisschoppen om den hals dat
langs de borst en den rug naar beneden
hangt.
Omoplate, yr. (Gr. en Fr.). Schouderblad.
Omotocie yr. (Gr.). Misgeboorte, ontijdige geboorte.
Omphaciet. Zie Augiet.
Omphale, yr. (Gr.). Koningin van Lydie
die door haar bekoorlijkheden Hercules
zoodanig wist te boeien dat hij in vrouwenkleeding onder haar slavinnen ging zitten
spinnen ; iedere Hercules vindt zijn Omphale, de liefde is zelfs den sterkste te
machtig.
Omphalelcosis, yr. (Gr.). Navelzweer ;
Omphalisch, den navel betreffend ; Omphalitis, vr., ontsteking van den navel;
Omphalium, o., naveltje; Omphalocele,
yr., navelbreuk ; Omphalomantie, yr.,
waarzeggerij uit den navel van pasgeborenen ; Omphaloncus, m., hard navelgezwel ; Omphaloneuron, o., navelstreng;
Omphaloneurorrhexis, yr., het scheuren
van de navelstreng ; Omphalophyma, o.,
week of zacht navelgezwel; Omphalopsychos, m., navelbekijker (Zie Hesychast);
Omphaloptron, o., navel- of lensvormig
geslepen vergrootglas; Omphalorrhagie,
yr., bloeduitstorting uit den navel ; Omphaloscoop, m. = Omphalopsychos ;
Omphalotomie, yr., navelsnede, afsnijding
der navelstreng; Omphalotoom, m., navelsnijder, werktuig om de navelsnede te
verrichten ; Omphalos, m., navel.
Omra of Omrah, m. (Arab.). Bedevaart
der Mohamedanen naar Mekka.
Onager, m. (Lat.) en Onagrus, m. (Gr.).
Wilde ezel, woudezel ; belegeringswerktuig, waarmede zware pijlen en steenen
werden geworpen. Zie Balista.
Onan, m. Zoon van Ada (Zie Genesis

Onanth-zuur.
XXXVIII, I— io); Onanie, yr., zelfbevlek•
king ; Onaneeren, zich zelven bevlekken;
Onanisme, o. = Onanie ; Onanist of
Onaniet, m., zelfbevlekker.
Onanth-zuur, o. Zuur uit gegiste vloeistoffen, b.v. foezelolie en wijn.
On-Basji, m. Turksch onderofficier.
Onbesjlik, m. Turksche rekenniunt =
Is para's.
Onca, vr. (Port.). Jaguar (z. a.).
Onca, yr. Wilde kat in Azie en Afrika,
ook sneeuwluipaard genoemd.
Once, vr. (Fr.). Ons.
Oncetta, vr. (Ital. ; spr. : ontsfetta).
Napolitaansche gouden munt.
Oncia, yr. (Ital.; spr.: ontsja). Italiaansch
gewicht en lengtemaat ; Siciliaansche
rekenmunt.
Oncle, m. (Fr.), (D.) Onkel. Oom.
Oncos of Oncus, m. (Gr.). Hard gezwel;
Oncologie, yr., verhandeling over de
gezwellen en zweren ; Oncotomie, yr.,
het snijden in zweren.
Onda marls, vr. (Ital.-Lat.). Zeegolf,
open fluitregister in orgels.
Ondatra, m. Canadeesch muskusdier,
welks vel in Engeland voor het maken
van hoeden gebruikt wordt.
Onde, yr. (Fr.). Golf; — amere, zilte
nat ; — lumineuse, lichtgolf ; — sonore,
geluidsgolf ; Onde, gegolfd.
Ondeggiamento, o. (Ital.; spr.; ondedsiamento). Golfvormige bewegmg, trilling ;
Ondeggeeren, golven, trillen.
Onderah. Plaats der duisternis.
Ondine, yr. (Fr.), Undine, yr. (D.). Waternimf in de Germaansche en Scandinavische mythologie.On dit, m. (Fr.; spr. : ondie). Eig. men
zegt ; gerucht, praatje.
Ondulatie. Zie Undulatie.
Oneirodynie, vr. (Gr.). Het zware, benauwde droomen ; Oneirogmos, m. en
Oneirogonorrhoee, yr., uitstorting van
zaad gedurende den nacht in den droom
(deserteur); Oneirocriet, m., uitlegger
van droomen; Oneirocritie, yr., uitlegging van droomen ; Oneiroloog = Oneirocriet; Oneiromantie, yr., waarzeggerij
uit droomen; Oneiromantis, m., uitlegger
van droomen ; Oneiropool, m., uitlegger
van droomen tegen betaling ; Oneiros, m.,
droom, droomgod bij de Grieken ; Oneiroscopie, yr., beschouwing over droomen.
Onera, mrv. (Lat.). Lasten, p!ichten,
verbintenissen ; Onerabel, belastbaar ;
Onera personalia, mrv., persoonlijke
lasten, hoofdgeld ; — publica, openbare
lasten, belastingen; — realia, grondlasten,
grondbelasting ; Oneratie, vr., bezwaring,
belasting ; Onereeren, beladen, belasten;
Onereus, lastig, bezwarend ; Onerositeit,
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yr., lastigheid, bezwaarlijkheid; Oneroso
titulo, (Lat.), (Fr.) a titre onereux, onder
bezwarenden titel, tegen betaling.
Onesima, yr., Onesimus, m. (Gr.). Degene die voordeel aanbrengt.
Ongaro, m. (Ital.). Hongaarsche dukaat.
Onguent, m. (Fr. : spr. : onghan). Zalf ;
— de la mere, (Lat.) emplastrum matris,
moederzalf ; Dans les petites bones les bons
onguents, in de kleine doozen de goede
zalven, d. i: klein maar rein.
Ongul. Zilveren Bulgaarsche munt =
f o.o5.
Onirodynie, enz. = Oneirodynie, enz.
On iscus, m. (Gr.). Eig. ezeltje ; keldermot,
pissebed.
Onlik, m. Turksche munt = io para's.
Onobrychis, vr. (Gr.). Plantensoort uit
de familie der Leguminosen.
Onocentaur, m. (Gr.). Ezelpaardmensch;
Onocephalus, m., ezelskop ; Onocrotalus,
m., kropgans, pelikaan; Onolatrie; yr.,
ezeldienst waarvan in de oudheid de
Joden en vervolgens de Christenen beschuldigd werden.
Onoma, o. (Gr.). Naam ; Onomacletor,
m„ degeen die de namen der menschen
kent en noemt ; Onomantle, yr. (Zie
Onomatomantie); Onomasticon, o., lijst
van eigennamen, verklaring van namen,
verjaringsgedicht; Onomatolatrie, yr.,
aanbidding of overdreven vereering van
een naam, d. i. van een beroemd man;
Onomatologle, yr., kennis van namen,
leer van de vorming van namen ; Onomatologisch, deze vorming betreffend ;
Onomatomantie, yr., waarzeggerij uit
namen ; Onomatomorphose, vr., verandering van een naam, vertaling van
een familienaam in het Latijn of
Grieksch; Onomatopoeia, yr. (Gr.), Onomatopee, yr. (Fr.), woordvorming door
klanknabootsing, klanknabootsend woord,
b. v. koekoek; Onomatopoeetisch, klanknabootsend; Onomatopoeetica, mrv.,
klanknabootsende woorden; Onomatotheet, m., uitvinder van nieuwe namen
en woorden.
Ononied, o. Stof die de speekselafscheiding bevordert en uit den wortel van
Ononis spinosa getrokken wordt.
Ononychiet, m. (Gr.). Iemand die ezelsvoeten heeft, scheldnaam dien de heidenen aan Christus gaven, omdat 114 op een
ezel zijn intocht in Jeruzalem gedaan had.
Onopordon, o. (Gr.). Plantensoort uit
de familie der Composita.
Onore, m. (Ital.). Eer; Onorevole, eerwaardig, zeer geacht.
Onos, m. (Gr.). Ezel ; Onoscellet, m., degene die ezelsdijen heeft; Onosciomachie,
yr., twist der Abderieten (z. a.) over de
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schaduw van een ezel, d. i. over de vraag
of men, wanneer men een ezel verhuurt,
ook de schaduw van dien ezel verhuurt.
On parle francals, (Fr.). Hier wordt
Fransch gesproken; Et I'on revient toujours a ses premiers amours (Fr.), men
keert altijd tot zijn eerste liefde terug.
Ontogenesis, yr. en Ontogenie, yr.
(Gr.). Reeks van gedaanteverwisselingen
die een levend wezen ondergaat van de
bevruchting van het ei of tot aan den
volwassen toestand; het ontstaan van
alle schepselen ; Ontoglossa, yr., grondtaal; Ontogonie, yr. Ontogenie ; Ontographie, vr., beschrijving van al het
geschapene; Ontolalie, vr. = Ontoglossa;
Ontologie, yr., leer der wezens, leer van
het bestaan, gedeelte der metaphysica
(z. a.) dat de eigenschappen aangeeft
zonder welke een wezen niet zou kunnen
bestaan; Ontologisch, wat de ontologie
betreft; Ontologisch bewijs, o., bewijs
waardoor het bestaan van God uit het
begrip God afgeleid wordt ; Ontosophie,
vr. = Ontologie; Ontostatica, vr., wetenschap van het evenwicht der dingen ;
Ontotheologie, vr., godsdienstleer die ,op
de ontologie berust in tegenoverstelling
met de openbaring.
Onuris, m. God van This in OpperEgypte die later tot zonnegod verheven
werd.
Onus, o. (Lat.). Last, bezwaar, verplichting; — fabricae, verplichting om gebouwen te onderhouden of te verbeteren ;
— personale, personeele belasting; — probandit bewijslast ; — reale, belasting op
onroerende goederen, grondbelasting ;
tutelae, last der voogdijschap.
Onychexallaxis, vr. (Gr.). Ziekelijke
ontaarding der nagels ; Onychia, yr.,
nagelzweer; Onychisme, o., het afknippen
der nagels; Onychisterion, o., nagelschaar ;
Onychocritie, yr., aanwijzing over iemands
karakter uit den vorm zijner nagels;
Onychocryptosis, yr., het in het vleesch
groeien der nagels; Onychogryphosis, vr.,
ziekelijke ombuiging der nagels; Onychomantle, yr., waarzeggerij uit nagels;
Onychophthorie, yr., bederf der nagels;
Onychophyma, o., nagelgezwel; Onychoptosis, yr., het uitvallen der nagels;
Onychosarcoma, o., vleeschuitwas aan
een nagel; Onychosarcosis, yr., het ontstaan van een vleeschuitwas aan een nagel.
Onyx, m. (Gr.). Eig. nagel, wegens de
kleur van dezen steen welke op die van
een nagel gelijkt; fijne agaat met evenwijdige concentrische strepen waarvan
zeer schoone cameeen gemaakt worden
(Zie Chalcedony.
Onza, yr. Spaansch gewicht; voormalige
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rekenmunt op Sicilie, Malta en in Napels ;
— de oro, voormalige Spaansche gouden
munt.
Onze, (Fr.). Elf.
Oogala of Oogla, o. (Gr.). Eiermelk.
Oogonium, o. (Gr.). Cel waarin de
vrouwelijke bestanddeelen van verscheidene planten zich ontwikkelen.
Ooliet, m. (Gr.). Erwte- of roggesteen.
Oologie, yr. (Gr.). Verhandeling over
vogeleieren en nesten ; Oomantie, yr.,
waarzeggerij uit eieren; Oonine, yr.,
eiwitstof; Oophoritis, vr., ontsteking van
den eierstok ; Ooscopie, vr. = Oomantie.
Oospoor. Naam van het ei der zeewieren
en paddenstoelen.
0. P. Verkorting van Optimo principf,
(Lat.). Aan den beste der vorsten (gewijd).
Op = Opus, o. (Lat.). Werk, boek,
geschrift.
Opaal, m., Opalus, m. (Lat.). Edelgesteente met veranderlijken weerschijn dat
doorschijnend is ; bijgeloovige menschen
schrijven aan dezen steen een nadeeligen
invloed toe ; Opalescent, dat de kleuren
van een opaal vertoont ; Opalescentie,
yr., het schitteren als een opaal ; Opaliseeren, schitteren als een opaal.
Opaciteit, yr. (Lat.). Schaduw, duisternis ; ondoorschijnen.dheid ; Opaque, (Fr.),
ondoorschijnend, wat het Licht niet doorlaat.
Opalon, o. (Gr.). Rook- of luchtgat in
een dak.
Ope et consilio, (Lat.). Met raad en daad.
Oper. (D.). yr. Zie Opera. (Ital.).
Opera. Meerv. van Opus (z. a.).
Opera, yr. (Lat.). Moeite, werk, dienstbetooning.
Opera, vr. (Ital.). Dramatisch op muziek
gezet gedicht dat uit recitatieven en zangstukken bestaat met begeleiding van een
orchest en waarin soms dansen voorkomen ; — buffa (spr. : boe fa), (Fr.) opera
bouffe, grappige opera ; Opera comique,
yr. (Fr.), (D.) komische Oper, half ernstige, half comische opera waarin de
zang met het gesproken woord afwisselt;
Opera seria, ( Ital.), (Fr.) grand opera,
ernstige opera in ijf
v bedriiven waarin
alleen gezongen wordt.
Operae, mrv. (Lat.). Heerendiensten ;
— determtnatae, bepaalde h. — gratuitae,
kostelooze vrijwillige h.; — illimitatae of
indeterminatae, onbepaalde h.; — jumentariae, spandiensten ; rusticae, landbouwdiensten.
Opera et studio, (Lat.). Door moeite
en vlijt.
Opera gratiae, mrv. (Lat.). Werken der
goddelijke genade ; Opera misericordiae,
mrv., werken van barmhartigheid; Operant, werkend ; Opera omnia, alle werken;
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— posthuma, nagelaten werken ; — quae
supersunt, nog voorhanden werken van
een schrijver ; — rariora, zeldzame werken;
Operarius, m., arbeider, daglooner, (Fr.)
ouvrier, (Eng.) workman, (D.) Arbeiter,
(Ital.) operaio, (Sp.) obrero, trabajador;
Opera selecta, mrv., uitgekozen werken ;
— supererogationis, mrv. (Lat.), goede
werken der heiligen die aan anderen ten
goede komen.
Operateur, m. (Fr.). Heelkundige die
een operatie verricht; oogarts, breuksnijder ; Operatic, vr., (Lat.) werking, verrichting, kunstbewerking in of op het menschelijk lichaam om daarin veranderingen
teweeg te brengen of voor de gezondheid
riadeelige stoffen er uit te verwijderen,
handelsonderneming, (Fr.) operation,
(Eng.) undertaking, enterprise, (D.) Unternehmung, (Ital.) impresa, (Sp.) empresa;
Operatic-basis, yr. (Lat.-Gr.), hoofdsteunpunt voor het voeren van een oorlog,
reeks van vestingen waaruit krijgsvoorraad en manschappen betrokken worden
om geleden verliezen te herstellen;
Operatie-linie, yr., richting die aan de
krijgsbewegingen gegeven wordt ; Operatie-object, o., doel der krijgsbewegingen;
Operatic-plan, o., werkplan; Operatief,
werkend, werkzaam; Operatieve heelkunde, yr. = Chirurgie; Operatisme,
werkheiligheid, godsdienstleer die aan de
goede werken kracht toeschrijft; Operatum, o., iets dat voltooid is.
Opercularia, mrv. Dekseldiertjes, diertjes die op verschillende insecten leven ;
Operculeeren, van een deksel voorzien;
Operculieten, mrv., versteende slakkenhuisjes; Operculum, o. (Lat.) deksel.
Opereeren, (Lat.). Arbeiden, bewerken;
een heelkundige operatie doen; krijgsbewegingen uitvoeren.
Operette, yr. (Ital. en Fr.). Kleine
vermakelijke opera. Zie Offenbach.
Operas nova nuntiatio, yr. (Lat.). Zie
N. 0. N.
Operist, m. (D.). Operazanger ; Operistin, vr., operazangeres.
Operment, o. Zie Auripigment.
Opernhaus, o. (D.). Operagebouw.
Operose, (Lat.). Met groote moeite ;
Operositeit, yr., onnoodige bedrijvigheid,
overtollige drukte.
Ophiaan,m. Slangenvereerder; Ophiaca,
mrv. (Gr.) boek over slangen ; Ophiasis,
yr., het kaal worden van enkele plekken
op het hoofd ; Ophicleide, m. (Fr.), blaasinstrument met kleppen dat in de plaats
van de serpent gekomen is ; Ophidion,
o., slangetje, (verkleinwoord van Ophis
z. a.); Ophidien, (Fr.) wat de slangen
betreft; Ophidioliet, m. = Ophiollet ;

Ophthalmagra.
Ophiocephalisch, met een kop als van
een slang; Ophiocephalus, m., slangekop ;
Ophiodont , versteende slangetand ;
Ophioglossa, slangetong, plant die veelvuldig voorkomt in vochtige weiden en
moerassen; Ophiographie, yr., beschrijving der slangen; Ophiolden, mrv., visschen die op slangen gelijken ; Ophiolatrie, yr., slangenvereering, aanbidding
van slangen ; Ophioliet, m., slangensteen,
versteende slang; Ophiologie, yr., slangenkunde ; Ophiomantie, yr., waarzeggerij
uit slangen; Ophiophaag, m., slangeneter;
Ophiophagie, yr., het eten van slangen;
Ophiorrhiza, yr., slangenwortel ; Ophiosaurus, m., slanghagedis, blindslang ;
Ophiosperma, o., slangenzaad ; Ophiostoma, o., slangenbek (ingewandsworm) ;
Ophioxylon, o., slangenhout (boom op
Ceylon).
Ophir, o. (Hebr.). Fabelachtig land dat
wellicht in Arabic of in Afrika gezocht
moet worden en waaruit koning Salomo
goud liet halen, het goudland der oudheid; vulkaan op Sumatra (GounongLedang).
Ophisperma, o. (Gr.). Slangenzaad;
Ophiet, m., slangensteen, lid eener gnostische secte in de tweede eeuw die de
slang tot het zinnebeeld van den Messias
maakte en tot. het middelpunt van den
godsdienst, aanbidder van slangen, slangentemmer ; Ophitisme, o. = Ophiolatrie ; Ophis, m., slang; Ophiuchos, m.,
slangendrager (sterrenbeeld) ; Ophiuride,
yr., slangestaartlijn ; Ophiurieten, mrv.,
versteende slangestaarten ; Ophiurus, m.,
slangestaart (visch).
Ophrys, yr. (Gr.). Wenkbrauw.
Ophthalmagra, yr. (Gr.). Oogjicht ;
Ophthalmalgie, yr., pijn in de oogen ;
Ophthalmia angularis, ontsteking van de
ooghoeken; — apostematosa, het etteren der
oogen ; — arthritica, jichtachtige pijn in de
oogen; — bellica contagiosa, besmettelijke
oogziekte in den oorlog ; — cancrosa,
oogkanker; — catarrhalis , catarrhale
oogontsteking ; — exanthematica, oogpijn
die met uitslag gepaard gaat; —febricosa,
koortsachtige oogpijn; — fungosa, oogzwam ; — gangraenosa, koudvuur in de
oogen ; — gastrica, oogpijn die door
prikkeling in het onderlijf ontstaat; —
glandularis, ontsteking der oogklieren; —
gonorrhoica, oogendruiper ; — intern, inwendige oogontsteking ; — ischuriosa,
oogpijn die door de belemmering van de
urineloozing ontstaat ; — membranalis,
ontsteking der vliezen van den oogappel ;
— ,nercurialis, oogontsteking die door
overmatig gebruik van kwik ontstaat; —
militaris = -- bellica contagiosa; -- muci-
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fluapuerperarum, slijmvloeiing uit de oogen
bij kraamvrouwen; — neonatorum, oogpijn
bij pasgeboren kinderen; — orbitalis, ontsteking der oogholte; — palpebralis, ontsteking der oogleden; — phlyctaenodes, waterblaasje aan het oog ; — phthisica, oogpijn die door longtering ontstaat; pruriginosa palpebrarum, blaasje aan de oogleden; — purulenta, ettervloeiing uit de
oogen; —pustulosa, bloed- en etterpuistje
op het oog; – rheumatica, rhumatische
oogpijn; — sanguinea, oogpijn die door
bloedaandrang ontstaat ; scorbutica ,
scheurbuikachtige oogpijn ; — scrofulosa,
senilis, oogpijn
klierachtige oogpijn;
spasmodica, krampbij oude lieden;
achtige oogzenuwpijn ; tenebricosa, oogontsteking met verduistering van het
gezicht; Ophthalmiater, m., oogarts ;
Ophthalmiatrie, yr., oogheelkunde ; Ophthalmiatrisch, oogheelkundig ; Ophthalmiatrotechniek, yr., kunstmatige behandeling van zieke oogen ; Ophthalmia
tuberculosa, oogpijn met knobbeltjes aan
de randen der oogleden ; — ulcerosa,
oogzweertje; — varicosa, oogappelwratje ;
— venerea, venerische oogpijn ; Ophthalmica, mrv., geneesmiddelen voor de oogen;
Ophthalmicum, o., geneesmiddel voor
de oogen ; Ophthalmie, yr., oogziekte;
Ophthalmitisch, oogheelkundig ; Ophthalmiten , mrv. , steenen die op
oogen gelijken, b.v. agaat, chalcedon ;
Ophthalmitis, yr., oogontsteking; Ophthalmobiotiek, yr., verzorging der oogen; Ophthalmoblennorrhoea arthritica,
jichtachtige slijmvloeiing uit de oogen ;
- contagiosa, besmettelijke slijmvloeiing
uit de oogen ; — syphilifica en — venerea,
venerische slijmvloeiing uit de oogen ;
Ophthalmocarcinoma , o. , oogkanker ;
Ophthalmocele, yr., uitzakking van het
oog; Ophthalmodulie, yr., oogendienst ;
Ophthalmodynie, yr., oogpijn ; Ophthalmographie, yr., beschrijving der oogen ;
Ophthalmolithus, m., verharding van
den oogappel ; Ophthalmologle, yr., verhandeling over het oog ; Ophthalmologisch, oogkundig; Ophthalmolymasis, yr.,
vernietiging van den oogappel; Ophthalmomacrosis, yr., vergrooting van den
oogappel; Ophthalmomelanie, yr., zwart
pigment van den oogappel ; Ophthalmometer, m., oogmeter, werktuig om de
uitzetting der oogkamers to meten ;
Ophthalmomyitis, vr., ontsteking der
oogspieren; Ophthalmoncus, m., ooggezwel ; Ophthalmonosologie, yr., leer der
oogziekten; Ophthalmophantoom o. ,
toestel die tot oefening in oogheelkundige
operaties dient; Ophthalmophtharsis, yr.,
oogenbederf ; Ophthalmophyma, 0., ge-
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zwel aan den oogappel; Ophthalmoplegie, yr., verlammmg der oogspieren ;
Ophthalmoponie,vr., ooglijden ; Ophthalmoptosis, yr., uitzakking van den oogappel;Ophthalmopyorrhoee,ettervloeiing
uit de oogen; Ophthalmorrhagie, yr.,
bloedvloeiing uit de oogen; Ophthalmorrhexis, yr., scheuring van het oog ;
Ophthalmorrhoea externa, uitstorting
uit het oog; — gangrcrnosa, koudvuur
in het oog ; interna, uitstorting in het
oog ; Ophthalmoscopie, yr., onderzoek
der oogen , waarzeggerij uit oogen ;
Ophthalmospasmus, m., kramp in de
oogen; Ophthalmosteresis, yr., verlies
en gemis van een of beide oogen;
Ophthalmotherapie, yr., oogheelkunde ;
Ophthalmotomie, yr., ontleding van het
oog ; Ophthalmoxysis, yr., het zetten van
koppen op het oog; Ophthalmoxysteer,
m., Ophthalmoxysterion, o., kopwerktuig voor oogen ; Ophthalmydrorrhoee,
yr., vloeiing van water uit het oog;
Ophthalmymenitis, yr., uitwendige ontsteking van den oogappel, ontsteking
der oogvliezen.
Opiaat, o. Slaapmiddel; elke artsenij
die opium bevat.
Opianum, o. Opium; Opianine, yr.,
C66 H„N, opiumalcaloide ; Opiaanzuur, C20H, Ow
Opiem, (Lat.). Heerlijk, prachtig, rijkelijk ; Opima spolia, mrv., wapenrusting
die een Romeinsch veldheer aan een door
hem zelven gedooden vijandelijken aanvoerder ontnomen had.
Opiferisch, (Lat.). Hulp verleenend;
Opifex, m., vervaardiger, handwerksman,
kunstenaar; Opificium, o., handenarbeid.
Opinant, m. (Lat.). Degene die zijn
meening zegt; Opinatie, yr., vermoeden,
verbeelding.
Opiniatre, (Fr.). Halsstarrig, hardnekyr., hardnekkigheid.
kig;
Opineeren, (Lat.). Meenen, vermoeden;
Opiner du bonnet, (Fr.), met de muts
zijn meening zeggen, d. jabroer zijn,
zooals vroeger sommige rechters die hun
barret oplichtten als teeken dat zij van
dezelfde meening waren als de meerderheid ; Opinie, yr., meening, gevoelen,
zienswijze; Opinionist, m., degene die
op vermoedens afgaat, die bij zijn meening volhardt; Opinion publique, yr.
(Fr.) openbare meening.
Opiologie, yr. (Gr.). Verhandeling over
opium en over zijn gebruik en werking;
Opion, o., opium (z. a.). Opiophaag, m.,
opiumeter.
Opisme, m. (Gr.). Het aftappen en
dik doen worden van plantensappen.
Opisometer, m. Werktuig om de lengte
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van rivieren, wegen, enz. op kaarten te
bepalen.
Opisthenar, o. (Gr.). Rug of bovenzijde
der hand ; Opisthodomos, m., achterste
deel van een tempel of kerk ; Opisthocephalon, o., achterhoofd; Opisthocranion, o., achterhoofdbeen; Opisthocyphosis, yr. (Zie Cyphosis); Opisthographie, Yr., het schrijven op den achterkant
van een blad ; Opisthographisch, op den
achterkant beschreven ; Opisthographos,
blad dat op den achterkant beschreven is ;
Opistholobion, o., oorpleister ; Opisthotenar, o., verbinding van de langste
rugspier en de sacrolumbaalspier; Opisthotonus, m., kramp in den rug met
achterwaartsche kromming.
Opitulatie, yr. (Lat.). Het verleenen
van hulp ; Opitulator, m., degene die te
hulp komt (bijnaam van Jupiter.)
Opium, o. (Gr.). Papaversap dat in het
Oosten Masial genoemd en als slaapmiddel of tot bet stillen van pijn gebruikt
wordt.
Oplismenus. Plantensoort uit de familie
der Graminetrn.
Oplochrisma, enz. --_-= Hopi° chrisma, enz.
0. P. N. = Ora pro nobis, (Lat.). Bid
voor ons.
Opobalsamum, o. (Gr.). Het sap van den
balsemheester.
Opocele. Zie Opodeocele.
Opodeldok,m.Engelsch geneesmiddel dat
uit een zalf bestaat, welke uit zeep, kamfer
en rosmarijngeest samengesteld is ; jichtzalf = Linimentum saponato-camphoratum.
Opodeocele, yr. (Gr.). Breuk aan het
eironde gat waardoor de ingewanden door
de opening van het bekken been steken.
Opoltsjenie. Russische nationale militie.
Opopanax en Opoponax, m. (Gr.).
Plantensoort uit de familie der Umbelliferen die in de artsenijmengkunde gebruikt
wordt om balsem te maken ; reukwerk
dat uit de bars dezer plant vervaardigd
wordt.
Opora, yr. (Gr.). Herfst.
Oporotheek, yr. (Gr.). Bewaarplaats
voor vruchten.
Oportet, (Lat.). Men moet ; Oportet, o.,
het moeten, de dwang ; Oportet est male
herba, het moeten is een boosaardige
plant.
Opossum, o. Zie Didelphys en Mar•
sup ium.
Opp en Oppos. = Oppositum, (Lat.).
Tegenovergestelde.
Oppert, (1825-1905). Fransch assyrioloog, schrijver van werken over het
spijkerschrift.
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Oppidaan, (Lat.). Stedeling; dagscholier;
Oppidum, o., stad.
Oppignoratie, yr. (Lat.). Verpanding ;
Oppignoreeren, verpanden.
Oppilatio, yr. (Lat.). Verstopping ;
Oppilatio telae cellulosae, verharding
van het cellenweefsel.
Oppletie, yr. (Lat.). Overlading der
maag.
Opponeeren, (Lat.). Tegenstellen; tegen werpen; tegenspreken ; Opponens, m.,
degene die bij de openbare verdediging
eener universitaire dissertatie tegenbedenkingen te berde brengt ; Opponens
pollicis (musculus), spier die den duim
naar binnen trekt ; Opponent, m., tegenstrever, tegenspreker.
Opportunisme, o. (Fr.). Staatkundig
stelsel dergenen die gelooven, dat in moeilijke omstandigheden de beginselen niet
streng toegepast moeten worden en dat
er tijd moet gewonnen worden, om met
des te meer zekerheid het doel te bereiken door gebruik te maken van gunstige omstandigheden; handelwijze die
alles van de omstandigheden laat afhangen ;
Opportunist, m., voorstander van het
opportunisme; Opportuniteit, yr., gepastheld, gunstige gelegenheid; Opportunus,
(Lat.) gepast, gunstig.
Oppose, (Fr.). Zie Oppositum.
Opp osita, mrv.(Lat.).Tegenovergestelde
dingen en begrippen; Oppositie, yr.,
tegenstelling, verzet, poging om de door
de regeering voorgestelde wetsontwerpen
te verwerpen, partij die een richting volgt
welke tegen die der regeering gekant is,
of stand van i8o° tusschen twee hemel•
lichamen (tegenovergestelde van Conjunctie) ; Oppositum, o., tegenovergestelde, tegendeel ; Oppositus, tegenoverstaand (van bladeren die paarsgewijze op
dezelfde hoogte aan den stengel zitten).
Op. posth. = Opus posthumum, (Lat.).
Nagelaten werk dat na den dood van den
schrijver uitgegeven is ; Opera posthuma,
mrv., nagelaten werken.
Oppressie, yr. (Lat.). Onderdrukking,
benauwdheid, drukking ; Oppressief,
onderdrukkend, benauwend ; Oppressio
pectoris, benauwdheid op de borst, borstbeklemming ; — respirationis, benauwde
ademhaling ; — virium, onderdrukking der
krachten ; Opprimeeren, onderdrukken.
Opprobratie, yr. (Lat.). Beschimping,
berisping, verwijt ; Opprobre, m. (Fr.),
smaad, schandvlek; Opprobreeren, sma•
den, berispen, verwijten; Opprobrious,
smadelijk ; Opprobrium, o. (Lat.), smaad,
schande, verwijt.
Oppugnatie, yr. (Lat.). Belegering, bestorming, aanval ; Oppugnator, m., aan-
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valler; Oppugnatorisch, aanvallend; Oppugneeren, belegeren, aanvallen, bestormen.
Ops, yr. Zuster en vrouw van Saturnus,
godin van den overvloed bij de Romeinen,
beschermster van de herders en van den
landbouw.
Opsianthisch. (Gr.). Laatbloeiend; Opsigamie, yr., huwelijk op lateren leeftijd;
Opsigonisch, laat geboren, gebeurd of
gegroeid ; Opsimathie, yr., het leeren op
gevorderden leeftijd, late leerlust.
Opsiometer, m. (Gr.). Werktuig tot het
meten van de uitgestrektheid der grenzen
van het gezichtsvermogen.
Opsis, vr. (Gr.). Aanschouwing, het zien.
Opsodaedalus, m. (Gr.). Kak ; Opsomanie, yr., het verzot zijn op lekker eten ;
Opson, o., alles wat bij brood gegeten
wordt b.v. groenten en vleesch, in 't algemeen iedere lekker toebereide spijs ;
Opsonium, o., kost, proviand = Opson ,
Opsonator, m., inkooper van vleesch,
groente, enz. ; Opsophaag, m., toespijseter, lekkerbek ; Opsophagie, vr., liefhebberij voor toespijs, het smullen.
Optabel, (Lat.). Wenschenswaard, begeerlijk.
Optant, m. (Lat.). Kiezer.
Optasie, yr. (Gr.). Verschijning van een
god in de gedaante van een mensch.
Optata, yr. (Lat.). De gewenschte ;
Optatie, vr., rhetorische figuur die bestaat
in het uitdrukken van een wensch in den
vorm van een uitroep ; Optatief, wenschend ; Optatief en Optativus, m.,
wenschende wijze der werkwoorden in
het Sanskriet en het Grieksch ; Optato,
naar wensch ; Optatus, m., de gewenschte ;
Opteeren, kiezen tusschen dingen die
men niet tegelijk kan doen of hebben,
verklaren tot welke van twee nationaliteiten, waartusschen de keuze gelaten
wordt, men wil behooren, b.v. in 1871
konden de Elzassers kiezen tusschen de
Franscbe of Duitsche nationaliteit; Optie,
vr., (Fr.) option, (Eng.) option, (D.) Wahl,
(Ital.) oftzione, (Sp.) opcion, keuze tusschen
twee dingen, bevoegdheid om een keuze
te doen.
Opticus, m. (Gr.), (Fr.) Opticien, m.
Gezichtkundige ; maker en verkooper van
optische instrumenten (brillen, tooneelkijkers, verrekijkers, enz.) ; Opticiteit, vr.,
hoedanigheid van hetgeen gunstig is voor
de oogen ; Optiek, yr., leer van het zien.
Optilogion, o. (Gr.). Werktuig dat dient
om zich voor doofstommen verstaanbaar
te maken.
Optima fide, (Lat.). In het voile vertrouwen ; — forma, in den allerbesten
vorm ; Optimaten, mrv., rijke voorname

Opus.
Romeinen; Optimatle (Zie Aristocratie);
Optime, zeer goed, opperbest; Optimisme, o., leer van Leibniz, volgens
welke in de wereld alles goed is wanneer
men het heelal beschouwt ; deze leer, die
in tegenspraak met de werkelijkheid
schijnt te zijn, steunt op de wijsheid en
goedheid van God, die slechts het goede
wil en dit dikwijls uit het kwade doet
voortkomen; de zinspreuk van het optimisme is : tout est pour le mieux dans le
meilleur des mOndes possibles (alles is zoo
goed als het maar zijn kan in de beste
der mogelijke werelden); Voltaire heeft
het optimisme bespottelijk gemaakt in
Candide (z. a.) ; neiging om alles van den
besten kant te bekijken, om de toekomst
rooskleurig in te zien ; Optimist, m.,
voorstander van het optimisme ; Optimistisch, het optimisme betreffend, alles
van den besten kant bekijkend ; Optimiteit, yr., voortreffelijkheid ; Optimus,
m., de beste ; Optimus Maximus, de
beste en grootste (bijnaam van den
Capitolijnschen Jupiter). Zie Capitolium.
Optio, yr. (Lat.), Option, yr. (Fr.). Zie
Optie ; Optionis jus, o., kiesrecht.
Optisch, (Gr.). Gezichtkundig, wat het
gezicht betreft; Optisch bedrog, o., gezichtsbedrog ; Optische hock, m., hoek
waaronder men ziet, gezichtshoek.
Optometer, m. (Gr.). Werktuig om de
scherpte van het gezichtsvermogen te
bepalen = Opsiometer.
Optotypen, mrv. (Gr.). Letters van
verschillende grootte om de gezichtsscherpte te onderzoeken.
Opulent, (Lat.). Zeer rijk of vermogend ;
machtig ; invloedrijk ; Opulentie, yr., rijkdom, weelde, pracht. •
Opuntia. Plantensoort uit de familie
der Cactaceen.
Opus, o. (Lat.). Werk, boek, geschrift ;
muziekstuk; — Alexandrinum, kunstige
mozaiek in de oudheid ; — anonymum,
werk welks schrijver of maker niet genoemd wordt ; — antiquum (Zie — incertum) ; — asarotum, ongeveegd werk,
de door Sosus gemaakte vloer in de
eetzaal van het paleis van den koning
van Pergamum, in mozaiek waren de
van de tafel gevallen brokken van den
maaltijd alsmede het vuil dat zich gewoonlijk in een niet schoongemaakt vertrek ophoopt, voorgesteld, en daarom
werd deze zaal ongeveegd genoemd ;
Opuscula, mrv., werkjes ; Opusculum,
o., werkje; Opus Herculeum, reuzenarbeid ; — incertum, het steenverband
der ouden dat uit onregelmatige ruwe
brokken steen bestaat ; — mallei, hamerwerk ; — museum of musivum ___ Mo-
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zaTek ; — operatum, gedachteloos en
doelloos werk ; — posthumum, nagelaten
werk dat na den dood van den schrijver
uitgegeven wordt; — reticulatum, netwerk
in de bouwkunst; — rusticum, boerenwerk ; — spicatum, plaveisel in den vorm
van korenaren ; — supererogationis, overvloedig goed werk (Zie Supererogatie);
— tectorium, bekleedingswerk, uiterst
fijne muurbedekking met marmeren platen; — tesselatum, mozalekvloer die uit
kleine steenen kubussen bestaat.
Or. Verkorting van Oregon, staat in
Noord-Amerika.
Or, m. (Fr.), (Lat.) , aurum, (Eng.) gold,
(D.) Gold, (Ital.) oro, (Sp.) oro. Goud ;
Or en barre, (Eng.) bar gold, (D.) Gold
in Barren, (Ital.) oro in verga, (Sp.) oro
en barra, goud in staven ; Lingot d'or,
(Fr.), (Eng.). gold ingot, (D.) Goldbarre,
(Ital.) verga d'oro, (Sp.) barra de oro,
staaf goud.
Or, (Eng.). Of.
Or, m. Perzische rekenmunt = f3.6o ;
Zweedsche zilveren rekenmunt = f 0.015;
Zweedsche koperen rekenmunt = f o,005.
Ora, yr. (Ital.). Zuidenwind op het
Gardameer die van middernacht tot 12
uur 's middags waait.
Oraculum, o. (Lat.). Zie Orakel.
Ora et labora, (Lat.). Bid en werk.
Orageux, (Fr.). Onstuimig, stormachtig.
°raison dominicale, yr. (Fr.; spr. :
ooreezon). Gebed des Heeren, Onze Vader;
— funebre, lijkrede; de schoonste lijkredenen zijn die van Bossuet.
Orakel, o. (Lat.). Godspraak; uitspraak
van gezaghebbende of zeer geleerde
mannen; het voornaamste orakel der
oudheid was dat van Delphi (Zie Pythia),
verder waren er orakels te Dodona, Delos,
Epidaurus (z. a.), enz.
Oral, (Fr.). Mondeling ; Epreuves orales,
mrv., mondeling examen; Orale, o., pauselijke hoofddoek ; Oralis submkisio,
mondelinge bijvoeging bij een vonnis.
Orange, vr. (Fr.). A rrondissementshoofdplaats in het dep. Vaucluse, men
vindt er de overblijfselen van een Romeinschen schouwburg en amphitheater
(z. a.) en een ter eere van Augustus
opgerichten triomfboog; tot 1673 behoorde
het aan het huis van Oranje ; oranje- of
chinaasappel ; Orange, oranjekleurig ;
Orangeade, yr. (spr. : oranzjaad), drank
die uit wijn, water, chinaasappelen en
sulker vervaardigd wordt ; Orangeat, m.,
ingemaakte chinaasappelschillen ; Oranger,
m. (spr.: oranzjee) oranjeboom; Orangemen,
mrv. (Eng. ; spr. : orendzj.), Protestantsche
partij in Ierland zoo genoemd naar
Willem III, koning van Engeland en stad-

Orbillus.
houder der Vereenigde Nederlanden ;
Orangerle, yr. (Fr.), plaats waar oranjeboomen gedurende den winter opgeborgen
worden ; Orangiste, m., (spr.: oranzjiest)
aanhanger van het huis van Oranje.
Orang-Oetan(g), m. Boschmensch,
groote anthropomorphische aap op Sumatra en Borneo.
Oranizen, mrv. Lange smalle Turksche
vaartuigen op den Beneden- D onau.
Oranje-Nassau. Stamhuis dat over Nederland regeert ; Orde van 0. N., yr.,
ridderorde die den 4 April 1892 ingesteld
is ; Orangeman, m., aanhanger van het
huis van Oranje.
Orantes, (Lat.), mrv. Biddenden ; Ora
pro nobis, bid voor ons.
Orarium, o. (Lat.). Zweetdoek (deel
van het priestergewaad in de Catholieke
en Grieksche kerk).
Oratio, vr. (Lat.). Rede, redevoering;
— directa, met de eigen woorden teruggegeven rede van een ander persoon, in
tegenoverstelling met — obliqua, indirecte
rede ; — dominica (Zie Oraison dominicale); — pro domo, eig. rede voor zijn
eigen huis, d. i. het spreken in zijn eigen
voordeel ; Orationale, oud Catholiek kerkboek ; Oratiuncula, yr., korte of kleine
redevoering ; Orator, m. (Lat.), (Fr.)
Orateur, m., redenaar ; Oratoriaan, m., lid
der congregatie van het Oratorium ; Oratorie, yr., redekunst ; Oratorisch, wat
een redenaar betreft ; Oratorium, o.,
bidvertrek, muziekstuk met begeleiding van
een orkest dat een verhaal uit den Bijbel
tot grondslag heeft; Oongregation de
1'Oratoire, yr. (Fr.), in 1564 te Rome door
den heiligen Philippus van Neri gestichte
congregatie die in 1611 naar Frankrijk is
overgebracht ; Temple de 1'Oratolre, m.,
Protestantsche (Calvinistische) kerk te
Parijs in de straat Saint-Honore bij het
Louvre, in wier nabijheid het standbeeld
van admiraal Coligny (z. a.) staat ; Oratorist = Oratorlaan.
Orbar. Zie Urbar.
Orbatie, yr. (Lat.). Berooving; armoede.
Or battu, m. (Fr.). Bladgoud.
Orbede. Zie Urbede.
Orbiculair, (Lat.). Cirkel- of ringvormig ; — schrift, o., het schrijven in een
cirkel zoodat men noch het begin noch
het einde vinden kan, b. v. op munten;
de ouden schreven de namen der goden
in een cirkel om geen hunner te beleedigen;
Orbiculare os, o., klein rond been, een
der beenderen van het inwendig oor ;
Orbicularis musculus ani, m., sluitspier
van den anus (achterste); Orbiculiet, m.,
versteende kringmossel.
Orbilius, m. Knorrige schoolmeester
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die gaarne straft en slaat, schooltiran,
naam van een Romeinschen taalleeraar
ten tijde van Horatius; Orbilisch, schooltiranachtig.
Orbis, m. (Lat.). Kring ; schijf ; Orbis
pictus, m., geschilderde wereld, titel
van geschriften met prenten waarop de
wereld aanschouwelijk wordt voorgesteld ;
Comenius (1592-1671) vervaardigde het
eerst zulk een werk ; Orbis terrarum,
aardbol.
Orbita, yr. (Lat.). Eig. de gleuf ; loopbaan eener planeet en komeet ; oogholte,
oogkas.
Orbitaalfistel, yr. Fistel van den
tranenzak.
Orbiteit, yr. (Lat.). Kinderloosheid.
Orbitoliet, Orbuliet. Zie Orbiculiet.
Orca, yr. (Lat.). Zwaardvisch.
Orcanette of Orcanëte, yr. (Fr.).
Plantensoort uit de familie der Borragineen,
roode ossetong, welker wortel als kleurstof gebruikt wordt.
Orcheitis, yr. (Gr.). Ontsteking van
den teelballenzak ; Orchemphraxis, yr.
verstopping der teelballen ; Orcheocele, yr.
(Zie Orchidocele); Orcheotomie, yr. (Zie
Castratie); Orcheotoom, m., mes voor
het wegsnijden der teelballen.
Orchesia, yr. (Gr.). Soort van springtorren.
Orchesiographie, yr. (Gr.). Beschrijving of uitteekening der dansen ; Orchestra, yr. (Gr.), (Fr.) orchestre, m. (D.) Orchester, , (Eng.) orchester, , orkest , in de
schouwburgen der Grieken een ruimte
tusschen het tooneel en de toeschouwers
die voor het koor bestemd was; plaats
tusschen het tooneel en het publiek waar
de muzikanten zitten; die muzikanten
zelven ; alle plaatsen in een schouwburg
die vlak bij de muzikanten zijn ; muzikanten die gezamenlijk een concert geven;
Fauteuils d'orchestre , mrv. (Fr.), zitplaatsen bij het orkest die in de Nederlandsche schouwburgen gewoonlijk stalles
genoemd worden ; Orchestiek, yr., danskunst ; Orchestratie , yr., arrangement
(z. a.) van een muziekstuk voor een orkest ; Orchestreeren , voor het orkest
arrangeeren; Orchestrion, v. (Gr.), groot
draaiorgel dat een geheel orkest nabootst.
Orchidalgie, yr. (Gr.). Pijn in de teelballen.
Orchideen, yr. mrv. (Gr.). Knolgewassen, planten met fraaie bloemen.
Orchidemphraxis, yr. (Gr.). Overvolheid en verstopping der teelballen ; Orchidocele, y r., breuk der teelb. ; Orchidodynie, yr. = Orchidalgie ; Orchidolithiasis , vr. , versteening der teelb. ;
Orchidoncus, m., gezwel aan de teelb. ;
BAALE, Handboek.

Ordinale
Orchidosteogenesis, yr., verbeening der
teelb.; Orchidosteresis, yr., verdwijning
der teelb.; Orchidotomie, yr. = Orcheotomie, Orchis, m., teelbal, knol; Orchiet,
m., knolvormige steen ; Orchitis, yr., ontsteking der teelb.
Orchotomie, yr. (Gr.). Het wegknippen
van de randen der oogleden ; Orchotoom,
m., schaar daarvoor.
Orcus, m. (Lat.). Onderwereld, schimmenrijk.
Ord. = Ordinaire en Ordinarius.
Ordalie, yr. (Angelsaksisch ordal, oordeel). Godsoordeel vooral door middel
van vuur of water ; in het eerste geval
bestond het in het in de hand nemen van
een stuk roodgloeiend ijzer of in het
blootsvoets en geblinddoekt loopen over
negen roodgloeiende ploegscharen; in het
tweede geval in het tot aan den elleboog
steken van den arm in kokend water of
in het in het water werpen van den
verdachte.
Orde, yr. (Lat.) ordo, (Fr.) ordre, (Eng.)
order, (D.) Ordnung, (Ital.) ordine, (Sp.)
orden. Toestand waarin alles geregeld
gaat.
Order, yr. (Fr.) ordre, (Eng.) order, (D.) Order, (Ital.) ordine, (Sp.) orden.
Op wissels geeft dit woord to kennen
dat de wissel geendosseerd kan worden ;
bestelling.
Order, (Eng.). Ridderorde; — of the
Garter (spr. : ghaatur), ridderorde van
den Kouseband. Zie Honni soit qui
mal y pense.
Ordinale, o. (mrv. Ordinalia), (Lat.).
Kerkboek der Anglicaansche geestelijkheid ; rangschikkend telwoord, ranggetal;
Ordinaire, (Fr.), gewoon, middelmatig,
gemeen ; Ordinaire, m. (Fr.), gewone
kost, post die op bepaalde dagen aankwam en vertrok, de bisschop die de
gewone jurisdictie heeft, groep soldaten
die samen eten ; Ordinand, m., priester
die de wijdingen zal ontvangen; Ordinant, m., bisschop die de priesterlijke
waardigheid verleent, wijbisschop ; Ordinariaat, o., bisschoppelijke waardigheid ;
ambt van gewoon hoogleeraar, van klasseonderwijzer ; commissie die in naam van
een bisschop de geestelijke jurisdictie
uitoefent; Ordinario (Ital.), op de gewone
wijze ; Ordinarium, o. (Lat.), het gewone,
gebruikelijke, vastgestelde begrooting van
inkomsten en uitgaven, gebeden gedurende de mis die niet met het feest van
den dag veranderen ; Ordinarium de tempore (Zie Psalterium); Ordinarius, m.,
gewoon hoogleeraar, klasseonderwijzer,
dienstdoend Catholiek geestelijke ; Ordinary, (Eng.), geestelijke, geestelijke rech50

Ordnance

786

ter, gewone kost ; in de wapenkunde een
gedeelte van het schild dat tusschen
rechte of andere lijnen bevat is; Ordinates, mrv. (Zie Abscis en CoOrdinaten);
Ordinatie, yr., regeling, priesterwijding,
inzegening van een predikant ; Ordineeren, tot priester wijden.
Ordnance, (Eng.; spr.: ordnens). Artillerie; artillerie- en genie-inspectie.
Ordo, m. (Lat.). Orde, afdeeling ; stand,
rang; — ecclesiasticus, kalender ten behoeve van geestelijken die elk jaar in
elk diocees uitgegeven wordt en waarin
de wijze waarop de dagelijksche godsdienstoefeningen gehouden moeten worden, aangegeven is.
Ordonnance, yr. (Fr.). Regeling, inrichting ; besluit dat door den koning van
Frankrijk werd uitgevaardigd ; Ordonnances de Juillet, mrv., drie door Karel X
den 25 Juli 183o uitgevaardigde besluiten
die aanleiding gaven tot de Juli-omwenteling en waarbij de vrijheid van drukpers geschorst, de pas verkozen Kamer
der Afgevaardigden, voordat zij nog
bijeengekomen was, ontbonden, het kiesrecht geheel gewijzigd, het recht van
amendement afgeschaft en het getal der
afgevaardigden van 43o tot 262 verminderd werd; ook is de ordonnance van
Villers-Coterets (1539) over den burgerlijken
stand opmerkenswaardig ; voorschrift
(recept) van een geneesheer ; Ordonnanceeren, een mandaat van betaling slaan;
Ordonnancement, m., mandaat van betaling; Uniforme d'ordonnance, m., militaire kleeding volgens het voorgeschreven
model.
Ordonnans, m. (Fr.). Cavalerist die ter
beschikking van een hoofdofficier gesteld
wordt ; soldaat die voor een officier boodschappen doet; Ordonnansofficier, officier
die bij een generaal, een admiraal of een
minister als adjudant dienst doet.
Ordonnateur, m. (Fr.). Regelaar; ceremoniemeester; ambtenaar die de mandaten
van betaling slaat.
Ordre, m. (Fr.). Zie Orde en Order;
bevel; bestelling ; afdeeling in de classificatie der planten en dieren; rust die door
gehoorzaamheid aan de wet ontstaat; vereeniging weer leden aan wetten of reglementen onderworpen zijn ; bouwstijl ; Ordre
de bataille, slagorde ; — de la Jarretiere
(Zie Order of the Carter); — du jour,
orde van den dag; Passer a f ordre du
jour, tot de orde van den dag overgaan,
een zaak niet in behandeling nemen.
Ordn. Turksch legerkorps dat door een
veldmaarschalk of pacha met drie paardestaarten gecommandeerd wordt.
Oreade, y r. (Gr.). Bergnimf.

Organdi
Oreille, yr. (Fr.; spr.: Oor ; Orelllard, m. (spr.: oreiljaar) iemand die groote
ooren heeft ; Oreiller, m. (spr. : oreiljee),
hoofdkussen ; Oreillette, yr., ieder der
beide holten in het bovenste deel van het
hart, doekje dat achter een ziek oor gelegd wordt, oorhanger ; Oreillons, mrv.
(spr. : oreiljon), zwelling of ontsteking der
oorklier, beweegbaar deel van den niet
gesloten helm dat ooren en wangen beschermde.
Orelne, yr. Orseillerood.
Orel, m. Joodsche naam voor Christen.
Oremus, (Lat.). Laat ons bidden (woorden die de priester gedurende de mis
uitspreekt om de aanwezigen uittenoodigen om met hem te bidden).
Or en coquille, m. (Fr. ; spr.: ankokielje).
Schildersgoud.
Oreodoxa. Plantensoort uit de familie
der palmen.
Ore rotundo. In afgeronde taal (Horatius, Ars poetica, 323).
Orestes, m. (Gr.). Zoon van Agamemnon en Clytemnestra ; hij doodde in overleg met zijn zuster Electra zijn moeder
om het vermoorden van zijn vader te
wreken, werd door de Erinnyen (z. a.)
vervolgd maar door den Areopagus (z. a.)
vrijgesproken en werd koning van Mycenae en Lacedemonie; zijn vriendschap
voor Pylades, die met Electra trouwde,
is spreekwoordelijk geworden ; titel van
een treurspel van Euripides (408 v. C.),
van Voltaire (1750), van Alfieri (1782);
Orestie, yr., dramatische trilogie van
Eschylos (459 v. C.) die uit drie treurspelen bestaat : Agamemnon, de Choephoren, eig. zij die pleng- of lijkoffers brengen,
en de Eumeniden.
Orexie, Orexis, vr. (Gr.). Eetlust ; honger ; maagzuur.
Orfevre, m. (Fr.). Goudsmid; Vous rtes
orfevre, monsieur fosse gij zegt het niet uit
haat of nijd maar tot eigen profijt ; Odevrerie, vr., goudsmederij, goudsmidswerk.
Orfraie, yr.(Fr.; spr.: orfree), Ossifraga, (Lat.). Eig. beenderenbreker, vischarend (Haliadus nisus). Zie Pygargue.
Orfroi, m. (Fr.; spr. : orfroa), (Lat.
aurum Phrygium, Phrygisch goud). Rand
van de kap en de kazudel.
Orgaan, o. (Gr.). Werktuig, gereedschap;
muziekinstrument ; gedeelte van een bewerktuigd wezen dat bestemd is om een
voor het leven noodige of nuttige functie
te vervullen ; stem, spraak ; zintuig ; persoon, werktuig of dagblad dat de meeningen eener partij verkondigt; rechtsprekende rechter (orgaan der wet).
Organdi, m. (Fr.). Fijn en licht Indisch
neteldoek.
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Organdine, yr. Katoenen stof die op
mousseline gelijkt.
Organetto, (Ital.). Klein orgel.
Organisateur, m. (Fr.). Zie Organisator;
Organisatie, yr., wijze waarop de deelen
die een levend wezen samenstellen geplaatst zijn; staatsinrichting; inrichting van
een administratie of een tak van dienst ;
Organisator, m.,regelaar, inrichter, maker;
Organisatorisch , regelend , inrichtend;
Organisch, levend, van organen voorzien,
een gesloten geheel vormend; Organische
chemie, yr., gedeelte der scheikunde dat
handelt over die lichamen welke bestanddeelen van dieren of planten zijn of alleen
door organische wezens voortgebracht
kunnen worden of door verschillende
inwerkingen op zulke lichamen ontstaan;
Organische ziekte, yr., ziekte waardoor
een orgaan aangetast wordt ; Organieke
wet, yr., wet die dient om de in de
grondwet neergelegde beginselen uit te
werken en in toepassing te brengen ;
Organiseeren, regelen, inrichten; Organisist. m., degene die de maatschappij
als een levend wezen beschouwt; Organisme, o., het geheel der organen waaruit
een levend wezen bestaat, een geheel dat
gereed is om in werking te treden ; Organist, m., orgelbespeler ; Organochordium, o. (Gr.) = Orchestrion; Organo, dynamic, yr., leer van de krachten der
organen; Organogenie, yr., vorming van
organen, ontstaan van organische wezens;
Organognosie, vr., kennis van organische
wezens; Organographie, yr., beschrijving
der organen en organische wezens, beschrijving van muziekinstrumenten; Organologie, yr., leer der organen, der chirurgische en andere instrumenten, schedelleer
van Gall; Organon en Organum, o. (Zie
Orgaan en Novum Organum); Organonomie, yr., bij Aristoteles de algemeene
naam der geschriften die over de voorwaarden van de kennis der waarheid
handelen ; kennis der wetten van een
organisme ; Organoplastiek, vr., vorming
van organen.
Organo pleno, (Lat.). Met het voile orgel.
Organoscopie, vr. (Gr.). Onderzoek der
organen; Organozoisme, o., meening volgens welke de levensverrichtingen uit de
organisatie der stof afgeleid worden; Organozoomie,, yr., wetten des levens in de
organische natuur.
Organsin, m. (Fr.), (Ital.) Organzino.
Losse getweernde zijde, kettingzijde.
Organum, (Gr.). Zie Orgaan en Organon; orgel; oudste soort van meerstemmige muziek ; Organum hydraulicum,
waterorgel; — marinum, op een orgel
gelijkende versteening van koralen, pris-

Orient
matisch basalt; — pneumaticum, windorgel ; — portatile, draagbaar orgel.
Orgasme, o. (Gr.). Hevige prikkeling
of opbruising der sappen in het lichaam ;
dolheid ; woede ; Orgastisch, wat het
orgasme betreft.
Orgeat, m. (Fr.; spr. : orzjaa). Drank
uit fijngestampte amandels vervaardigd.
Orgelpunt, o. Lang aangehouden bastoon (gewoonlijk de quint).
Orgiast, m. (Gr.). Ingewijde die aan de
orgieen deelneemt; Orgiastisch , dwepend, razend ; Orgieen, mrv., viering van
mysterien, Bacchusfeesten, drinkgelagen,
uitspattingen.
Orgosis = Orgasme.
Orgue, m. (Fr.; spr.: orghe). Orgel;
(dat eigenlijk Barberi moest
—deBarbi
zijn naar den naam van den uitvinder)
draaiorgel.
Orient, m. (Lat.). Het Oosten; morgenland; bij de vrijmetselaars de vergaderde
loge en de naar het oosten gekeerde zitplaats van den voorzittenden meester;
Extreme-Orient (Fr.; spr.: ekstreemoorian), Oost-Azie (Achter-Indic, China, Japan);
Orientalen, mrv., oosterlingen; Question
d'Orient, yr. (Fr.), het Oostersche vraagstuk ; dit belangrijk probleem van internationale staatkunde bestaat sedert de inneming
van Constantinopel door de Turken in
1 453; zoolang het Ottomaansche rijk sterk
was, waren de staten van Midden- en
West-Europa er steeds op bedacht de
Turken te verdrijven ; maar toen het verval van het rijk der sultans begon, werd
de vraag gesteld welke mogendheid in
het bezit er van komen zou ; thans komt
het er op aan om te weten of Europa
de integriteit (z. a.) van het Turksche rijk
zal handhaven of dat rijk zal doen verdwijnen ; hierbij komen nog twee omstandigheden : het voortdurend antagonisme tusschen de Turken en de vroeger
aan Turkije onderworpen christenvolken
(Grieken, Bulgaren, Serviers, enz.), en de
neiging van Rusland om zich van Constantinopel meester te maken, waartegen
de andere mogendheden zich steeds hebben verzet; de Oostersche kwestie is
gedurende de 19e eeuw verscheidene
malen op den voorgrond getreden, o. a.
tijdens den Griekschen onafhankelijkheidsoorlog (Zie Capo d'Istria en Diebitsch), de beide ooriogen van Mehemet
Ali, onderkoning van Egypte, tegen Turkije in 1832 en 1839, den Krimoorlog in
1853 —1856,den Russisch-Turkschen oorlog
in 1877 en 1878; de vestiging van onafhankelijke staten op het Balkanschiereiland heeft de Oostersche quaestie een
gedeelte van haar gewicht doen verlie-
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zen, en de groote mogendheden schijnen
het eens geworden te zijn over het handhaven van de integriteit van het Turksche
rijk ten einde de vreeselijke botsingen te
ontgaan die uit een verdeeling van dat
rijk zouden kunnen voortspruiten ; Orientalisme, o., eigenaardige uitdrukking in
een Oostersche taal; Orientalist, m., beoefenaar der Oostersche talen en harer
letterkunde ; Orientaliteit, yr., oostelijke
ligging, oostersche eigenaardigheid; zich
orienteeren, zich naar bet oosten richten,
de richting die gevolgd moet worden
vaststellen; Orienteering, yr., richting die
aan iets gegeven moet worden, richting
der lengte-as eener kerk van het westen
naar het oosten.
Orificium, o. (Lat.). Monding, opening;
ani, opening van den aars; -- uteri,
mond der baarmoeder.
Oriflamme, vr.(Fr.), (Lat.) Auri flamma,
vr. Eig. gouden wimpel; rood vaandel
dat met gouden vlammen bezaaid was;
het werd in de hoofdkerk van SaintDenis bij Parijs bewaard; in 1121 liet
koning Lodewijk VI het voor het eerst
aan het hoofd van het leer dragen, na
den slag bij Azincourt (1415) wordt er
geen melding meer van gemaakt; als de
koning van Frankrijk zelf ten strijde trok,
ging hij eerst de oriflamme halen.
Origenes (185-254). Godgeleerde die
in zijn bijbelverklaring misbruik heeft
gemaakt van de allegorische methode ;
Origenisme , o., leer van Origenes die
beweert dat de ziel bestaat voor haar
vereeniging met het lichaam, dat zij oorspronkelijk zondeloos was maar zondig
wordt in haar eersten toestand, dat alle
menschen ten laatste verlost zullen worden en dat Christus ten tweeden male
moet sterven om de duivels te verlossen.
Origin, (Eng. ; spr. : orriedzjien), (Fr.)
origine, provenance, (D.) Ursprung, Herkunft, (Ital.) origine, provenienza, (Sp.) origen , procedencia. Oorsprong , afkomst;
Original , (Eng.), oorspronkelijk ; Originaire, (Fr.), afkomstig ; Originaliter, (Lat.),
oorspronkelijk ; Originaliteit, yr., oorspronkelijkheid ; Originatie , vr. (Lat.),
oorsprong, afleiding, afstamming ; Origineel, (Fr.), oorspronkelijk , eigenaardig ,
zonderling ; Origineel, 0., oorspronkelijk
geschrift of werk ; Originis lex, wet of
rechtsvoorschriften geldende ter plaatse
waar iemand geboren is ; deze rechtsvoorschriften kunnen van gewicht zijn
voor iemand, die buiten zijn geboorteland
vertoeft, in zooverre dat zijn rechts- en
handelingsbevoegdheid niet bepaald wordt
door de rechtsvoorschriften geldende in
het land, waar hij vertoeft, maar door
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de o.1.; Certificat d'origine (Fr.), (Eng.)
certificate of origin, (D.) Ursprungszeugnis, (Ital.) certificato di origine, (Sp.) certificado de origin, certificaat van oorsprong ;
Origin of species, oorsprong der soorten,
titel van een der voornaamste geschriften
van Darwin (z. a.).
Orignal, m. (Fr.; spr.: orienjal). Canadeesche eland.
Orillon, m. (Fr. ; spr.: orielion). Klein
uitsteeksel in den vorm van een oor;
afgerond metseiwerk aan den schouderhoek van een bastion waarin kazematten
aanwezig zijn.
Oriolus. Pinkstervogel (soort van lijster) ; Oriolidae,mrv., familie der musschen.
Orion, Jager die door Diana gedood
werd; na zijn dood werd hij als sterrenbeeld aan den hemel geplaatst.
Orkaan, m. (Caralbisch). (Fr.) ouragan,
(Eng.) hurricane, (D.) Orkan, (Ital.) orcano,
(Sp.) huracan. Zeer hevige wervelstorm.
Orlando furioso, m. (Ital.), (Fr.) Roland
furieux. Comisch heldendicht van Ariosto
(1516), de Razende Roeland; Orlando innamorato, de verliefde Roeland, beroemd
gedicht van Boiardo (1495).
Orleaan, o. Hard en droog deeg dat van
buiten bruinachtig en van binnen rood is
in stukken van ongeveer een kilo gewikkeld in rietbladeren; het wordt door gisting verkregen uit de zaden van Bixa
orellana; deze kleurstof wordt gebruikt
om zijde en andere stollen geel of oranjegeel te verven ; roodgeel der schilders.
Zie Roecoe of Roucou.
Orleanist, m. Aanhanger van het huis
Orleans; Orleanisme, o., het streven dergenen die het huis Orleans op den troon
van Frankrijk zouden willen herstellen.
Orleans, (Fr.; spr.: orleean). Hoofdplaats
van het dep. du Loiret; een daar vervaardigde stof ; Huis van Orleans, o.,
naam van vier Fransche vorstelijke geslachten : I° vijfde zoon van
koning Philips VI, kreeg het hertogdom
Orleans als apanage (z. a.) en stierf kinderloos, waardoor het leen weder aan de
Fransche kroon kwam; 2° het tweede
huis had tot hoofd Lodewijk, broeder van
koning Karel VI, die in 1407 door de
aanhangers van Jan zonder vrees, hertog
van Bourgondie, te Parijs vermoord werd
(1372-1407); Karel, oudste zoon van den
vorigen, dichter en vader van koning
Lodewijk XII (1391-1465) ; koning Lodewijk XII (1462-1515) ; 3° het derde huis
van Orleans begint en eindigt met Gaston,
broeder van Lodewijk XIII (1608-1660),
die aan de meeste samenzweringen tegen
Richelieu deelnam (Zie la grande Made-
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moiselle); 4° de eerste vertegenwoordiger
van het vierde huis is Philips, broeder
van Lodewijk XIV (1640-17o1); Philips 11,
de Regent, (1674-1723) zoon van den
vorigen, regeerde gedurende de minderjarigheid van Lodewijk XV ; door het
stelsel van Law bracht hij de financien
in gevaar en de openbare zedelijkheid
door zijn slecht voorbeeld; Louis-PhilippeJoseph (1747-1793), achterkleinzoon van
den vorigen, bekend onder den naam van
Philippe-Egalite (z. a.), die een groote rol
speelde onder de eerste Fransche omwenteling, voor het ter dood brengen van zijn
neef (koning Lodewijk XVI) stemde en
zelf op het schavot stierf ; zijn zoon
Lodewijk Philips (1773-1850) werd in 1830
koning der Franschen ; Lodewijk Philips
had vijf zoons en drie dochters: FerdinandPhilippe, hertog van Orleans, (1810-1842)
gehuwd met Helena van Mecklenburg, die
hem twee zoons schonk (den graaf van
Parijs (1838-1894) en den hertog van
Chartres (geb. 1840); Louise (1812-1850),
die met Leopold I, koning der Belgen, in
1832 huwde ; Marie, hertogin van Wurtemberg, (1813-183)) die uitmuntte in
de schilder- ep beeldhouwkunst; de hertog
van Nemours (1814-1896) ; Clementine,
hertogin van Saksen-Coburg (geb. 1817),
moeder van Ferdinand, die in 1887 tot
vorst van Bulgarije is uitgeroepen ; de
Prins van joinville (1818-1900) (Zie Napoleon); de hertog van Aumale (1822-1897)
die in 1843 de smala (z. a.) van Abd-elKader (z. a.) nam, een uitmuntende
Geschiedenis der prinsen van Conde schreef
en het kasteel van Chantilly met zijn
kostbare verzamelingen aan het Instituut
van Frankrijk (z. a.) vermaakte; de hertog
van Montpensier (1824-1890); de zoon van
den Graaf van Parjs, Philips VII, is
thans het hoofd van het Fransche koningshuis en van de partij der Orleanisten.
Orlop, (Eng.). Eig. het Nederlandsche
overloop tusschendek op de vroegere
linieschepen.
Ormesin, m. (Ital.). Gevlamde zijden stof.
Ormuzd, m. In de Zendtaal Ahoera
Mazda, d. zeer wijze heerscher ; in den
godsdienst van Zarathustra de god van
het licht en het goede, tegenovergestelde
van Ahriman (z. a.).
Orme, vr. Vochtmaat te Triest.
Ornaat, o. (Lat.). Ambtsgewaad; feestkleeding ; Ornament, o., versiering; Ornamenteeren, versieren; Ornamentiek, yr.,
alle versieringen van een gebouw, kunst
van versieren, leer der versiering; Ornamentist, m., vervaardiger van ornamenten ; Ornament-gravures, mrv., kopergravurês en houtsneden vooral uit de
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16e eeuw die ornamenten voorstellen ;
Ornatamente, (Ital.), met versieringen.
Or natif, m. (Fr.). Gedegen goud.
Ornatie , yr. (Lat.). Opsiering, tooi ;
Ornatuur, yr., versiering ; Orneeren, versieren, tooien; Ornement, m. (Fr.; spr.:
orneman), sieraad.
Orneoscopie,vr. (Gr.) = Ornithoscopie.
Ornis, m. en yr. (Gr.). Vogel; Ornithichnieten, mrv., afdruksels van voorwereldlijke sporen van vogels op gesteenten ; Ornitho , voorvoegsel dat vogel
beteekent; — bioloog, m., degene die het
leven der vogels bestudeert; cephalus, m.,
eig. vogelkop, vleermuis, fossiele hagedis;
— galum o., vogelmelk, plant uitde
familie der Liliaceen met zuiver witte
graphie, vr., beschrijving der
bloemen ;
lief, m.,
idisch, vogelachtig;
vogels ;
versteende vogel ; logie, yr., kennis
der vogels; — loog, m., kenner der vogels;
— logisch, vogelkundig; — mant, m., waarzegger uit de vlucht, het gezang en het
eten der vogels ; mantle, vr., waarzeggerij daaruit; Ornithon, m., vogelhuis,
voliêre ; Ornithorrhynchus, m., vogelbekdier, Australisch zoogdier welks snuit
op den bek van een eend gelijkt en dat
slechts een opening heeft voor het loozen
van drek en urine en het ter wereld brenparadoxus, Nieuwgen van jongen ;
hollandsche snavelotter; Ornithoscopie
Ornithomantie; Ornithotrophie, vr., voeding van vogels, vogelteelt ; Ornithotypolieten, mrv., steenen met afdruksels
van vogels.
Ornus, yr. (Lat.). Esch die manna oplevert.
Oro, m. (Sp.). Goud (Zie Or) ; — bello,
met kwik vermengd goud ; — en polvo,
stofgoud; — funebre (Ital.), goud voor het
versieren van lijken door Schliemann in
de graven te Mycenae gevonden.
Orogenie, yr. (Gr.). Kennis van het
scheuren der aardkorst en het ontstaan
der gebergten; Orognosie, yr., kennis
der gebergten ; Orognostisch, gebergtekundig ; Orograaf, m., beschrijver van
gebergten; Orographie, yr., beschrijving
van gebergten ; Orohydrographie, vr.,
beschrijving van gebergten en wateren ;
Orokeriet, m. (Zie Ozoceriet); Orologie,
yr., kennis van de gebergten ; Oroloog,
m., gebergtekundige ; Oros, o. gebergte.
Oronoko, m. Zuidamerikaansche tabak.
Orphan, (Eng.
; spr. : orfen), (Gr.) orphanos, (Fr.) or hell (D.) Waise (Ital.) orfano, (Sp.) huerfano. Wees; 'Orphanie,
vr. (Gr.), verweezing, het ouderloos zijn;
Orphanieten, mrv., weezen (naam eener
partij der Hussieten); Orphanotropheion
en Orphanotrophium, o., weeshuis.

Orpharion
Orpharion, o. (Gr.). Soort van citer.
Orpheon en Orpheum, o. (Gr.). Mannenzangvereeniging, liedertafel ; groote
concertzaal ; Orpheonist, m., lid eener
liedertafel ; Orpheus, m., zoon van °eager,,
koning van Thracie en van de Muze
Calliope, volgens anderen van Apollo en
Clio; hij is volgens de mythologie de
grootste toonkunstenaar der oudheid, nam
deel aan den tocht der Argonauten en
bezochtEgypte; zijn muziek was zoo
zoetvloeiend dat de wilde dieren naar
hem toesnelden en hun wreeden aard
aflegden; daar zijn vrouw Eurydice aan
een slangebeet gestorven was, daalde
Orpheus in de onderwereld af en bekoorde door zijn gezang de goden van
het schimmenrijk die hem zijn echtgenoote
teruggaven op voorwaarde dat hij niet
om zou kijken voordat hij uit de onderwereld was; Orpheus overtrad dit gebod
en zag Eurydice voor het laatst; somber
en ongevoelig geworden werd hij door
de Bacchanten verscheurd ; titel eener
opera van Gluck (1774); Orpheus in het
Schimmenrijk (Zie Offenbach) (1858);
Orphica, vr., snaarinstrument met hamertjes dat den klank eener luit heeft; Orphicus, m., mystieke Grieksche wijsgeer ;
Orthisch, wat Orpheus betreft.
Orraca, vr. Amerikaansche brandewijn
uit het sap van kokosnoten.
Orrerium, Orrery, o. Planetarium (z. a.)
zoo genoemd naar den uitvinder graaf
Orrery.
Orrhagoga, mrv. (Gr.). Middelen om
bloedwater of melkzuur af te drijven;
Orrhagogisch, zulke stoffen afdrijvend.
Orrhochezie, yr. (Gr.). Waterige melkachtige stoelgang ; Orrhoposie, vr., het
melkdrinken ; Orrhorrhoee, yr., waterige
vloeiing uit den aars en uit zweren;
Orrhos en Orrhus, m., het waterachtige
deel van gestremde melk, bloedwater;
Orrhymenitis, yr., ontsteking van sereuse
(Zie Serum) vliezen.
Orseille, vr. (Fr.; spr. : orseilje), (Eng.)
Canary weed, orchilla weed, (Ital.) oricello,
orcella, roccella. Soort van korstmos ; roodachtig paarse kleurstof die uit dit mos
verkregen wordt.
Orseline en Orsine. Zie Ursula.
Orsini (1819-1858). Italiaansch samenzweerder die den 14 Januari 1858 een
aanslag deed op het leven van Napoleon III
en daarvoor ter dood gebracht werd ; hij
gebruikte een met een ontplofbare stof
gevulden glazen bol die uit de hand geworpen werd en die den naam draagt
van Orsinibom.
Orsoy-zijde = Organsin.
Orta, yr. (Turksch). Compagnie der
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Janitsaren ; Ortafez, m., eig. compagniesmuts, roode Tunische muts.
Orthacantisch , (Gr.). Met rechtopstaande stekels ; Orthisch, recht naar
boven gaande.
Orthis, yr. Soort van voorwereldlijke
mossel.
Ortho. Grieksch voorvoegsel dat recht
of rechtop beteekent; —biotiek, kunst
van een gezond leven te leiden; —ceras,
yr., slab met rechte horens, soort orchidee ; — ceratiet, m., versteende mossel;
—ceri, mrv., kevers met rechte voelhorens; — cerisch, met rechte voelhorens;
colisch, met stijve ledematen ; —cyllisch, yr., met kromme ledematen; —
didactiek, yr., juiste leerwijze ; —dox,
rechtgeloovig, rechtzinnig ; —doxie, yr.,
rechtzinnigheid; —doxograaf, m., rechtzinnig schrijver; —doxographie, yr., rechtzinnige schrijverij; —dromie, yr., rechte
koers van de schepen (Zie Loxodromie);
—dromisch, rechtuit loopend ; —dromisme,
o., leer van de richting der gebergten;
—epie, yr., juiste uitspraak ; —epiek, yr.,
leer der juiste uitspraak ; —episch, wat
de juiste uitspraak betreft; —epographie,
yr., kunst van juist uittespreken en te
schrijven; —gnaath , m., iemand met
loodrechte tanden; —gonaal, rechthoekig;
— goon, m., rechthoek = Rectangulum ;
graaf, m., iemand die de reels der
spelling in acht
• —graphe, yr.
neemt;
(Fr.), spelling; —graphie, yr. (Gr.), spelling, spelkunst;
• —phieeren,
gra
spellen;
—graphiek, yr., hand leiding voor de spelling • d
wat de spelling betreft,
volgens de
eregels
reels der spelling; Orthographische projectie, yr., projectie van
een figuur op een vlak door het neerlaten
van loodlijnen uit verschillende punten
dier figuur op dat vlak en door de vereeniging van de voetpunten dier loodlijnen ; deze projectie wordt ook Orthogonale projectie genoemd en vooral voor
het vervaardigen van landkaarten gebruikt;
logie, yr. = —epie; —metrie, yr., juiste
meting ; —morphie, yr., juiste vorming,
kunst om ruggegraatsverkrommingen te
genezen ; —morphisch, recht vangestalte ;
—nymisch, bij den waren naam genoemd ;
—paede, iemand die verkrommingen geneest, bestuurder van een orthopaedische
inrichting; — paedeon, o. of —paedtsche
inrichting, yr., inrichting voor het genezen
van personen die krom groeien;—paedie,vr.,
kunst om kinderen recht te doen opgroeien
en lichaamsverkrommingen te voorkomen
of te genezen; —paedisch, wat deze kunst
betreft; —paedist = —paede, in het Fransch
worden alle deze woorden zonder a geschreven, b.v. Orthopedic, enz.
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Orthophonie, y r. = Orthoepie.
Orthophrenie;, y r. (Gr.). Kunst om de

geestvermogens te ontwikkelen.
Orthoplastiek, yr. (Gr.). Kunst om
krom getrokken lichaamsdeelen recht te
maken ; Orthopnoea, y r. (Gr.)., kortademigheid die den zieke noodzaakt om
recht overeind te zitten, aamborstigheid ;
Orthoptera, mrv., insecten wier voorste
vleugels kruiselings over elkander liggen en
wier achterste vleugels in de lengte opgevouwen zijn; —rhombische zuil, y r., kristal
dat door twee ruitvormige grondvlakken
en vier rechthoeken als zijvlakken begrensd
wordt ; —rrhachie, yr., het uitrekken van
de verkromde ruggegraat ; — stele, vr.
toestel om kromme voeten recht te
maken; Orthosia, vr., rups en vlinder op
amandel-, kerse- en pruimeboomen; — sie,
— sis, het rechtzetten, recht trekken;
— somatiek, y r. = — paedie ; — stasie, vr.,
het recht overeind staan ; — stata, m.,
recht opstaande zuil, gevelmuur ; — statisch, recht overeindstaande; — stiche, yr.,
rechte lijn; — tenon, — Cerium, o., werktuig voor het uitrekken; — tetanos, m.,
mondklem in rechte richting ; — toom,
rechtgesneden , gedeeld of gespleten ;
— typographisch, behoorlijk gedrukt.
Ortie, y r., (Fr.). Brandnetel; Jeter le
/roc aux orhes, het kloosterleven vaarwel
zeggen.
Ortive, (Fr.), Ortivus, (Lat.). Opgaand.
Zie Amplitude.
Ortleriet, o. Gesteente dat in het Ortlergebergte voorkomt en een soort porfier is.
Ortolan, m. (Fr.). Ortolaan (Emberiza
hortulana), kleine trekvogel (soort van
vink) die om zijn fijn vleesch zeer ge-,
zocht is.
Ortus, m. (Lat.). Opgang ; —acronycticus,
opgang van een hemellichaam bij zonsondergang; — cosmicus, opgang bij zonsopgang.
Ortwin, m. (Oudduitsch). Zwaardvriend.
Ortygia, yr. (Gr.). Een eiland dat deel
uitmaakte der stad Syracuse op Sicilie ;
als bvnw. Delisch, bijnaam van Diana
naar het eiland Delos.
Orvietan, m. (Fr.). Likkepot die door
Ferranto uit de Italiaansche stad Orvieto
uitgevonden en in de 17de eeuw zeer in
zwang was; Marchand d'orviitan, kwakzalver.
Ory, m. Perzische munt.
Orycteropus, m. Afrikaansch tandeloos
zoogdier, aardvarken.
Oryctochemie, vr. (Gr.). Scheikunde
der gesteenten; Oryctogenie , y r., het
ontstaan der gesteenten ; Oryctognosie,
yr., kennis der gesteenten; Oryctognos-

Os frontale
tisch, wat deze kennis betreft; Oryctographic, y r., beschrijving der gesteenten;
Oryctologie, y r. = Mineralogie ; Oryctologisch = Mineralogisch ; Oryctometrie , y r. , het meten der gesteenten;
OryctozoOloog, m., kenner van versteende
dieren ; OryctozoOlogie, y r., leer der ver-

steende dieren.
Oryza, y r. (Gr.). Rijst.
Os. Verkorting van Osmium.
Os, o. (Lat. genitief Oris). Mond; Os
habent et non loquentur, zij hebben een
mond en zullen niet spreken.
Os, o. (genitief Ossis), (Lat. en Fr.).
Been.
0 sancta simplicitas ! (Lat.) 0 heilige
eenvoud ! uitroep die aan Jan Hus wordt
toegeschreven, toen hij zag dat een oude
vrouw een stuk bout op den brandstapel
legde waarop hij verbrand werd.
Osanna dominica, yr. (Lat.). Palmzondag.
Osbert, m. (Oudduitsch). De goddelijk
schoone.
Oscanine. Half zijden, half wollen stof.
Oscar, m. (Angelsaksisch). Speer Gods.
Oscedo, y r. (Lat.). Het geeuwen, gapen.
Oscen, (Lat.; mrv. Oscines). Vogels
uit wier gezang de augur (z. a.) voorspellingen deed.
Osche, y r. (Gr.). Buidel ; teelballenzak.
Osci, mrv. Pelasgische volksstam in
Campanie, wiens taal, de Oscische genoemd, nog op de gedenkteekenen van
Herculaneum en Pompeji voorkomt.
Oscillaria. Plantensoort uit de orde
der Algen.
Oscillatie, y r. (Lat.). Slingering, schommeling ; Oscillatorisch, slingerend; Oscilleeren, slingeren, schommelen.
Oscillum, o. (Lat.). Masker.
Oscitantie en Oscitatie, yr. (Lat.). Het
geeuwen, gapen ; nalatigheid ; verwatenheid ; Osciteeren, geeuwen, gapen, den
grooten beer uithangen.
Osculatie, vr. (Lat.). Het kussen, zoenen; aanraking van twee kromme linen
of vlakken ; Osculeeren, kussen, zoenen;
Osculeerende kromme lijn, y r., kromme
lijn die een andere in een punt raakt en
met die andere nog andere punten gemeen heeft waarin zij deze snijdt.
Osculum caritatis, o. Liefdekus; —
fraternitatis, broederkus ; — pacis, vredekus, kus dien de kardinalen van een pas
gekozen paus krijgen.
Osella, y r. Venetiaansche munt : —
d'oro = I 14.40; — d'argento = f o.9o.
Osemund of Ossmund. Zweedsch
staafijzer zoo genoemd naar de gelijk.
namige mien.
Os frontale, o. (Lat.). Voorhoofdsbeen.
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Os homini sublime dedit, (Lat.). God
heeft den mensch een naar den hemel
gekeerd gelaat gegeven (Ovidius, Metamorphosen I, 85),
o. (Lat.). Heupbeen.
Os
Osiris, m. Bij de oude Egyptenaren
de zonnegod, gemaal van Isis en vader
van Horus.
Os ischii, o. (Lat.). Zitbeen, stuitje.
Osmanen, Osmanlis, mrv. Turken, zoo
genoemd naar Osman of Othman, stichter van het Turksche rijk in 1304 ; Osmaansch, Turksch; Osmanie-orde, yr.,
in 1861 gestichte Turksche ridderorde.
Osman-pacha (1837—I90o). Turksch
veldheer, die zich in 1877 onderscheidde
door de verdediging van Plewna.
Osmazoom. Zie Osmozoom.
Osmin, m. Russische korenmaat.
Osmium, o. (Gr.). Zwart metaal dat
in platina-erts gevonden wordt.
Osmodysphorie, yr. (Gr.). Het niet
kunnen verdragen van zekere geuren ;
Osmologie, yr., kennis der geuren, verhandeling over de geuren; Osmonosologic, yr., leer van de ziekten van het
reukorgaan.
Osmose, yr. Verschijnsel dat zich voordoet wanneer twee vloeistoffen door een
poreuzen wand gescheiden zijn en waarbij deelen van de eene vloeistof in de
andere wederkeerig overgaan.
Osmozoom, (Gr.). Vleeschnatreuk, voedingsstof die de basis van bouillon is.
Osmucha. Zie Osmuschka.
Osmunda. Soort varen uit de famijie
der Osmundacein.
Osmuschka, yr. (Russisch). Een achtste
pond.
Os occipitis, o. (Lat.). Achterhoofdsbeen ; Os parietale, schedelbeen; Os
pubis, schaambeen ; Os temporale, slaapbeen.
Osphrasie, yr. (Gr.). Het ruiken ; reukorgaan; Osphrasiologie, yr., verhandeling
over de geuren.
Osphresie, Osphresis = Osphrasie.
Osphyalgie, yr. (Gr.). Heuppijn; Osphyalgisch, aan heuppijn lijdend, door
die pijn ontstaan ; Osphyarthrocace, yr.,
kanker in het heupgewricht; Osphys, yr.
(Gr.), heup ; Osphytis, yr., ontsteking
van het heupgewricht.
Ossa, mrv. (Lat.). Beenen, beenderen;
Ossa dorsi viperarum, adderbeenderen,
ruggegraat van een adder ; Ossa nudat,
men kan zijn beenderen zien, hij is zoo
mager als een geraamte.
Ossa, vr. (Gr.) = Fama.
Ossarium, o. Knekelhuis, nis voor
aschkruiken; Ossatuur, yr., beendergestel; Os sepiae, o., inktvischbeen.

Osteon
Osservatore Romano, m. (Ital.). Roomsche Spectator, naam van het officieele
dagblad der Roomsche geestelijkheid dat
in 1861 gesticht is.
Ossete, m. Steur (Acipenser Giildenstaedtii) in de Zwarte en Kaspische Zee.
Osseten, mrv. Volksstam in het westen van den Caucasus.
Osselne, yr. Stof waaruit het cellenweefsel der huid en der kraakbeenderen
der dieren bestaat ; Osseux, (Fr.), beenig ;
Ossificatie, yr., verbeening ; Ossificeeren, verbeenen ; Ossilegium, o., het verzamelen van beenderen, bij de Romeinen
het verzamelen van de beenderen der
dooden na de lijkverbranding, het samenstellen van een skelet; Ossivorisch,
beenderen etend.
Ossmund. Zie Osemund,
Ossometer, m. (Lat.-Gr.). Beendermeter ; Ossuarium, o. (Lat.), (Fr.) Ossuaire = Ossarium.
Ostagra, yr. (Gr.). Tang om splinters
van gebroken beenderen uit to trekken.
Ostalgie, yr. (Gr.). Pijn in de beenderen;
Ostalgitis, yr., ontsteking der beenderen.
Ostara. Zie Ostera.
Ostarthrocace, yr. (Gr.). Kanker in de
gewrichtsbeenderen ; °stet's = Ostalgitis.
Ostelbier, (D.). Scheldnaam voor de
groote grondbezitters in Oost- en Westpruisen.
Ostendeeren, (Lat.). Toonen; Ostensibel, toonbaar, wat in het oog valt ;
Ostensible partner, (Eng.; spr. : fiaatnur),
bekende associd, tegenovergestelde van
Sleeping of Dormant partner (Zie Commanditaire vennoot); Ostensie, yr., het
vertoonen, tentoonstellen ; Ostensief, aanschouwelijk makend, handtastelijk, pronkend,pralend • Ostensorium, o. (Lat.),
(Fr.) Ostensoir of Ostensoire (Zie Monstrans) ; Ostentatie, yr. (Lat.), tentoonstelling, het in het oog doen vallen,
snoeverij, het met iets pronken ; Ostenteeren, (Lat.), tentoonstellen, pronken ;
Ostentieus of Ostentatief, wat in het
oog moet vallen, pronkerig, snoevend ;
Ostentum, o., wat getoond wordt, ongewoon natuurverschijnsel waaruit de Romeinen de toekomst voorspelden. Zie
Prod igium.
Osteon, (Gr.). Been, woord dat onder
den vorm Osteo in vele samenstellingen
voorkomt; — carcinoom, o., kanker in
de beenderen ; — catagma, o. en — cele,
vr., beenderbreuk; — cachexie, yr., slechte
gesteldheid der beenderen ; — chemie, yr.,
leer van de chemische gesteldheid der
beenderen ; — clasis, yr., beenderbreuk ;
— colla, yr., koolzure kalk die zich afzet
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op in sommige bronnen gedompelde voorwerpen (Zie Incrustaat), beenderlijm ;
— cops, m., pijn in de beenderen ; —
dermen, kraakbeenvisschen ; — diastasis,
yr., het uit elkander liggen van gebroken
beenderen ; — dynie, yr., pijn in de beenderen ; — gangraena, koudvuur in de
beenderen ; — genesis en — genie, yr.,
gedeelte der embryologie (z. a.) dat handelt
over het ontstaan en de vorming van
het beenweefsel ; — graphie, vr., beschrijving der beenderen ; — iedweefsel,
dierlijk weefsel dat op been gelijkt ;
— Bet, m., versteend been ; — logie, yr.,
beenderkunde ; — logisch, beenderkundig;
— loog, m., beoefenaar van dat gedeelte der
anatomie dat over de beenderen handelt ;
— malacie, yr., beenderverweeking ; —
malactisch, daaraan lijdend; — myologie,
vr., leer der beenderen en spieren; —
om, beendergezwel = — ncus,— necrosis,
yr., het afsterven der beenderen ; — paedion (Zie Lithopaedion); — palmclasis,
vr., het weder stukbreken der beenderen,
wanneer deze niet goed gezet zijn ; —
palinclastes, m., werktuig voor het weder
stukbreken der beenderen; — parectama,
o., vergrooting der beenderen; — pathologie, yr., leer van de ziekten der beenderen ; — phthisis, yr., wegtering der
beenderen ; — phthorie, yr., verrotting
der beenderen; — phyma, o., beendergezwel; — phyt, o., beenderuitwas ; —
plastiek, yr., herstelling van gebroken
beenderen door middel van stukjes been ;
— psathyrosis of psathyrothes, vr., murwof brosheid der beenderen; — pyr, m.
(Zie Ostitis) -, — sarcoma, o., vleeschuitwas aan beenderen; — sarcosis, yr.,
verandering van beenderen in een vleezige massa ; — scirrhus, m., beenderuitwas ; — sis, vr., vorming van beenderen;
— sclerose, yr., verdikking van het beenderweefsel ; — steatoma, o., beender-,
vet- of vleeschgezwel ; — teredon, o.,
beeneter der oorbeentjes ; — tomie, vr.,
ontleding der beenderen ; — toom, m.,
zaag om beenderen door te zagen ; —
6/lus, m., eeltknobbel.
Ostera of Ostara, yr. (Oudduitsch).
Door de oude Saksers vereerde godin
der lente, wier feest in April gevierd
werd, waarom deze maand Ostermonat
genoemd werd; het Paaschfeest dat
meestal in April gevierd wordt heet in
het Duitsch Ostern, d. i. opstanding.
Osteria, yr. (Ital.). Herberg, gaarkeuken.
Osterluzen, vr. (D.). Verbastering van
het Grieksche Aristolochia (z. a.).
Ostfalen, mrv. Voormalige in het oosten
wonende Saksers tusschen den Harz en

0 tempora ! 0 mores !
de Elbe in het tegenwoordige Brunswijk
en een deel van Hannover.
Ostlaken, mrv. Tot het Finsche ras
behoorende volksstam in Siberie.
Ostlarlaat, o. Betrekking van portier
of deurwaarder ; laagste priesterwijding
in de Catholieke kerk ; Ostlarlus, m.
(Lat.), deurwachter, portier ; degene die
de laagste priesterwijding heeft ontvangen.
Ostinato, (Ital.). Hardnekkig, volhardend.
Ostitis, yr. (Gr.). Ontsteking der
beenderen.
Ostium, o. (Lat.). Monding, invaart.
Ostjaken. Zie Ostlaken.
Ostologie = Osteologle.
Ostoma, o. (Gr.). Beenderuitwas ; Ostosis, vr., verbeening.
Ostracea, mrv. Oesters en mosselen.
Ostracisme, o. (Gr.). Schervengericht,
rechtspraak in sommige Grieksche steden,
vooral te Athene na den val van den
tiran Pisistratus en zijn beide zonen; zij
bestond in het door de volksvergadering
uitspreken van een verbanning voor den
tijd van tien jaren ; de naam van den
veroordeelde werd op een scherf (ostracon)
geschreven ; meestal verbande men die
burgers wier invloed, macht of eerzucht
men vreesde ; Miltiades, Themistocles,
Aristides (z. a.) en Cimon werden tot deze
straf veroordeeld.
Ostraciten, mrv. (Gr.). Versteende
mosselen.
Ostracodermata, mrv. (Gr.). Schaaldieren (oesters en mosselen).
Ostracologle, yr. (Gr.). Verhandeling
over de schaaldieren.
Ostrav of Ostrow, (Slavisch). Eiland.
Ostrea, yr. (Lat.), Ostreon, o. (Gr.), (Fr.)
huitre, (Eng.) oyster, (D.) Austen (Ital.)
ostrica, (Sp.) ostra. Oester ; — edulis, eetbare oester.
Ostreculture, yr. (Fr.). Oesterteelt.
Ostrelten, mrv. = Ostraciten.
Ostreopectinieten, mrv. (Gr.-Lat.).
Versteende kammosselen ; Ostreophagisch, (Gr.), oesters etend.
Ostro, m. (Ital.). Zuidenwind.
Ostrog, m. (Russisch). Door palissaden
(z. a.) ingesloten marktvlek.
Oswin, m. (Oudduitsch). Vriend Gods.
Ota, mrv. (Gr., enkv. Ous, o.). Ooren ;
Otacustiek, yr., kunst om het gehoor
te versterken; Otagra, yr., Licht in de
ooren ; Otalgica, mrv., middelen tegen
oorpijn ; Otalgie, yr., oorpijn ; Otaphoon,
o., toestel om het opvangen der geluidsgolven gemakkelijk te maken.
Otaria, (Fr.) Otarie, yr. Zeeleeuw,
oorrob.
0 temporal 0 mores I (Lat.). 0 tijden,

Otenchyta

o zeden ! Uitroep waardoor Cicero (Verde
redevoering tegen Verres: De signis, 25)
krachtig opkomt tegen de verdorvenheid zijner tijdgenooten.
Otenchyta of Otenchytes, m. (Gr.).
Oorspuitje.
0 terque quaterque beats I (Lat.).

Uitdrukking die Vergilius (Aenefs I, 94)
aan Aeneas, die het lot der bij de verdediging van Troje gesneuvelde Trojanen
benijdt, in den mond legt, wanneer een
storm zijn vloot te gronde dreigt te doen
gaan ; zip beteekent driewerf, vierwerf gelukkig.
Ote - toi de lh, que le m'y mette, (Fr.).
Ruk dan neem ik je plaats in; deze
uitdrukking is het eerst door Saint-Simon
gebruikt om het baatzuchtige liberalisme
te kenschetsen.
Otfried, m. (Oudduitsch). Beschermer
van het vermogen.
Othaematoma, o. (Gr.). Bloedgezwel
in het oor.
Othelcosis, y r. (Gr.). Ettering van
het oor.
Othello, m. Hoofdpersoon in een treurspel van Shakespeare (16o4); hij is een
Moorsch krijgsman in dienst der Venetiaansche republiek en gehuwd met de schoone
en deugdzame Desdemona, die hij in een
vlaag van jaloezie worgt; zijn naam wordt
gebezigd om een jaloerschen echtgenoot
aan te duiden; titel eener opera van
Verdi (1887).
Othypersarcoma, o. (Gr.). Het aangroeien van vleesch in het oor.
Otia, mrv. (Lat.). Ledige (vrije) uren ;
bezigheden die in die uren verricht worden; Otia dant vitia, lediggang is het
begin van alle ondeugden, ledigheid is
des duivels oorkussen ; Otieus, zonder
ambt of bezigheden, nutteloos.
Otiatrie, yr. (Gr.). Oorheelkunde ;
Otiatros of Otiater, m.., oorheelkundige ;
Otica, mrv., middelen tegen ziekten van
het gehoor.
Otites, m. (Gr.). Wat op een oor gelijkt ;
Otitis, y r. (Gr.), oorontsteking.
Otium, o. (Lat.). Vrije tijd, rust ; Otium
cum dignitate, eervolle rust (Cicero, De
oraiore I, I), ideaal van den Romein die
zich uit het openbare leven had teruggetrokken.
Otkup, (Russisch.). Verpachting der
staatsinkomsten.
Otmar, m. (Oudduitsch). Beroemd door
bezittingen.
Oto. Grieksch voorvoegsel dat oor beteekent; — blennorrhoee, slijmvloeiing uit
het oor; — dynie, vr., oorpijn; — glyphis,
vr. en — glyphon, o., oorlepel; — graphie,
beschrijving van het oor ; — liet, m.,
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oorsteen (kalkachtig lichaampje in den
kop der visschen); — logie, verhandeling over het oor; — mycosis, vr., het
zich vastzetten van schimmelplanten in
den uitwendigen gehoorgang; — pathema,
oorziekte ; — phoon, y r., toestel voor
hardhoorenden ; — plasma, oorpleister ;
— plastiek, yr., vorming van het oor;
yr.,
—plastron= m;—pyrhoe,
ettervloeiing uit de ooren ; — rrhagte,
y r., bloedvloeiing uit de ooren ; — rrhoea
ceruminosa, vloeiing van oorsmeer; rrhoea
interna, inwendige uitstorting in het oor ;
rrhoea lymphatica=— rrhoea serosa, —
rrhoea purulenta, etterachtige vloeiing
rrhoea serosa, slijmerige
uit de ooren ;
vloeiing uit de ooren; rrhoea, het loopen der ooren; — rrhoeisch, lijdend aan
loopende ooren ; — scoop, o., oorspiegel ;
- technos, m., het kloppen in de ooren ;
- tomie, y r., ontleding van het oor.
alta,
Ottava, y r. (Ital.). Octaaf ;
hoogste octaaf ; bassa, laaste octaaf ;
Ottave rime, mrv., achtregehge coupletten, de zoogenaamde Italiaansche stanza ;
Ottavina, y r., klein octaaf ; Ottet, o.,
achtstemmig muziekstuk.
Ottilie, yr. (Oudduitsch). Bezitster van
een erfgoed; Otto, m., de gegoede;
Ottokar, m., degene die zijn vermogen
beschermt.
Ottomane, vr. (Fr.). Turksche canapé
of rustbank.
Ottomanen, mrv. = Osmanen ; Ottomaansch, Turksch.
Ottomar. Zie Otmar.
Ottone, m. (Ital.). Geel koper, brons,
kopergeld.
Otur, mrv. (Arab.). °lien; — el ward,
rozenolie ; — el Yassamoen of Yassamyn, jasmijnolie.
Oturakli of Oturaks, mrv. Turksche
gepensionneerde oude soldaten, invaliden.
Oubliettes, mrv. (Fr.; spr.: oeblieet).
Onderaardsche donkere kerker, waarin
degenen die tot levenslange gevangenis
veroordeeld waren, opgesloten werden ;
met een valluik of wipplank bedekte
kuilen, waarin degenen van wie men
zich wilde ontslaan nedergelaten werden ;
Oublieux, (Fr., spr.: oeblieeu), vergeetachtig.
Oud - Catholiek, m. Catholiek die noch
de onfeilbaarheid van den paus noch het
dogma der Onbevlekte Ontvangenis erkent.
Oudoukai, mrv. Indische trommen die
op een tamboerijn gelijken.
Oa est la femme? (Fr.; spr.: oe ee la
faam). Waar is de vrouw? De Duitschers
zeggen: Wo steckt die Frau? Zie Cherchez la femme.
Ouillage, m. (Fr.; spr. : oeiiaazle). Aan-
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vulling van vaten wijn door het bijvoegen
van wijn van dezelfde soort.
Ouistiti, m. (Fr. ; spr.: oeiestietie). Kleine
Amerikaansche aap.
Oula (mrv. van Oulon, o. Gr.). Tandvleesch ; Oulalgie, yr., pijn in het tandvleesch ; Oulalgitis, yr., ontsteking van
het tandvleesch; Oulorrhagie,vr., bloeding
uit het tandvleesch.
Ounce, (Eng.). Ons.
Ousia, yr. (Gr.). Wezen, aard, natuur ;
vermogen.
Out, (Eng.). Uit ; Outcast, verstootene,
uitgeworpene - Outfitting, (Eng.), (Fr.)
armement, D. Ausrfistung, (Ital.) armamento, (Sp.) armamento, uitrusting van
een schip; To fit out (Eng.), (Fr.) armer,
(D.) ausrasten, (Ital.) armare, (Sp.) armar,
uitrusten van een schip.
Outil, m. (Fr. ; spr. : oett). Gereedschap ;
Outillage, m. (Fr.; spr.: oetiejaazje), alles
wat noodig is om een fabriek, een haven,
enz. in exploitatie te brengen.
Outlaw, m. (Eng. ; spr.: outlao). Vogelvrijverklaarde.
Outrage, m. (Fr.; spr.: oetraazje). Smaad,
beleediging; Outrageant, (spr.: oetrazjan),
of Outrageux (spr.: oetrazjeu), smadend,
beleedigend ; Outrageeren, zwaar beleedigen, smadelijk bejegenen.
Outrance,vr. (Fr.; spr.: oetrans).Uiterste;
A outrance, tot het uiterste, op levee en
dood ; Outrancier, (Fr.), tot het uiterste
gedreven, als zn.w. heethoofd.
Outreeren, (Fr.). Overdrijven.
Outremer, (Fr.; spr. : oetremeer), (Eng.)
over-sea, (D.) aber see , (Ital.) oltremare,
(Sp.) ultramar. Overzee ; D'outremer,
overzeesch, bijnaam van koning Lodewijk IV van Frankrijk.
Outremer, m. (Fr.). Zie Lapis lazuli.
Outsider, m. (Eng.; spr.: outseidur).
Bij de wedrennen een paard waarvan
men geen groote verwachting heeft ; op
de effectenbeurs remand die te hoof en
te gras speculeert en weinig belang bij
een fonds heeft.
Ouvert, (Fr.; spr.: oeveer). Open, geopend; openhartig; Ouvertement, openlijk, onverholen ; Ouverture, yr. (Fr.;
spr.: oeveertuur), (Eng.) opening, overture,
(D.) Erenung, (Ital.) apertura, (Sp.) abertura, opening, voorspel van het orkest
bij de opvoermg eener opera.
Ouvirandra fenestralis. Waterplant
uit de familie der Najadacein.
Ouvrage, m. (Fr.; spr. : oevraazje),
(Eng.) work, (D.) Werk, (Ital.) opera, (Sp.)
obra. Werk ; Ouvrier, m. (spr.:. oevriee),
(Eng.) workman, D. Arbeiter, (Ital.)
eraio, (Sp.) obrero, werkman.
4Ovaal,
(Lat.) Eirond; Ovaliet, m., ver-
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steening in den vorm van een ei; Ovaria, mrv., eierstokken ; Ovariotomie, vr.,
(Lat.-Gr.), operatie om zieke eierstokken
en eierstokgezwellen te verwijderen ;
Ovarium, o., eierstok; — tumidum, eierstokgezwel; Ovatifolisch, met eironde
bladeren.
Ovatie, vr. (Lat.). Kleine triumf bij de
Romeinen waarin de overwinnaar in
plaats van een stier een schaap offerde ;
openbare hulde.
Overproof, (Eng.; spr. : overproef). Rum
van zeer hoog alcoholgehalte.
Ovibos. Muskusos.
Ovidius (voluit Publius Ovidius Naso).
Romeinsch dichter (43 v. C. — 17 n. C.) ;
hij schreef de Metamorphosen(z. a.) of gedaanteverwisselingen, waarin hij een groot
deel der Grieksche en Romeinsche mythologie behandelt ; 0. verkeerde aan het
hof van keizer Augustus, doch werd
wegens een schandaal, waarin Julia, des
keizers dochter, betrokken was, in 7 na
C. naar Tomi (Kustendje of Constanza)
aan de Zwarte Zee verbannen, waar hij
stierf.
Oviform, (Lat.). Eivormig; Oviparen,
mrv., dieren die zich door het leggen
van eieren voortplanten ; Oviparisch,
eieren leggend.
Ovis, yr. (Lat.). Schaap ; Ovine, (Fr.),
wat het schaap betreft.
Ovogonisme, o. (Lat.-Gr.). Voortbrenging van eieren ; Ovoldisch, op een ei gelijkend ; Ovologie, yr., kennis van eieren;
Ovoviviparen, mrv., dieren wier eieren
reeds in het lichaam der moeder uitkomen ; Ovulieten, mrv., versteende
slakken ; Ovum, o. (Lat.), ei.
Owinen, mrv. (Russisch). Gebouwen
voor het drogen van ongedorschte korenschooven.
Owrag, m. (Russisch). Hone weg die
door sneeuwwater ontstaan is.
Ox, (Eng.; spr. : oks). Os ; Oxtail, (spr.:
teel), ossestaart.
Oxalaten,mrv.Zuringzouten;Oxalideen,
mrv., zuringklavergewassen; Oxalisch,
zuringzuur ; Oxalium, o., dubbelzuringzure
kali ; Oxaluurzuur, o., in verdund zwavelzuur opgelost urinezuur.
Oxyacusis, yr. (Gr.). Ziekelijke gevoeligheid van het gehoor.
Oxyaphie, vr. (Gr.). Fijngevoeligheid.
Oxycephalie, vr. (Gr.). Puntigheid van
het hoof d.
Oxycraat, o. (Gr.). Azijnwater (verfrisschende drank) ; Oxycrateeren, met
azijnwater wasschen, in azijn opiossen.
Oxycroceum, o. (Gr.). Zure saffraanpleister.
Oxychlorieden, mrv. Verbindingen van

Oxyde
metaaloxyden met zuurstof en chloor.
Oxyde, o. (Gr.). Verbinding van een
lichaam met de zuurstof, zuurstofverbinding ; Oxydabel, wat oxydeeren kan ;
Oxydabiliteit, yr., oxydeerbaarheid ;
Oxydatie, yr., het oxydeeren; Oxydeeren,
een verbinding met de zuurstof aangaan.
Oxyderces, (Gr.). Scherpziend ; Oxydercica, mrv. middelen tot versterking van
het geziclit ; Oxydercie en Oxydorcie,
yr., gezichtsscherpte.
Oxydule, o. Zwak zuur; Oxydulum ferricum of — ferrosum, ijzeroxydule ; —
hydrargyri salinum, salpeterzuur kwik ;
--stanni, tinoxydde ; — stibicum, spiesglansoxydule; Oxydum argenticum, zilveroxyde ; -- auri, goudoxyde ; -- calcicum,
kalkoxyde, kalkaarde ; — cupricum, koperbloemen, koperasch; — plumbicum,loodoxyde = Massicot.
Oxyecoie, (Gr.). Ziekelijke gevoeligheid
van het gehoor; Oxygala, o. (Gr.), zure
melk.
Oxygenium, o. (Gr.). Zuurstof, gas
waaruit het inadembaar gedeelte der
dampkringslucht bestaat ; het is kleur-,
reuk- en smaakloos en verbindt zich
vooral met de waterstof om water te
vormen (Zie Hydrogenium); Oxygenatie,
vr., het verbinden met de zuurstof ;
Oxygeneeren, met zuurstof verbinden ;
Oxygeniosteresis, yr., het van zuurstof
bevrijden ; Oxygeniteit, yr., zuurstofachtigheid ; Oxygenometer, m., zuurstofmeter.
Oxygeusie, yr. (Gr.). Het fijnproeven ;
ziekelijk verhoogde gevoeligheid van den
smaak.
Oxygonisch, (Gr.). Scherphoekig; Oxygonum, o., scherpe hoek ; Oxygoon, m. =
Oxygonum.
Oxyhydraat, o. (Gr.). Verbinding van
een geoxydeerd metaal met water.
Oxymel, o. (Gr.). Honing met azijn ; —
scilliticum of — squilliticutn, honing met
azijn en uiensap.
Oxymoron of Oxymorum, o. (Gr.).
Scherpzinnige onzin, geestige tegenstelling
van met elkander strijdige begrippen ;
redefiguur die schijnbare tegenstrijdigheden verbindt, b.v. gewapende vrede,
welsprekend zwijgen.
Oxymuriaat, o. Geoxydeerd zoutzuur
tout.
Oxynitrum, o. (Gr.). Salpeterzuur.
Oxynosema, o., Oxynosos, yr. en
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Oxynusie , yr. (Gr.). Heete ziekte.
Oxyop(s)ie, yr. (Gr.). Het scherp zien.
Oxyosphrasie, vr. (Gr.). Scherpe reuk.
Oxypheenzuur, o. C 12 1-1508 + HO.
Oxyphlegmasie, yr. (Gr.). Snelle ontsteking.
Oxyphonie, yr. (Gr.). Heldere stem.
Oxyphyllisch, (Gr.). Met puntige bladeren.
Oxyregmie, yr. en Oxytegmie, yr.
(Gr.). Maagzuur.
Oxyrrhodinon, Oxyrrhodinum, o. (Gr.).
Rozenolie met azijn vermengd.
Oxyrrhynchus, m. (Gr.). Spitssnuit
(steur).
Oxysaccharum, o. (Gr.). Mengsel van
suiker en azijn.
Oxysulphuratum stibii = Mineraalkermes.
Oxytes, m. (Gr.). Verzuring, zure toestand.
Oxythymie, vr. (Gr.). Opvliegendheid,
opbruisende gramschap ; Oxythymisch,
opvliegend.
Oxytonon, o. (Gr.). Woord met den
klemtoon op de laatste lettergreep.
Oxytricha, mrv. (Gr.). Infusiediertjes.
Oxyuris vermicularis, yr. (Gr.-Lat.).
Puntstaartje, aarsworm, made (Ascaris
vermicularis).
Oyer and terminer (Court of). Benaming van de Engelsche jury in haar hoedanigheid van rechter in crimineele zaken.
Ozaena, yr. (Gr.) Stank uit den neus;
stinkende neusverzwering ; poliep in den
neus ; verkoudheid met stinkende afscheiding of ettering uit de neusvliezen.
Ozoceriet, o. Bergwas.
Ozon, o. (Gr.). Door SchOnbein ontdekte
allotropische verandering der zuurstof,
die bit het uitstroomen van electriciteit
in den dampkring ontstaat en zeer sterk
ruikt ; het oxydeerend vermogen van
ozon is veel grooter dan dat der zuurstof; Ozonisatie, yr., verandering der
zuurstof in ozon; Ozoniseur, m. (Fr.),
toestel om zuurstof in ozon te veranderen ; Ozoniseeren, zuurstof in ozon veranderen ; Ozonometer, m., toestel om de
in den dampkring bevatte hoeveelheid
ozon te bepalen; Ozonometrie, vr., kunst
om de aanwezigheid van ozon aan te
geven en de hoeveelheid er van te bepalen.
Ozophyllon of Ozophyllum, o. (Gr.).
Stinkblad (heester in Guinea).
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P
P als Romeinsche rekenletter = 400;
= Publius ; = Phosphorus.
P als muntteeken = Praag, Dijon,
Posen, Porto, Perugia.
p = pars (z.a.) = par en per, plus,
pondo, pontifex, populus, post, posuit,
pro, proconsul.
p. en pag. = pagina.
P. = Papa, Pastor, Pater, Professor ;
in de logica = Praedicaat.
p. = piano, poco.
p. a. = per annum of pro anno.
p. a. = pour acquit (Fr.; spr.: poerakkie), (Eng.) received with thanks, (D.) dankend quittiert, (Ital.) perquitanza, (Sp.)
recibido, voldaan (op quitanties); = per
adres.
Pa = Pennsylvania (spr.: Pensielveenie),
staat in Noordamerika ; = Palladium (in
de scheikunde).
Paarden, mrv. (Ned.). Touwen die in
bochten langs de raas van een zeilschip
hangen en waarop de matrozen steunen
bij het aanslaan en bergen der zeilen.
Paatwerk, o. In Sleeswijk groene heggen die dienen om stukken land in te
sluiten.
Pabellones, mrv. (Sp.). Tentbedden ;
soort Spaansche wollen dekens.
Pabulatores, mrv. (Lat.). Eig. fouragehalers, kluizenaars in de derde eeuw
n. C. die naakt liepen en hun voedsel in
de bosschen zochten ; Pabulum vitae,
o., voedsel, levenslust.
Pabus, (Perzisch). Voetkus.
Paca, m. (Port.). Gevlekt Zuidamerikaansch varkenskonijn dat ook Urana
genoemd wordt en op een agouti en een
Guineesch biggetje gelijkt.
Pacage, m. (Fr. ; spr.:pakaazje). Weide.
PacaliEn, mrv. Vredefeesten bij de
Romeinen.
Pacane, vr. Eetbare vrucht van den
Pacanier, groote Noordamerikaansche
zwarte walnoteboom uit de familie der
juglandaceen.
Pacanvellen, mrv. Canadeesche wezelvellen.
Pacaret, Pajarete of Pascarete, m.
Zoetste en beste soort Xereswijn uit de
omstreken van Sevilla in Spanje.
Pacatie, yr. (Lat.). Stilling, het tot bedaren brengen ; Pacator, m., vredestichter.
Paccanaristen, mrv. In 1794 te Spoleto
door Paccanari gestichte orde die onder
den naam van congregatie van het Heilig
Hart in de plaats moest treden van de
toen opgeheven orde der Jezuieten.

Pacco, in. (Ital.). Pak, baal ; korenmaat.
Pace, (Eng.; spr. : pees). Schrede.
Pacem. Vierde naamval van het
Latijnsche Pax, vrede ; in de Catholieke
Kerk het lam Gods op deksels van kelken
en kokers van hostien ; medaille met de
beeltenis van Christus of een heilige aan
rozenkransen ; Pacem slaan, de bidklok
luiden ; Pace tua, met uw verlof.
Pacha, m. Militaire opperofficier, gouverneur eener provincie in Turkije ; Pachalik = Vilajet.
Pachaema = Pachyaema ; Pachaemie
= Pachyaemie.
Pacheablephara, mrv. (Gr.). Vereelting der oogleden.
Pachisme, m. (Gr.). Zwaarlijvigheid,
vetzucht.
Pacholeks, Pacholken, mrv. Poolsche
schildknapen.
Pachometer, m. (Gr.). Diktemeter.
Pachomia, vr. en Pachomius, m. De
dikke.
Pachuntica. Zie Pachyntica.
Pachy. Grieksch voorvoegsel dat dik
beteekent.
Pachyaema, o. (Gr.). Geronnen bloed,
dik bloed; — aemie, vr., dikbloedigheid ;
— aemisch, dikbloedig; — blepharon, o.
en — blepharosis, yr., verdikking der oogleden ; — cholie, yr., verdikking der gal ;
— chymie, verdikking der sappen ; —
dermata of — dermen, mrv., zoogdieren
met een zeer dikke huid, dikhuidigen
(Zie Proboscidea); — dermie = Elephantiasis ; — dermisch, dikhuidig; —
graphisch, volgens een profiel; — menie,
yr., verdikking der vliezen ; — meningitis, yr., ontsteking van het harde
hersenvlies.
Pachyntica, mrv. (Gr.). Verdikkende
geneesmiddelen = Pachuntica ; Pachyntisch, verdikkend.
Pachyterisch, (Gr.). Verdikkend, vetmakend ; Pachytes, yr., dikte, gezwollenheid vooral van de oogleden ; Pachytherium, o., voorwereldlijk in Braziliê
gevonden dier dat tot de dikhuidigen
behoort.
Pachytroop, m. (Gr.). Toestel aan magnetisch-electrische rotatiemachines om den
electrischen stroom door spiralen te leiden.
Pachytympanum, o. (Gr.). Verdikking
of te groote dikte van het trommelvlies.
Pacianus, m. (Lat.). De vreedzame =
Frederik; Paciana, vr., = Frederika ;
Paciarius, m., vrederechter in Engeland ;
Pacificale, o., koker voor de hostie die
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van zilver, van goud of verguld is ; Pacificateur, m. (Fr.), vredestichter; Pacificatie, yr. (Lat.), vredestichting, bevrediging, in het voormalige koninkrijk
Polen het goed- of kwaadschiks aanbrengen der bij een verkiezing ontbrekende
stemmen ; Pacificator, m. = Pacificateur ; Pacisceeren, bevredigen, den vrede
herstellen ; Pacifique, m. (Fr.), (Eng.)
Pacific, Groote Oceaan of Stille Zuidzee
die in 1513 door Nunez de Balboa ontdekt
werd ; Pacific - spoorweg, m., Amerikaansche spoorweg tusschen den Atlantischen en den Grooten Oceaan.
Pacinische lichaampjes, mrv. In het
geheele lichaam voorkomende lichaampjes
die met een steel aan de zenuwen vastzitten.
Pacisceeren, (Lat.). Vrede sluiten, tot
een vergellijk komen; Paciscent, m., vredesluiter.
Packfond en Packfong, o. Mengsel
van koper, nikkel en zink dat op zilver
lijkt en in China in gebruik is.
Paco, o. Peruaansch kameelschaap of
lama dat de vigognewol oplevert ; Peruaansche bruinijzersteen met deeltjes zilver.
Pacoseroca. Braziliaansch riet.
Pacotille, vr. (Fr. ; spr. : pakotii),
(Eng.) goods of inferior quality, (D.)
minderwertige Ware, (Ital.) merce di quaha inferiore, (Sp.) mercaderia de menor
valor. Slechte waar, bocht; hoeveelheid
te verkoopen . waren die de bemanning
en de passagiers voor hun eigen rekening mogen medenemen.
Pacta conventa, mrv. (Lat.). Punten
waaromtrent een contract gesloten is ; —
dotalia, contracten de huwelijksgift betreffende, huwelijkscontracten; — familiae,
familiecontracten ; — sunt servanda, contracten moeten nagekomen worden.
Pacte, m. (Fr.). Verdrag; — federal,
Zwitsersche grondwet • — de famille,
familieverbond der verschillende takken
van het huis van Bourbon den is Augustus
1761 door Choiseul gesloten ; — de famine,
verdrag der Fransche belastingpachters
om het monopolie van den graanhandel
te verkrijgen (Zie Lavoisier); Pactie, vr.,
het sluiten van een verdrag ; Pacteeren,
een verdrag sluiten.
Pactolus, m. Riviertje in Lydie waaraan Sardes ligt; het bevatte stukjes goud
en Cresus was er zijn rijkdom aan verschuldigd;volgens de mythologie bezat
het deze eigenschap nadat Midas er zich
in gebaad had; thans wordt dit woord
gebruikt om een bron van rijkdom aan
te duiden ; le Pactole roule chez lui, (Fr.),
het geld wordt bij hem met schoppen in
huis gesmeten ; Pactolus tibi fluat, (Lat.)

Paedagogarch

moge er een Pactolus voor u stroomen,
mogen u schatten toebedeeld worden.
Pactum, o. (Lat.). (Fr.)pacte, (Eng.) pact,
(D.) Vertrag, Uebereinkunft, (Ital.) patio,
(Sp.) pacto. Verdrag, overeenkomst, verbond.
Padding, (Eng. ; spr. : pedding). Opvulsel in een jas, een zadel.
Paddle, (Eng. ; spr. : peddul). Breede
maar korte roeiriem, pagaai; — box (spr. :
boks) raderkast aan een stoomboot, —
wheel, rad om een stoomboot voort te
bewegen.
Paddock, (Eng.; spr. : peddok). Omheinde ruimte voor dieren, vooral voor
merrien en haar veulens ; afgesloten
ruimte voor paarden bij de wedrennen ;
padde.
Paddy, m. (Eng. ; spr. : peddie). Verkorting van Patrick den beschermheilige
van lerland ; scheldnaam voor een Ier ;
ongepelde rijst.
Padisja en Padischa, m. (Perzisch).
Groote heer, keizer, sultan; Padischahim tsjok jasja !, leve de keizer !
Padoggen, mrv. (Russisch). Stokjes
om een dracht slagen toe te dienen; die
slagen zelven.
Padre, m. (Ital.). Vader; pater.
Padrona, y r. (Ital.). Gebiedster; huisvrouw.
Padrone, m. (Ital.). Heer, gebieder ;
begunstiger ; gezagvoerder.
Paduana, yr. (Lat.). Nagemaakte oude
munt.
Padus. Onderafdeeling van de soort
Prunus uit de familie der Rosaceen.
Paean, m. (Gr.). Eig. de redder, de
genezende ; geneesheer der goden; bijnaam van Apollo (als god der geneeskunde) en ook van andere goden; lofzang
vooral op Apollo; jubellied, zegezang
Paeanisme, o., juichkreet van den redenaar om de toehoorders in geestdrift te
brengen.
Paedagogarch, m. (Gr.). Opziener over
de opvoeding ; Paedagogiek, yr., opvoedkunde ; Paedagogisch, wat de opvoedkunde betreft; Paedagogische Seminare,
mrv. (D.), kweekscholen voor onderwijzers ; Paedagogist, m., kweekeling; Paedagogium, o., inrichting voor opvoeding
en onderwijs ; Paedagoog, m., eig. knapenleider, opvoeder, opvoedkundige ; Paedarthrocace, vr., beeneter 14 kinderen;
hie, vr., het wegkwijnen van
Paedatrop
kinderen door onvoldoende voeding ; Paedeia, vr., opvoeding, vorming; Paederast,
m., knapenschender, verkeerde liefhebber,
sodomieter ; Paederastie, yr., knapenschenderij, sodomieterij ; Paedeuterium,
o., jongensschool, kloosterschool ; Pae-
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deutiek, yr., opleiding tot de deugd ;
Paedeutisch, opvoedend, opleidend; Paediater, m., kinderarts ; Paediatriek, yr.,

behandeling van ziekten der kinderen;
Paedicterus, m., geelzucht bij kinderen;
Paediometer, m., kindermeter, weegschaal om jonge kinderen te wegen;
Paedobaptisme, o., kinderdoop; Paedobaromacrometer, m., toestel voor het
bepalen van het gewicht en de lengte
van pasgeboren kinderen ; Paedobarometer, m. (Zie Paedostathmium); Paedomanie, vr., overdreven zucht om ontucht
met knapen te plegen; Paedonoom, m.,
opziener over knapen ; Paedophiel en
Paedophilos, m., knapenvriend; Paedophlebotomie, y r., aderlating bij kinderen ; Paedophthoor = Paederast;
Paedopoeie, y r., het voortbrengen van
kinderen; Paedostathmium, o., schaal
om kinderen te wegen; Paedothysie, vr.,
het offeren van kinderen ; Paedotriben,
mrv., onderwijzers in de kunst van
worstelen; Paedotribie, yr., kunst om
kinderen bezig te houden ; Paedotrophie,
y r., regelmatige kindervoeding.
P. aeq. = Partes aequales, mrv. (Lat.).
Gelijke deelen (op recepten).
Paesanen, mrv. (Ital.). Landbewoners,
boeren.
Pag. = Pagina, yr. (Lat.). Bladzijde;
Pagg. = Paginae, mrv., bladzijden ; Pagineering, y r., (Fr.) pagination, (Eng.) pagination, (D.) Pagination, (Ital.) paginatura,
(Sp.) pagsnaciOn, het nommeren van de
bladzijden van een boek ; Pagineeren,
(Fr.) paginer, (Eng.) to page, (D.) paginieren, (Ital.) impaginare, (Sp.) pagtnar,
bladzijden nommeren.
Paga, vr. (Ital.), (Fr.) pare, (Eng.) pay,
(D.) Lohn, (Sp.) gaga. Loon.
Pagaai, y r. Korte breede roeiriem die
niet in een roeidol ligt ; Pagaaien, met
zulk een riem roeien ; Pagaaler, m.,
iemand die zoo roeit.
Pagaat, m. Hoogste matador in het
tarokspel.
Pagamentum, o. (Lat.), (Fr.) payement,
(Eng.) payment, (D.) Bezahlung, (Ital.)
pagamento, (Sp.) pago. Betaling.
Paganalia, mrv. (Lat.). Dorpsfeesten,
landelijke feesten ; Paganiseeren, heidensch maken ; Paganisme, o., heidendom;
Paganist, m. heiden; Pagano, m. (Ital.), heiden, oningewijde (in de taal der Carbonarl
(z. a.); Paganus, m., boer, heiden.
Page, m. (Fr. ; spr. : paazje). Edelknaap.
Page, y r. (Fr.), (Lat.) Pagina. Bladzijde,
pagina ; Pagina mea, (vr.) (Lat.), erg. mijn
bladzijde, d. i. de zooveelste bladz. van
het voor mij liggende boek.

Pagliaccio, m. (Ital.; spr. : palfatsjo) =
Pagliajo.
Pagliaja, y r. (Ital. ; spr. : paljaja).

Stroohut.
Pagliajo of Pagliazzo, m. (Ital. ; spr. :
paljatsjo). Eig. iemand die een stroozak
aan heeft, hansworst, paljas.
Pagne, m. (Fr.; spr.: panje). Katoenen
schootsvel der negers dat van het middel
tot aan de knieen reikt.
Pagnote, m. (Fr. ; spr. : panjot). Soldaat
die niet mede vecht (Zie Mont) ; Pagnoterie, y r., lafhartigheid.
Pagnotta, y r. (Ital. ; spr. : panjotta).
Broodje.
Pagode, y r. Tempel in Indic, China,
Japan, enz. ; afgodsbeeld dat daarin wordt
aangebeden ; Chineesch beeldje met bewegelijk hoofd ; Indische gouden munt
= f 4,— a f 4,50; Manche pagode, vr.
(Fr.), mouw die van boven nauw en van
onderen zeer wijd is.
Pagodiet, m. Speksteen.
Pagomantie, ' y r. (Gr.). Waarzeggerij
door indompeling in water.
Pagoplexie, vr. (Gr.). Verlamming door
koude of vorst.
Pagurus, m. (Gr.), (Fr.) Bernard-rermite.
Klaplooperskreeft, kluizenaarskreeft, langstaartig tienpootig schaaldier dat zijn
weeken staart in de schalen van andere
weekdieren steekt.
Pagus, m. (Lat.). Dorp, gouw, kanton,
district.
Pahaw, o. Gewicht voor juweelen =
9.94 gram.
Pahlis, mrv. Lange booten op Otaheiti.
Paiement. Zie Pagamentum.
Paillard, m. (Fr.; spr.: paiijaar). Eig.
degene die op stroo slaapt; hoereerder ;
Paillardeeren, hoereeren ; Paillardise,
vr. (spr.: paiijardieze), hoererij.
Paillasse, y r. (Fr.: spr.: paiijas). Stroozak ; Paillasse, m., paljas (Zie Pagliazzo);
Paillasson, m. (spr.: paiijasson), vloermat
om de voeten of te vegen, stroomat
waarmede tuinbedden, leiboomen, enz.
bedekt worden om ze voor de vorst en
soms tegen de zon te beveiligen; Paille,
vr. (spr.: paaii), stroo; Etre sur la paille,
doodarm zijn; Homme de paille, m. (Fr.),
strooman, zetbaas, iemand die zijn naam
tot iets leent, (Eng.) man of straw, (a)
Strohmann, (Ital.) uomo di paglia, (Sp.)
hombre de paja (Zie Préte - nom) ; Tirer
a la courte paille, loten met stroohalmen
van ongelijke lengte ; Vin de paille, m.,
witte win van druiven die op stroo
gedroogd zijn ; Paille de fer, vr., hamerslag, schavelingen van ijzer; Paille, bvn.,
stroogeel; Paille - en-queue, m., spitsstaartvogel, zeevogel wrens staart uit
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twee lange smalle vederen bestaat ;
Paillet, m. (spr.: paaijet), lichtroode wijn;
Paillette, vr., gouddeeltje dat in het zand
van sommige wateren gevonden wordt,
loovertje ;Paillon, m. (spr.: paaijon),
dun blaadje gekleurd koper waarvan de
juweliers een glinsterenden ondergrond
maken.
Palment = Payement of Paiement.
Pain, m. (Fr.; spr.: pein). Brood; — de
menage, huisbakken br.; — de munition,
kommiesbr.; — d'e'pice, peperkoek; c'est
pain bend, dat is zijn verdiende loon;
Pain a cacheter, ouwel; — de savon, stuk
zeep; — de sucre, suikerbrood; Pour un
morceau de pain, voor een appel en een ei.
Paina of Panha. Braziliaansch katoen.
Pain-Expeller, (Eng. ; spr. : peen). Pijnverdrijver, wrijfmiddel tegen rheumatisme.
Pair, m. (Fr.; spr.: peer). In de geschiedenis van Frankrijk heeft dit woord vier
verschillende beteekenissen : 1°. Onder
de Merovingers en Karolingers werd de
naam pairs (Lat. pares, gelijken) aan alle
krijgslieden gegeven ; in 856 verklaart
Karel de Kale dat de grooten van het
koninkrijk alleen voor hunne gelijken of
evenknieen te recht kunnen staan ; 2e.
onder het leenstelsel werden de onderling
gelijke leenmannen pairs de fief (leen)
genoemd; de twaalf pairs van Karel den
Groote spelen een groote rol in de middeleeuwsche chansons de geste (z. a.) en
de ridderromans ; 3°. van Filips den
Schoone (1285-1314) of aan was het
pairschap niet meer uitsluitend verbonden
aan het bezit van een leen; de koningen
van Frankrijk benoemden pairs en gaven
hun dezelfde voorrechten als de pairs de
fief; 4°. in 1814 werd de Kamer der
Pairs, die voor hun leven benoemd werden, ingesteld (Zie Charte) ; Cour ,des
Pairs, de pairskamer als gerechtshof
belast met het berechten der misdaad
van hoogverraad (Zie Napoleon III) ;
Pairie, yr., pairschap ; Fournee de pairs,
eig. baksel van pairs, verscheidene tegelijk benoemde pairs.
Pair, m. (Fr.). Zie Pari.
Pair et impair, (Fr.). Even en oneven.
Paire, yr. (Fr.; spr.: peer). Paar.
Pairing-off, (Eng.). Gebruik bij sommige
wetgevende lichamen waardoor twee
leden van zulk een lichaam, die tegenovergestelde staatkundige meeningen
toegedaan zijn, overeenkomen om weg
te blijven als er gestemd moet worden ;
naar men zegt, dagteekent dit gebruik
uit den tijd van Cromwell.
Paisible, (Fr.; spr. : peezieble). Vreedzaam ; rustig.

Palaestra

Paitan, (mrv. Paitanim). Nieuw-Hebreeuwsche naam voor een schrijver van
godsdienstige gedichten en gezangen.
Paixhans (Henri Joseph), (Fr.; spr. :
peksan) (1783-1854). Fransch generaal,
uitvinder van een naar hem genoemd
stuk geschut, dat o. a. door de Franschen
gebruikt werd bij het bombardement der
citadel van Antwerpen in Dec. 1832.
Pajade, m. (Turksch). Pion in het
schaakspel.
Palazzo. Zie Bajazzo.
Pajero, m. (Sp.). Wilde kat.
Pajok, o. (Russisch). Korenmaat = den
decaliter ongeveer.
Pajonisme, o. Leer der genade Gods
met betrekking tot de uitverkorenen, zoo
genoemd naar den Franschen Protestant3chen godgeleerde Pajon (t 1685).
Pala, vr. (Ital.). Schop ; —d'oro, gouden
plaat met voorstellingen uit de bijbelsche
geschiedenis op het hoogaltaar van SintMarcus te Venetic die uit de 16e eeuw
afkomstig is.
Palabre, vr. (Fr.), (Sp.) Palabra. Eig.
woord ; samenkomst met een negeropperhoofd.
Paladijn, m. (Fr.), (Lat.) Palatinus, m.
Een der twaalf heeren die tot het gevolg
van Karel den Groote behooren; hofridder;
dolende ridder ; zeer dapper en ridderlijk
man.
Palaeaden, mrv. (Gr.) = Trilobieten.
Palaemon, m. (Gr.). Zeegod die de
schipbreukelingen te hulp komt.
Palaeo en Paleo. Grieksch voorvoegsel
dat oud beteekent; —doxie, yr., oudgeloovigheid ; —graphie, yr., kennis van
het schrift der volken der oudheid, kunst
van het ontcijferen van handschriften ;
—graphisch, wat deze kunst betreft;
—lithisch, wat de steenperiode betreft ;
—logic, yr., oudgeloovigheid, oudheidkunde ; —loog, m., kenner der oude talen;
Palaeontographie, yr. en Palaeontologie, yr., wetenschap die over de voorwereldlijke dieren en planten handelt;
Palaeontologisch, wat die wetenschap
betreft; Palaeophroon, m., iemand die
ouderwetsche meeningen heeft; Palaeophytologie, vr., leer der voorwereldlijke
planten ; Palaeotherium, o., voorwereldlijk dikhuidig zoogdier ; Palaeotypen =
incunabelen.
Palaeste, yr. (Gr.). Eig. de vlakke hand,
een lengtemaat ter breedte van vier
vingers of 0.077 meter.
Palaestra, vr. (Gr.). Openbare plaats
voor lichaamsoefeningen, worstelperk,
worstelschool; Palaestrant, worstelaar ;
Palaestriek, vr., worstelkunst; Palaestriet, m., geoefende worstelaar ; Palae-
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strop hylax, m., opzichter over de
worstelschool.
Palafreniere, m. (Ital.), Palefrenier,
m. (Fr.). Stalknecht, palfrenier.
Palais, m. (Fr.), (Lat.) Palatium, (Eng.)
palace, (D.) Palast, (Ital.) palazzo, (Sp.)
palacio. Paleis ; — de justice, paleis van
justitie (Zie Maire du palais); Le Grand
et le Petit Palais. het groote en het
kleine paleis, d. i. twee gebouwen die
ten behoeve der wereldtentoonstelling
van 1900 in de Avenue Nicolas II te
Parijs opgericht zijn en thans voor het
houden van kleinere tentoonstellingen
gebruikt worden ; Palais-Bourbon, gebouw te Parijs aan den link eroever der
Seine tegenover la place de la Concorde
(Eendrachtsplein) dat in 1722 op bevel
der hertogin-douairiêre van Bourbon gesticht is en waarin thans de Kamer der
Afgevaardigden vergadert; Palais-Royal,
eig. koninklijk paleis, het werd in 1629
voor Richelieu gebouwd en heette daarom eerst Palais Cardinal; later werd het
door' de hertogen van Orleans bewoond;
de bij dit paleis behoorende tuin was vroeger een van de drukst bezochte wandelplaatsen der Parijzenaars.
Palais, m. (Fr.; spr.: palee), (Lat) Palatum. Gehemelte ; Palatum artificiale,
kunstmatig gehemelte ; Palataal, wat het
gehemelte betreft; Palatief, wat het
gehemelte kittelt.
Palalaca, m. Bengaalsche groene specht.
Palamiteit, yr., openbaarheid (van het
Latijnsche bijwoord palam, openlijk, voor
aller oogen).
Palampores, mrv. Groote Indische
beddedekens.
Palan, m. (Fr.). Takel.
Palanche, yr. (Fr.). Juk waaraan twee
emmers gedragen worden.
Palankijn, m. (Fr.) Palanquin, m.,
Aziatische draagstoel.
Palanque, yr. (Fr.) (Ital.) Palanca.
Versterking die uit in den grond geplaatste
boomstammen bestaat.
Palata, yr. (Russisch). Paleis van den
czaar of van een grootvorst.
Palatin, (Fr.; spr.: palatein). Dit woord
werd vroeger gebruikt om heeren aan
te duiden die een betrekking in het paleis
van een vorst bekleedden ; Palatinat, m.,
de Palts ; Palatinus ad Rhenum, Rijnpalts of Benedenpalts die in 1815 tusschen Baden, Beieren, Pruisen en HessenDarmstadt verdeeld werd ; — inferior,
Benedenpalts ; -- superior, Bovenpalts ;
Palatine (princesse), tweede gemalin van
den broeder van Lodewijk XIV (Zie
Orleans) (1652-1722), Wier briefwisseling
een eigenaardig licht werpt op de zeden
BALE, Handboek.

Palm
en gewoonten van haar tijd ; Palatine,
yr., bontwerk dat de vrouwen om den
hals en over de schouders dragen en
dat in 1676 door de princesse palatine in
de mode gebracht werd; Palatine (ecole),
paleisschool, een door Karel den Groote
gesticht geleerd genootschap waarvan hij
zelf lid was; Palatinus, m., een der zeven
heuvelen waarop Rome gebouwd is ;
paltsgraaf, onderkoning van Hongarije
tot in 1853, gouverneur eener provincie
in het voormalig koninkrijk Polen. Palatium, o., (Lat.). Zie Palais.
Palaver, o. (Port. palavra). Vergadering
van negers tot het houden van godsdienstoefeningen of terechtzittingen.
Palazzo. Zie Palais.
Palco, m. (Ital.). Vloer, stellage.
Pale, vr. (Gr.). Het worstelen.
Pale, (Fr.). Bleek.
Pale, (Eng.; spr. : peel). Bleek ; Pale Ale,
lichtkleurig bier.
Palefroi, m. (Fr. spr. : palfroa), (Eng.)
Palfrey; (spr.: poalfrie), (Ital.) Palafreno,
(Sp.) Palafren. Paradepaard, reispaard,
damespaard, in tegenoverstelling met
strijdros.
Pales, yr. Godin der kudden en herders
bij de Romeinen.
Palette, vr. (Fr.). Palet, vierkante of
ovale houten of porseleinen plaat waarop
de schilders hun verven uitspreiden;
schepbord ; schopje om den bal te kaatsen,
kaatsplankje; bekken om het bloed bij
een aderlating op te vangen.
Pali, o. Uit het Sanskriet ontstaan
dialect in Achter-Indic en Ceylon waarin
de godsdienstige geschriften van de aldaar
wonende Boecidhisten opgesteld zijn, maar
dat nu niet meer in gebruik is.
Palier, m. (Fr.; spr. :ftaliee). Trapportaal.
Palificatie, yr. (Fr.). Inheiing van palen,
versterking van den bodem door paalwerk.
Palikaren, mrv. (Gr.). Soldaten der
Grieksche militie in den onafhankelijkheidsoorlog ; Grieken die de oude zeden
en gebruiken en de nationale kleederdracht getrouw gebleven zijn.
Palilia, mrv. (Lat.). Feesten ter eere
van Pales (z.a.).
Palin. Grieksch bijwoord en voorvoegsel (in samenstellingen ook palil,
palim en palir) dat opnieuw, wederom
beteekent; Paliliogie, vr., herhaling van
het gezegde , recapitulatie ; Palimbacchius (Zie Antibacchius); Palimpsest,
m. (Zie Codex rescriptus) , Palindromie,
yr. (Zie Recidive); Palindromus, m.,
versregel die van links naar rechts of
van rechts naar links gelezen dezelfde
beteekenis oplevert, b.v. Otto tenet
mappam, madidam mappam tenet Otto.
51
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(Otto houdt den natten doek vast) ; Palindroom, o., woord dat van links naar
en van rets
naar links gelezen
rechts
een verschillende beteekenis oplevert,
b.v. regen en neger, Palingenesie,
yr., hernieuwing, wedergeboorte, terugkeer van den dood in het leven, philosophie der geschiedenis volgens welke
dezelfde omwentelingen zich in een bepaalde volgorde zouden herhalen, optisch
bedrog waardoor een voorwerp verschijnt
op een plaats waar in werkelijkheid niets
aanwezig is ; Palingeniseeren, weder
voortbrengen; Palingraphie, vr., het
overbrengen van oude houtsneden op
steen ; Palinodie, vr., gedicht waarin de
dichter zijn vroegere gevoelens herriep,
herroeping van hetgeen men gezegd of
gedaan heeft; Chanter la palinodie,
(Fr.), zijn woorden intrekken ; het weder
uitbreken eener ziekte; Actio ad palinodiam, vordering tot uitdrukkelijke intrekking eener beleediging ; Palinodeeren,
herroepen, terugnemen, intrekken ; Palintocie, yr., het terugvorderen van betaalde renten ; Palintonon, o., ouderwetsch
werpgeschut voor zware steenen ; Palmtonos, met dubbele spanning, zooals de
Scythische boog, die aan de uiteinden
nog een kromming heeft.
Palinure, yr. (Fr.). Soort van schaaldieren waartoe de zeekreeft, enz. behoort.
Palinurus, m. Stuurman van Aeneas
die op de kust van Lucanie bij het naar
hem genoemde voorgebergte in zee viel
en verdronk; trouwe stuurman.
Palio, m. (Ital.). Geborduurde stof voor
vaandels ; vaandelfeest met wedrennen
op ongezadelde paarden te Siena.
Palirrhoee, yr. (Gr.). Het been en weer
stroomen, vooral van eb en vloed ; terugkeerende vloeiing.
Palissade, yr. (Fr.). Schanspaal ; Palissadeeren, van schanspalen voorzien; Palissadeering, vr., rij schanspalen.
Palissander- of Palixander-hout, o.
Fijn Braziliaansch bout dat een paarsblauwe kleur heeft en in de lucht
donkerder wordt, violethout, purperhout.
Zie Jacaranda.
Palla, yr. (Lat.). Lang bovenkleed der
Romeinsche vrouwen, staatsiekleed ; —
corporalis, altaar- en kelkdoek.
Palladiesk. In den trant van den beroemden architect Palladio.
Palladisme, o. Ritus (z. a.) der vrimetselaars volgens welken zij het hoofed
van den laatsten gfootmeester der Terneliers en een kabbalistisch teeken dezer
orde als een palladium beschouwen.
Palladium en Palladio o. (Gr.).
Houten beeld van Pallas (Minerva) dat

Pallor

op den burcht van Troje stond, aan welks
bezit het behoud der stad hing, het werd
geroofd door Ulysses en Diomedes; waarborg, bescherming ; De wetten zijn het
palladium der maatschappij.
Palladium, o. Zeer rekbaar en hard
wit metaal welks merkwaardigste eig enschap is dat het de waterstof absorbeert ;
het smelt bij een temperatuur van ongeveer 1500° ; zijn alliages (z. a.) worden
bij de fabricatie van uurwerken en natuurkundige instrumenten gebruikt ; sommige
zijner zouten worden in de photographie
gebezigd : het werd door Wollaston
(1766-1826) ontdekt.
Pallakis, yr. (Gr.). Bijzit, bijwijf.
Pallampoer, m. Groote katoenen deken
uit Madras.
Pallas, yr. (Gr.) = Minerva.
Pallas, m. (Slavisch Pallasch, m). Lange
rechte cavaleriesabel.
Pallasiet, m. Meteoorsteen.
Pallesceeren, (Lat.). Verbleeken.
Palliatie, yr. (Lat.). Bemanteling, verbloeming, oogenblikkelijke verzachting of
leniging ; Palliatief, Palliativum, o., geneesmiddel dat de kwaal niet wegneemt
maar voor het oogenblik verzachting aanbrengt ; Palliatus, met het gallium bekleed ; Palliatum negotium, o., handelsonderneming die uithoofde van haar aard
verboden maar wegens haar vorm geoorloofd is ; Pallieeren, bemantelen, verbloemen,
, verzachten, stillen.
Pallidus (Lat). Bleek ; Palliditeit, yr.,
bleekheid.
Pallie, m. Indisch gewicht voor granen.
Palliolum, o. (Lat.). Kleine mantel.
Pallium, o. (Lat.). Wijde Grieksche
mantel die reeds onder de republiek bij
de Romeinen in zwang kwam ; witte
wollen met zwarte kruisen gemerkte
strook die de paus over zijn priestergewaad draagt en die hij aan alle aarts7
bisschoppen en aan sommige bevoorrechte bisschoppen zendt ; korte witte
mantel met een rood kruis die hals en
schouders bedekt ; —caritatis, mantel der
Christelijke liefde; --purpuratorum, mantel
der kardinalen.
Pall-mall, (Eng.; spr.:pelmel). Spel waarin een bal door een ijzeren ring wordt gedreven door middel van een houten hamer;
die hamer zelf ; Pall-mall gazette, yr.,
naam eener Londensche krant.
Pallograaf, (Gr.). Werktuig dat dient
om de slingeringen van stoombooten graphisch voor te stellen.
Pallor, m. (Lat.). Het verbleeken, doodsbleekheid.
Pallor en Pavor, m. (Lat.). Verbleeken
en schrikken.
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Palma, vr. (Lat.). Palmboom; Italiaansche
lengtemaat.
Palma-Christi, o. (Lat.). Eig. de palm
der hand van Christus = Oleum ricini.
Palmacieten, mrv. Versteende palmboomen.
Palmarbs, m. (Fr.). Lijst der leerlingen
die op een prijsuitdeeling met prijzen
begiftigd zijn.
Palmarium, o. (Lat.). Belooning van
een advocaat na 't winnen van een proces ;
in 't algemeen belooning voor een overwinning.
Palmar-Manipulatie, yr. (Lat.). Het
bestrijken met de vlakke hand bij een
magnetische behandeling.
Palmarum, mrv. (Lat.). Palmzondag,
de zondag voor Paschen, uithoofde van
de palmtakken . bij den laatsten plechtigen
intocht van Jezus in Jeruzalcm ; — civitas,
palmenstad, Jericho.
Palme, m. (Fr.). Naam van twee lengtematen = 0,225 en 0,029 meter.
Palme, yr. (Fr.). Palmboom,palmtak ;
Palmes academiques, mrv., decoratie
van Officier d'Academie en Officier de
1'Instruction publique.
Palmelleen. Familie van algen (z. a.)
uit de orde der Chlorophyceen.
Palmenroller, (D.). Roofdier uit de
familie der sluipkatten.
Palmestrie, yr. Waarzeggerij uit de
palm der hand. Zie Chiromantie.
Palmette, yr. (Fr.). Versiering in den
vorm van een palmtak ; gedaante der
leiboomen (vruchtboomen).
Palmiet, o. Meel of merg van palmboomer],
Palmipedes, mrv. Zwemvogels, vogels
wier teenen door een vlies verbonden zijn.
Palmiphalanx, yr. Spier van het handgewricht.
Palmistrie = Palmestrie.
Palmpadde, yr. Italiaansche padde
(Bufo palmarum).
Palmo, m. Spaansche lengtemaat, handbreedte.
Palmos, m. (Gr.). Snelle beweging,
vooral het kloppen van den pols, ook =
Palpitatie, gedurige beweging (van een
der ledematen) ; Palmoscopie, yr., onderzoek van den pols, waarzeggerij uit
den pols.
Palmsekt, m. Zoete wijn van de Canarische eilanden.
Palnotoke. Door Saxo Grammatscus
vermelde Deensche held.
Palolo-worm, m. Worm in den Grooten Oceaan die de dikte van een stroohalm heeft en zeer bros is.
Palos de Calenturas, (Sp.). Kinabast.
Palos de la Frontera. Stadje in de
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Spaansche provincie Huelva, uit welks
haven Columbus in 1492 vertrok.
Palpabel, (Lat.). Tastbaar, duidelijk ;
Palpabiliteit, yr., tastbaarheid; Palpatie,
yr., betasting ; Palpeeren, betasten.
Palpe, yr. (Fr.). Kleine voelhoren van
insecten, schaaldieren enz.
Palpebra, vr. (Lat., mrv. Palpebrae).
Ooglid ; Palpebraal, wat de oogleden
betreft ; Palpebratie, yr., het knipoogen;
Palpebreeren, knipoogen.
Palpicornae, mrv. (Lat.). Boktorren.
Palpitant, (Fr.). Kloppend ; zeer belangwekkend; Palpitatie, yr. (Lat.), gedurige
beweging ; — cordis, hartklopping ; Palpiteeren, kloppen, lillen, zeer aangedaan
of bewogen zijn.
Palton, o. (Gr.). Werpspies.
Paludamentum, o. (Lat.). Krijgs- of
veldheersmantel ; konings- of keizersmantel.
Palude. Turksch gerecht dat uit amandels bereid is.
Paludeen, (Fr.). Wat de moerassen
betreft; wat door de moerassen veroorzaakt worth ; Favre paludeenne, moeraskoorts; Paludier, m. (spr. : paludiee),
werkman in de zoutpannen (Zie Marais
salant); Paludisme, o., besmetting die
vooral in moerassige streken voorkomt
en door intermitteerende koortsgekenmerkt wordt; de steken van sommtge
mu en en muskieten brengen deze beling over.
Palus, m. (Lat.). Paal ; — jurisdictionis
urbanae, voorstad (van daar paalburger).
Palus yr. (Lat.). Moeras ; poel ; —
Maeotis, zee van Azof ; Paluster, moerassig, wat in moerassen huist of groeit ;
Palustre aquarium, o., slijkerige kuil
die dient voor het telen van Palustres
plantae, , mrv., moerasplanten ; Vin de
palus, m., wijn die in de omstreken van
Bordeaux op aangeslibden grond groeit.
Pamasjtsjik, m. (Russisch). Grondbezitter.
Pambeh, (Perzisch). Riet dat voor
lampepitten gebruikt wordt.
Pambioma, o. (Gr.). Algemeen levensbeginsel.
Pamela, yr. Titel van een roman van
Richardson (1689-1761); zeer deugdzaam
meisje.
Pampa, yr. (Sp.). Boomlooze grasvlakte
in Zuid-Amerika ; Pampa-haas, m. (Zie
Viscacha); Pampa-hert, o., hert der
pampa's.
Pampeiro. m. (Port.) of Pampero, m.
(Sp.). Koude storm uit het zuiden in de
pampa's.
Pampelmoes, o. (Fr.) Pamplemousse,
m. Naam van een citroenboom (citrus

Pamphiletos
decumana) op Mauritius en Reunion, wiens
in suiker gekookte vruchten onder den
naam van sukade bekend zijn.
Pamphiletos, Pamphilos, m. (Gr.). Door
alien bemind.
Pamphlet, m. (Fr. en Eng.). Pamflet,
vlugschrift, schotschrift ; Pamphletaire,
m. (Fr.), Pamphleteer, (Eng.), schrijver
van pamfletten.
Pamplegie, yr. (Gr.). Algemeene verlam ming.
Pan. m. (Gr.). Zoon van Mercurius en
de nimf Dryope, god der kudden en herders ; hij kwam voor in het gevolg van
Bacchus, regelde de dansen der nimfen
al spelende op de herdersfluit die hij
uitgevonden had ; hij had horens en bokspooten ; zijn verschijning werd zeer gevreesd. Zie Paniek.
Pan, m. (Poolsch). Heer.
Pan, pant, panto. Grieksch voorvoegsel dat al, alles beteekent.
Pan, m. (Fr.). Pand van een jas of rok ;
onomatopee die een plotseling gedruisch
aanduidt, paf !
Panacea, yr. (Gr.), Panacee, yr. (Fr.).
Bij de Grieken de godin der genezing,
dochter van Esculaap, geneesmiddel voor
alle kwalen, wondermiddel; — mercuriales
= Mercurius dulcis en Calomel.
Panache, m. (Fr.; spr.: panasje). Vederbos, pluim ; Panache, bontkleurig, met
een pluim versierd; Glace panachee, ijs
van verschillende kleuren en smaken ;
Panacheeren, met een pluim versieren,
dooreenmengen, zijn stem uitbrengen op
personen die in staatkundige of kerkelijke
richting tegenover elkander staan ; Panachure, v., gekleurde strook op een achtergrond van een andere kleur.
Panade, vr. (Fr.). Soep die uit water,
brood en boter bestaat en waarbij meestal
melk en een eidooier gevoegd worden.
Panagia. Zie Panhagia.
Panama. Hoofdstad der gelijknamige
republiek aan den Grooten Oceaan in
Midden-Amerika ; Panamahoed, hoed die
gevlochten is uit de bladeren van een
Amerikaanschen heester die Bombanaxa
heet ; Panamahout, o., schors van Quillaja saponaria wier eigenschappen overeenkomen met die van zeep ; Panamakanaal, o., ontworpen kanaal door de
landengte van Panama ; Panamaschandaal, o., bankroet der door de Lesseps
opgerichte maatschappij tot doorgraving
der landengte van P.; Panamaspoorweg,
m., spoorweg die van Colon naar P. loopt ;
Panamist, m., degene die in het Panamaschandaal betrokken is.
Panamerikaansch. Wat geheel Amerika
aangaat.
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Pananagraaf, yr. (Gr.). Machine waarmede allerlei afbeeldingen verkleind op
metalen platen gegraveerd kunnen worden.
Panarchisch. Alles beheerschend.
Panard, (Fr. ; spr. : panaar). Wordt
gezegd van een paard welks pooten naar
buiten staan.
Panaricium, o. (Lat.). Verbastering
van het Grieksch Paronychium, (Fr.)
Panaris. Zie Paronychie.
Panarium, o. (Lat.). Broodmand.
Panatella, m. Lange en dunne Havannasigaar.
Panathenaeen, mrv. Feesten to Athene
ter eere van Minerva.
Panca, Panka of Punka, m. Groot
scherm dat aan de zoldering opgehangen
en door touwen in beweging gebracht
wordt ; in warme landen wordt het als
ventilator gebruikt; knecht die dit scherm
in beweging brengt.
Pancarpia, yr. (Gr.). Verzameling van
allerlei vruchten ; krans van allerlei
bloemen.
Pancarte, yr. (Fr.). Groot beschreven
of gedrukt papier waarop een bekendmaking staat.
Pancerte, yr. (Gr.-Lat.). Schriftelijke
verklaring over de echtheid van reliquieen.
Panchresticum, o. (Gr.), Panchreston,
o. (Gr.). Geneesmiddel voor alle ziekten;
Panchrestisch, alle ziekten genezend.
Panchymagoga, mrv. (Gr.). Middelen
om kwade sappen aftevoeren; Panchymagogisch, kwade sappen afvoerend;
Panchymagogum minerale = Calomel.
Panclastiet, o. (Gr.). Ontplofbare stof.
Pancratesie, yr. (Gr.). Uitsluitend bezit ;
Pancratiast, m., overwinnaar in het Pancration (z.a.).
Pancration, o. Wedstrijd, waarbij het
worstelen (pale) met het vuistvechten
(pygme) gepaard ging; Pancratistos, m.,
allerbeste ; Pancratisch microscoop, o.,
waarbij door wijziging van den afstaud
tusschen het oculair en het objectief
verschillende vergrootingen voortgebracht
kunnen worden ; Pancratisch, sterk vergrootend ; Pancratius, m., albedwinger,
zeer sterke man.
Pancreas, o. (Gr.). Alvleeschklier ; Pancreatalgie, yr., pijn in die klier ; Pancreatisch, die klier betreffend ; Pancreatitis, y r., ontsteking dier klier ; Pancreatoncus, m., opzwelling dier klier;
Pancreatine, m., alvleeschkliersap.
Panda, m. Vleeschetend knaagdier in
het Himalayagebergte dat tot de beerachtigen (ursidae) behoort ; boom aan den
Congo, Afrikaansche kinaboom.
Pandaemonium, o. (Gr.). Verzamelplaats der helsche geesten, rijk van
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satan ; plaats waar allerlei zedenbederf
en wanorde heerschen.
Pandanus, m. Sierplant uit de familie
der Pandaneen.
Pandecten, of Pandectae, mrv. Zie
Corpus juris ; alles bevattende boeken ;
Pandectist, kenner der pandecten.
Pandemie, vr. (Gr.). Het geheele yolk;
Pandemisch, algemeen, inheemsch (van
ziekten); Pandemos, m., hij die gemeenschappelijk vereerd moet worden (bijnaam
van Jupiter). Zie ook Venus Vulgivaga.
Panderete, m. (Sp.). Rinkeltrom ; Pandero, m. Zie Tamboerijn.
Pandiculatie, vr. (Lat.). Het naar boven
uitrekken der armen en het strekken der
beenen bij hetgeeuwen.
Pandiet, m. Geleerde Brahmaan.
Pandoer, m. Hongaarsch infanterist zoo
genoemd naar het dorp van dien naam;
uit den Oostenrijkschen successieoorlog
is bekend de pandoerenkolonel Von der
Trenck (1711-1749). In 1741 stelde hij
zich met een door hemzelven aangeworven korps Pandoeren, sterk moo man,
ter beschikking van keizerin Maria Theresia, die toen van alle kanten bedreigd
werd. Als moedig en gelukkig partijganger onderscheidde hij zich in de veldtochten van 1741-1745. Daar hij echter
den oorlog niet altijd even menschelijk
had gevoerd en zich door zijn opbruisend
karakter vele persoonlijke vijanden had
gemaakt, werd hij in 1746 veroordeeld
om op den Spielberg bij Briinn (Moravie)
ingekerkerd te worden en stierf daar ;
ruwe kerel, plunderaar; soort van kaartspel ; Pandoerenkling, vr., kromme hartsvanger.
Pandora, yr. (Gr.). De met alles begiftigde ; volgens de Grieksche mythologie
de eerste door Vulcanus geschapen vrouw;
Minerva blies haar het leven in en schonk
haar alle bevalligheden en talenten : Jupiter
gaf haar een alle kwalen bevattende doos
en deed haar op de aarde nederdalen,
waar zij door Epimetheus (z. a.), den
eersten man, tot vrouw genomen werd ;
deze opende de noodlottige doos waaruit
alle kwalen zich over de aarde verspreidden, de hoop alleen bleef onder in
de doos liggen ; Pandora is de Eva der
Grieken ; Dos van Pandora wordt overdrachtelijk gezegd van alles dat onder
den schijn van bevalligheid de bron van
vele rampen worden kan.
Pandore, m. (Fr.). Scheldnaam voor
een gendarme. Zie Nadaud,
Pandorineen, mrv. Familie van Algen
(z. a.) uit de orde der Chlorophyceen.
Pandrosos, yr. (Gr.). Godin van den
dauw.
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Pandura, yr. (Gr.). Driesnarig muziekinstrument ; Pandurorisch, in den vorm
eener viool of citer.
Pane del diabolo, (Ital.). Eig. duivels brood ; adelaarssteen.
Paneel, o. (Fr.) panneau, (Eng.) panel.
Timmerwerk dat in een lijst gevat is
vooral aan deuren.
Paneeren, (Fr.). Met broodkruimels
bestrooien.
Panegyricus, m. (Gr.), (Fr.) pane-gyn.
quern, (Eng.) panegyric, (D.) Lobrede, (Ital.
en Sp.) panegirico. Lofrede; Panegyrisch,
prijzend, lovend; Panegyriseeren, een
lofrede houden ; Panegyrisme, o., het
houden van lofredenen ; Panegyrist, m.,
lofredenaar.
Panem et circenses, (Lat.). Brood en
spelen in het circus ; door Juvenalis
(Satiren X, 81) tot de Romeinen uit den
tijd van het verval gerichte woorden van
diepe verachting, omdat de Romeinsche
volksklasse niets anders verlangde dan
overvloed van graan en kostelooze schouwspelen.
Panentheisme, o. Alles in God.
Panergesie, vr. (Gr.). Algemeene aansporing tot verbetering.
Paneterie, yr. (Fr.). Plaats waar het
brood bewaard wordt.
Pan=fluit, yr. (Gr.-Ned.). Herdersfluit
die uit verscheidene naast elkander geplaatste riethalmen bestaat. Zie Pan.
Pangeometrie, vr. De meetkunde behalve die van Euclides.
Pangermaan, m. Al-Duitscher ; Pangermanisme, o., het streven om alle
volken van Duitschen oorsprong tot een
enkelen staat te vereenigen ; Pangermaansch, dit streven betreffend.
Pangloss, m. (Gr.). Persoon die in
Candide van Voltaire (z. a.) voorkomt en
de verpersoonlijking van het optimisme
is ; iemand die van alles verstand heeft,
verwaande wauwelaar.
Panglotte, yr. (Gr.). Vergelijkend woordenboek van vele talen.
Pangolin, m. Insectenetend tandeloos
Afrikaansch zoogdier welks lichaam met
schubben bedekt is.
Panha. Zie Paina.
Panhagia, vr. (Gr.). Alheilige, moeder
van Jezus.
Panharmonie, yr. (Gr.). Algemeene
overeenstemming , Panharmonicon, o.,
eig. alklank, naam van een muziekinstrument.
Panhellenien, mrv. Attisch feest ter
eere van den voor alle Hellenen heiligen
Zeus ( Jupiter); Panhellenlon, o., tempel
van Zeus ; Panhellenios, m., raad van
state in het tegenwoordige Griekenland ;
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Panhellenisme, o., het streven om alle
Grieken in Griekenland, Europeesch
Turkije en Klein-Azie tot édn staat te
vereenigen.
Panhistorie, yr. (Gr.). Alweterij.
Panhydrometer, m. = Litrameter.
Panicaseiten, mrv. Christelijke sekte
die het avondmaalsbrood met kaas gebruikte.
Panichida, vr. (Russisch). Zielmis in
de Grieksch-Catholieke kerk.
Panico = Pagne.
Panicographie, yr., (Lat.-Gr.). Eig.
gierstdruk ; het overbrengen eener teekening op zinken platen die met verhevenheden in den vorm van gierstekorrels bezet zijn.
Panicum. Vogelgierst, plantensoort uit
de familie der Gramineen.
Panier, o. (D.), (Fr. banniere). Banier.
Panier, m. (Fr. ; spr. : paniee). Eig.
broodkorf ; mand; — a ouvrage, werkmand der dames ; — perce (spr.: persee),
doorbrenger, verkwister ; Faire danser
lane du panier, (Fr.), eig. het hengsel der
mand laten dansen, dit wordt gezegd van
dienstboden die in overleg met de leveranciers meer geld voor de boodschappen in rekening brengen dan zij er
in werkelijkheid voor uitgegeven hebben ;
Sot comme un panier, allerdwaast; Adieu
paniers, vendanges sont fades, eig. vaarwel
manden, de wijnoogst is gedaan, d. i. het
gunstig oogenblik is voorbij ; Panier,
m., ouderwetsche hoepelrok met baleinen
er in.
Paniek, vr, (Fr.) panique, (Eng.) panic,
(D.) Panik, (Ital.) panico, (Sp.) panico.
Plots elinge ongegronde schrik zoo genoemd
naar den god Pan (z. a.), van wien men
zeide dat hij gewoon was plotseling en
vooral in den nacht te verschijnen om
de menschen schrik aan te jagen ; bet
plotseling dalen van de koersen op de
beurs onder den invloed van berichten
of tijdingen welker bijzonderheden niet
afgewacht worden; Panische schrik, m.,
plotselinge zinsverbijstering waardoor een
geheel leger op de vlucht slaat. Zie
Stampede.
Panifiable, (Fr.). Wat tot brood gebakken kan worden ; Panificatie, yr.,
bereiding van brood ; Panificeeren, brood
bakken, in brood omzetten.
Pfinini. Indische spraakkunstenaars.
Panionien, mrv. Feest der Ionische
bondssteden ter eere van Poseidon Heliconios.
Panis, m. (Lat.). Brood ; — porcinus,
varkensbrood ; — sanctificatus, gewijde
bete (godsoordeel); Panist, m., iemand
die een leekenprebende heeft gekregen.

Panorama

Panislamisme, o. Het streven van
sommige Mohamedanen in Azie en
Afrika om meer rechten te verkrijgen
en een einde te maken aan de heerschappij
der Europeanen.
Paniten, mrv. Versteende zeeslakken.
Panlexicon, o. (Gr.). Algemeen woordenboek.
Panmelodion, o. (Gr.). Eig. aiwelluidendheid, naam van een muziekinstrument.
Pannationaal. Wat het geheele yolk
aangaat.
Panne, yr. (Fr.). Stof die op fluweel
gelijkt maar grover geweven is en langer
haar heeft ; ondankbare rol; Dans la
panne, in armoede; En panne, tegenbrassen, bijdraaien (van schepen); Rester
en panne, blijven steken, niet verder
kunnen (van automobielen, fietsen); Panne,
zonder geld, kaal.
Panneau, m. (Fr.; spr. : panoo). Zie
Paneel ; strik om wild te vangen.
Pannel, (Eng.). Zie Paneel ; lijst van
de leden eener jury.
Panniculus, m. (Lat.). Lapje, lomp ;
huid ; — adiposus, vethuid ; — cutaneus,
vlek op de huid; — leprosus, vlek van
melaatschheid ; — octal, vlies op het
hoornvlies.
Pannichydes, mrv. (Gr.). Nachtelijke
feesten ; godsdienstoefeningen gedurende
den nacht; Pannichys, vr., soort van
requiem (z. a.) in de Grieksche kerk.
Pannonia. Landstreek tusschen den
Donau en Illyrie, die door de Drave en
de Save besproeid wordt.
Panochie, yr. (Gr.). Buil in de lies.
Panonceaux, mrv. (Fr.; spr.: panonsoo).
Het Fransche rijkswapen boven de deur
van een notaris, een deurwaarder, enz.
Panophobie, vr. (Gr.). Het opschrikken
in den droom.
Panophthalmitis, yr. (Gr.). Algemeene
ontsteking van den oogappel.
Panoplia, yr. (Gr.), Panoplie, yr. (Fr.).
Volledige wapenrusting van een ridder;
wapenrek.
Panopticum, Panopticon, o. (Gr.). Eig.
algezicht, groote verzameling waarin men
alles zien kan • wassenbeeldengalerij te
Amsterdam; Panoptisch,
'
wordt gezegd
van een gebouw dat zoo ingericht is dat
met een oogopslag men het binnenste er
van overzien kan.
Panorama, o. (Gr.). Eig.algezicht ;
groote cirkelvormige schildering die op
de muren eener van boven verlichte
rotonde is aangebracht, zoodanig dat de
in het middelpunt geplaatste toeschouwer
die op een hoogte staat, een werkelijken
horizon meent te zien; gebouw dat zulk
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een schildering bevat ; groote uitgestrektheid lands die men van een hoogte of
bekijkt; Panoramisch, wat aan een panorama doet denken.
Panormus, yr. (Gr.). Oude naam van
Palermo.
Panoro, m. (Ital.). Vlaktemaat teFlorence.
Panotype, o. Lichtbeeld op wasdoek.
Panserboni. Woord dat samengesteld
is uit de beginlettergrepen van drie
heiligen Pancratius, Servatius en Bonifacius en dat gestrenge heeren of ijsheiligen heteekent, omdat het op de
naamdagen dezer heiligen in het midden
van Mei gewoonlijk zeer koud is.
Panslavisme, o. Het streven om alle
Slavische volksstammen te vereenigen
of ten minste het gevoel hunner gemeenschappelijke afkomst bij hen wakker te
houden ; Panslavist, m., aanhanger dezer
richting; Panslavistisch, deze richting
toegedaan.
Pansoof, m. (Gr.). Alwijze, alweter ;
Pansophie, y r., alwijsheid, alweterij.
Panspermie, y r. (Gr.). Vermenging van
allerlei zaad door elkaar.
Panstereorama, o. (Gr.). Voorstelling
in relief.
Pansymphonicon, o. (Gr.). Een op een
orgel gelijkend muziekinstrument dat een
geheel orkest nabootst.
Pant, Zie Pan. (Grieksch voorvoegsel).
Pantagoga, mrv. (Gr.). Alles afvoerende
geneesmiddelen.
Pantagruel. Hoofdpersoon in een werk
van Rabelais (z. a.) die voorgesteld wordt
als een torenhooge reus die ontzaglijke
hoeveelheden spijs en drank verzwelgt
en het epicurisme (z. a.) steeds in praktijk
brengt; Pantagruelistische maaltijd,
zeer overvloedige maaltijd.
Pantalon, m. (Fr.), Pantalone, m. (Ital.).
Persoon uit het Italiaansche blijspel die
doctor is en een lange broek draagt, die
aan hem haar naam verschuldigd is ; hij
stelt een kuchenden, spuwenden, geilen
en gierigen grijsaard voor ; scheldnaam
voor de Venetianen bij wie de heilige
Pantalon zeer in eere was ; potsenmaker,
hansworst ; Pantalonnade, y r., rol van
Pantalon, grove klucht, bespottelijke dans.
Pantamorphie, yr. (Gr.). Geheele vormloosheid.
Pantani, mrv. (Ital.). Groote moerassige
dalen in Sardine; Pantano, m., moeras.
Pantaphobie, y r. (Gr.). Geheele onbevreesdheid.
Panta rei, (Gr.). Zie Heraclitos.
Pantascie, y r. (Gr.). Geheele schaduwloosheid.
Pantatrophie, y r. (Gr.). Geheel gebrek
aan voeding.

Pantatypie, y r. (Gr.). Zinkographie
om reliefplaten voor het boekdrukken
gereed te maken.
Pantechnicum, o. (Gr.). Technische
hoogeschool.
Pantelegraaf, yr. (Gr.). Telegraphische
toestel waardoor geschreven schrift en
teekeningen overgeseind worden.
Pantes, mrv. = Cowries.
Pantheisme, o. Wijsgeerig . stelsel dat
God en de wereld vereenzelvigt ; cosmologisch dat het heelal en God als
identisch beschouwt (alles is God) ; psychologisch dat God als de ziel van
het heelal en het heelal als het lichaam
van God beschouwt (God is alles) ; ontologisch — Spinosisme ; Pantheist,
m., aanhanger van het pantheisme ; Pantheologie, yr., algodenleer ; Pantheon, o,
aan den dienst van alle goden gewijde
tempel te Rome ; gebouw te Parijs op
het gelijknamige plein op den top van
den voormaligen Sinte-Genovevaberg ;
het was oorspronkelijk een kerk, maar
onder de eerste Fransche omwenteling
werd het een begraafplaats voor groote
mannen waarboven het opschrift prijkt :
Aux grands hommes la patrie reconnaissante (aan de groote mannen het dankbare
vaderland); Mirabeau werd er het eerst
in begraven (15 April 1791), vervolgens
werd het stoffelijk overschot van Voltaire
er naar overgebracht (io Juli 1791); in
1806 werd het aan zijn oorspronkelijke
bestemming teruggegeven; bij de Juliomwenteling van 1830 werd het weder
een tempel van den roem, in 1851 weder
een kerk tot 1885, toen Victor Hugo er
in begraven werd ; men vindt er o. a.
het graf van Sadi Carnot (z. a.) en het
grafmonument van J. J. Rousseau; in de
Kamer der Afgevaardigden is voorgesteld
om het lijk van Emile Zola naar het
Pantheon over te brengen.
Panther, m. (Gr.). Panter, pardel.
Panthera, (Port.). Jaguar.
Pantheron, o. (Gr.). Letterlijk alles
vangend (net), groot vangnet ; net om
vogels die in troepen vliegen te vangen.
Pantiire, y r. (Fr. ; spr.: pantieer) =
Pantheron.
Pantilius, m. (Lat.). Albedil (Horatius,

Satiren

10,78).

Pantin, m. (Fr. ; spr.: pantein). Bord-

papieren of houten poppetje weiks ledematen door een draad in beweging gebracht worden ; iemand die bespottelijke
gebaren maakt ; iemand die steeds van
meening verandert.
Pantocratisch. Alles beheerschend;
Pantocrator, m., heerscher over alles,
alleenheerscher; Pantocratorie, yr. (Gr.)
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heerschappij over alles, almacht; Pantograaf, m., werktuig om mechanisch
allerlei teekeningen en gravures te kopieeren ; Pantographie, yr., wijze waarop
zulk een werktuig gebruikt wordt; Pantometer, m., werktuig om allerlei hoeken
en afstanden te meten ; Pantomime, yr.,
kunst van zich door gebaren uit te drukken,
tooneelstuk waarin de vertooners niet
spreken maar zich uitsluitend door gebaren verstaanbaar maken ; Pantomimiek, yr., kunst om zich door gebaren
verstaanbaar te maken ; Pantomimisch,
wat het gebarenspel betreft; Pantomimiseeren, zich door gebaren uitdrukken ;
Pantomimist = Pantomimicus ; Pantomimus, m., eigenlijk : hij die alles nabootst ; tooneelspeler, die door dans en gebaren, zonder spreken, een rol voorstelt;
remand die de gebarentaal kent en uitoefent ; Pantophaag, (Zie Omniphaag en
Omnivora), Pantophagie, yr., het alles
eten ; Pantophagisch, alles etend ; Pantophobie, yr., vrees voor alles, watervrees ; Pantoplastiek, yr., kunst om
modellen te vergrooten of te verkleinen ;
Pantopoden, mrv., alvoetigen (soort van
spinnen); Pantopolliet, o., ontplof bare
stof die uit nitroglycerine en nitronaphthaline bestaat; Pantosophie. Zie Pansophie.
Pantoffel, yr., (Fr.) pantoufle, (Eng.)fiantofle, slipper, (D.) Panto/fel, (Ital.) pantojola,
(Sp.) pantuflo. Kamerschoeisel; Pantoffelregeering, yr., het baasspelen eener
vrouw over haar man ; Raisonner comme
une pantoufle, zeer slecht redeneeren ;
En pantoufles, op pantoffels, ongegeneerd.
Pantry, (Eng. ; spr.: pentrie). Provisiekamer, provisiekast.
Panurg, m. (Gr.). Arglistige, geslepene;
Panurgie, vr., arglist, geslepenheid ;
Panurgisch, geslepen.
Panurge, m. Een der hoofdpersonen
uit Gargantua et Pantagruel van Rabelais; Moutons de Panurge, schapen van
Panurge ; Panurge kreeg op zee twist
met den schapenkoopman Dindenaut
(spr.: deindenoo); om zich te wreken
kocht hij van D. een zijner schapen dat
hij in zee wierp; het geblaat van dit
schaap maakte dat al de andere schapen
van D. over boord sprongen ; de schapenkoopman werd zelf medegesleept door
het laatste schaap dat hij trachtte terug
te houden en verdronk met zijn kudde ;
deze uitdrukking is toepasselijk op degenen die blindelings het voorbeeld van
anderen volgen.
Panus, m. (Lat.). Kliergezwel.
Pao de Rosa, (Port.). Donkerrood gevlekt Chineesch hout.

Paphlagonie
Paoli (Pascal) (1725-18o7). Corsikaan
die in 1755 tot bestuurder van Corsica
werd uitgeroepen ; toen dit eiland in 1768
met Frankrijk vereenigd werd, week hij
naar Engeland uit; door de Nationale
Vergadering teruggeroepen, werd hij
door de Nationale Conventie (z. a.) vogelvrij verklaard.
Paolist, m. Zoon van een Portugees
en een inboorling der kolonien.
Paolo, m. (Ital.). Paulus ; voormalige
Italiaansche munt.
Paolotti, mrv. Franciscanen, Minderbroeders.
Papa, m. (Lat.). Vader ; de heilige
vader, paus; Papabel, papabilis, geschikt
om tot paus verkozen te worden ; Papalin, m. (Fr.), soldaat van den paus ;
Papal, (Fr.), pauselijk.
Papageno, m. Vogelaar uit Mozart's
opera de Tooverfluit.
Papalethra, yr. (Gr.). Tonsuur :(z. a.)
der Grieksche geestelijken.
Papalina, yr. (Ital.). Kalotje van den
paus ; Papalino, m., pauselijk soldaat ;
Papaliteit, vr., (Fr.) Papaute, vr., pauselijke waardigheid, pausdom.
Papatace, in. (Ital. ; spr. : papatasje).
Goedige onnoozele hals.
Papaver, vr. (Lat.). Maankop, slaapbol,
plant waaruit opium getrokken wordt;
Papaveraceen, mrv., papavergewassen;
Papaverine, yr., bestanddeel der papaver.
Papayaceen, mrv. Kalebassen, pompoenen.
Papegaai, m. (Arab.) babbaga, (Gr.)
psatacos, (Fr.) perroquet, (Oud-Fransch)
papegai, pafiegaut, (Eng.) parrot, popinjay,
(D.) Papagei, (Ital.) papagallo, parrochetto,
(Sp.) papagayo, fieriquito. Klimvogel met
dikken snavel die gemakkelijk de stem
van den mensch nabootst.
Papelard, m. (Fr. ; spr.: papelaar).
Schijn vrome.
Papeline, yr. (Fr.). Halfzijden stof. Zie
Popeline.
Papelitas, mrv. (Sp.). Cigaretten.
Paperasse, vr. (Fr.). Waardeloos beschreven papier; Paperasseeren, paperassen schrijven of daarin snuffelen.
Papesse, yr. (Fr.). Vrouw die, naar
men zegt, de pauselijke waardigheid bekleed zou hebben, pausin Johanna.
Papeterie, yr. (Fr.). Papierfabriek ;
handel in papier; sierlijk postpapier en
enveloppes in een doos ; Papetier, m.,
papierfabrikant, papierhandelaar.
Papeto, m. Voormalige zilveren munt
te Rome.
Paphia, yr. (Gr.). Bijnaam van Venus
naar de stad Paphos op Cyprus.
Paphlagonie, vr. Landstreek in Klein-
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Azie ten zuiden van de Zwarte Zee
waardoor de Halys stroomt ; Paphlagonische trompet, vr., Oud-Grieksche
trompet met een opening die op een
ossekop gelijkt.
Papicolen, mrv. Vereerders van den
paus.
Papier, o., (Fr.) papier, (Eng.) paper,
(D.) Papier, (Ital.) carta, (Sp.) papel. Dun
blad dat van lompen en allerlei plantaardige stoffen gemaakt wordt; -- buvard,
vloeipapier; — maehi, eig. gekauwd
papier, zeer stevig papier; — monnaie,
(Fr.), (Eng.) paper money, (D.) Papiergeld,
(Ital.) carta-moneta, (Sp.) papel moneda,
papieren geld.
Papillo, m. (Lat.). Vlinder ; tent, paviljoen ; Papilionaceen, mrv., plantensoort uit de familie• der Leguminosen,
wier bloemen op vlinders gelijken.
Papilla, yr. (Lat.). Tepel, speen ; kleine
verhevenheid op de huid en vooral op
de tong, blaar, puistje.
Papillon, m. (Fr.; spr.: papiion). Vlinder ; wuft, veranderlijk mensch ; vlindergasbrander ; Papillonneeren, rondfladderen gelijk de vlinders van de eene
bloem op de andere.
Papillotage, m. (Fr.; spr. :pafiiiotaazi).
Het knippen met de oogen ; het dubbel
afdrukken der letters; Papillote, yr.,
papillot, stuk papier waarin het haar
gerold wordt om het gekruld te houden ;
met boter of olie ingesmeerd papier
waarin vleesch gewikkeld wordt om het
te roosteren; Papilloteeren, met de
oogen knippen ; oogverblindend schitteren ;
te bloemrijk zijn.
Papimaan. Zie Papomaan.
Papin, (Denis) (1647 —1714). Fransch
natuurkundige die de spankracht van den
stoom ontdekte ; tengevolge der herroeping van het Edict van Nantes week
hij naar Duitschland uit, waar hij proeven
nam met een stoomboot met vier raderen ;
hij vond ook den naar hem genoemden
Papiniaanschen pot uit, een gesloten
en van een veiligheidsklep voorziene pot
waarin water verhit wordt totdat het
een grootere spankracht dan die der
dampkringslucht krijgt = Digestor.
Papisme, o. Zie Popery ; leer dat de
paus de stedehouder van Christus en
onfeilbaar is, de Catholieke godsdienst;
Papist, m., vereerder van den paus en
van het pausdom; Papocaesarie, yr.,
heerschappij van den paus en zijner
dienaren over vorsten en regeeringen;
Papolater, m., aanbidder van den paus;
Papolatrie, yr., overdreven vereering
van den paus ; Papomaan, m., hartstochtelijke vereerder van den paus ; Pa-
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pomanie, vr., hartstochtelijke pausvereering.
Papoea, m. (Maleisch). Australische
neger.
Pappenheim (1594-1632). Catholiek
generaal in den dertigjarigen oorlog die
in den slag bij Liitzen (6 Nov. 1632)
sneuvelde ; Pappenheimer (D.) mrv., soldaten van P.; Ich kenne meine Pappenheimer, ik weet welk vleesch ik in de
kuip heb.
Pappus, m. (Lat.). Grootvader, oude
man, persoon in de Atellanen (z. a.).
Pappus, m. Alexandrijnsch wiskundige
uit de vierde eeuw n. Chr.
Paprika, m. Spaansche peper in Hongarije.
Papula, yr. (Lat.). Rood puistje; Papuleus, vol puistjes.
Papus, m. Zuigeling, kind der Noordamerikaansche Indianen.
Papyrographie, vr. (Gr.). Papiersteendruk, het drukken op steenpapier (nagemaakten lithographischen Steen).
Papyrus, m. (Gr.). Plantensoort uit de
familie der Cyperaceen.
Papyrus, m. (Gr.). Oud-Egyptisch papier dat uit een waterplant vervaardigd
is, het papierriet aan de oevers van den
Nip; de ouden kenden het papier niet,
zij schreven eerst op palmbladeren, boomschors, op met was bestreken plankjes
en op de schors van den papyrus, die zijn
naam aan het papier gegeven heeft; na
de verovering van Egypte door de Romeinen kwam de papyrus bijna uitsluitend
in gebruik in Italic en Griekenland ; kort
voor de Christelijke jaartelling kwam het
perkament in zwang ; het gebruik van het
uit lompen vervaardigde papier klimt tot
de lode eeuw op; thans wordt cut papier
nog gebruikt, maar de meeste papiersoorten worden tegenwoordig van stroo,
alfa, houtvezels, enz. vervaardigd.
Paquebot, m. (Fr. ; spr.: pakkeboo),
(Eng.) packet, (D.) Paketboot, (Ital.) pacchebotto, (Sp.) paquebot. Pakketboot.
Paquet, m. (Fr. ; spr. : pakkee), (Eng.)
parcel, (D.) Paket, (Ital.) pacco, (Sp.) paquete. Pakket.
Paquitta, yr. (Sp.). Damescigaret.
Par, o. (Lat.), (Fr.) paire, (Eng.) pair,
(D.) Paar, (Ital.) paia, (Sp.) par. Paar.
Para, m. Koperen of bronzen Turksche
munt = f 0.003.
Para, Par. Grieksch voorvoegsel dat bij,
Tangs, naar, gedurende, tegen beteekent.
Paraaf = Paraphe.
Parabaan-zuur, o. Zuur dat ontstaat
uit met salpeterzuur verhit alloxaanzuur
(z. a.).
Parabase, Parabasis, yr. (Gr.). Over-

Parablepsis

8io

treding, afdwaling ; gedeelte van het
Oud-Grieksche blijspel dat de aanvoerder
van het koor (coryphaeos) uit naam van
den dichter tot het publiek sprak en dat
gewoonlijk na den eersten koorzang ingelascht is.
Parablepsis, y r. (Gr.). Het verkeerd
zien, het kijken naar den verkeerden kant.
Parabolaan, m. (Lat.). Waaghals; ziekenoppasser die tot de lagere geestelijkheid
behoort.
Parabole, y r. (Gr.), (Fr. parabole) yr.
Het naast elkander plaatsen, de vergelijking, gelijkenis, allegorie waaronder een
waarheid verborgen is, parabel.
Parabolisch, (Gr.). In den vorm eener
gelijkenis; in den vorm eener parabool
(kegelsnede); Paraboliseeren, in gelijkenissen spreken.
Parabolisme, o. Het verwijderen van
den coefficient van het hoogste lid eener
algebraische vergelijking door middel
eener deeling.
Parabola:le, y r. Kromme lijn die op
een parabool gelijkt, lichaam dat ontstaat
door de draaiing eener parabool om haar as.
Parabool, y r. (Gr.). Kromme lijn welker
punten op gelijken afstand liggen van een
vast punt dat brandpunt beet en van een
rechte lijn ; zij ontstaat door de snijding
van een kegel door een vlak dat evenwijdig is met een ander vlak dat dien
kegel aanraakt ; kromme lijn die door een
projectiel beschreven wordt.
Parabrahma, m. Het Opperwezen.
Parabysma, o. (Gr.). Het ingestopte ;
de inlassching.
Paracarpium, o. Onontwikkelde vrucht.
Par accident, (Fr.; spr.: aksiedan). Toevallig, bij toeval; Par acclamation. Zie
Acclamatie.
Paracellar, m. Uitdeeler der over-

schotten van de pauselijke tafel aan de
armen.
Paracelsus, (1493-1541). Zwitsersch
alchimist en arts.
Paracentarion, o. (Gr.) = Trocar (z. a.)
werktuig voor de behandeling van waterzuchtige oogen ; Paracenteseeren, (Gr.),
door middel van doorsteking aftappen,
de staar lichten ; Paracentesis, y r., het
met een holle naald in het onderlijf of
in de borst steken om kwade sappen te
verwijderen, het lichten van de staar.
Paracentrisch, (Gr.). Om een middelpunt gelegen ; Paracentrostomisch, met
een mond die naast het midtlelpunt ligt.
Parachroea, y r. (Gr.). Ontkleuring,
ziekelijke verandering der gelaatskleur.
Parachroma, o. (Gr.). Kleurenbedrog.
Parachromatopsie, y r. (Gr.). Kleurenblindheid. Zie Daltonisme.

Parados

Parachronisch, (Gr.). Wat een foutief
tijdstip aangeeft ; Parachronisme, o., tijdrekenkundige fout. Zie Anachronisme.
Parachrosis, y r. (Gr.). Verkleuring,
het verschieten van kleuren, het bederven door verf.
Parachute, m. (Fr.; spr.: parasjuut).
Valscherm.
Paracinesis, y r. (Gr.). Verrekking.
Paraclausithyron, o. (Gr.). Klaaglied
voor de gesloten deur der geliefde gezongen door den buitengesloten minnaar.
Paracleet, m. (Gr.). Helper, trooster,
voorspraak, advocaat, zaakwaarnemer;
in het Nieuwe Testament de Heilige
Geest ; klooster dat door Abelard gesticht
is (z. a.) en waarvan Helolse (z. a.) abdis was; Paracleticon, o., geschrift dat
dient om te troosten, gezang- en gebedenboek der Grieksche Christenen; Para..
cletisch, troostrijk.
Paracmasis, Paracme, y r. (Gr.). Het
afnemen eener ziekte ; Paracmastisch,
afnemend, zwakker wordend.
Paracope, vr., Paracrusis, y r. (Gr.).
Waanzin; het ijlen in de koorts.
Paracusis, vr. (Gr.). Het niet goed
hooren ; het suizen in de ooren.
Paracyesis, y r. (Gr.). Zwangerschap
buiten de baarmoeder.
Paracystitis, y r. (Gr.). Ontsteking van
het cellenweefsel in den omtrek der blaas.
Parade, y r. (Fr.). Wapenschouwing ;
wachtparade ; vertooning, staatsie, pronk;
vertooning voor een kermistent om het
publiek te lokken; het afweren van een
stoot bij het schermen ; het plotseling
stilstaan van een paard in de manege of
in een tournooi ; Paradebed, o., bed waarop
voorname lieden na hun dood tentoongesteld worden, vroeger een versierd
bed waarop pas getrouwde vrouwen
gedurende een paar dagen bezoeken
harer kennissen ontvingen ; Paradeeren,
parade houden, pronken, tentoonstellen.
Paradiastole, y r. (Gr.). Scheiding van
naast elkander staande dingen; opheldering
door middel van het tegenovergestelde.
Paradiazeuxis, y r. (Gr.). Foutieve onderscheiding bij intervallen in de muziek,
ook = Paradiastole.
Paradigma, o. (Gr.). Model, voorbeeld
in de spraakleer; Paradigmaticus, m.,
levensbeschrijver van heilige en vrome
menschen; Paradigmatiek, vr. (Gr.),
kunst om voorwerpen van gips te vervaardigen; Paradigmatisch, bij wijze
van model, voorbeeldig ; Paradigmatiseeren, door voorbeelden onderwijzen.
Parados, m. (Fr.; spr.: paradoo). In
den rug van een vestingwerk opgeworpen
verschansing.
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Paradosjna, yr. (Russisch). Officieel
bewijs waarin bevolen wordt om postpaarden ter beschikking van een reiziger
te stellen; Kroon —, bewijs dat alle postkantoren beveelt om een reiziger te beschouwen als reizende in dienst der
Kroon.
Paradosis, yr. (Gr.). Het overgeven ;
de verspreiding van een gerucht.
Paradox, m., Paradoxon, o. (Gr., mrv.
Paradoxa). Tegen het algemeen gevoelen
indruischende meening, in het oog vallende
bewering ; Paradoxaal, strijdig met de
heerschende begrippen, ongeloofelijk,
wonderlijk ; Paradoxologie, yr., het gebruiken van paradoxen; Paradoxomanie,
y r., overdreven zucht om zich paradoxaal
uit te drukken.
Paraenese, Paraenesis, vr. (Gr.). Vermaning, stichtelijke voordracht; Paraenetisch, vermanend, stichtelijk.
Paraffine, yr. Witte vaste of vloeibare
zelfstandigheid die uit aardpek, asphalt
enz. bereid wordt.
Paraffin's, (Lat.). Wat weinig verwantschap met andere stollen heeft.
Parafoudre, m. (Fr. ; spr.: parafoedre).
Bliksemafleider van de telegraaf,
Parageeren. Met landerijen afschepen
(vooral van vorstelijke personen); Paragium, o. Zie Apanage.
Paragenesis, vr. (Gr.). Het te zamen
ontstaan.
Parageusie, Parageusis, yr. (Gr.). Ontaarding van den smaak, ziekelijke smaak.
Paraglosse, (Gr.). Uitzakking der tong
= alossoptosis.
Paragnaat, (Gr.). Misgeboorte met dubbele kinnebak.
Paragoge, yr. (Gr.). Het afbrengen van
den rechten weg, misleiding ; afwijking,
versehil van tongval ; fout ; afleiding ;
bijvoeging van een of meer letters aan
het eind van een woord. Zie Metaplasme.
Paragomphosis, vr. (Gr.). Het inslaan
van het hoofd van het kind in het bekken.
Paragon, o. (Gr.). Model, toetssteen ;
drukletter tusschen text en tertia.
Paragone, m. Zwart Italiaansch marmer, toetssteen.
Paragon-parelen, mrv. Bijzonder groote
parelen.
Paragraaf, yr. (Gr.). Klein deel van
een hoofdstuk dat door het teeken §
aangeduid wordt ; Paragraphie, yr., symptoom bij hersenziekten ; Paragrapheeren,
in paragrafen afdeelen.
Paragramma, o. (Gr.). Spelfout die in
hetgebruik van een verkeerde letter
bestaat ; kabbalistische berekening van de
geheime beteekenis van een woord of
voizin ; woordspeling door weglating of

verandering van de eerste letter van een
woord.
Para-gras, o. Grassoort op Curacao.
Paragréle, m. (Fr.; spr.: paraghreel).
Kanon in den vorm van een afgeknotten
kegel door welks losbranding men getracht
heeft een hagelwolk in regen te veranderen ; volgens de laatste onderzoekingen
beantwoordt het niet aan de verwachting.
Paraguatan-schors, yr. Voor het roodverven gebruikte schors van Condaminea

tinctoria.
Paraguay-Roux, m. Uittreksel van

radix pyrethri dat als middel tegen kiespijn gebruikt wordt.
Parahiba-katoen, o. Braziliaansch
katoen.
Paralalie, vr. (Gr.). Het onduidelijk
spreken.
Paralampsis, vr. (Gr.). Witte vlek op
het hoornvlies in het oog.
Paralexie, vr. (Gr.). Het verwarren
der woorden bij het lezen; het ijlen,
delireeren (z.a.) van zieken.
Paralipomena, mrv. (Gr.). Schriftelijke
aanvullingen, bijvoegsels; naam van de
twee boeken der Kronieken in het Oude
Testament.
Paralipse, Paralipsis, yr. (Gr.). Eig.
weglating ; redefiguur waardoor de redenaar de aandacht op lets vestigt door te
zeggen dat hid daarover niet zal uitweiden.
Zie Praeteritie.
Parallaxe, Parallaxis, yr. (Gr.). Eig.
verscheidenheid, afwisseling ; hoek die
in het middelpunt eener ster ontstaat door
twee lijnen waarvan de eene, uit het
middelpunt der aarde en de andere uit
het oog van den waarnemer, die op de
oppervlakte der aarde staat, getrokken
wordt ; Parallactische opstelling, yr.,
opstelling waarin de kijker loodrecht op
een draaiingsas bevestigd wordt, die zelve
loodrecht op een andere as staat.
Parallel, (Gr.). Gelijkloopend, evenwijdig ; Parallel, yr., evenwijdige lijn,
vergelijking, loopgraaf die bij het beleg
eener vesting evenwijdig met die zijde
der vesting welke aangevallen . wordt,
gegraven wordt en die van een borstwering en een banket (z.a.) voorzien is;
breedtecirkel; Paralale, yr. (Fr.), evenwijdige lijn, loopgraaf ; Parallêle, m.
(Fr.), breedtecirkel, cirkel die evenwijdig
loopt met den evenaar, geschrift of redevoering waarin twee personen of twee
dingen met elkander vergeleken worden ;
Parallelepipedum, o., langwerpige kubus,
door 6 parallelogram men begrensdlichaam;
Paralleliseeren, naast elkander plaatsen,
vergelijken; Parallelisms, o., evenwjidigheid, overeenstemming tusschen zinsneden
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of spreekwijzen; Parallelliniaal, o., twee
door scharnieren verbondene en steeds
evenwijdig blijvende linialen ; Parallelogram, o., vierhoek welks tegenovergestelde
zijden gelijk en evenwijdig zijn ; Parallelogram der krachten, vr., resultante van
twee of meer op den punt werkende
krachten ; Parallelogrammum delineatorium, o., ooievaarsbek in het teekenen.
Paralogie, yr. (Gr.). Onwillekeurige
dwaling; het onzin uitslaan ; Paralogiseeren, onverstandig praten, verkeerde gevolgtrekkingen maken ; Paralogisme, o.,
verkeerde gevolgtrekking. Zie Sophisme.
Paralos, yr. Naam van de Atheensche
Were (z. a.) die als schip van staat bij
sommige gelegenheden gebruikt werd.
Paralyseeren, (Gr.). Verlammen, krachteloos maken ; Paralysis, yr., verlamming ;
— arteriae, verl. van een slagader; -asthenica, verl. door zwakte ; — femoris,
verl. der dij ; — medullaris, verl. van het
ruggemerg ; — musculorum colli, verl. der
nekspieren ; — musculorum faciei, verl.
der aangezichtsspieren ; — nervi acustici,
verl. der gehoorzenuw ; — oesophagi, verl.
van den slokdarm; — palpebrarum, verl.
der oogleden ; — pulmonum, longverl. ;
— renum, yeti. der nieren ; — retinae,
verl. van het netvlies; — spinalis, verl.
van den ruggegraat; — universalis, algemeene verl.; — uteri, verl. der baarmoeder ;
— uvulae, vent. der huig; — vesicae urinariae, verl. der waterblaas ; Paralyticus,
m., verlamde; Paralytisch, lam.
Paramagnetisch, (Gr.). Door een magneet aangetrokken.
Paramenta, mrv. (Lat.). Kerkelijke kostbaarheden, kostbare altaargereedschappen, misgewaden; Paramenta-vereeniging, vr., vereeniging tot het aanschaffen
van heilige gereedschappen en gewaden.
Parameter, m. (Gr.). Rechte lijn die
voor het meten van kromme lijnen en tot
verklaring van de eigenschappen der
kegelsneden gebruikt wordt.
Parametritis, yr. (Gr.). Ontsteking van
het cellenweefsel in het bekken.
Par amitie, (Fr.). Uit vriendschap.
Paramos, (Sp.). Ongastvrije woestenijen
in het Andesgebergte op 3000 tot 3500
meter hoogte.
Paramnesie, vr. (Gr.). Storing van het
spraakvermogen met verlies van het
woordgeheugen.
Parampycia, (Gr. mrv. van Parampycion, o.). Hoofdbanden.
Paramusisch, (Gr.). Tegen de Muzen,
wanklinkend.
Paramythetisch, (Gr.). Opwekkend,
troostend; Paramythie, yr. (Gr.), opwekking, vermaning, overreding.

Paraphronesis
Paramythisch = Paramythetisch.
Parangi. Besmettelijke huidziekte op
Ceylon.
Parangon, m. (Sp. en Fr.). Zie Paragon ; Parangonneeren, het zetten met
drukletters van verschillende dikte.
Paranoea, Paranoia, vr. (Gr.). Onverstand, dwaasheid, waanzin.
Paranomasie = Paronomasie.
Paranomie, vr. (Gr.). Handeling die in
strijd is met de wet.
Paranimf, m. (Gr. Paranymphus).
Bruidsjonker ; degene die bij een universitaire promotie den doctorandus ter zijde
staat.
Paranze, yr. (Ital.). Groote Napolitaansche visschersschuit.
Paraos, mrv. Kleine Chineesche vaartuigen met matten zeilen.
Parapegura, o. (Gr.). Sterrenkundige
tafel ; kalender der ouden.
Parapet, m. (Fr.; spr.: parapee), (Ital.)
Parapetto. Borstwering ; brugleunma.
Parapetalum, o. (Gr.). Bijbloemblad.
Parapetasma, o. (Gr.). Voorhangsel in
een tempel ; gordijn in een schouwburg.
Zie Rideau.
Paraphe. Zie Paraaf.
Parapherna, mrv. (Gr.), (Fr.) Biens
paraphernaux, mrv. Het eigen vermogen
der gehuwde vrouw, buiten den bruidschat,
waarover zij de vrije beschikking heeft.
Paraphie, yr. (Gr.). Ziekelijke ontaarding van het gevoel.
Paraphimosis, vr. (Gr.). Opzwelling
der voorhuid, Spaansche kraag.
Paraphlogosis, vr. (Gr.). Goedaardige
ontsteking.
Paraphonia, yr. (Gr.). Spraakgebrek;
bijtoon; Paraphonia puberum, onaangename klank der stem gedurende de
stemwisseling bij jongelieden (Zie Hirquitallio), Paraphonisch, medeklinkend;
Paraphonist, m., voorzanger, koorzanger,
stotteraar.
Paraphora, vr. (Gr.). Geringe graad
van krankzinnigheid.
Paraphrase, vr. (Gr.). Omschrijving,
uitlegging, vrije vertaling; Paraphra.
seeren, omschrijven ; Paraphrast, m.,
omschrijver uitlegger ; Paraphrastisch,
omschrijvend.
Paraphrenesie, Paraphrenitis, vr.
(Gr.). Ontsteking van het middelrif en
daarmede gepaard gaande razernij.
Paraphronesis, Paraphrosyne, Paraphronie, yr. (Gr.). Intermitteerende krankzinnigheid ; Paraphronetisch, krankzinnig ; Paraphrosyne temulenta, krankzinnigheid tengevolge van dronkenschap;
—toxica, krankz. tengevolge van vet-giftiging.
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Paraphysis, yr. (Gr.). Woekerrank,
scheut, spruit.
Paraplasma, o. (Gr.). Vaste deelen van
den protoplasmatischen inhoud eener cel.
Paraplexie, Paraplexie, yr. (Gr.). Gedeeltelijke verlamming tengevolge eener
beroerte; Paraplectisch, gedeeltelijk verlamd. Zie Hemiplegie.
Parapleuresie, vr. (Gr.). Stekende pijn
in de zijde ; Parapleuritis, vr., ontsteking
van het ribbenvlies, lichte graad van
ontsteking van het borstvlies.
Parapluie, m. (Fr. ; spr.: paraplui).
Regenscherm, paraplu.
Parapontisch, (Gr.). Op zee drijvend.
Parapresbeia, yr. (Gr.). Trouweloos
waargenomen gezantschap, waarin men
tegen de bedoeling of het bevel van den
staat heeft gehandeld.
Parapsestos, (Gr.). Vrouwelijk tooneelmasker met glad gestreken haar.
Parapsis, yr. (Gr.). Gevoelloosheid,
ongevoeligheid.
Pararrhythmus, m. (Gr.). Onnatuurlijke polsslag.
Pararthrema, Pararthroma, o. en
Pararthrosis, yr. (Gr.). Onvolkomen verstuiking of verrekking.
Parasange, m. (Gr.). Lengtemaat der
oude Perzen = 5250 meter of ongeveer
een uur gaans.
Parascenium, o. Parascenion, o. (Gr.).
Kamer bij het tooneel waar de tooneelspelers zich kleedden.
Parasceue, Parasceve, vr. (Gr.). Voorbereiding ; dag van voorbereiding voor
hooge feesten (dag voor den sabbath);
Goede Vrijdag.
Paraschen, mrv. (Hebr.). Hoofdstukken
uit de boeken van Mozes die op den
sabbath voorgelezen worden.
Paraschistes, m. (Gr.) = Prosector.
Paraselene, yr. (Gr.). Bijmaan, lichtgevende kring om de maan.
Parasematographie, yr. (Gr.). = Heraldiek ; Parasemon, o., wapen, vlag,
beeldhouwwerk aan den voorsteven van
een schip.
Parasiet, m. (Gr.). Tafelschuimer, klaplooper ; dier dat ten koste van een ander
dier leeft, b.v. luizen, vlooien ; Parasiet,
yr., woekerplant; Parasitica, mrv., sluipwespen ; Parasiticide, (Fr.), woekerdieren
doodend; Parasitisch, klaploopend, ten
koste van andere dieren of planten levend;
Parasitische kegel, m., uitbarstingsheuveltje op de helling van een vulkaan ;
Parasitisme, o., klaplooperij, het leven
ten koste van anderen.
Parasol, m. Zonnescherm voor heeren
in den vorm eener paraplu, (het in Nederland gebruikelijkeparaso/(zonnescherm

Paravol

voor dames) wordt in het Fransch door
ombrelle vertaald); naam van verscheidene
eetbare paddenstoelen.
Paraspadiaeus, m. (Gr.). Persoon bij
wien de opening der urineleiding op zij
ligt ; Paraspadiasis of Paraspadie, yr.,
abnormale ligging van die opening.
Parastaden, mrv. (Gr.). Zuilengang ;
voorportaal van een tempel; Parastas,
yr., kolom bij den ingang; Parastasis, yr.,
verrukking ; Parastatisch, schijnbaar
steunend.
Parastichon, o. = Acrostichon.
Parastremma, o. en Parastrophe, yr.
(Gr.). Krampachtige verdraaiing. Zie Sardiasis.
Parasynanche of Parakynanche, vr.
(Gr.). Ontsteking der keelamandels.
Parataxis, yr. (Gr.). Slagorde.
Parate executie, yr. Het terstond ten
uitvoer leggen van een vonnis.
Parathenar, m. (Gr.). Spier van de
pink of de kleine teen.
Parathesis, yr. (Gr.). Bijvoeging, aanzetsel ; vergelijking, tegenstelling ; in de
Grieksche kerk de inzegening van kinderen of overledenen.
Parathymie, yr. (Gr.). Ontstemming.
Paratilmos, m. (Gr.). Het uittrekken
van het haar der schaamdeelen (straf voor
echtbrekers in het Athene der oudheid).
Paratitla, mrv. (Gr.). Inhoudsopgaven,
opschriften.
Paraton ie, yr. (Gr.). Overspanning.
Paratonnerre, m. (Fr.). Bliksemafleider
door Benjamin Franklin (r7o6-179o) uitgevonden ; hij bestaat uit Brie deelen : een
ijzeren stang die aan het bovenste gedeelte van het te beschermen gehouw
bevestigd is, een ijzeren of koperen geleider welke aan een zijner einden met
die ijzeren stang verbonden is, en een
afvoerbuis die dient om den geleider met
den grond te verbonden ; deze afvoerbuis
loopt meestal uit in een met water gevulden put. Zie Parafoudre.
Paratoscopie, yr. (Gr.). Waarzeggerij
uit luchtverschijnsels.
Paratrapeza, yr. (Gr.). Zijtaf el, bijaltaar.
Paratrimma, o. (Gr.). Het schrijnen
aan den cars.
Paratrophie, vr. (Gr.). Onnatuurlijke
voeding.
Paratropie, yr. (Gr.). Verkeerde ligging
van een lichaamsdeel.
Paratus, (Lat.). Gereed.
Paravent, m. (Fr. ; spr. : paravan).
Tochtscherm, Spaansche wand.
Paraveredus, (Lat.). Extrapostpaard.
Paravol, m. (Fr.). Slot dat geluid geeft
op het oogenblik waarop men het tracht
te openen.

Parazonium
Parazonium, o. (Gr.). Gordelzwaard,

dolk.
Parbleu, (Fr.). Verbastering van Par
Dieu, bij God ; waarachtig, geen wonder,
dat zal wel waar zijn !
Parc, m. (Fr.). Zie Park.
Parcae. Zie Moirae.
Parcelle, y r. (Fr.; spr.: parceel). Deeltje,
perceel; Parcelleeren, in perceelen verdeelen. Zie Perceel.
Parcener, m. (Eng. ; spr.: paasnur).
Mede-erfgenaam.
Parcere subjectis et debellare superbos, (Lat.). De onderworpenen sparen en

de overmoedigen ten onder brengen
(Vergilius, "'lends VI, 853), woorden waarin
Anchises (z.a.) aan Eneas de toekomst
van het Romeinsche y olk voorspelt.
Parceria, y r. (Port.). Halve pacht,
waarhij de pachter de helft der opbrengst
aan den eigenaar der landerijen afstaat.
Parchemin, m. (Fr. ; spr. : parsjemein).
Perkament, zoo genoemd naar de stad
Pergamum in Klein-Azie ; Parchemins,
mrv., brieven van adeldom ; Parcheminerie, y r., fabriek van en handel in perkament ; Parcheminier, m., fabrikant van
en handelaar in perkament.
Parcialidad, vr. (Sp.). Genootschap.
Parcimonie, vr. (Fr.). Schrielheid ; Parcimonieux, schriel.
Par - ci, par - lit, (Fr.). Hier en daar.
Pardel, m. Panter; Pardelkat. y r. Zie
Ocelot.
Pardessus, m. (Fr.; spr.: pardesu).

Overjas.
Pardo, m. (Port.). Zilveren munt te
Goa ; —d'oro, gouden zecchino ; —reale,
Spaansche piaster in Indic.
Pardoens, mrv. Lange touwen die tot
het vastzetten der stengen dienen.
Pardon, m. (Fr.). Vergiffenis ; aflaat;
het luiden der bidklok ; bedevaart waardoor aflaat verkregen wordt ; als tusschenwerpsel : vergeef mij, neem
niet kwalijk,
wat zegt u daar; Pardonnable, vergeeflijk,
verschoonbaar; Pardonneeren, vergiffenis schenken.
Pardoz, m. Kleurling in de voormalige
Spaansche bezittingen in Zuid-Amerika.
Pardusco, (Sp.). Bruinachtig.
Pare (Ambroise) (1517-159o). Fransch
heelkundige aan het hof van Hendrik II
Frans II, Karel IX en Hendrik III ; hij is,
bekend door zijn ontdekking van het afbinden der slagaders bij amputaties (z.a);
met bescheidenheid zeide hij als hij over
e patienten sprak die hij aan den dood
d ad ontrukt : „Ik behandelde hen, maar
God genas hen."
Pareatis, (Lat.). Eig. gehoorzaamt! ;
bevel tot uitvoering van een vonnis buiten
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het ressort van de rechtbank die dat
vonnis gewezen heeft.
Parecbasis, y r. (Gr.). Afdwaling, uitweiding.
Parecbole, y r. (Gr.). Het uitzoeken en
tot een geheel vereenigen van aanteekeningen door anderen op een schrijver
gemaakt.
Parechesis, vr. (Gr.). Klanknabootsing;
Parechetisch, klanknabootsend.
Parectasis, y r. (Gr.). Bovenmatige uitbreiding ; verlenging van een lettergreep
of van een woord (door toevoeging van
een lettergreep.)
Paredros, m. (Gr.). Bijzitter, assessor.
Pareeren, (Fr.). Vermijden, afweren.
Pareggiare un conto, (Ital.), (Fr.) regler
un compte, (Eng.) to settle an account, (D.)
ein Konto ausgleichen, (Sp.) arreglar una
cuenta. Een rekening afsluiten, afrekenen.
Paregmenon, o. (Gr.). Samenstelling
van woorden van denzelfden stam.
Paregoricum, o. (Gr.). Pijnstillend we ek
makend middel; Paregorisch, pijnstillend,
kalmeerend.
Pareil, (Fr.). Dergelijk ; gelijkvormig.
Pareira- of Pareirabrava-wortel, yr.
(Cissampelos pareira). Zuidamerikaansche
wortel die gebruikt wordt om de vorming
van graveel tegen te gaan.
Parellipse, y r. (Gr.). Weglating.
Parembole, y r. (Gr.). Inlassching ; tusschenzin.
Paremiographie, y r. Zie Paroemiographic.
Paremplastisch, (Gr.). Verstoppend.
Paremptosis, y r. (Gr.). Plotselinge ver-

andering van den bloedsomloop of den pols.
Parencephalis, vr. (Gr.). De kleine
hersens ; Parencephalitis, y r., ontsteking
der kleine hersens.
Parenchyma, o., Parenchysis, vr. (Gr.).
De eigenaardige substantie (z. a.) van
longen, lever, nieren en milt (in tegenstelling met het vleesch) ; week en sponsachtig weefsel dat in de bladeren, de
stengels en vruchten de tusschenruimten
der vezels aanvult ; Parenchymateus,
wat het parenchyma betreft.
Parentage, m. (Fr.; spr. : parantaazje).
Bloedverwantschap ; alle bloedverwanten
te zamen.
Parentalia, mrv. (Lat.). Jaarlijksche
feesten ter eere der dooden, begrafenismalen ; Parentatie, y r., lijkrede ; Parentator, m., lijkredenaar.
Parenthese, Parenthesis, vr. (Gr.). Het
tusscheninlasschen; zin die in een volzin
ingelascht wordt en tusschen twee haakjes
staat; haakjes die deze inlassching aanduiden ; Parenthetisch, ingelascht, tusschen twee haakjes.

Parere
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Parere, o. (Ital.), (Fr.) parere, (Eng.)
opinion, (D.) Gutachten, (Sp.) parecer. Door
deskundigen afgegeven advies in handelszaken waarover geschil bestaat ; Parere
medicum, geneeskundige verklaring.
Parerga, mrv. (Gr.). Bijzaken, aanhangse!, bijeengebrachte kleine geschriften en
opmerkingen ; (in de schilderkunst) bijwerk,
stoffage; Parergon, o., bijzaak.
Parermeneuticus, m. (Gr.). Willekeu•
rige of verkeerde schriftuitlegger.
Pares, mrv. (Lat.). Gelijken in stand of
bekwaamheid.
Paresis, y r. (Gr.). Gedeeltelijke verlamming; verslapping; onmacht.
Paresse, vr. (Fr.). Luiheid ; Paresseuse,
y r., corset met knippen ; Paresseux, lui ;
als znw. luiaard.
Par et impar. (Lat.). Even en oneven.
Paretisch, (Gr.). Toegevend ; slap.
Par excellence, (Fr.; spr.: eksellans).
Bij uitnemendheid = Cat exocheen ; Par
exemple, bij voorbeeld.
Parfait, (Fr.; spr.: parfee). Volmaakt;
Parfait amour, m., volmaakte liefde (fijne
likeur).
Parfilage, m. (Fr.; spr.: parfielaazje).
Het uitrafelen van weefsels, galons, enz.
Par force, (Fr.). Met geweld ; Parforcejacht, y r., jacht op grof wild waarbij de
jagers te paard zitten.
Parfum, m. (Fr.; spr.: parfuin). Aangename reuk, geur; Parfumeeren, welriekend maken; Parfumerie, vr., reukwerk, bereiding van reukwerk, handel
daarin ; Parfumeur, m., vervaardiger van
en handelaar in reukwerk.
Pargo - dollar, m. Egyptische rekenmunt.
Parharri, m. Indische hoogepriester.
Par hasard, (Fr. ; spr.: bazaar). Bij
toeval.
Parhelle, Parelie, m. (Gr.). Weerkaatsing der zon in een wolk, bijzon.
Parhermeneut, m. = Parermeneuticus.
Pars, (Ital.). Gelijk, van gelijke waarde,

(Fr.) patr, (Eng.) par, (D.) pars, (Sp.)par.
Men zegt dat een effect tali staat, wannger de verkoopwaarde van dat effect
gelijk is aan de nominale waarde, dus ioo°70.
Par', m. (Fr.). Weddenschap.
Paria (vota), mrv. (Lat.). Gelijk aantal
stemmen.
Paria, m. Persoon die tot de laagste
.kaste der Hindoes behoort, als onrein
beschouwd en daaroni veracht en gemeden wordt ; verstootene, verworpeling,
misdeelde, onderdrukte.
Pariambus = Pyrrhichlus.
Parian. Engelsch porselein, dat de kleur
van Parisch marmer heeft; Parian chronicle = Marmora Oxonia.

Parisoma
Pariatie, y r. (Lat.), (Fr.) reglement,
(Eng.) settlement, (D.) Ausgleichung, (Ital.)
pareggio, (Sp.) arreglo. Vereffening eener
schuld ; voile afbetaling, afdoening eener
rekening.
Paridae, mrv. (Lat.). Meezen.
Parieeren, (Fr.). Wedden.
Parses, m. (Lat.), (Fr.) Paroi, y r. Wand,
muur ; Parietaal, wat een wand betreft ;
Os parietal, m. (Fr.), ieder der beide
beenderen die de zijden en de kruin van
den schedel uitmaken. Zie Os parietale.
Parietaria, mrv. Planten die op muren
groeien.
Parificatie, y r. (Lat.). Gelijkstelling ;
Parificeeren, gelijkstellen.
Pars passu, (Lat.). Met gelijken tred,
gelijkmatig.
Paris. Zoon van Priamus, koning van
Troje, en Hecuba; de godin Discordia (z.a.)
had in de zaal waar de bruiloft van
Thetis en Peleus gevierd werd, een appel
met ‘ het opschrift: ,,aan de schoonste"
geworpen; toen nu de godinnen Juno,
Minerva en Venus elkander dien appel
betwistten, kreeg Paris de opdracht om
in dit geschil uitspraak te doen en weer
hij den twistappel aan Venus toe. Zie
Helena.
Paris (Francois de) (1690-1727). Zie
Convulsionnaires; nadat het Sint-Me-

dardus-kerkhof gesloten was, plakte een
spotvogel op de poort ervan het volgende
verse aan :
De par le roi, defense a Dieu
D'opIrer miracle en ce lieu.

In naam des konings wordt het God
verboden om wonderen te doen op deze
plaats.
Paris (spr.: parses) (Gaston) (I839-19o3).
Fransch philoloog bekend door zijn geschriften over de middeleeuwsche taalen letterkunde,
Parisch marmer, o. Marmer van het
eiland Paros (Grieksche archipel).
Parish (Eng.; spr.: perrisch), (Lat.)
parochia, (Fr.) paroisse, (D.) Kirchspiel,
(Ital.) parrochia, (Sp.) parroquia. Kerspel.
Parisianisme, o. (Fr.). Eigenaardige
Parijsche spreekwijze; gewoonte der
Parijzenaars.
Parisien, m. (Fr.; spr.: pariziain). Parijzenaar; Parisienne, y r., Parijsche vrouw,
volkslied na de Juli-revolutie van 1830
(tekst van Casimir Delavigne, muziek van
Auber).
Parisis. Wat de te Parijs geslagen
munt betreft ; livre parisis, Parijsche
frank, die een kwart meer waarde had
dan la livre tournois.
Parisoma, o. (Gr.) en Parisosis,vr. (Gr.).

Paristhmia
Gelijkheid der volzinnen of der deelen
van een volzin.
Paristhmia, vr. (Gr.). De keelamandels;
de ontsteking der keelamandels.
Parisyllablsch, (Lat.-Gr.). Gelijklettergrepig ; Parisyllabum, o. (mrv. Parisyllaba), znw. dat in den nominatief en
genitief hetzelfde aantal lettergrepen heeft.
Pariteit, yr. (I at.), (Fr.) parity, (Eng.)
parity, (D.) Gleichheit, (Ital.) paritcl, (Sp.)
paridad. Volkomen gelijkheid der koersen
en prijzen ; rechtsgelijkheid der verschillende kerkelijke gezindten.
Pariter, (Lat.). Gelijkelijk ; op gelijke
wijze.
Paritie, yr. (Lat.). Het gehoorzamen,
gevolg geven aan; Paritor, m. (Lat.),
trawant = Pedel.
Park, o., (Fr.) Parc, m. Openbare met
boomen en heesters beplante wandelplaats, lustbosch ; plaats waar het bij een
leger behoorende zwaar geschut bijeengebracht is.
Parkersche toestel, m. Glazen toestel
die dient om water met gassen te bezwangeren.
Parkesine, yr. Uit katoenen lompen
vervaardigde stof die dient om guttaperchà
en caoutchouc te vervangen.
Parket, o. (Fr.). Kamer der ambtenaren
van het openbaar ministerie in een gerechtshof of een rechtbank ; die ambtenaren zelven ; plaats voor toeschouwers
in een schouwburg tusschen de stalles en
het parterre; Parketvloer, m., ingelegde
vloer.
Parlage, m. (Fr.; spr. :parlaazje). Geklets.
Parlament. Zie Parlement.
Parlando en Parlante, (Ital.). Meer gesproken dan gezonden.
Parlatorlo, m. (Ital.). Parlatorlum, o.
(Lat.) = Parloir.
Parlement, o. Hoogste gerechtshof in
Frankrijk te Parijs voor 1789, ontstaan
uit den conseil du roi (raad des konings) ;
het bestond uit drie katners: la grand'chambre (de groote kamer), la chambre des
requites (verzoekschriften) en la chambre
des enquites (onderzoek) ; het bemoeide
zich niet alleen met rechtszaken maar
ook met de staatkunde ; daar het de
koninklijke besluiten (edicten) in zijn
registers moest inschrijven, achtte het
zich gerechtigd zich tegen die inschrijving
te verzetten of daartegen vertoogen (remontrances) in te dienen ; in de meeste
gevallen werd het conflict tusschen den
koning en het parlement uit den weg
geruimd op de volgende wijze : er werd
een lit de justice (z. a.) belegd ; bleef het
parlement de inschrijving weigeren, dan
werden zijne leden door den koning naar
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verschillende kleine plaatsen buiten Parijs
verbannen ; zograng deze verbanning
duurde stond deThoogste rechtspraak in
Frankrijk stil; maar de aan het Parijsche
leven gewone leden van het parlement
verveelden zich doodelijk in hunne verbanningsoorden en verlangden vurig om
naar de hoofdstad van Frankrijk terug
te keeren ; zij onderwierpen zich aan den
wil des Konings en het parlement werd
naar Parijs teruggeroepen; het parlement
van Parijs heeft een groote rol gespeeld
gedurende de Fronde (z. a.) en onder
de regeering van Lodewijk XV (Zie
Maupeou) ; in 1715 stelde het in overeenstemming met den regent Philips van
Orleans (z. a.) sommige bepalingen van
het testament van Lodewijk XIV buiten
werking ; in 1789 waren er behalve het
parlement van Parijs nog 12 parlementen
in Frankrijk.
In Groot-Brittanje is het parlement een
wetgevend lichaam dat uit twee huizen
bestaat : the House of the Lords (het huis
der Lords of Hoogerhuis) en the House
of Commons (het huis der Gemeenten of
Lagerhuis).
Het lange Parlement is dat hetwelk
door Karel I in 1640 bijeengeroepen en
door Cromwell in 1653 ontbonden werd.
Onder parlement verstaat men thans
ook de wetgevende macht.
Parlementair, (Fr.). Wat het parlement
betreft.
Parlementair, m. (Fr.). Officier die
door een trompetter vergezeld naar den
vijand gezonden wordt om dezen een
voorstel te doen of in onderhandeling te
treden; zoodra deze officier de vijandelijke
voorposten bereikt, wordt hij geblinddoekt
en naar het hoofdkwartier gebracht; nadat
hij zich van zijn opdracht gekweten heeft,
wordt hij op dezelfde wijze teruggebracht;
de trompetter die aan de voorposten des
vijands blijft, vertoont een witte vlag,
om het vuren te voorkomen.
Parlementarisme, o. Regeeringsvorm
die in overeenstemming is met de partij
die in het parlement de meerderheid heeft;
overwegende invloed van het parlement
op de regeering; trage gang der regeeringsaangelegenheden tengevolge van de
voortdurende inmenging van het parlement.
Parlementeeren, (Fr.). In onderhandeling treden over de overgave eener vesting, over de uitwisseling van krijgsgevangenen, over het sluiten van een wapenstilstand, enz. ; Vile qui parlemente est a
tnoitii rendue, een stad die, parlementeert
is al half overgegeven, d. wie naar een
voorstel luistert is geneigd het aan te
nemen.
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gelijkvormig maken van volzinnen, het
gelijkmaken van de uitgangen van naast
elkander staande deelen van egn zin of
in kloosters en kostscholen waar bezoekers ontvangen worden ; Parloir aux van het einde van verzen.
Paroemia juris, vr. (Gr.-Lat.). Rechtsbourgeois, oude naam van het Parijsche
regel; Paroemien, mrv., (Gr.), spreekstadhuis.
woorden, algemeene rechtsregels; ParoeParlour,(Eng.; spr.:paalur). Huiskamer.
miograaf, m., verzamelaar van spreekParma, y r. (Lat.). Licht rond schild.
woorden ; Paroemiographie, kennis en
Par malheur, (Fr.). Bij ongeluk; Par
verzameling van spreekwoorden; Paroemegarde, door onachtzaamheid.
miographisch, wat de spreekwoorden
Parmentier (Antoine Augustin) (1737betreft ; Paroemiologie, y r. = Paroe1813). Hij voerde de aardappelcultuur in
miographie ; Paroemiosoof, m., degene
Frankrijk in; Parmentiere, y r., aardappel.
die de wijsheid welke in spreekwoorden
Parmezaan - kaas, y r. Kaas die in de
bevat is uitvorscht.
omstreken der stad Parma uit afgeroomde
Paroenia, mrv. (Gr.). Liederen bij het
melk en saffraan gemaakt wordt.
drinken van wijn, drinkliederen.
Parnassus, m. Berg in Griekenland
Paromologie, vr.(Gr.). Redefiguur waar(landschap Phocis) aan welks voet Delphi
door men schijnbaar aan iemand jets
lag en die aan Apollo en de Muzen gewijd
toegeeft om hem des te beter te kunnen
was ; Parnassiden, mrv. Muzen.
wederleggen.
Parnes, m. Bestuurder eener Joodsche
Paromphalocele, y r. (Gr.). Breuk naast
gemeente.
den navel.
Par nobile fratrum, o. (Lat.). Een edel
Paroniria ambulans, (Gr.-Lat.). Het
broederpaar.
slaapwandelen ; — loquens, het spreken
Parocheteusis, y r. (Gr.). Afleiding van
in den slaap ; — salax, zaadvloed in den
water door een bijkanaal in het geheim
slaap = Oneirogmos.
of op onrechtmatige wijze ; ParocheteuParonomase, y r. (Gr.). Het bij elkander
tisch, afleidend.
plaatsen van woorden die bijna gelijkluiParochiaan, m. 4Gr.). Degene die tot
dend zijn maar een verschillende beteekeeen kerspel (parochie) behoort ; Paronis hebben; woordspeling; Paronomasie,
chialia, mrv., zaken die een kerspel bey r., gelijkenis tusschen woorden uit vertreffen ; Parochie, vr., kerspel.
schillende talen.
Parodic, y r. (Gr.). Potsierlijke omwerParonychie, y r. (Gr.). Zie Panaritium.
king of navolging van een ernstig gedicht,
Paronymen, Paroniemen, mrv. (Gr.).
b.v. le Virgile travesti van Scarron (een
parodie op de . Aeneis van Vergilius) ; Bijna gelijkluidende woorden die verschillen in spelling en beteekenis; ParoParodleeren, iets ernstigs potsierlijk
nabootsen, bespottelijk maken; Parodist, nymisch, wat zulke woorden betreft ;
Paronymiek, vr., verhandeling over die
m., schrijver van parodieen. Zie Burlesk.
woorden.
Parodontis, (mrv. Parodontides), (Gr.).
Paropia,mrv. (Gr.). Buitenste ooghoeken;
Pijnlijk puistje op het tandvleesch; ParoParopium, o., oogscherm, oogklep (voor
dontisch, wat zich bij of aan de tanden
paarden).
bevindt.
Paropsis, y r. (Gr.). Het voorbijzien
Parodos, vr. (mrv. Parodoi). Toegang,
(gebrek van het gezicht); beker der goocheweg naar jets toe ; het optreden b.v. van
laars = Acetabulum ; —illusoria, bedrieeen redenaar; het eerste optreden en het
eerste gezang van het koor in de Grieksche gelijk verkeerd zien ; —longinqua, verkeerd zien in de verte ; —lucifuga, het
treurspelen.
zien in het duister ; —firopinqua, het verParoeci, mrv. (Gr.). Vreemdelingen die
keerd zien in de nabijheid.
geen burgerrecht hebben.
Paroptesis, vr. (Gr.). Zweetbad in asch
Parole, y r. (Fr.). • Spraakvermogen ;
of warm zand ; het aanleggen van warme
woord; mondelinge belofte; Parole d'honomslagen.
neur, y r., eerewoord.
Paroptiek, vr. (Gr.). Leer van het
Paroll, o. (Sp.). Verdubbeling van den
voorbijzien; Paroptisch, wat die leer
inzet; vouw in een speelkaart om deze
betreft; Paroptische kleuren, mrv., kleuverdubbeling aan te duiden.
Parolier, m. (Fr.; spr.: paroliee). Degene' ren die door de buiging der lichtstralen
ontstaan.
die den tekst bij een muzikale compositie
Parorasis, y r. (Gr.). Het over het hoofd
schrijft.
zien, gezichtsbedrog.
Paromoeon, o. (Gr.). Herhaling van
Parorchidium, (Gr.). Gezwel in de lies;
dezelfde ofgelijkklinkende woorden in
Parorchido-Enterocele, y r., breuk der
denzelfden volzin ; Paromoeosis, vr., het
Parliament, (Eng.) = Parlement.
Parloir, m. (Fr.; spr.: parloaar). Kamer
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ingewanden met afwijking der teelballen.
Parosmie, m. (Gr.). Het verkeerd ruiken,
ziekelijke aandoening van het reukorgaan.
Parotis, yr. (Gr.). Oorklier, naam van
iedere der twee groote speekselklieren
die aan de beide zijden van het hoofd bij
de onderkaak liggen; Parotidisch, wat
de oorklieren betreft; Parotidoncus, m.,
gezwel der oorkl.; Parotidoscierotes, m.,
verharding der oorkl. ; Parotitis, yr.,
ontsteking der oorkl.
' Paroxysme, o. (Gr.). Hoogste graad
eener ziekte, van een hartstocht.
Paroxytonon, o. (Gr.). Woord dat den
klemtoon op de voorlaatste lettergreep
heel t.
Parpaillot, m. (Fr. ; spr. : parivaiio).
Scheldnaam voor calvinist.
Parpojola, y r. Vroegere Italiaansche
rekenmunt.
Parquet, m. (Fr.; spr.: parkee). Zie
Parket; op de effectenbeurs te Parijs de
vergadering der agents de change (z.a.)
voor het opmaken der koersnoteering en
de plaats waar zij gedurende de beursuren zich bevinden; Parquetage, m., het
maken van ingelegde vloeren ; Parqueteur, m., vervaardiger van ingelegde
vloeren.
Parrain, m. (Fr.). Peetoom, degene die
een kind ten doop houdt; die zijn naam
aan een schip of klok geeft; die iemand
voorstelt als lid van eengenootschap of
societeit ; die aan iemand of jets een
bijnaam geeft.
Parrhesie, y r. (Gr.). Vrijmoedigheid,
vrijpostigheid.
Parricida, m. (Lat.). Vadermoorder ;
iemand die zijn moeder of een bloedverwant in de opgaande linie doodt; die een
aanslag doet op het leven van een vorst ;
die zich schuldig maakt aan hoogverraad;
te Rome werd de vadermoorder in een
leeren zak genaaid met een hond, een
haan, een slang en een aap en zoo te
water geworpen en verdronken ; de Egyptenaren staken scherpe riethalmen in alle
deelen van het lichaam van een vadermoorder en wierpen het daarna op een
hoop dorens die in brand gestoken werd;
te Athene bestond er geen wet die den
vadermoord strafte omdat die misdaad
voor onmogelijk gehouden werd; in Frankrijk werden vroeger de vadermoorders
gepijnigd, hun werd de rechterhand afgehakt, daarna werden zij geradbraakt,
hun lichaam werd verbrand en de asch
in den wind verstrooid; Parricidium, o.,
vadermoord, moord van bloedverwanten,
hoogverraad.
Par ricochet, (Fr. ; spr. : ricosjee). Niet
rechtstreeks, van hooren zeggen.

Parthenia
Pars, y r. (Lat.). Deel ; — adversa of
— contraria, tegenpartij ; — litigans, procedeerende partij ; — pro toto (zie Synecdoche); — salarii, deel eener jaarwedde ;
— succumbens, verliezende partij ; — vincens, winnende partij ; Part, o., aandeel.
Parsen, Parsi, mrv. Vuuraanbidders,
aanhangers der leer van Zarathustra (Zie
Leber) ; Parsenavesta, y r., heilig boek
der Parsen ; Parsisme, o., godsdienst der
Parsen.
Part. en Partic. = Particula en Par-

ticipium.
Parta, yr. (Hongaarsch). Nationaal

hoofdtooisel der Hongaarsche meisjes.
Partage, m. (Fr. ; spr.: partaazje). Verdeeling : les trois partages de la Pologne,
de drie deelingen van Polen tusschen
Rusland, Pruisen en Oostenrijk (1772,
1793, 1795) ; Partage - tractaat, o., verdeelingsverdrag ; Partageeren, verdeelen.
Partant pour la Syrie, (Fr.). Door
koningin Hortense (z. a.) gecomponeerde
militaire marsch die onder Napoleon III
in zwang was.
Parte, y r. (Ital.). Gedeelte van een
muziekstuk.
Parterre, m. (Fr.). Gedeelte van een
schouwburg achter het parket ; toeschouwers die zich in dat gedeelte bevinden ;
Parterre, o. (D.), gelijkvloersche verdieping, benedenverdieping.
Partes aequales, mrv. (Lat.). Gelijke
deelen ; — constitutivae, bestanddeelen ;
— genitales, teeldeelen; — infidelium,
landen der ongeloovigen ; orationis,
rededeelen.
Parthenia, y r. (Gr.). De maagdelijke;
Parthenie, y r., maagdenbloem; Parthenia,
mrv., liederen die onder begeleiding van
fluitmuziek door meisjes gezongen werden
bij de koordansen ; Partheniers, mrv.,
zonen die uit huwelijken tusschen Spartaansche maagden en Heloten (z. a.)
gesproten waren ; na den eersten Messenischen oorlog (7o7 v. C.) stichtten zij de
Lacedemonische kolonie Tarentum in ZuidItalie ; Parthenios, yr., maagdenziekte,
bleekzucht Parthenium, o. = Parthenie; Parthenogenesis, y r., geslachtlooze
voortteling bij sommige insecten, b.v. de
bijen (Zie Metagenesis) ; Parthenologie,
y r., geneeskundige verhandeling over de
maagden ; Parthenon, o., marmeren
tempel der maagdelijke Pallas Athene
(Minerva) gebouwd door Ictinus en Callicrates, een prachtig gebouw in Dorischen
stijl omringd door kolommen, Phidias
versierde het met beeldhouwwerken, de
brokstukken daarvan bevinden zich thans
in het British Museum (Zie Elgin Marbles) ; Parthenope, vr., naam eener

Partibel

Sirene ; ParthenopeTsche republiek, yr.,
door de Franschen in 1799 in het voormalig koninkrijk Napels gestichte kortstondige republiek ; Parthenos, yr.,
maagd, bijnaam van Pallas Athene;
Parthenosologie, y r., leer van de ziekten
der maagden.
Partibel, (Lat.). Deelbaar; Partibiliteit, vr., deelbaarheid; Particeps, m.,
deelnemer ; Participe, m. (Fr.) = Participium ; Participant, m. (Fr.) , (Eng.)
partaker, (D.) Teilnehmer, (Ital.) partecipante, (Sp.) participante, deelnemer ; Participatie, y r. (Fr.) participation, (Eng.)
participation, (D.) Teilnahme, (Ital.) partecipazione, (Sp.) participaciOn, deelneming;
Participeeren, (Fr.) participer, (Eng.) to
share, to participate, D. teilnehmen, (Ital.)
partecipare, (Sp.) parttcOar, deelnemen ;
Participiaal, wat het deelwoord betreft;
Participium, o. (Lat.), deelwoord.
Particula, Partikel, y r. (Lat.). Rededeeltje (bijwoord, voorzetsel, voegwoord,
tusschenwerpsel) ; Particularia, mrv. ,
bijzonderheden ; Particulariseeren, uitrvoerig beschrijven, vertellen; Partikula
Acceptation, y r. (D.), (Fr.) acceptation
partielle, (Eng.) partial acceptance, (Ital.)
accettazione parziale, (Sp.) aceptaciOn parcial, gedeeltelijke acceptatie van een wissel;
Partikularisme, o. zelfzucht, meening
der Joden dat zij alleen het uitverkoren
y olk Gods zijn, leer volgens welke Jezus
alleen voor de uitverkorenen en niet voor
alle menschen gestorven is, het streven
om aan de staten die het Duitsche Rijk
uitmaken een zooveel mogelijk zelfstandig
bestaan te verzekeren en ze hun eigene
wetten te laten behouden; Partikularist,
m., aanhanger van het partikularisme;
Particulariteit, y r., bijzonderheid; ParticuIatim, in het bijzonder ; Particulier, m.,
ambteloos burger.
Partie, m. (Fr.). Zie Partil ; Partie
double. Zie Tenue des 'lyres.
Partied', (Fr.). Gedeeltelijk.
Partikel. Zie Particula.
Partim, (Lat.). Gedeeltelijk, deels; Partimschule, vr. (D.), school voor jongens
en meisjes.
Partimento, o. (Ital., mrv. Partimenti).
Oefening in de harmonieleer en het contrapunt.
Partisan, m. (Fr.). Voorstander, aanhanger; partijgenoot ; partijganger; pachter
der belastmgen.
Partitie, y r. (Lat.). Indeeling ; Partitief, deelend; Partitivum, o. het woord
dat een deeling uitdrukt; Partito, (Ital.),
in stemmen afgedeeld (muziek); Partituur, y r., al de onder elkander geplaatste
deelen eener muzikale compositie.
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Parvenu
Partner, m. (Eng. ; spr. : paatnur). Zie
Associe ; in het spel degene met wren
men tegen anderen speelt, maat; Partnership. Zie Associatie.
Partologie, vr. (Lat.-Gr.). Verloskunde;
Partologisch, wat de verloskunde betreft.
Partout, (Fr.; spr.: partoe). Overal;
Partout - Billet, o. (D.), vrijbiljet voor

alle voorstellingen in een schouwburg,
circus, enz.
Partureeren, (Lat.). In barensnood zijn,
baren, jongen werpen; Parturient, barend ; Parturitie, yr., het baren; Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus

(Horatius, Ars poetica, i39), de bergen zijn
in barensnood, er zal een bespottelijke
muis uit voortkomen, d. sommigen beloven groote ding#ii en brengen zeer
weinig tot stand; Partus, m., geboorte,
bevalling, het pasgeboren kind; — immaturus, ontijdige geboorte ; legitimus,
wettige geboorte (volgens het Romeinsche
recht tusschen het begin der zevende en
het einde der tiende maand na het huweimmaturus;
lijk); — praecox =
serotinus, late geboorte ; — siccus, droge
bevalling (met weinig vruchtwater); —
suppositicius, ondergeschoven kind ; —
vulgo quaesitus, onecht kind.
Part% vr. (Fr.) Parti. Vereeniging van
een groot aantal personen die dezelfde
belangen hebben of dezelfde meeningen
koesteren tegenover andere groepen die
tegenovergestelde belangen of meeningen
hebben; huwbaar meisje; vijandelijk legerkorps; Parti pris, (Fr.), meening waarvan
men niet aftebrengen is, stijfhoofdige volharding bid een eenmaal genomen besluit.
Partij, vr. (Fr.) partie, lot, (Eng.) parcel, lot, (D.) Partie, (Ital.) partita, (Sp.)
particla. Hoeveelheid koopwaren ; deel;
feestelijke bijeenkomst; spel; muziek voor
den stem of ddn instrument.
Parulis, y r. (Gr.). Ontsteking van het
tandvleesch waardoor een abces ontstaat.
Parum refert, (Lat.). Er is weinig aan
gelegen, het komt er weinig op aan.
Parura, y r. Versiering van liturgische
gewaden door borduursel, enz.
Parure, y r. (Fr.). Garnituur van parelen
of edelgesteenten dat uit een halssnoer,
oorringen, armbanden, enz. bestaat.
Paruria mellita, yr. (Gr.-Lat.). Honingzoete urinevloed ; Parurie, vr., het ziekelijke urineeren, het verschijnen der urine
op ongewone plaatsen.
Parus, m. (Lat.). Mees (vogel).
Parusie, vr. (Gr.). Aanwezigheid; wederverschijning van Christus.
Parva componere magnis, (Lat.). Het
kleine met het groote vergelijken.
Parvenu, m. (Fr.). Iemand van geringe

Parvitiorisch
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afkomst die rijk geworden of tot hooge
waardigheden gekomen is, gelukskind.
Parviflorisch, (Lat.). Met kleine bloemen.
Parvis, m. (Fr.; spr. : parvi). Ruimte
rondom den tabernakel in den tempel van
Jeruzalem; voorhof.
Parviteit, y r. (Lat.). Kleinheid, geringheid, onbeduidendheid.
Parvo, (Ital. en Sp.). Klein.
Pary, m. Mexicaansche piaster ; Braziliaansche rekenmunt = Boo reis.
Pas, m. (Fr.; spr. : pa). Schrede, tred
(Zie Markeeren) zeeengte.
Pasa, yr. (Sp.). Eetbare leem in ZuidAmerika.
Pasacalle, m. (Sp.). Straatdeun ; gezang
met gitaarbegeleiding waarmede men door
de straten trekt. Zie Passacaglio.
Pasch, m. (D.). Spel met drie dobbelsteenen.
Pascha clausum, o. (Gr.-Lat.). Het
geeindigde paaschfeest der Joden : Zondag
Quasimodogeneti waarmede de eerste
week na de paaschweek begon ; Paschalls, wat het paaschfeest betreft.
Paschen, (D.), (Fr.)faire la contrebande,
(Eng.) to smuggle, (Ital.)far contrabbando,
(Sp.) pacer contrabando. Smokkelen ; Pascher, m. Zie Contrebandier.
Pas de clerc, m. (Fr. ; spr. : padecleer).
Misgreep, vergissing door onvoorzichtigheid.
Paseng, m. Wilde geit in den Caucasus
en in Perzie.
Paseo, m. (Sp.). Openbare wandelplaats.
Pasigraphie, vr. (Gr.), Pasigraphiek,
Ideographiek. Algemeen voor alle volken
verstaanbaar schrift (dat nog niet uitgevonden is) (Zie Volapuk) Pasigraphisch,
wat dit schrift betreft ; Pasilalie en Pasilogie, y r. (Gr.), Pasilingua, yr. (Gr.-Lat.)
of Pasiphrasie, y r. (Gr.), algemeene voor
alle volken verstaanbare taal ; Pasitelegraphic, y r. (Gr.), telegraphie wier teekens
overal verstaanbaar moeten zijn; Pasithea, yr., algodin, bijnaam van Cybele als
moeder der godinnen, naam van eene
der gratien.
Puma,. o. (Gr.). Strooimiddei; instrooiing ; pleister.
Paso, m. (Sp.). Tusschenspel, soort van
tooneelspel.
Paspel, Paspeleeren. Zie Passepoil.
Pasquale en Pasquarinelle, (Ital.).
Comische rollen op het tooneel ; Don Pasquale, titel eener opera van Donizetti (1843).
Pasquino, m. (Fr.) Pasquin. Naam van
een schoenlapper to Rome die bekend
was door zijn schimpscheuten; later gaf
het y olk dien naam aan een standbeeld
van Hercules of van Ajax, op welks voetstuk geschreven scherpe zetten of epi-

Passatie
grammen (z. a.) aangeplakt werden ; de
antwoorden daarop werden op een ander
standbeeld dat den naam Marforio (z. a.)
droeg aangeplakt; Pasquinade, y r., antwoord van Pasquino aan Marforio of
omgekeerd, b.v. Paus Sixtus V die van
geringe afkomst was, had zijn zuster die
waschvrouw geweest was, naar Rome
laten komen en in zijn paleis opgenomen;
eenpaar dagen daarna had het standbeeld
van Pasquino een vuil hemd aan ; Marforio vroeg toen naar de reden van zulk
eer slordigheid ; den volgenden dag antwoordde Pasquino: dat komt omdat mijn
waschvrouw prinses geworden is.
Pas redouble, m. (Fr.; spr. : pa redoeblee). Gezwinde pas.

Pass. = Passief = Passivum.
Passa. Zie Passah.
Passa, y r. (Ital.). Krent ; roode koraal.
Passaat, m. Regelmatige wind die in de

keerkringsgewesten waait, uit het noordoosten in het noordelijk en uit het zuidoosten in het zuidelijk halfrond.
Passabel, (Fr.). Tamelijk, dragelijk.
Passacaglio, m. (Ital.; spr. :ftassakaljo),
(Fr.) passacaille, m. Zeer langzame chaconne (z. a.)
Passade, y r. (Fr.). Zeer kort oponthoud;
het heen- en weerloopen van een paard
op dezelfde plaats; minnarijtje ; bij het
zwemmen iemand onderdompelen en
onder zich door laten gaan; Passage, m.
(Fr. ; spr. : passaazje), doortocht, overtocht, geld dat voor een reis over zee
betaald wordt, oogenblik waarop een
ster tusschen het oog van den waarnemer en een ander lichaam doorgaat,
metglas overdekte straat die alleen
voor voetgangers bestemd is, plaats
in een boek die aangehaald wordt, zinsnede, overgang; Passage a niveau (spr.:
nivoo), overweg bij spoorwegen; Oiseau
de passage , m., trekvogel ; Passager
(spr.: passazjee), voorbijgaand, kortstondig.
Passagier, m. (Fr.) passager, (Eng.) passenger, (D.) Passagier, (Ital.) passeggiere,
(Sp.) pasajero, reiziger op een schip of
in een diligence ; Passagiersgoed , o.,
bagage die aangegeven wordt en waarvoor men betaalt.
Passah, o. (Hebr.). Het paaschfeest der
Joden. Zie Exodus XII.
Passalos of Passax, m. (Gr.). Spijker, pin.
Italiaansche dans.
Passamezzo,
Passant, m. (Fr.). Voorbijganger; schouderbedekking (van officieren).
Passariello, m. (Ital.). Rol van onnoozelen grijsaard in de comische opera;
domme wauwelaar.
Passatie, yr. (Fr.). Het verlijden eener
acte.

Passati tempi
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Passati tempi, mrv. (Ital.). Verleden

tijden.

Passato, (Ital.), (Fr.) passe, icoule, (Eng.)
past; (D.) vergangen, (Sp.) pasado. Verleden, verloopen.
Passavant, m. (Fr.; spr.: passavan),
(Eng.)permit, cocket,(D.) Zollfreisc hein, (Ital.)
lascia passare, (Sp.) pasavante. Geleibiljet
voor goederen waarvan de inkomende
rechten betaald zijn of die tolvrij zijn.
Passe, y r. (Fr.). Het trekken der vogels ;
uitval bij het schermen; toeslag ; vaargeul; beugel in sommige spelen ; beweging met de hand der magnetiseurs om
iemand te doen inslapen ; luifel aan
vrouwehoeden ; Passe-balle, m., kogelmal ; Passe-boule, m., plank waarop een
bespottelijk gezicht met wijd opengesperden mond geschilderd is en waarin ballen
geworpen worden; Passecaille = Passacaglio ; Passe-carreau , m., persplank
der kleermakers; Passe-cheval, m., veerpont om paarden over te zetten; Passedebout, m., geleibiljet voor den doorvoer van dranken ; Passe-dix, m., spel
met drie dobbelsteenen waarmede men
om te winnen meer dan tien oogen
moet gooien; Passe-droit, m., achteruitzetting, onrechtvaardige bevordering;
Passefilage, m., het stoppen van kousen; Passe-fleur, y r. (Zie Anemoon);
Passe-lacet, m., rijgpen; Passement,
m., plat en smal weefsel vangouddraad,
zijde, enz. tot versiering van kleederen,
meubels,enz.; Passementwerker, m.,
vervaardiger van passement; Passe-metell, m., mengsel van 2/3 tarwe en '/,
rogge, masteluin ; Passe-montagne, m.,
muts waarvan het onderste gedeelte van
bont is en die over den nek en de ooren
getrokken wordt; Passe-parole, m., bevel dat van mond tot mond gaat; Passepartout, m., looper, sleutel waarmede
verscheidene sloten geopend kunnen worden, ieder der gelijke sleutels die in het
bezit van verschillende personen zijn om
eenzelfde deur te openen, vrijbiljet voor
alle voorstellingen in een schouwburg,
enz., lustwaarin teekeningen, photographieen, enz. gezet worden ; Passe-passe
(tour de), m., goochelkunstje, sluwe
streek,fopperij ; Passe-pied, m., vlugge
dans uit Bretagne die in de i7de eeuw
in zwang was; Passe-pierre, yr., steenbreke (plant die tot de Umbelliferen behoort); Passepoil, m., boordsel, bies op
de naden van kleederen (Zie Paspel)
Passepoileeren of Paspeleeren, een
bies opleggen; Passeport, m. (Fr.), (Eng.)
passport, (D.) Re4sefiass, (Ital.) passaftorto,
(Sp.) pasaporte, paspoort ; Passe-temps,
m., tijdverdrijf ; Passe-volant, m., lorren-

Passoire

draaier, als soldaat gekleed man die
alleen op den dag eerier door de regeering bevolen inspectie dienst deed om
.een compagnie op de vereischte sterkte
te brengen, omdat de compagniescommandant, die van de regeering een vaste
som voor de soldij zijner manschappen
ontving, er belang bij had om een zoo
weinig mogelijk aantal soldaten permanent onder de wapenen te houden.
Passer, m. (Lat. mrv. Passeres). Musch.
Zie Moineau.
Passetto, m. Lengtemaat te Livorno
= 1,1673 meter.
Passez, (Fr. ; spr.: passee). Gaat door
of voorbij !
Pass-glas, o. (D.). Hoog door ringen
in vakken afgedeeld Oud-duitsch drinkglas ; Passtrinken, van den eenen ring
tot aan den anderen drinken.
Passibel, (Lat.). Vatbaar voor gewaarwordingen; Passibiliteit, vr., vatbaarheid voor gewaarwordingen.
Passible, (Fr.).Blootgesteld aan een straf.
Passie, y r. (Lat.). Hartstocht, hevige
neiging; het lijden en sterven van Jezus ;
de lijdensweken ; Passionato, (Ital.), hartstochtelijk.
Passief, (Lat.). Lijdelijk; werkeloos;
Passief, o., de schulden in een faillissement, tegenovergestelde van Actief.
Passieren, (D.), (Fr.) passer, (Eng.) to
pass, (Ital.) passare, (Sp.) pasar. Voorbijgaan ; doorreizen ; overschrijden ; voorvallen, gebeuren ; doorbrengen ; er mede
door kunnen ; te niet gaan; verschieten
(van kleuren); ovsrzetten; aanreiken,
overhandigen; uitgaren (geld); verlijden
(akte); door de vingers zien;• Passiergewicht, o. (D.), (Fr.) tolerance, remide,
(Eng.) remedy, (Ital.) tolleranza, (Sp.) tolerancia, remedie (geoorloofd minder gewicht of gehalte van munten) ; Passierschein, m. Zie Passavant.
Passiflora, y r. Passiebloem.
Passim, (Lat.). Wijd en zijd, overal ;
woord dat achter den titel van een aangehaald werk gezet wordt om aanteduiden dat er in dat werk talrijke plaatsen
gevonden worden die betrekking hebben
op het behandelde onderwerp.
Passiva, mrv. (Lat.), (Fr.) passif, (Eng.)
liabilities, (D.) Schulden, (Ital.) passiviki,
(Sp.) pasivo. Schulden. Zie Passief.
Passivite, Passivete, vr. (Fr.). Lijdelijke toestand; werkloosheid ; Passivum,
o. (Lat.), schuld, verleden tijd.
Passo, m. (Ital.). Schrede, lengtemaat ;
Passo passo, (Ital.), (Fr.) pas a pas, voetje
voor voetje.
Passoire, y r. (Fr. ; spr.: passoaar). Ver.
giettest ; filtreer.
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Passulaat, o. Rozijnensap, druiven-

honig.
Passulae, mrv. (Lat.). Rozijnen ; —
majores, groote rozijnen ; — minores,
krenten.
Passus, m. (Lat.). Schrede; voorval ;
punt ; zinsnede.
Pasta, vr. (Lat.), (Fr.) pate, (Eng.) paste,
(D.) Teig, (Ital. en Sp.) pasta. Deeg ; afdruk van gesneden steenen.
Pastas, vr. (Gr.). Zuilengang voor het
huis ; draagbaar tempeltje met het beeld
van een god er in.
Paste - board, (Eng. ; spr.: peestboord).
Bordpapier.
Pastel, yr. (Fr.) pâté, m. Gebak dat
vleesch, visch, garnalen, enz. bevat; zetsel
dat in de war geraakt is (op drukkerijen).
plant uit de familie
Pastel, yr. Weede,
der Cruciferen, wier bladeren een blauwe
verf opleveren.
Pastel, o. Kleurstift die uit verschillende fljngestampte verwen vervaardigd
is; schilderij die daarmede gemaakt is
(Zie Nelri); Pastellist, m.,pastelschilder.
Pastellus, m. In was afgedrukt pauselijk zegel.
Pastbque, yr. (Fr.). Watermeloen.
Pastete, yr. (D.) = Pastel.
Pasteur (Louis) (1822-1895). Fransch
scheikundige beroemd door zijn werken
over de gisting, de ziekten der zijdewormen, het voorkomen en genezen der
hondsdolheid en van besmettelijke ziekten;
Institut Pasteur, gebouw te Parijs rue
Dutot 25, in 1886 door den beroemden
geleerde gesticht waarin de studien over
de microben, enz. voortgezet worden ;
voor het gebouw staat het beeld van een
herder die met een dollen wolf worstelt,
onder de stoep bevindt zich het graf van
Pasteur, aan den overkant der straat een
instituut voor het bestudeeren van besmettelijke ziekten en een laboratorium
voor biologische chemie ; Pasteuriseeren,
bier, wijn, melk, enz. volgens de methode
van Pasteur verhitten om de ziektekiemen
te vernietigen ; Pasteurisatie, vr., behandeling volgens de methode van Pasteur.
Pasteur, m. (Fr.). Herder ; predikant,
dominee.
Pasteurs, mrv. Herders. Zie Hyksos.
Pasticcio, m. (Ital. spr. : pastietsjo),
(Fr.) Pastiche, m. Kunstwerk of letterkundig werk waarin de manier of stiji
van andere kunstenaars of schrijvers
nagevolgd is; muziekstuk dat uit brokstukken van verschillende componisten
bestaat ; Pasticheur, m., navolger van
eens anders manier of stijl.
Pastilla, yr. Gedroogde en uitgeperste
Russische vruchtenmarmelade.

Pastourelle

Pastillage, m. (Fr.; spr. : pastieljaazie).
Suikergoed dat een persoon, een deer of
een voorwerp moet verbeelden.
Pastille, yr. (Fr.; spr. : pastiie). Schijfje
of tabletje van geurig gemaakte sulker,
chocolade, enz.; kegelvormig balletje
geurig deeg dat verbrand wordt om de
lucht een kamer weiriekend te maken ;
— de menthe, pepermuntje.
Pastinak, vr. (Lat.) Pastinaca. Plant
uit de familie der Umbelliferen, moeskruid
welks wortel geelachtig wit is (pastinaca
sativa).
Pasto, m. (Sp.). Weide.
Pastophorion, o. (Gr.). Monstrans in
de oude Grieksche Kerk ; Pastophoor,
m., bediende die bij processies een
tempeltje draagt.
Pastor, m. (Lat.). Herder ; zielverzorger, predikant ; Pastoraal, herderlijk ;
Pastorale, yr., herderslied, tooneelstuk
waarin de personen herders en herderinnen voorstellen ; Pastorale brieven,
mrv., brieven van Paulus aan Timotheus
en Titus; Pastoralia, mrv., zaken die het
predikambt betreffen ; Pastorale ring,
m., gewijde ring der bisschoppen ; Pastorale symphonic, yr., beroemde symphonie
van Beethoven; Pastorale theologie,
yr., verhandeling over de wijze waarop
het predikambt waargenomen moet
worden ; Pastorela, yr. (Sp.), Pastorello,
o. (Ital.), klein herdersdicht, Pastores,
mrv., herders, predikanten ; Pastor lido
(i1), de getrouwe herder, beroemd
tooneelstuk (tragi-comedie) van Guarinz
(1537--J612); Pastor fidus animarum
fidellum, getrouwe herder der geloovige
zielen ; Pastorie, yr., predikantswoning ;
Pastorin, yr. predikantsvrouw ;
Pastorite, yr., herdersfluit; Pastoritium,
o., herderslied; Pastor loci, m., plaatselijke predikant.
Pastoso, (Ital.). Deegachtig ; te dik
opgelegd (van verwen in de schilderkunst).
Pastoureaux, mrv. (Fr. ; spr. : pastoeroo). Boeren die in Frankrijk roofden en
plunderden in 1214, 1251 en 1320 ; in 1251
liepen zip te hoop om onder aanvoering
van een monnik, die Jacob heette, en
Hongaarsche meester werd genoemd naar
Palestina te trekken om Lodewijk IX uit
zijn gevangenschap te bevrijden ; deze
Hongaarsche meester leerde dat Christus
de armen en eenvoudigen had uitgekozen
om het Heilige Land te bevrijden en verweet aan de geestelijken en monniken
hun weelderige levenswijze ; hij trok
daarop naar Parijs, Orleans en Bourges
in welke laatste stad hij in een yolksoploop gedood werd.
Pastourelle, vr. (Fr.). Provencaalsch
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herdersdicht ; herderinnetje ; figuur in de
contredanse.
Pasture, (Eng. ; spr.: peestiber). Veevoeder ; weide ; in Noord-Amerika omheinde ruimte bij een pachthoeve.
Pat. In het schaakspel de stand van
een der koningen die met verplaatst kan
worden zonder door die verplaatsing
schaakmat te worden.
Pataca, yr. of Patacon, o. Spaansche
munt = f 2.50 ; Braziliaansche rekenmunt = f 16.8o; Patacca, y r., Napolitaansche rekenmunt.
Patach, o. Korte a in het Hebreeuwsch ;
potasch uit de Levant.
Patache, y r. (Fr. ; spr. : patasj). Wachtschip, uitlegger, recherche-vaartuig; wagen
die niet op veeren staat ; slecht rijtuig.
Patacon. Zie Pataca.
Patake, yr. Late soort aardappel.
Patapouf, m. (Fr. ; spr. : patafioef).
Dikzak ; logge val ; groot gedruisch.
Pataquês, m. (Fr.; spr. : patakees). Samentrekking van pas-t-ii quest-ce, fout in
de uitspraak die bestaat in het verwisselen van de s met de t of van de t met de s.
Patar. Zie Patard.
Patarafe, y r. (Fr.). Verbastering van
Paraaf; gekrabbel, hanepoot (slecht schrift).
Patard, m. (Fr.). Voormalig klein muntstuk ; zeer geringe som.
Patarener, m. (van Pataria, gespuis).
Scheldnaam voor de verdedigers van het
celibaat (z. a.) der priesters.
Patas, m. Roode Afrikaansche aap.
Patate, y r. = Batate. Aardappel.
Pataviniteit, yr.(Lat.). Gebrekkige
wijze van sereken te Padua (Lat. Patavium).
Patchoeli, o. Reukwerk dat uit Plectranihus graveolens bereid wordt.
Pate, vr.Staaf zilver die uit de Spaansche
mijnen in Amerika ongestempeld door
smokkelaars uitgevoerd werd.
Pate. Zie Pasta.
Patefactie, yr. (Lat.). Openbaring, be-

kendmaking.
Patelin of Pathelin, (Fr. ; spr. : patelean). Fleemend, zoetsappig; schelmachtig
(Zie Mouton); Patelinage, m., flikflooierij.
Patella, yr. (Lat.). Aarden of metalen
schotel waarin de spijzen gekookt en opgediend werden ; offerschaal voor spijzen,
vooral vleesch (Zie Patera); soort van eetbaar weekdier met kegelvormige schelp ;
Patelliform, wat den vorm van een
schotel heeft.
Patena of Patina, y r. (Lat.). Schotel,
pan; krib (voederbak voor dieren); gewijde vaas in den vorm van een bordje
die dient om den avondmaalskelk te
bedekken. Zie Discus.

Paterna bona

Patent, o. (Lat.). Zie Octrool; open
brief, vrijbrief, brief waardoor een benoeming tot een ambt wordt bekend gemaakt; vroeger een bewijs dat men een
zekere som in de belasting had betaald
om een bedrijf te mogen uitoefenen ;
Patente, y r. (Fr.; spr.: patent) = Patent;
Patente brute, y r. (Fr.), (Eng.) foul bill,
(D.) unreiner Gesundheitspass, (Ital.) patente
brutta, (Sp.) patente sucia, onzuivere gezondheidspas ; Patente nette, (Fr.), (Eng.)
clean bill, (D.) reiner Gesundheitspass, (Ital.)
patente netta, (Sp.) patente limpia, zuivere
gezondheidspas, verklaring dat een schip
uit een haven komt waar geen besmettelijke ziekte heerscht ; Patente suspects,
(Fr.), (Eng.) suspected bill, (D.) zweifelhafter
Gesundheitspass, (Ital.) patente sospetta, (Sp.)
patente sospechosa, twijfelachtige gezondheidspas; Patenteeren, een patent uitreiken ; Patent - belasting, y r., belasting
op de uitoefening van een bedrijf die in
Nederland door de bedrijfsbelasting vervangen is; Patent, als bv.n. fijn, rein,
voortreffelijk.
Pate pectorale, y r. (Fr.). Borstkoekje.
Pater, m. (Lat.). Vader ; kerkvader ;
monnik ; — adoptivus, aangenomen vader.
Patera, y r. (Lat. mrv. Paterae). Schaal;
offerschaal voor dranken, vooral wijn ;
— Diogenis, schaal van Diogenes, d. i.
palm der hand.
Patere quam apse fecisti legem, (Lat.).

Duld de wet die gij zelf gemaakt hebt,
d. i. men moet de gevolgen van een beginsel dat men zelf heeft vastgesteld
dragen.
Pater familias, m. (Lat.). Huisvader ;
Pater familias vir multis miseriis, een
huisvader is een man die veel ellende
beleeft.
Paterna bona, mrv. (Lat.). Goederen
van de zijde des vaders ; — hereditas,
vaderlijke erfenis ; Paterna paternis,
materna maternis, de goederen des
vaders komen aan de bloedverwanten des
vaders, de goederen der moeder aan die
der moeder ; Paterna potestas, vaderlijke
macht ; Paternel, (Fr.), y aderlijk ; Paterniaan, m., aanhanger eener sekte in de
sde eeuw zoo genoemd naar den stichter
die leerde dat het onder den navel liggende
deel van het menschelijk lichaam door
den duivel geschapen is ; Paternitelt,
vr. (Lat.), (Fr.) Paternite, y r., vaderschap;
La recherche de la paternite est interdite, (Code Civil art. 34o) het onderzoek

naar het vaderschap is verboden. Zie
art. 342 van het Burgerlijk Wetboek ; het
tweede lid van dit artikel bevat echter
eenige uitzonderingen op Bien regel en
luidt aldus : „In geval echter van eenig
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misdrijf bij de artt. 242-245, 249 of 28i
Wetboek van Strafrecht voorzien, wanneer
het tijdstip, waarop het misdrijf begaan
is, met dat der zwangerschap overeenstemt, kan de schuldige op de daartoe
gedane vordering der belanghebbende
partijen, verklaard worden vader van het
kind te zijn" ; de artikelen 242-245 en
249 betreffen misdrijven tegen de zeden,
art. 281 betreft schaking ; Paternoster,
o., Onze Vader, rozenkrans, halssnoer
van parelen, handboei ; Pater patratus
(Zie Patratus) ; Pater patriae, m., vader
des vaderlands; Pater peccavi, vader, ik
heb gezondigd (gelijkenis van den verloren zoon, Lucas XV, 21), smeekbede ;
Pater prior (Zie Prior) ; Pater provincialis (Zie Provincial's) ; Pater seraphicus, engelachtige vader (bijnaam van den
stichter der orde der Franciscanen); Pater
vero 'is est quem nuptiae demonstrant
(1.5 D. 4. 2), vrij vertaald : het kind staande

huwelijk verwekt heeft den man tot vader;
Zie Code Civil art. 312 : L'enfant concu
pendant le marine a pour pêre le marl;
ons Burgerlijk Wetboek wijkt in art. 305
van dit beginsel of door te bepalen : „het
kind, hetwelk staande huwelijk is geboren
of verwekt, heeft den man tot vader." De
man kan echter de wettigheid van het
kind dat staande huwelijk .is geboren,
maar vOOr het huwelijk is verwekt, ontkennen.
Patetico, (Ital.). Plechtig, met waardigheid.
Pateux, (Fr.). Zie Pastoso.
Pathema, o. (Gr.). Het lijden, zielelijden, hartstocht; Pathematisch, wat de
hartstochten betreft ; Pathematologie,
y r., leer, der hartstochten; Pathetisch,
hartroerend, aangrijpend ; Pathetische
zenuw, y r., vierde hersenzenuw ; Pa=
thiek, vr., knapenschenderij; Pathogenie, vr., leer van het ontstaan der ziekten ; Pathogenisch, ziekte veroorzakend ;
Pathognomie, y r., leer van de kenteekens der ziekten ; Pathognomisch en
Pathognostisch, de kenteekens der ziekten bepalend en onderscheidend ; Pathographic, vr., beschrijving der ziekten;
Pathologic, vr., leer der ziekten; Pathologisch, wat de leer der ziekten betreft,
ziekelijk ; Patholoog, m., kenner van
ziekten ; Pathopatridalgie, y r., heimwee;
Pathophobie, yr. = Hypochondrie ; Pa-,
thopoeie, y r., opwekking der hartstochten ; Pathos, o., het lijden, hartstocht,
hevige gemoedsbeweging, warmte en
ontroering, geestdrift, plechtigheid van
uitdrukking of voordracht, hoogdravende
wijze van spreken, bombast.
Patibel, (Lat.). Dragelijk, tamelijk.

Patriarch

Patibulum, o. (Lat.). Blok aan den
hals ; kruis waarop veroordeelden gekruisigd werden; galg ; Patibulaire, (Fr.),
galgenachtig ; Mine patibulaire, yr., galgentronie.
Patience, y r. (Fr.; spr.: pasians), (Lat.)
Patientia, y r. Geduld; geduldsspel; patientiekruid ; Engelsche spinazie ; knoopenschaar; Patient, m., zieke, lijder ; Patientia vincit omnia, (Lat.), geduld
overwint alles ; Patienter, geduldig.
Patin, m. (Fr.; spr. patein). Vrouwenschoen met dikke houten zool ; sneeuwschoen ; schaats ; Patins a roulettes,
mrv., rolschaatsen ; Patinage, m., het
schaatsenrijden; Patineur, m., schaatsenrijder ; Club des patineurs, m., ijsclub.
Patina en Patine, vr. (Lat.) = Patena ;
kopergroen dat een korst vormt op antiek
brons = Aerugo.
Patio, m. (Sp.). Binnenplaats.
Patira, y r. (Sp.). Klein Amerikaansch
varken.
Patisserie, y r. (Fr.). Koek- en pasteibakkerij ; gebak ; Patissier, m., pasteibakker ; Pitissoire, y r. (spr.: paatiessoaar)
pasteibakkerstafel.
Patito, m. (Ital.). Begeleider eener dame.
Patnische aarde, y r. Zegelaarde uit
Patna in Voor-Indic.
Patois, m. (Fr. ; spr.: patoa). Platte
volkstaal; zonderlinge manier van zich uit
te drukken ; Patoiseeren, plat spreken.
Patraque, y r. (Fr. ; spr. : patrak). Slecht
of versleten werktuig; oude knol (horloge); ziekelijk persoon, iemand die
„op" is.
Patratio, y r. (Lat.). Verrichting, voleindiging; Patrator, m., uitvoerder.
Patratus (eig. Pater Patratus), . m.
(Lat.). De opperste der Fecialen (z. a.).
Patrem, m. (Lat.). Vader, gezang in de
Catholieke kerk tusschen het Evangelie
en de predikatie ; Patres, mrv., vaders,
kerkvaders, monniken (Zie Ad Patres) ;
— apostaci (Zie Apostolische vaderen);
conscripts, beschreven vaderen (eeretitel der senatoren in het Rome der oudheid) ; — ecclesiastici, kerkvaders ; — scholarum piarum. Zie Piarist.
Patria, y r. (Lat.). Vaderland.
Patriarch, m. (Gr.). Aartsvader ; aartsbisschop in het Oosten ; eerwaardige
grijsaard ; Patriarchade, y r., naam van
die heldendichten der i8de eeuw waarvan Klopstocks Messiade het type is;
Patriarchaal, aartsvaderlijk, aartsbisschoppelijk, eenvoudig (levenswijze) ; Patriarchaat, o., hoedanigheid van aartsvader, aartsbisschoppelijke waardigheid ;
Patriarch-citroen, vr., Siciliaansche citroen (lumincello dolce).

Patriciaat
Patriciaat, o. (Lat.). De gezamenlijke
patriciers ; Patricier, m., lid der bevoorrechte en regeerende klasse in het oude
Rome, tegenovergestelde van Plebejer,
iemand die tot den burgerstand behoort;
Patricisch, voornaam burgerlijk; Patriclus, m., de vaderlijke, eerwaardige.
Patrick (Sint) (377-460). Eerste aartsbisschop van Armagh en beschermheilige
van Ierland. Zie Paddy.
Patrimi et Matrimi, (Lat.). Minderjarigen wier beide ouders nog in leven
zijn.
Patrimoniaal, (Lat.). Van den vader
geerfd ; Patrimonium, o., vaderlijk erfdeel ; Patrimonium Petri. o., erfdeel
van den apostel Petrus d. i. gedeelte van
den voormaligen Kerkelijken Staat met
Viterbo tot hoofdstad dat door gravin
Mathilde op het einde der elfde eeuw
aan den paus afgestaan werd; Patrimonium publicum of reipublicae, bezittingen van den staat.
Patrinus, m., Peetoom.
Patriomanie, y r. (Lat.-Gr.) = Chauvinisme.
Patriot, m. (Gr.). Vaderlander ; lid

eener staatkundige partij in Nederland
die in het laatste gedeelte der achttiende
eeuw tegen het hues van Orange gekant
was ; Ligue des Patriotes, y r., in 1880
door Paul Deroulede in Frankrijk gestichte
vereeniging tot opwekking van vaderlandsliefde en terugwinning van ElzasLotharingen ; Patriotisch, vaderlandslievend ; Patriotisme, o., vaderlandsliefde.
Patripassiaan, m. Monarchiaan (z. a.)
die beweerde dat God de Vader gekruisigd was.
Patriseeren. Naar den vader aarden.
Patristicus, m. (Gr.). Kenner van de
geschriften der Kerkvaders ; Patristiek,
y r., kennis van die geschriften; Patristisch, wat de kerkvaders betreft.
Patrocinatie, y r. Bescherming, voorzorg ; Patrocinia, mrv., middelen die tot
bescherming dienen; Patrocineeren, beschermen ; Patrocinium, o. (Lat.), bescherming, rechtsbijstand, het als beschermer
van een client optreden.
Patrock. Russische gekruide vleeschsoep.
Patrologie = Patristiek; Patrologisch = Patristisch ; Patroloog = Patristicus.
Patrona, y r. (Lat.). Beschermvrouw,

beschermheilige.
Patronaat, o. Beschermheerschap, recht
van den beschermheer tegenover zijn
client, recht van den werkgever tegenover
den werkman; Patronage, m. (Fr.), bescherming ; Patrones, yr. = Patrona ,

825

Paulette

Patronus causarum, m. (Lat.), advocaat,
hij die rechtsbijstand verleent ; Patronus
fisci. Zie Fiscaal.
Patronymicon of Patronymicum, o.
(Gr.). Naam welke van dien des vaders
afgeleid is : Patronymisch, naar den
vader genoemd. Zie Metronymicon.
Patroon, m. (Lat.) patronus, (Fr., Eng.
en Sp.) patron, (D.) Patron, (Ital.) padrone.
Beschermheer ; beschermheilige ; gezagvoerder ; werkgever.
Patroon, y r. (Fr.) cartouche, (Eng.) cartridge, (D.) Patrone, (Ital.) cartoccio, (Sp.)
cartucho. Huls die den kogel en een ontplof bare stof bevat en waarmede een
geweer geladen wordt ; Patroontasch,
y r., lederen tasch waarin patronen geborgen worden en die de infanteristen
aan den koppel dragen.
Patroon, o. Model van dun hout, zink,
bordpapier, papier, enz. volgens hetwelk
een kleedingstuk geknipt wordt.
Patropaschiten, mrv. Zie Patropassiaan.
Patrouille, vr. (Fr.; spr. : patroeii),

(Eng.) patrol. Wacht die de ronde doet ;
Patrouilleeren, de ronde doen, in het
slijk baggeren.
Patruelis, m. (Lat.). Zoon van een
broeder des vaders, neef; Patrueles, mrv.,
kinderen van een broeder des vaders,
voile neven en nichten van vaders zijde.
Patte, y r. (Fr.) Poot; lipje, klepje ;
Patte a regler, werktuig om een notenbalk to trekken.
Pattern, (Eng.). Patroon (model).
Pattes de mouche, mrv. (Fr. ; spr. :
moesj). Hanepooten (slecht schrift).
Pauca, mrv. (Lat.). Weinige dingen ;
Pauca sed bona, weinig maar goed.
Pauciloquiutn, o. (Lat.). Het weinig
spreken.
Pauci quos aequus amavit Jupiter,
(Lat.). Weinige menschen die de (hun)

goedgezinde Jupiter heeft liefgehad (zijn
nit de onderwereld teruggekomen, Aeneis
VI 129,
130). Zie Facilis descensus
Averno.
Paukant, m. (D.) lemand die duelleert
(in de taal der Duitsche studenten) ; Pauken, duelleeren.
Paulatim, (Lat.). Langzamerhand ; Paulatim longius itur, langzamerhand komt

men verder.
Paulette, y r. (Fr. ; spr.: poolet). Belasting die ceder Saar voor het bekleeden
van een rechterlijk ambt betaald moest
worden en die het zestigste deel der
jaarwedde bedroeg ; zip werd in 16o4
onder koning Hendrik IV ingevoerd en
genoemd naar Charles Paulet, den eersten
pachter dezer belasting.
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Paulicianen, mrv. Christelijke sekte
der Manicheers en Gnostici in Armenie
zoo genoemd naar den stichter Paulus..
Pauliet, o. Hoornblende van het eiland
Sint-Paul op de kust van Labrador.
Paulinertrank, m. (D.) (Lat.) Paulina
potio. Middeleeuwsch vergif waarmede,
naar men zegt, een zekere Bernardo keizer Hendrik VII zou vergiftigd hebben.
Paulinisme, o. Leer van den apostel
Paulus, tegenovergestelde van Petrinisme, leer van den apostel Petrus.
Paulo majora canamus, (Lat.). Laat
ons een weinig meer verheven dingen
bezingen (Vergilius, Eclogen IV, I).
Paulowitsch, m. (Russisch). Zoon van
Paul; Paulowna, y r., dochter van Paul.
Paume, vr. (Fr.; spr.: poom). Palm der
hand ; balspel.
Pauper, m. (Lat., mrv. Pauperes).
Arme ; arme student; Pauperibus date
geeft aan de armen; Pauperies, vr.,
armoede, schade die door een deer aangericht wordt; Pauperisme, o., bestendige armoede waarin een groot gedeelte
der bevolking van een land verkeert;
Paupertas, y r., armoede ; Paupertas
impulit audax, de armoede die driest
maakt, dreef (mij) er toe, nl, om verzen
to maken (Horatius, Epistolae 2, sr);
Pauper ubique facet, de arme wordt
overal verdrukt of veracht.
Pausant, m. (Lat.). Talmer, draler ;
Pausatio, vr., het ophouden, stilstaan ;
Pausatio beatae virginis, hemelvaart
der Maagd Maria.
Pauschale, o. (D.). Jaarwedde in Oostenrijk ; Pauschalsumme, yr. (D.), (Fr.)
somme ronde, (Eng.) round (lump) sum,
(Ital.) somma rotonda, (Sp.) soma redonda,
ronde som.
Pause, y r. (Lat.). Rusttijd; tusschenruimte ; rustteeken in de muziek ; pauze;
Pauseeren, rusten, zwijgen.
Pausilippo. Berg bij Napels; — tuf,
m., roodachtige vulkanische aarde.
Pausis, y r. (Gr.). Het doen ophouden;
geruststelling.
Pauspapier, o. (D.), (Fr.) papier a calque,
(Eng.) tracing paper, (Ital.) carta da calcare, (Sp.) papel de calcar. Calqueerpapier.
Pauvre,- m. (Fr. ; spr.: poovre). Arme;
— honteux, huiszittende arme; — sire,
sukkel, bekrompen man; Pauvresse, yr.,
bedelares; Pauvret, m., Pauvrette, yr.,
arme jongen, arm meisje (uitdrukking
van medelijden) ; Pauvrete, y r., armoede.
Pauxi, o. Zwarte Mexicaansche hoenderachtige vogel (Urax pauxi).
Pavage, m. (Fr. ; spr.: pavaazje). Bestrating.
Pavana, Pavane, y r. Pauwendans,

Pax Del

vroegere langzame en deftige Spaansche
dans; Zich pavaneeren, een hooge borst
opzetten, een trotsche houding aannemen
zooals een pauw die pronkt.
• Pave, m. (Fr.). Plaveisel, straatsteen ;
Etre sur le pave, op straat staan, buiten
betrekking zijn.
Pavedette, y r. (Fr.). Pauwduif, postduif.
Pavesade, y r. (Fr.). Schanskleed op
oorlogsschepen ; Pavesen, mrv., groote
schilden die tot bescherming der boogschutters in den grond gezet werden.
Payette, vr. (Fr.). Soort van Rubiacee.
Pavie, y r. (Fr.). Perzik wier vleesch
aan de pit vastzit, zoo genoemd naar de
stad Pavia.
Paviljoen, o. (Fr.) pavilion. Ronde of
vierkante tent; tuinhuis, zomerhuis met
een rond dak ; zijgebouw bij paleizen;
achterste gedeelte van het dek van een
vaartuig ; bekleeding van het familiewapen van vorsten.
Pavillon, m. (Fr. ; spr.: pavieion). Vlag
(op sthepen); le pavilion couvre la marchandise, de vlag dekt de lading; amener
le pavilion, de vlag strijken.
Paviment, o. (Lat.). Vloer ; Pavimentum tessellatum of musivum, mozalekvloer; — testaceum, vloer van vastgestampte leem met scherven; sectile,
vloer van steenen of marmeren platen
die zoo gerangschikt zijn dat zij meetkunstige figuren voorstellen.
Pavo, m. (Lat.). Pauw.
Pavoinik, m. Hoofdtooisel of hoofddoek van Russische boerinnen.
Pavoiseeren, (Fr.). Vlaggen, met vlaggen versieren.
Pavonazzo, (Ital.). Pauweblauw, paars;
als znw. antiek marmer met roode en
witte vlekken.
Pavonesk. Een trotsche houding aannemend gelijk een pauw.
Pavoniet, m. (Lat.). Pauwesteen.
Pavor, m. (Lat.). Schrik ; het met schrik
opspringen in den slaap.
Pawn, (Eng.; spr.: paon). Pion (schaakspel).
Pawn, (Eng.), (Fr.) gage, nantissement,
(D.) Pfand, (Ital.) pegno, (Sp.) empeno.
Onderpand; Pawnbroker, (Eng.), (Fr.)
preteur sur gage, (Ital.) prestatore su pegno,
(Sp.) prestador sobre prenda, hij die geld
op onderpand uitleent.
Pax, y r. (Lat.). Vrede; als uitroep bij
wedloopen en kinderspelen : halt! stil!
genoeg!
Pax Del, y r. (Lat.), (Fr.) Tréve de
Dieu. Zie Treuga Del; Pax publica,
openbare vrede, landvrede ; Pax Yob'scum, vrede zij met u; Pax intrantibus,
vrede zij den binnenkomenden.
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Paya, m. (Ital.). Witte zijde uit de
Levant ; grofste soort katoenen garen uit
de Levant ; bedwelmende drank uit Jatropho Manihot.
Payable, (Fr.), (Eng.) payable, (D.) zahlbar, (Ital.) pagabile, (Sp.) pagadero. Betaalbaar ; Payement (Zie Pagamentum);
Payer, (Fr.), (Eng.) to pay, (D.) zahlen, (Ital.)
pagare, (Sp.) pagar, betalen; Payeur, m.
(Fr.), (Eng.) payer, (D.) Zahler, (Ital.) pagatore (Sp.) pagador, betaler, betaalmeester.
Pays, m. (Fr.; spr. : peese). Land; landsman; Paysage, m., landschap ; Paysagiste, m. (spr. : peeiezazjiest), landschapschilder, aanlegger van tuinen ; Paysan,
m. (spr. : peeiezan), boer ; Pays de cocagne (z. a.).
Pazzo, m. (Ital.) = Cretin.
p. c. = pour condolCance (z. a.); =
percent; = Poeta Caesareus, keizerlijke
dichter ; = Pondus Chile burgerlijk
'
(gewoon) gewicht; = Privy Councillor,
(Eng.), geheimraad.
p. c. d. = per copiam decreti, (Lat.).

Onder afschrift der beschikking.
Pd. = Palladium (metaal).
p. e. = par exemple, bijvoorbeeld;
= post expeditionem, (Lat.), na afzending ; = Professor Extraordinarius.
PC, (Port.). Lengtemaat, voet.
Page, m. (Fr. spr. : peeaazje). Tol;
Peager m. (spr. peeaazjee), tollenaar.
(Eng.; spr. : piedzjekket).
'
Pea - jacket,
Dikke wollen matrozenjekker, Aakker.
Peak, (Eng.; spr. : piek). Bergtop.
Pean = Paean.
Peau, yr. (Fr. ; spr.: poo). Vel, huid,

schil; — de chamois, (spr.: sjamoa), gemzevel ; — de chevreau (spr.: sjevroo), geitechoenen gemaakt
vel waarvan glacdhands
worden ; Peau - Rouge, (spr. : roezj) m.,
Roodhuid, Noord-Amerikaansche Indiaan.
Pecan, o., Zuid-Amerikaansch varken.
Peccabel, (Lat.). Zondig; Peccabiliteit,
y r., zondigheid ; Peccadille, (Fr. ; spr. :
pekkadiei), lichte zonde, klein vergrijp.
Peccannoot, y r. Smakelijke vrucht van
Carya olivaeformis in Louisiana en op
Cuba.
Peccator, m. (Lat.), (Fr.) fticheur, (Eng.)
sinner, (D.) Sunder, (Ital.) peccatore, (Sp.)
pecador. Zondaar ; Peccatum, o. (Fr.)
Pechi, (Eng.) sin, (D.) Sande, (Ital.) eccato,
(Sp.) pecado, zonde ; Peccatum commissionis, zonde bestaande in het begaan ;
omissionis, zonde door verzuim;
erfzonde; peccatur infra et
extra, er wordt van binnen en van buiten
gezondigd; Peccavi, ikheb gezondigd
(uitroep van koning David, Koningen II,
12,
13) ; Peccavi als znw., o., bekentenis
van zonde ; Pecceeren, zondigen.

Pecunia
Pecco, y r. Fijne Chineesche thee.
Pech, o. (D.). Ongeluk, tegenslag.
Pecha. Indische koperen munt.
Pechys, m. (Gr.). Elleboog; Pechyagra,

rhumatiek in den elleboog.
Pecora, o. mrv. (Lat.). Vee, kudden
(meervoud van Pecus dat ook vee beteekent).
Pecore, y r. (Fr. ; spr.: peekoor). Zottin.
Pecten, m. (Lat.). Kam ; schaambeen.
Pectine, y r. Plantengelei.
Pectinibranchisch. Met kieuwen in
den vorm van een kam.
Pectiniet, m. (Lat.). Versteende kammossel.
Pectinoliet, m. (Lat.-Gr.). Versteende
bladkoraal.
Pectoral, (Fr.). Wat de borst betreft
(Zie Pate); Pectorale, o. (Lat.), borstschild of borstlap der priesters, middel
tegen het hoesten ; Pectoralia, mrv.,
middelen tegen het hoesten ; Pectoral's
major, groote borstspier ; — minor, kleine
borstspier ; Pectoriloquium, het spreken
uit de borst (bij teringlijders) ; Pectus, o.
(Lat.), (Fr.) poitrine, (Eng.) breast, (D.)
Brust, (Ital.) petto, (Sp.) pecho, borst, gemoed ; — carinatum, kippeborst ; pectus
disertum facit, het hart maakt welsprekend ; pectus est quad disertos facit (Quintilianus X, 7, /s), het hart maakt de welsprekenden ; pectus facit theologum, het
hart maakt den godgeleerde.
Pecul, m. Chineesch gewicht.
Peculaat, m. (Lat.). Verduistering van
staatsgelden door een ambtenaar ; kasdiefstal (Zie Crimen peculatus), Peculator, m., iemand die staatsgelden verduistert, die de kas besteelt.
Peculiariseeren, (Lat.). Toeeigenen;
Peculiariteit, y r., eigenaardigheid ; Peculium, o., eigen vermogen van den
zoon of van den slaaf, ook Peculium
profecticium of concessum genaamd
(volgens het strenge Romeinsche recht
konden de kinderen en slavengeen eigen
vermogen hebben doch behoorde alles
aan den vader of den beer) ; — adventitium,
vermogen des zoons dat niet van den
vader afkomstig is en waarvan deze
slechts het levenslange vruchtgebruik
heeft ; — castrense of — militare, in den
oorlog verworven vermogen; — clericale,
spaarpenningen van een geestelijke ; —
paganum, in vredestijd verkregen vermogen van een zoon ; — quasi castrense,
in staatsdienst verkregen vermogen.
Pecunia, y r. (Lat.). Geld; — deposita,
in bewaring gegeven of genomen geld;
— doloris, smartegeld; — hereditaria,
geerfd geld ; — lusoria, speldegeld ; —
numerata, (Fr.) especes, numeraire, (Eng.)
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cash, ready money, (D.) bares Geld, (Ital.)
denaro contante, numerario, (Sp.) moneda
(dinero) contante, contant geld, specie ; —
operarum, geld voor gedane diensten ; —
Parata = — numerata; — otiosa, geld dat
renteloos ligt ; — praecepta, (Fr.) debours,
(Eng.) outlay, (D.) ausgelegtes Geld, bare
Auslage, (Ital.) sborsi, (Sp.) desembolsos,
uitgeschoten geld; — pupillaris, geld van
een minderjarige ; — reprobata, geld buiten
omloop; Pecunieus, rijk ; Pácuniaire,
(Fr.), wat het geld betreft.
Pecus, y r. (Lat.). Stuk vee; domme
vlegel ; — campi, rund, aartsdomkop.
Ped. = Pedaal, o. Voetklavier; bastoon ; trapper.
Pedagium, o. (Lat.). Zie Peage.
Pedana, y r. (Ital.). Trede aan een rijtuig.
Pedant, m. (Ital.). Schoolmeester,
schoolvos, betweter ; als bvn. verwaand,
,schoolvosachtig ; Pedanterie, y r., waanwijsheid, verwaandheid, schoolvosserij;
Pedantisme, o. = Pedanterie.
Pedatuur, yr. (Lat.). Het bij voeten

afmeten.
Pedel, m., (Fr.) appariteur. Bode, dienaar aan een universiteit.
Pede piano, (Ital.) = Par terre.
Pedes, mrv. (Lat.). Voeten (enkelvoud
Pes, m.).
Pedesis, y r. (Gr.). Eig. het springen ;

het kloppen van het hart en den pols.
Pedestrianisme, o. Het maken van
voetreizen ; Pedestrisch, to voet ; Pedetentim, (Lat.), voetje voor voetje.
Pedetes, m. (Gr.). Springhaas.
Pedethmos = Pedesis.
Pedialgie, y r. (Gr.). Pijn in de voet-

zolen.
Pedicellaria, mrv. Organen der zeesterren en zeeegels waarmede zij kleine
dieren grijpen.
Pedicularis (herba), vr. (Lat.). Luiskruid ; Pediculeus, vol luizen ; Pediculosis, y r., luisziekte (Zie Morbus pedicularis); Pediculus, m., luisje.
Pedigree, (Eng. ; spr. : peddigrie). Stamboom.
Pedilanthus, m. Pantoffelboom.
Pediluvium of Pediluvium, o. Voetbad, voetwassching.
Pedimaan, m. Buideldier met handvormige achterpooten.
Pediment, o. Gevel.
Pedion, o. (Gr.). Vlakte ; voetzool ;
Pedionalgie en Pedioneuralgie, y r. =
Pedialgie.
Pedis sequus, m. (Lat.). Dienaar, ach-

ternalooper.
Pedites, mrv. (Lat.). Voetgangers, voety olk (enkelvoud Pedes, m.).
Peditio, yr. = Epilepsie.

Pegre
Pedlar, m. (Eng ; spr. : pedler). Mars-

kramer.
Pedocaeder, o. (Gr.). Soort van rijwiel.
Pedometer, m. (Gr.). Werktuig dat

het aantal schreden van een voetganger
of het aantal wentelingen van een wiel
opteekent.
Pedregai, m. (Sp.). Oneffene vlakte
die uit vulkanische gesteenten bestaat en
waarin vele holen zijn in California en
Oregon.
Pedro, m. (Sp.). Pieter, Petrus ; Pedro 11
(I825-1891), keizer van Brazilie in 1831
die in 1889 onttroond werd ; Pedroist,
m., aanhanger van keizer Pedro I van
Brazilie (1798-1834) ; Pedrolino, m. (Ital.),
Pietje ; Pedro Ximenes, witte wijn uit
de omstreken van Granada.
Pedum, o. (Lat.). Herdersstaf ; — episcopale, bisschopsstaf.
Pedunculus, (Lat.), (Fr.) pedoncule, m.
Bloemsteel.
Peel (Robert) (1788-1850), (spr. : pie/).
Engelsch staatsman, voorstander van den
vrijhandel ; hij voerde de belasting op het
inkomen in.
Peel, y r. Moerassig land.
Peer, m. (Eng. ; spr. : pier). Lid van den
hoogen adel in Groot-Brittanje, lid van
het Hoogerhuis; Peerage, (spr.:pieridzje),
pairschap, adel.
Pege, y r. (Gr.). Bron ; minerale bron,
geneeskrachtige bron ; binnenooghoek,
tranenbron.
Peganiet, o. Bij Frankenberg in Saksen
voorkomend groenachtig hard gesteente.
Peganum. Plantensoort uit de familie
der Rutaceen.
Pegasiden, mrv. Bijnaam der Muzen ;
Pegasus, m., mythologisch gevleugeld
paard dat ontstaan is uit het bloed van
Medusa nadat Perseus haar het hoofd had
afgehouwen ; Bellerophon bediende zich
van dit paard om de Chimera (z. a.) te.
bevechten (Zie Hippocrene) ; Pegasus
bestilgen, verzen maken ; Pegasus, sterrenbeeld in het noordelijk halfrond, drakenvisch, zeepaard, Indische kraakbeenvisch.
Pegelstoof. Voormalige Lijflandsche
vochtmaat = 1,53 liter.
Pegiatrie, y r. Genezing door minerale
bronnen.
Pegma, o. (Gr.). Stellage ; tooneel (planken).
Pegmatiet, m. (Gr.). Graniet met teekeningen die op schrift gelijken.
Pegologie, y r. (Gr.). Verhandeling over
geneeskrachtige bronnen ; Pegomantie,
y r., waarzeggerij uit bronwater.
Pêgre, vr. (Fr. ; spr. : peegre). Dievenwereld ; Haute pig-re, geoefende dieven
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die alleen groote diefstallen begaan ; Basse
peic-re, gewone dieven ; Pêgre, m., diet;
Pegriot, m. (spr. : peegrieo), onhandige
of ongelukkige dief.
Pehlewi of Pehlvi, o. Vroegere taal
in het westen van Perzie.
Pehliwan of Pehluwan, m. Held,
Turksche worstelaar.
Peie, yr. mrv. (Hebr.). Neerhangende
lokken der Poolsche Joden.
Peigne, m. (Fr. ; spr. : peinje). Kam;
Peignee, yr. (spr.: peinjee), pak slaag ;
Peignoir, m. (spr. : peinjoaar), mantel die
aangetrokken wordt bij het opmaken van
het hoofdhaar of het kappen, wijde
ochtendjapon.
Peik, m. Turksche edelknaap ; looper
die den sultan bij het uitrijden vergezelt.
Peine, yr. (Fr. ; spr. : peen). Straf ;
moeite; verlegenheid; zorg ; ongerustheid.
Peinotherapie, yr. Zie Limotherapie.
Peintre, m. (Fr.). Schilder ; — artiste,
kunstschilder ; — decorateur, decoratieschilder ; — en ba' timents, huisschilder ;
Peinture, yr., schilderkunst, schilderij,
verf.
Peira, yr. (Gr.) = Experiment; Peirama, o., hetgeen door een proefneming
verkregen is ; Peiramologie, yr., leer der
ervaring ; Peirasis, yr., proefneming ;
Peirasma, o. = Peirama.
Peisa, m. Indische rekenmunt = 1/64
ropij.
Peltan, m. (Hebr.). Dichter van liederen
voor de synagoge.
Peitho, vr. (Gr.). Godin der overreding.
Pejeratie, yr. (Lat.). Eedbreuk, meineedigheid ; Pejereeren, een valschen eed
doen.
Pejoratie, yr. (Lat.). Verslechtering ;
Pejoratief, verslechterend ; Pejoreeren,
verslechteren ; Pejus, slechter.
Pekan, m. (Fr.). Canadeesche steenmarter.
Pekas. Rekenmunt te Goa.
Pekesch, yr. of Bekiesche (Poolsch)
of Bekes (Hongaarsch). Korte overjas
met tressen en kwasten.
Pekin, m. (Fr.; spr.: peekein). Chineesche
geverfde zijden stof ; scheldnaam dien de
Fransche militairen aan een burger geven.
Pekkah, m. Belastingophaler in Perzie.
Pekmes, m. Tot stroop gekookt druivensap in Turkije.
PektinkOrper, (D.). Uit kool-, wateren zuurstof bestaande stoffen die in het
plantenrijk zeer verspreid zijn en vooral
het vleesch der vruchten en wortels uitmaken.
Pelade, yr. (Fr.). Ziekte waardoor het
haar uitvalt.
Pelagiaan, m. Aanhanger der leer van

Pelham

Pelagius, een Britschen monnik uit de
vijfde eeuw die de erfzonde loochende
en leerde dat de mensch ook buiten het
Christendom zich de genade Gods waardig kon maken; Augustinus verdedigde
daarentegen de leer der erfzonde en der
praedestinatie ; Pelagianisme, o., leer
van P.
Pelagic (Sainte). Voormalige gevangenis te Parijs die in 1899 afgebroken is
en ook diende voor staatkundige veroordeelden ; de beroemde liedjesdichter
Biranger (178o-1857) heeft er in 1822
gevangen gezeten.
Pelagisch, (Gr.). In of door de zee
gevormd; in de zee aanwezig ; Pelagius
canis, m., rob ; Pelagos, o., zee ; Pelagoscoop, o., werktuig om in de diepte
der zee te kijken.
Pelagius of Pelayo. Stichter van het
koninkrijk Asturie (Spanje) in het begin
der achtste eeuw.
Pelaguren, mrv. Ammonshorens.
Pelams, Pelangs of Pelings, mrv.
Chineesche en Indische zijden stoffen.
Pelamys, yr. (Gr.) of Pelamys Thynnus. Jonge tonijn of bonet-visch, in Marseille palamyde genoemd.
Pelargonium, o. (Gr.). Kraanvogelbek
(plant).
Pelasgen, mrv. (Gr.). Oudste bewoners
van Griekenland ; naderhand vestigden
zij zich ook in Italie ; Pelasgische muren. Zie Cyclopisch.
Pelea, yr. (Sp.). Strijd, gevecht; arbeid,
moeite.
Pelecanidae, mrv. (Gr.-Lat.). Familie
van watervogels (palmipedes) waarvan
de pelikaan (z. a.) het type is ; Pelecanus,
pelikaan.
Pele-male, (Fr. ; spr. : peelmeel). In
wanorde, door elkander ; als znw. verwarring, mengelmoes, verwarde troep.
Pêlerin, m. (Fr. ; spr. : fieelrein). Pelgrim ; Pelerinage, m. (spr. peelrienaazje),
pelgrimstocht, bedevaart; Pelerine, yr.,
bedevaartgangster, vrouwenmanteltje dat
slechts een gedeelte van den rug en de
borst bedekt, korte mantel met kap ten
gebruike van officieren, scholieren, enz. ;
vent du soir et pluie du matin n'etonnent
pas le pelerin, als het 's avonds waait
regent het meestal den volgenden morgen ; La pluie du matin rejouit le pelerin,
het loopen valt gemakkelijk als het 's morgens geregend heeft.
Peleschet. Hebreeuwsche naam voor
het land der Philistijnen; geheel Palestina.
Peleus. Mythologische koning van
Phthia in Thessalie, gemaal van Thetis
en vader van Achilles.
P elham. Soort van paardebit dat het
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midden houdt tusschen het rechte bit en
de trens.
Pelias, y r. (Gr.). Vergiftige adder.
Pelias, m. (Gr.). Koning van Iolcos en
zoon van Neptunus, die door zijn dochters,
op raad van Medea, in stukken gehakt
en in een ketel met kokend water geworpen werd ten einde hem een verjongingskuur te doen ondergaan.
Pelide, m. (Gr.). Zoon van Peleus
(Achilles).
Pelidnoma, o. (Gr.). Loodkleurige of
geelgroene vlek tengevolge van een kneuzing, blauwe plek ; Pelidnosis, y r., de
loodachtige kleur der gekneusde plek.
Pelikaan, m. (Gr.). Groote watervogel
met een krop die zijn opening heeft tusschen de beenige takken der onderkaak ;
hij wordt voor het zinnebeeld der vaderlijke liefde aangezien, omdat sommige
schrijvers ten onrechte beweerd hebben
dat hij zijn jongen met zijn bloed voedt;
zoo zegt o. a. Alfred de Mussel in La
Null de Mai (de Meinacht):
Le sang conic a longs flots de sa poitrine ouverte,
En vain it a des mers fouille la profondeur;
L'Ocian &tit vide et la plage diserte;
Pour toute nourriture it apporte son coeur.
Sombre et silencieux, itendu sur la Pierre,
Partageant a ses fils ses entrailles de pere,
Dans son amour sublime it berce sa douleur.

d. i. Het bloed vloeit in lange golven
uit zijn open borst, te vergeefs heeft hij
de diepte der zeeen doorzocht; de Oceaan
was ledig en het strand verlaten ; zijn
hart is het eenige voedsel dat hij aanbrengt. Terwijl hij somber en zwijgend
op de steenen lit en onder zijn zonen
zijn vaderingewanden verdeelt, tracht hij
in zijn verheven liefde zijn smart te stillen.
Pelikaan, m. Werktuig om tanden te
trekken; distilleerkolf; ouderwetsch kanon.
Pelioma, o. (ook Dichrolt, m. genoemd).
Watersaffier of lynxoog ; ook Pendnoma.
Peliosis, yr. (Gr.). Bloedvlekziekte ; ook •
= Pelidnosis.
Pelisse, y r. (Fr. ; spr. : pelies). Pelsjas;

met astrakan omboorde officierstuniek.
Peissier, (Fr.; spr.: peeliessiee) (1794—
1864). Hertog van Malakof, maarschalk
van Frankrijk ; hij nam den 8 Sept. 1855
Sebastopol in en werd gouverneur-generaal
van Algerie.
Pella. Mengsel van een deel zilver en
twee deelen kwik.
Pella. Voormalige hoofdstad van Macedonie.
Pellagra, y r. (Gr.). Zeer ernstige huidziekte die in sommige streken van Spanje
en Italie inheemsch is • Pellagreus, aan
deze ziekte lijdend. Zie Morbus pellagrosus.

Peltigera
Pelle, y r. (Ital.). Huid; Romeinsche olie-

maat.
Pelle, y r. (Fr.). Schop ; Remuer 'argent
a la pellet bulken van het geld, zeer rijk zijn.
Pellegrini blanch', (spr. : biankie) mrv.
(Ital.). Witte pelgrims, soort van Carbonari.
Pellentia, mrv. (Lat.). Middelen ter bevordering der menstruatie.
Pelleterie, y r. (Fr.). Pelswerk ; bontwerkfabricatie ; handel in bontwerk ; Pelletier, m., fabrikant van en handelaar in
bontwerk.
Pellex, y r. (Lat.). Bijzit, bijslaapster.
Pella mrv. (Ital.). Sporen die van de
bewerking met hamers, beitels, enz.
achterblijven.
Pelliceeren, (Lat.). Door mooie praatjes
lokken.
Pellicula, vr. (Lat.). Velletje, vliesje ;
Pelliculae cord's, mrv., hartkleppen ;
Pelllculati nummi, mrv., koperen munten, die met een dunne laag zilver
overtrokken zijn (Zie Medaille fourree);
Pellis, y r., huid, vel, vlies.
Péle-méle.
Pell-mell (Eng.)
Pellon, m. (mrv. Pellones), (Sp.). Deken van bontwerk; zadeldek van geitevel.
Pellucidus, (Lat.). Doorzichtig,doorschijnend ; Pelluciditeit, y r., doorzichtigheid, doorschijnendheid; Pelluceeren,
doorschijnen, doorschemeren.
Zijde met een groven
Pelo, m.
draad.
Pelobates, m. (Gr.). Waterslang, soort
van staartloos amphibie.
Pelopium, o. In het tantaliet ontdekt
metaal.
Peloponnesos, vr. (Gr.). Eig. eiland
van Pelops, tegenwoordig het schiereiland
Morea ; Peloponnesische oorlog (431404 v. C.), oorlog tusschen Sparta en
Athene die met den val der laatstgenoemde
•
stad eindigde.
Peloria, Pelorion en Peloron, o. (Gr.).
Bovenmatige grootte van een lichaamsdeel; verandering van een onregelmatige
in een regelmatige bloem.
Pelote, yr. (Fr.). Kluwen; bal; speldekussen ; kaatsspel; witte vlek op het
voorhoofd der paarden; Pelote basque,
kaatsspel der Basken; Faire sa pelote,
zijn schaapjes op het droge brengen;
Peloter en attendant partie, de kat uit den
boom kijken; Peloton, o., kluwentje,
halve compagnie soldaten.
Pelta, vr. (Gr.). Klein rechthoekig houten schild der bewoners van Thracie dat
met leder overtrokken was ; Peltast, m.,
lichte infanterist die zulk een schild droeg ;
Peltis, yr., schildkever.
Peltigera. Korstmossen met groenachtige bladeren.

Peltre
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Peltre, m. (Fr.). Grof zeildoek uit Bretagne.
Peluche, vr. (Fr. ; spr. : pluusje). Pluis,
(stof).
Pelvimeter, m. (Lat.-Gr.). Pelycometer
(Gr.). Werktuig om het bekken der vrouwen te meten; Pelvis, yr. (Lat.), bekken,
schotel.
Pembe, yr. Katoen in Perzig.
Pemmican, (Eng.). Gedroogd, fijngestampt en met vet vermengd vleesch van
elanden, buffels, enz. ten gebruike van
reizigers.
Pempelos, m. (Gr.). Afgeleefde zeer
zwakke grijsaard.
Pemphigodisch, (Gr.). Vol blaren of
uitslag zittend ; Pemphigus, m. en Pemphix, yr., uitslag in den vorm van blaasjes,
netelroos, brandblaar.
Pemptaeos, m. (Gr.). Gewaande vijfdaagsche koorts; als bv.n. op den vijfden
dag.
Pen, (Gallisch). Bergtop.
Penal, (Fr.). Wat de straffen betreft.
Zie Code.
Penaliteit, (Fr.). Straf bepalin*.
Penaten, mrv. (Lat.). Huisgoden ;
woning, huis ; zijn penaten opzoeken, naar
huis gaan ; de Lares waren bij de Romeinen aan een familie verbonden en
werden later met de Penaten vermengd;
beeldjes die de huisgoden voorstelden
stonden in het hoekje van den haard, in
hun midden was een hond als zinnebeeld
van gehechtheid en trouw.
Pence, mrv. van Penny (Eng.) (z. a.).
Penchant, m. (Fr. ; spr. : pansjan). Neiging, voorliefde.
Pendaculum, o. (Lat.). Jets dat om den
hals gedragen wordt om betoovering te
voorkomen ; Pendant, m. (Fr.), tegenhanger; Pendants d'oreilies, mrv., bewegelijke juweelen aan de ooren ; Pendard, m. (spr.: pandaar), galgebrok ; Pendel, m. (D.) slinger ; Pendeloque, yr. (spr.:
pandlok), peervormig edelgesteente dat
aan de ooren gedragen wordt, peervormig
sieraad aan lichtkronen; Pendens (Lat.),
hangend ; Pendente lite, terwijl het
rechtsgeding aanhangig is ; Pendentif,
m. (Fr. ; spr. :pandantief), gedeelte van
een booggewelf dat tusschen de twee
groote bogen die een koepel dragen geplaatst is ; juweel dat aan een kettinkje
hangt en om den hals gedragen wordt;
Pendule, m. (Fr.), slinger in de physica
(Zie Balancier) ; Pendule, yr. (Fr.), uurwerk, Wok ; Pendulus, (Lat.), hangend ;
Pendu, m. (Fr. ; spr. : pandu) ; Avoir de
la corde de pendu, eig. touw waarmede
iemand zich opgehangen heeft bezitten,
d. i. een gelukskind zijn.

Pennatula
PendsjAb, o. Land der vijf rivieren in
Voor-Indic met de hoofdstad Lahore.
Pendsje, o.jTurksch). Handteekening.
Pend k, (Turksch). Belasting op slaven ; bewijs dat men een slaaf in eigendom heeft.
Penelope, vr. (Gr.). Vrouw van Ulysses
en moeder van Telemachus; gedurende
de twintigjarige afwezigheid van Ulysses
dongen vele Grieksche aanzienlijken naar
haar hand, maar zij weer al deze aanzoeken of en beloofde een keuze te zullen doen zoodra zij een weefsel, dat
zij onder handen had, voltooid zou hebben ; des nachts trok zij uit wat zij over
dag vervaardigd had ; zij is dus het zinnebeeld der huwelijkstrouw ; Penelopidae,
mrv., soort hoenderachtige vogels.
Penesten, mrv. (Gr.). Dienaren, daglooners ; naam van cijnsbare boeren in
Thessalia.
Penetrabel, (Lat.). Doordringbaar ; wat
men begrijpen kan; Penetrabiliteit, vr.,
doordringbaarheid ; Penetralia, mrv., het
binnenste, het heiligdom, de verborgenste
diepten eener zaak ; Penetrant, doordringend, scherpzinnig; Penetrantia,
mrv., doordringende geneesmiddelen ; Penetratie, yr., het doordringen, scherpzinnigheid; Penetreeren, doordringen,
doorgronden.
Pengouin. Zie Pinguin.
Penia, yr. (Gr.). Armoede ; godin daarvan.
Penibel, (Fr.). Pijnlijk, bezwaarlijk.
Peniche, yr. (Fr.; spr. : peeniesj). Sloep
met een dek en een zeal; groote praam.
Penicilliform, (Lat.). Penseelvormig;
Penicillum, o. of Penicilius, m., penseel.
Peninsula, yr. (Lat.), (Fr.) pininsule.
Groot schiereiland dat niet door een landengte met het vasteland verbonden is;
Peninsulaire, (Fr.), Peninsular, (Eng.),
wat zulk een schiereiland betreft; Peninsular war (Eng.; spr.: waor), oorlog in
Spanje (18o8-1814).
Peniophilos, m. (Gr.). Vriend der armen.
Penis, m. (Lat.). Mannelijk lid.
Penitentie. Zie Poenitentia.
Penn ( William). Zie Kwaker.
Penna, yr. (Lat.). Veder, vleugel, pen ;
— duplex, dubbele pen, kopieermachine ;
Pennaal, o., pennenkoker, in Duitschland een scheldnaam voor gymnasiast en
een gymnasium ; Pennaler, (D.), gymnasiast ; Pennalisme, o., tiranniseerend
optreden van oudere studenten of van
oudere leerlingen tegen nieuwelingen,
het ontgroenen ; Penniform, in den vorm
eener pen.
Pennatula, yr. (Lat.). Zee-pen, soort
koraal.

Penne
Penne, y r. Kolenmaat in Tirol; slagpen
of staartveer der vogels.
Penninus, 4). Keltische godhead die
op de Penninische Alpen vereerd werd;
Penninus mons, m., de Groote SintBernard.
Pennsylvaansch strafstelsel, o. =
Cellulair strafstelsel.
Penny, (Eng.). Stuiver ; Penny-a-liner,
rn. (spr. : eleiner), scheldnaam voor iemand
die artikels voor dagbladen schrijft tegen
betaling van een stuiver per regel, (Fr.)
tireur a la ligne; Penny-bank, spaarbank
voor minvermogenden; Penny-post, (spr.:
poost), het vervoer van brieven in het
binnenland tegen het port van fo.o5 (door
Rowland Hill ingevoerd) ; Penny-weight,
(spr. : wed); gewicht van 24 grein of 1/20
van een Engelsch ons ; Penny-wise, het
uitzuinigen van kleine bedragen op het
gevaar of van veel grootere sommen te
verliezen.
Penombre, y r. (Fr.). Halve schaduw,
halflicht.
Pensa, mrv. (Lat.). Zie Pensum.
Pensator, m. (Lat.). Weger, schatter.
Pensee, y r. (Fr.; spr.: pansee). Gedachte ; driekleurig viooltje.
Penseur, m., denker. Zie Pensieroso.
Pensieroso, m. (Ital.). Denker, naam
van het beroemde door Michel Angelo
(z. a.) vervaardigde standbeeld voor het
praalgraf van Laurens II van Medici te
Florence.
Pension, y r. (Fr.). Jaargeld ; kostgeld ;
kosthuis; kostschool; — de retraite, pensioen ; Pensionnaat, o., kostschool; Pensionnaire, m., kostleerling (Zie Interne),
kostganger, kunstenaar die een jaargeld
van een vorst ontvangt ; Pensionneeren,
op pensioen stellen, een jaargeld geven.
Pensum, o. (Lat.). Eig. het toegewogene
(aangezien den slavinnen werd toegewogen
wat zij op een dag te spinnen hadden);
dagwerk, taak, opgegeven werk; strafwerk.
Penta, (Gr.). Voorvoegsel dat vijf beteekent; —capsulair met vijf vakken;
--chord, o., muziekinstrument met vijf
snaren; —clasiet = Augiet ; —cosiarch,
m., aanvoerder van 50o man; -- cosioi,
vijf honderd ; —cosiomedimnen, hoogste
klasse der Atheensche burgers in de
staatsregeling van Solon, nl. zij die jaarlijks van hun land tenminste 50o medimnen
(z. a.) graan of andere vruchten oogstten;
—crinus en —criniet, m., medusapalm ;
—crostichon, o., vijfregelig naamdicht
(Zie Acrostichon); —dactylos, m., die
vijf vingers heeft ; —de, yr., vijftal (vijf
dagen of jaren); —decagoon, o., vijftienhoek ; —diek, y r., vtiftallig stelsel; —
drachmon, o., Oud-Grieksche munt van
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vijf drachmen (z. a.) ; —eder, m., vijfvlak ; —edrisch, vijfvlakkig; —edron en
—edrum = —eder; —eteris, Oud-Grieksche kring van vijf jaren = Lustrum (Lat.);
—glotte, y r., bijbel in vijf talen = —
pla; — goon, o., vijfhoek; Pentagonaal
Dodecaeder, m., lichaam dat door twaalf
regelmatige vijf hoeken begrensd wordt;
—gonisch, vijfhoekig; —gramma, vijfhoeksteeken, druIdenvoet (Zie Drudenfuss); —gynia, planten met vijf stampers; —lemma, o., conclusie die uit vijf
leden bestaat ; —meter, m., vijfvoetig vers ;
—myron, o., zalf uit vijf bestanddeelen ;
—ndria, mrv., planten met vijf meeldraden;
—ngulair, vijfhoekig ; —ngulum, o., vijfhoek ; —petalisch, met vijf bloembladen ;
—pharmacum en —pharmacon, geneesmiddel dat uit vijf bestanddeelen bestaat ;
—phonium, o., vijfstemmig muziekstuk ;
—phyllisch, met vijf bladeren; —p/a, yr.,
bijbel in vijf talen; —polls, y r., naam die
in de oudheid gegeven werd aan landstreken waarin vijf merkwaardige steden
lagen, b y. de pentapolis van Libye en die
van Italic (Rimtni, Pesaro, F ano, Sinigaglia en Ancona) die door den Frankischen
koning Pepin aan pans Stephanus II
(752-757) geschonken werd; —pterisch,
vijfyleugelig ; —ptoton, o. znw. met vijf
naamvallen; —ftyrgium, gebouw met vijf
torens, kast in zulk een vorm om kostbaarheden te bewaren ; —rch, m., lid
van een regeeringslichaam dat uit vijf
personen bestaat ; — rchaat, o. (Zie Directoire, aangezien er vijf directeuren waren);
—rchie, y r., heerschappij van vijf groote
mogendheden ; —s = pentade; —spermisch,
met vijf zaden; —stichon, o., vijfregelig
vers; —stylon, o., gebouw met vijf zuilenrij en ; —syllabum, o., vijflettergrepig woord;
—teuch, m., de vijf boeken van Mozes in
het Oude Testament; —thlon, o., de wedstrijden in de vijf lichaamsoefeningen der
oude Grieken nl. hardloopen, springers,
worstelen, het werpen met den Discus
(z. a.) en met de speer ; —tonon, o., interval
of reeks van vijf heele tonen; —zonium
o., terras van vijf verdiepingen.
Pente, y r. (Fr.; spr. : pant). Helling ;
verhang; afdak.
Penteconta, (Gr.). Vijftig.
Pentecontachord, m. (Gr.). Muziekinstrument met so snaren.
Pentecontalitra, y r., Oud-Siciliaansche
gouden munt ; Pentecontarch, m., bevelhebber over vijftig man; Pentecostarion,
o., misboek der Grieksche kerk voor den
tijd van Paschen tot Trinitatis (z. a.) ;
Pentecoste (hemera), y r. (Gr.), Pentecote, y r. (Fr.), (Eng.) Whitsuntide, (D).
Pfingsten, eig. de vijftigste dag na

Pentelicon

Paschen, Pinksteren; Pentecostys, yr.
Spartaansche afdeeling van 5o man.
Pentelicon, o. (Gr.), (Lat.) Pentelicus
mons. Berg in Attica tusschen Athene
en Marathon, bekend door het Pentelisch
marmer.
Pentere, y r. (Gr.). Schip met vijf rijen
roeibanken.
Penthemeron, o. (Gr.). Tijd van vijf
dagen ; Penthemimeres, y r., vers dat uit
vijf halve of uit twee en een halve
heele voeten bestaat (halve Pentameter),
caesuur (z. a.) na den vijfden halven voet.
Penthesilea. Koningin der Amazonen
(z. a.), dochter van Mars; zij kwam bij
het beleg van Troje tegen de Grieken
strijden en werd gedood door Achilles,
die haar schoonheid bewonderde en haar
dood beweende en den laffen Thersites
die haar lijk bespotte, om het leven bracht.
Penthetriai, mrv. (Gr.). Vrouwen die
gehuurd werden om bij begrafenissen te
weenen ; Penthos, o., rouw, kommer, leed.
Pentare, y r. (Fr. ; spr. : pantieer). Net
om snippen te vangen.
Pentimento (mrv. Pentimenti), o.
(Ital.). Verandering die naderhand in een
kunstwerk aangebracht wordt.
Pentse, mrv. Lange haarvlechten der
Chineezen.
Penultima, vr. (Lat.). Eig. paene ultima,
. voorlaatste lettergreep van een woord;
Penultimus, m., de op een na laatste
leerling eener klasse.
Penumbra. Zie Penombre.
Penurla, y r. (Lat.), (Fr.) pinurie, (Eng.)
scarcity, (D.) Mange', (Ital.) penurta, (Sp.)
falta. Groote schaarschte, gebrek.
Peo, m. (Port.). Het onzuivere gedeelte
eener koopwaar.
Peon, m. (Sp. ; spr.: pion). Boer, knecht,
daglooner.
People, (Eng.; spr. : pieptd). Volk.
Peotte, y r. (Ital.). Klein vaartuig op de
Adriatische Zee ; Venetiaansche gondel.
Pepansis, y r., Pepasmus, m. (Gr.).
Het rijp maken, het rijp worden; Pepasticum en Pepasticon, o., middel om
het rijp worden te bespoedigen; Pepastisch, rijp wordend, kokend, verterend.
Peperino, (Ital.). Pepersteen (vulkanische steensoort).
Peperomia. Plantensoort uit de famine
der Piperacetn.
Peperoni rossi, (Ital.). Roode Turksche
peper.
Peperonis, mrv. Ingemaakte Spaansche peper.
Pepin, m. (Fr. ; spr.: peepein). Pit van
vruchten ; Pepinare, yr. (spr. : peepienieer)
boomkweekerij, kweekplaats.
Pepita, y r. (Sp.). Kern, korreltje, klomp ;
BALE, Handboek.
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Peraten
Pepite, y r. (Fr.) klomp gedegen goud.
Peplum, o. (Lat.) en Peplon, o. (Gr.).

Vrouwenkleed zonder mouwen dat met
een haak op den schouder gesloten werd.
Pepo, m. (Lat.). Kalebas, pompoen;
dreumes.
Peppo, m. (Ital.) = Jozef.
Pepromene, yr. (Gr.). Het noodlot;
godin van het lot.
Pepsine, vr. (Gr.). Uit dierlijk maagsap
vervaardigde stof die het voedsel geheel
oplost en de spijsvertering vergemakkelijkt.
Pepsis, y r. (Gr.). Spijsvertering ; Peptica, mrv., middelen om de spijsvertering
te bevorderen; Peptisch, wat de spijsvertering bevordert, ook = Pepastisch.
Pepton, o. Product eener zure oplossing van pepsine op fijn gehakt ossenvleesch ; Peptonurie, vr. (Gr.), het in de
urine aanwezig zijn eener stof die de
eigenschappen van pepton bezit.
Pepuziaan = Montanist.
Pequin = Pekin.
Per, (Lat.). Door, wegens; (Ital.) in de

taal van den handel voor ; per abusum,
door misbruik ; per accessit of per accessum,
door toetreding ; per accidens, door toeval.
Peracti labores jucundi, (Lat.). Na
volbracht werk is het rusten zoet ; Peractis peragendis, wanneer gebeurd is
wat gebeuren moest, wanneer het noodige gedaan is.
Peraequatie, yr. (Lat.). Gelijke verdeeling, gelijkmaking ; Peraequator, m.,
gelijkmaker, scheidsman; Peraequeeren,
gelijk maken, gelijk verdeelen.
Perageeren, (Lat.). Voltooien, doorzetten ; Peractie, vr., het doorzetten.
Peragratle, y r. (Lat.). Het doorloopen,
het doorwandelen; Peragreeren, doorloopen, doorwandelen.
Peralta, m. Spaansche wijn uit Navarre.
Per alvum, (Lat.). Door stoelgang.
Perambulatie, y r. (Lat.). Doorreis, het
doorloopen, bezichtigingsreis; Perambulator, m. = Hodometer, driewielige kinderwagen die voortgeduwd wordt ; Perambuleeren, doorloopen, doorreizen.
Peramo. Klein kust- of visschersvaartuig.
Per angusta ad augusta, (Lat.) Door
het moeilijke tot het verhevene.
Perareeren, (Lat.). Doorploegen ; letters
ingriffelen.
Per aspera ad astra, (Lat.). Eig. langs
moeilijke wegen naar de sterren, d. i.
door strijd tot overwinning.
Peraten, mrv. (Gr.). Gnostische sekte
in de zide eeuw die leerde dat er twee
werelden en drie lichamen van Christus
zijn.
53

Per aval
Per aval. Als borg. Zie Aval.
Per aversionem, (Lat.), (Fr.) a forfait,

en bloc, (Eng.) by the bulk, in the lump,
(D.) in Bausch and Bogen, (Ital.) in blocco,
all' ingrosso, (Sp.) a destcijo. Voetstoots,
ongeteld.
Perca, y r. (Gr.). Baars ; — fluviatilis,
rivierbaars.
Percale, y r. (Fr.). Fijn, glad en zeer
dicht katoenen weefsel.
Per capita. (Lat.). Hoofdelijk.
Per cassa. (Ital.) Contant.
Per casum obliquum, (Lat.). Langs
slinksche wegen.
Perce, (Fr. ; spr. : persee). Doorboord,
doorgegraven ; Perce - neige, (spr.: neezje),
y r., sneeuwklokje.
Percent, o. (Lat.). Honderdste deel ;
ten honderd.
Percepteur, m. (Fr.). Ontvanger.
Perch, (Eng.; spr.:fturtsj). Roede, lengtemaat van 5'/, yard ; baars.
Percha, y r. (Ital.). Lengtemaat.
Per chartam, (Lat.). Eig. door of volgens
papier, d. i. volgens een schriftelijk legaat.
Perche, y r. (Fr. ; spr. : persj), (Gr.
perca). Baars ; Perche, y r. (Lat. pertica),
staak ; Tendre la perche, eig. de staak
toesteken, d. i. de behulpzame hand bieden.
Perche- (1e). Voormalig graafschap in
Frankrij
k bekend paar
door denfokkerij;
4).ffireheron, m., paard dat uit die landstreek afkomstig is.
Perchloraat, o. Overchloorzuur zout.
Percolateur, m. (Fr.). Groote koffiekan
met een filtreer.
Percolatie, y r. (Lat.). Doorzijging ;
Percoleeren, doorzijgen.
Per consensum, (Lat.) Door overeenstemming ; door afspraak ; Per consequentiam, bijgevolg.
Per conto, (Ital.). Op rekening.
Percussie, y r. (Lat.). Stoot van een
lichaam tegen een ander ; Percussiegeweer, o., geweer waarvan het schot
afgaat door het stooten van den haan op
een Percussiedopje ; Percussie - instrument, o., muziekinstrument waarop geslagen wordt (trom, pauk); Percuteur,
m., metalen staaf in een geweer die tegen
de patroon stoot.
Perdable, (Fr.). Wat verloren kan
worden ; Perdant, m., verliezer.
Per dativum, (Lat.). Door omkooping
of geschenken (een betrekking krijgen).
Per del. = Per deliqulum, (Lat.).

Door vervloeiing in de lucht.
Perdendo en Perdendosi, (Ital.). Verdwijnend, wegstervend.
Per descensum, (Lat.). Naar beneden.
.Perdicieten, mrv. Steenen met teekemngen die op patrijsveeren gelijken.
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Pererratie
Per diletto, (Ital.). Uit de grap; Per
Dio! Bij God !
Per directum (Lat.), (Ital.) Per diritto.

Rechtuit, rechtstreeks.
Perdita, y r. (Ital.), (Fr.) perte, (Eng.)
loss, (D.) Verlust, (Sp.) perdida. Verlies.
Perditio, y r. (Lat.). Eeuwige verdoemenis.
Perdix, y r. (Gr. en Lat.), Perdrix, yr.
(Fr.; spr. : perdrie). Patrijs ; Perdix dactylisonans, kwartel; — rufus, roode patrijs ;
— saxatilis, berghoen ; Perdreau, (spr. :
peerdroo) m., jonge patrijs ; Toujours
perdrix (Fr.), uitroep van remand die geblaseerd is.
Perduellio, y r. (Lat.). Hoogverraad ;
Perduellis, m., degene die zich daaraan
schuldig maakt, oproermaker.
Perdurabel. Voortdurend, volhardend ;
Perdurab ilite it, y r., het voortduren,
volharding ; Perdureeren, (Lat.), voortduren, volharden.
Pereant, (Lat.). Laat ze sterven, ondergaan ; Pereat, (Lat.), hij (zij) ga te gronde,
hij (zij) kome om, laat hem (haar) naar
den duivel loopen.
Per - edia, y r. (Lat.) = Utopia.
Per edictales, (Lat.). Door dagvaarding.
Peregrina, y r. (Lat.). Vreemdelinge ;
Peregrinatie, y r., reis in het buitenland,
verblijf daarin ; Peregrinator, m., reiziger ; Peregrineeren, rondreizen, in het
buitenland reizen ; Peregriniteit, yr.,
vreemdelingschap; Peregrinornaan, m.
(Lat.-Gr.), hartstochtelijk liefhebber van
reizen, reislustige ; Peregrinomanie, yr.,
reislust; Peregrinus, m., vreemdeling.
Zie Praetor.
Pere Lachaise (Le) (1624-17°9).
Biechtvader van Lodewijk XIV; zijn
naam is verbonden aan een beroemd
kerkhof te Parijs dat aangelegd is op
de plaats waar hij een prachtigen tuin
bezat.
Perem(p)tie, y r. (Lat.). Vernietiging,
delging ; verjaring; eindbeslissing; Peremption - right (spr.: reit), recht van
eerste inbezitneming waarop de Amerikaansche kolonisten aanspraak maken ;
Peremptoire (Fr.), vernietigend, opheffend, beslissend, afdoend (Zie Exceptie) ;
peremtorius terminus, m., terechtzitting
waarin het eindvonnis gewezen wordt.
Perendinus dies, m. (Lat.). Overmorgen.
Perennaal, (Lat.). Overwinterend, overblijvend (van planten); Perenneeren,
overwinteren, overblijven; Perenniteit,
y r., overwintering, voortduring (Zie Aere
perennius); Perennis, een vol jaar durend, bestendig.
Pererratie, y r. (Lat.). Het rondzwalken.

Peres
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Periclasis

Peres de la foi, mrv. (Fr.; spr.: peer
voortgaan (vo4a1 met lezen en spreken)
de la foa). Vaderen des geloofs, Jezuieten.
Per genetivum, (Lat.). Door huwelijk
Pereterion, (Gr.). Boor. Zie Trepaan.
(een betrekking krijgen).
Per exemplum, (Lat ). Bij voorbeeld;
Pergola, yr. (Ital.). Prieel; Pergolato ,
0., traliewerk.
Per expressum, door een ijlbode; Per
,
fas et nefas, door alle geoorloofde en . Per governo, (Ital.), (Fr.) pour goUverne
ongeoorloofde middelen.
(Eng.) for guidance, (D.) zur Nachricht
Perfect, (Lat.). Volmaakt, voltooid ;
(Sp.) Para gobierno. Tot naricljt.
Perfecta, yr., de volmaakte ; PerfectiPer gradus, (Lat.). Trapsgewijze.
bel, voor volmaking vatbaar; PerfectiPer habitum infusum, (Lat.). Eig. door
bilisme, o., geloof aan de tot in het
ingegoten geaardheid ; door eigen aandrift, vlijt of verstand.
oneindige gaande volmaking van het
menschelijk geslacht ; Perfectibilist, m.,
Perhorrescentie, yr. Wraking van een
getuige of rechter ; Perhorresceeren,
degene die aan die volmaking gelooft ;
wraken; Perhorreeren, (Lat.), van iets
Perfectibiliteit, yr., vatbaarheid voor
volmaking; Perfectie, yr., volmaking, gruwen of sidderen.
Peri, m. en yr. (Perzisch). Mannelijke
volmaaktheid ; Perfectioneeren, volmaken ; Perfectionist, m. (Zie Puritein);
of vrouwelijke gevleugelde luchtgeest.
Perfectum, o., het volmaakte, de volPeri. Grieksch voorvoegsel dat rondom,
maakt verleden tijd ; Perfectus, m., de omtrent, aangaande en soms ook een zeer
hoogen graad beteekent; —acte, yr. het
volmaakte.
Perferentie, yr. (Lat.). Het verdragen,
draaibaar zijscherm op het Grieksche
lijden ; Perfer et obdura, verdraag en tooneel ; —algie, hevige pijn in het gevolhard.
heele lichaam • —amma, o. = Amulet;
Perfetto modo, (Ital.). Geheel in de
'
—anthium, o., bloembekleedsel
; —antologie, yr., verbandleer ; —aptum, o. = Penmaat.
daculum en Periamma; —aerese en -Perficeeren, (Lat.). Tot stand brengen,
voltooien.
aeresis, yr., eig. het rondom wegnemen,
Perfidia, yr. (Lat.), (Fr.) Perfidie, yr.
het snijden in zweren, het afzetten
Trouweloosheid, snoodheid, verraad; Per- van ledematen ; —arteriitis, yr., ontstefidus, (Lat.), trouweloos.
king van slagaderen ; —astrum, (Gr.-Lat.),
Perfluxus, m. (Lat.). Diarrhee.
het punt in de loopbaan van een satelliet
Perfoliatus, (Lat.). Wordt gezegd van
waarin hij het dichtst bij de ster staat;
bladeren die geheel om den stengel ge—autologie, yr. eigenlof, snoeverij ; —auwikkeld zijn.
toloog, m., pocher, snoever ; —blema, o.,
Perforatie, yr. Doorboring; Perforatio
omhulsel, bedekking, band van een boek;
ventriculi, doorboring van de maag ;
blepsis, yr., het rondkijken, blik van
Perforatief en Perforatorium, o., werkkrankzinnigen die angstig rondkijken ;
tuig om te trepaneeren; Perforateur, m.
bole, yr., eig. het aandoen van kleeding
(Fr.), boormachine ; Perforeeren, dooren wapenrusting, de kleeding zeif, breedboren ; Perforeermachine, yr., toestel voerige beschrijving, versiering in een
om reeksen gaatjes in drukwerken aan
redevoering, hartzak ; —bolus, m., omtrek,
te brengen.
omheining; —bronchitis, yr., ontsteking
Performance, (Eng.). Bewijs van gevan het bindweefsel dat de luchtpijpsschiktheid ; proeven van bekwaamheid ;
takken omringt ; —brosis, y r., zweer in
door een kampvechter of een renpaard
den hoek van het oog, schurft aan de
afgelegdeproef.
oogleden ; —cardion, o., hartvlies, hartzak ; —cardisch, den hartzak betreffend;
Perfrictie, yr. (Lat.) en Perfrigerium, o.
Hooge graad van koude in koortsen ; het —carditts, yr., ontsteking van den hartzak ; —carpium en —carpion, o., vruchtkoud worden, rillen, huiveren ; kippenvel.
en zaadhulsel, omslag of pleister om den
Perfuga, m. (Lat.). Overlooper; Perhandwortel, armband ; —charie, yr., zeer
fugium, o., toevluchtsoord.
levendige vreugde die doodelijk worden
Perfunctie, yr. (Lat.). Verrichting.
kan, verrukking ; —cholie, yr., overvloed
Perfundeeren, (Lat.). Bevochtigen, bevan gal; —cholisch, vol gal; —cholus, m.,
gieten ; Perfusie, yr. Bevochtiging, begalzuchtige ; Perichole, comische opera
gieting.
van Offenbach (1868); —chondritis, yr.,
ontsteking van het kraakbeenvlies ; —
Perkament, o. Zie Parchemin; Perchondrium, o. kraakbeenvlies.
kamenttoon, m., eigenaardig geluid dat
in sommige ziekten door auscultatie (z. a.)
Periclas. Magnesiakristal.
vernomen wordt.
Periclasis, yr. (Gr.). Wijziging van een
Perge, (Lat.). Ga voort; Pergeeren,
klank die door een omgebogen toontee-
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ken wordt aangeduid ; beenbreuk ; verbuiging van een been.
Periclitant, (Lat.). Waaghalzig, gevaar
loopend ; —clitatie, yr., de proef, het gevaarloopen, achteruitgang ; —cliteeren, gevaar loopen, waren.
Pericochlion, o. (Gr.). Moerschroef;
—cope, yr., hoofdstuk uit de Heilige Schrift
(vooral uit het Nieuwe Testament) dat
op zon- en feestdagen verklaard en voorgelezen wordt ; —cranion en —cranium,
o., vlies dat den buitenkant van den
schedel bedekt.
Periculeus, (Lat.). Gevaarlijk ; —culositelt, yr., gevaarlijkheid; —culum, o. (Lat.),
gevaar ; Periculum in mora, (Lat.) er
(ligt) gevaar in het talmen, er moet onverwijld gehandeld worden.
Perideipnon, o. Doodenmaal; —deraion,
0., of —deris, yr., halsband; —derm, o.,
product van het kurkvoortbrengend weefsel; —desmitis, yr., ontsteking van het
vlies der pezen; —desmium, o., vlies der
pezen; —dexion, o., armband; —dinaea,
kransdiertjes (infusoria).
Peridot, m. (Fr.). Bastaardsmaragd.
Peridromos, m., Peridroom, m. (Gr.).
Omtrek, rand.
Periegese, Periegesis, yr. (Gr.). Het
rondleiden bij het laten zien van bezienswaardigheden ; beschrijving van plaatsen
en landen ; Periegetes, m., rondleider,
beschrijver, uitlegger.
Periergie, vr. (Gr.). Overdreven zorgvuldigheid ; gezochte schrijftrant.
Perigeum, o. (Gr.), (Fr. perigee, fn.).
Punt van de loopbaan eener planeet
waarin zij het dichtst bij de aarde staat.
Zie Apogeum.
Periglottis, yr. (Gr.). Vlies der tong.
Perigonium, o. (Gr.). Bloesemomhulsel.
Perigord, m. (Fr.; spr.:peerigoor). Landstreek in Frankrijk, thans dep. de la Dordogne en een deel van Lot-et-Garonne,
met de hoofdplaats Pe'rigueux, bekend
door truffels en gevogelte ; Perigueux,
m., zeer harde zwarte steen die door
glasbiazers, emailleurs, enz. gebruikt
wordt ; Perigourdin, m. (spr. : peerieghoerdein), bewoner van Perigord.
Perihelium, o. (Gr.). Punt van de
loopbaan eener planeet waarin zij het
dichtst bij de zon staat. Zie Aphelium.
Perimadarisch, (Gr.). Rondom kaal of
zonder haren.
Perimeeren, (Lat.) Dooden, vernietigen ;
vervallen omdat de vastgestelde termijn
verstreken is ; (Fr.) titre pertmi, (Eng.) to
be overdue, (D.) verfallen sein, (Ital.) esser
in ritardo, (Sp.) estar en atraso, vervallen
zijn (van wissels) wegens het laten verstrijken van den betaaldag.

Periope
Perimeter, m. (Gr.) Omtrek van een
meetkunstige figuur, van een ruimte, van
een uitgestrektheid.
Perimorphosis, vr. (Gr.). Verpopping
der rupsen.
Per impacco, (Ital.). Koopmansgocderen
met de verpakking er bij.
Perimysium, vr. (Gr.). Vlies der spieren.
Perinaeocele, yr. (Gr.). Breuk in den
bilnaad; Perinaeum, o., bilnaad.
Perinde ac cadaver, (Lat.). Gelijk een
lijk (uitdrukking van Ignatius van Loyola
waarin hij aan de JezuIeten blinde en
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan
hunne oversten voorschrijft).
Per indirectum, (Lat.), Per indiretto,
(Ital.). Langs een omweg, door een derden
persoon; Per inductionem (Lat.), door
gevolgtrekking uit voorbeelden en feiten.
Perineurion, Perineurium, o. (Gr.).
Vlies der zenuwen.
Per inganno, (Ital.). Op bedriegelijke
wijze.
Per inspirationem, (Lat.). Door ingeving
en geestdrift ; Per interesse, uit eigenbelang.
Perinyctides, mrv. (Gr.). Zie Papulae.
Periocha, yr. (Gr.). Eig. omvang; korte
inhoud van een boek of een tooneelspel.
Periode, yr. (Gr.) Periodos. Omloop,
kringloop ; repetent in een repeteerende
breuk , volzin die uit verscheidene deelen
bestaat ; Periode, m. (Fr.), toppunt ; Periode, yr. (Fr.), volzin, tijdvak (Zie Juliaansche), tijd dien een ster noodig heeft
om haar omloop to volbrengen, repetent;
Periodeut, m., rondtrekkende arts, kwakzalver, marktschreeuwer ; Periodiciteit,
yr., terugkeer op vaste tijdstippen, regelmatige terugkeer, kringloop der natuur ;
Periodlek, wat op bepaalde tijden terugkeert ; Periodieke maand, yr., omloopstijd der maan gerekend van het lentepunt
of tot daartoe terug; Periodieke winden,
mrv., winden die op bepaalde tijden
waaien ; Periodique, m. (Fr.), tijdschrift ;
Periodologie, vr., leer van den zinsbouw.
Periodontitis, yr. (Gr.). Ontsteking van
het vlies van de wortels der tanden.
Periodynie, yr. = Perialgie.
Perloeci, mrv. Bewoners der aarde
die dezelfde geographische breedte hebben
maar 18o° in lengte verschillen, zoodat
het bij de eenen middag is, wanneer het
bij de anderen middernacht is, omwoners;
in het Sparta der oudheid de vrije inwoners
der om Sparta liggende steden, die echter
geen burgers waren.
Periope, yr. (Gr.). Plaats waarvan men
ver rondom zich been kan zien; sterrenwacht.
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Periophthalmie, y r. Ontsteking der

oogranden.
Perioptriek, y r. (Gr.). Omstralingsleer,
leer van de afwijking of buiging der
lichtstralen op de oppervlakte der lichamen.
Periorbita, y r. (Gr.-Lat.). Vlies der
oogholte ; Periorbitis, vr., ontsteking van
dat vlies.
Periosteum, o. (Gr.). Beenvlies ; Periostitis, y r., ontsteking daarvan ; Periostosis, vr., beenvliesgezwel.
Perlot, (Eng. ; spr. : perjot). Zilvergewicht.
Peripateticus, m. (Gr.). Leerling van
den Griekschen wijsgeer Aristoteles (z.a.)
die al wandelende onderwijs gaf ; Peripatetisch, wat het Peripatetisme (leer
van Aristoteles) betreft; Peripatesis, yr.,
het wandelen en tegelijk een geleerd gesprek voeren zooals Aristoteles met zijn
leerlingen deed ; Peripatos, m., wandelplaats = Peripatesis.
Peripetasma, o. (Gr.). Eig. hetgeen
over iets is uitgespreid; tapijt, voorhangsel = Peristroma en Aulaeum.
Peripetie, y r. (Gr.). Plotselinge omkeer in den toestand van den hoofdpersoon in een gedicht of roman ; ontknooping
van een tooneelstuk.
Peripherie, y r. (Gr.). Omtrek van een
cirkel of een andere kromlijnige figuur ;
— hoek, hoek in een cirkel die door twee
koorden gevormd wordt en wiens toppunt
in den cirkelomtrek ligt ; Peripherisch,
wat tot den omtrek behoort.
Periphiebitis, y r. (Gr.). Ontsteking
van het buitenste vlies der aderen.
Periphragma, o. (Gr.). Omheining, omsluiting.
Periphrase, Periphrasis, vr. (Gr.).
Omschrijving, aanduiding van een persoon
of zaak door zijn of haar eigenschappen,
het gebruiken van verscheidene woorden
in plaats van een enkel woord, b y. de
koning der vogels in plaats van de arend;
Periphraseeren, omschrijven ; Periphrastisch, omschrijvend.
Periphrixis, y r. (Gr.). Het huiveren
van koude.
Peripleuritis, yr. (Gr.). Ontsteking van
het bindweefsel om het borstvlies.
Periploce, y r. (Gr.). Het handig verbloemen van iets dat niet openlijk gezegd
kan worden.
Periplus, m. (Gr.). Het omzeilen, reis
om een land been ; in de oudheid placht
men met den naam Periplus die aardrijkskundige werken te bestempelen,
waarin, naar aanleiding van een tocht
langs de kusten van een bepaald land of
een bepaalde zee, de bereisde kuststreken, havens, riviermondingen enz. werden

Perispomenon

beschreven; zoo schreef Arrianus, stadhouder van Cappadocia onder de regeering van keizer Hadrianus (z. a.), in
13031 n. C. een Periplus Euxinu Pontu
(eig. omvaart van den Pontus Euxinus
d. i. Zwarte Zee) waarin de kustlanden
van die zee beschreven worden.
Peripneumonie, y r. (Gr.). Longontsteking ; Peripneumonisch, daaraan lijdend.
Peripolygonisch, (Gr.). Veelhoekig,
veelvlakkig.
Periproctitis, y r. (Gr.). Ontsteking van
den omtrek van den aars.
Peripsema, o. (Gr.). Vuil bij het afwisschen ; opveegsel ; uitwerpsel ; slecht
mensch ; zoenoffer.
Peripsyxis, vr. (Gr.). Het kippenvel
krijgen.
Peripteros, m. (Gr.). Gebouw of kamer
rondom door zuilen omringd.
Periptose, Periptosis, y r. (Gr.). Beslissende wending, omkeer eener ziekte.
Peripyema, o., Peripyetie, y r. (Gr.).
Het zich ophoopen van etter rondom een
lichaamsdeel.
Perirrhanterion, o. (Gr.). Wijwaterkwast.
Perirrhexis, y r. (Gr.). Afbreking of
afscheuring (van een been).
Perirrhoee, y r. (Gr.). Uitvloeiing op
alle plaatsen.
Penis, y r. (Gr.). Teelballenzak met de
teelballen.
Periscelis, y r. (Gr.). Ring om den
enkel als sieraad ; band om de dij ; doek
die om de dijen en het onderlijf gewonden wordt.
Periscii, mrv. (Gr.). Rondomschaduwigen, d. i. menschen wier schaduw naar
alle hemelstreken vallen kan, hetgeen het
geval is met degenen die bij de polen
wonen, omdat de zon daar gedurende
verscheidene maanden achtereen niet ondergaat, zoodat de schaduw van de bewoners der poolstreken in 24 uren om
hen heen loopt.
Periscopisch, (Gr.). Rondkijkend; Periscopische glazen, mrv., door Wollaston
uitgevonden glazen die aan de eene zijde
hol en aan de andere bol zijn en waarmede men rondkijken kan; Periscoop, o.,
toestel aan onderzeesche torpedobooten
die dient om uit te kijken.
Periscythisme, o., Periscythisis, yr.
(Gr.). Het aftrekken van de huid van de
hersenpan zooals dat bij de Scythen in
gebruik was, het scalpeeren, het villen.
Perispermium, o. (Gr.). Zaadhulsel.
Perisphyrion, o. (Gr.). Ring aan den
voet als sieraad.
Perispomenon, o. (Gr.). Woord dat
een omgebogen toonteeken of circum-
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nexus (z. a.) op de laatste lettergreep heeft.
Perisporiaceen, mrv. Familie der paddenstoelen.
Perisprit, m. Iets dat het midden houdt
tusschen den geest en het lichaam (bij
de spiritisten).
Perissoire, yr. (Fr.; spr.: peeriessoaar).
Smalle en lange boot waarin maar een
persoon zitten kan en die bij roeiwedstrijden gebruikt wordt.
Perissologie, yr. (Gr.). Wijdloopigheid
= Pleonasme.
Perissoma, o. (Gr.). Overblijfsel, uitwerpsel, vuil, in 't algemeen alles wat het
menschelijk lichaam afscheidt b y. zweet.
Peristaltisch, (Gr.). Kronkelend. Zie
Motus peristalticus.
Peristaphylinisch, (Gr.). Wat de huig
betreft.
Perlstaphylopharynx, yr. (Gr.). Huigspier, slokdarmspier.
Peristasis, yr. (Gr.). De omgeving, de
omstanders ; inhoud van een geschrift of
redevoering ; Peristatisch, uitvoerig.
Peristera, yr. (Gr.). Duif; Peristerion,
o., eig. duifje, boven het altaar zwevende
duif. voor het bewaren van hostien ;
Peristerotrophium, o., duivenhok, duivenslag.
Peristole, yr. (Gr.). Bekleeding ; datgene waarmede men een lijk versiert.
Peristoma, Peristomium, o. (Gr.). Omtrek van den mond bij de lagere dieren.
Peristroma, o. (Gr.) = Peripetasma.
Peristrophe, yr. (Gr.). Het keeren van
een door een tegenstander gebruikte bewijsvoering tegen dezen zelven.
Peristyle, Peristylium, o. (Gr.), (Fr.)
peristyle, m. Zuilengang rondom een gebouw of een open ruimte.
Perisystole, yr. (Gr.). Tijd die verloopt
tusschen de Systole en de Diastole (z. a.).
Perite, (Lat.). Ervaren.
Peritonaeisch, (Gr.). Wat het buikvlies
betreft; Peritonaeitis, yr. = Peritonitis;
Peritonaeorrhexis, yr., scheuring van het
buikvlies; Peritonaeum, o.(Fr.) Perito hie,
m., buikvlies ; Peritonitis, yr., buikvliesontsteking ; — puerperarum, buikvliesontsteking bij kraamvrouwen.
Peritrochium, o. (Gr.) As van een wiel.
Perittoma, o. (Gr.) = Perissoma.
Peritus, (Lat.). Ervaren, bedreven ; —
artis, kunstkenner; — furls, rechtsgeleerde.
Perityphlitis, yr. (Gr.). Ontsteking van
den blinden darm en zijn omgeving.
Perizoma, o. (Gr.). Gordel, schootsvel,
schort ; breukband; Perizosis, yr., omgording.
Perjuratie, yr. (Lat.) Het afleggen van
een valschen eed; Perjureeren, een valschen eed doen ; Perjurieus, meineedig ;

Permiscibel
Perjurium, o., valsche eed; Perjurus, m.,
meineedige ; Perjury, (Eng.; spr.: perdzjoeri), valsche eed.
Perkinisme, o. Het door den Noordamerikaan Perkins (1799) uitgevonden genezen door middel van twee naalden van
verschillend metaal waarmede de zieke
deelen bestreken worden.
Perla, yr. Melkwitte of parelkleurige
vlek op het hoornvlies.
Perla, yr. (Lat.). Parel ; Perlaria, mrv.,
vliegen op het einde der lente; Perlarum
mater, parelmoer ; Perle baroque, (Fr.),
hoekige oneffene maar zeer groote en
dure parel.
Per litteras, (Lat.). Door een brief,
schriftelijk.
Perlkantillen, mrv. (D.). Schroefvormig getrokken goud- en zilverdraden.
Perluciditeit, yr. Zie Pelluciditeit.
Perludeeren, (Lat.). Voorspiegelen,
schertsen.
Perlueeren, (Lat.). Flink wasschen, afspoelen.
Perlustratie, yr. (Lat.). Het doorzien,
het nauwkeurig onderzoek, volkomen
reiniging; Perlustreeren, doorzien, nauwkeurig onderzoeken, volkomen reinigen.
Perma, Russich gewicht = 240 pud.
Permacereeren, (Lat.). Doorweeken.
Per majora (vota), (Lat.). Bij meerderheid van stemmen.
Permale, (Lat.). Zeer slecht.
Permanant, (Lat.). Doorheen vloeiend,
doorheen dringend.
Per mandatarium. Door een gemachtigde.
Permaneeren, (Lat.) Voortduren, blijyen ; Permanent, voortdurend, blijvend ;
Zich permanent verkiaren, onafgebroken zitting houden; Permanentie, yr.,
(Fr.) permanence, het onafgebroken voortduren, het steeds aanwezig zijn.
Perme, m. (Turksch). Praam, gondel.
Per me, (Lat.). Mijnentwege.
Permeabel, (Lat.). Doordringbaar ; Permeabiliteit, yr., doordringbaarheid ; Permeatie, yr., het wederzijdsch in elkander
doordringen van twee lichamen.
Per me licet, (Lat.). Wat mij betreft
kan het gebeuren.
Per mense of mese, (Ital.), (Fr.) par
mois, (Eng.) every month, (D.) auf den
Monat, (Sp.) por mes. Bij de maand.
Permessieden, mrv. (Gr.). De Muzen,
zoo genoemd naar de rivier Permessus
die op den Helicon (z. a.) ontspringt.
Per mille, (Ital.). Per duizend.
Per mio conto, (Ital.). Voor mijn rekening.
Permiscibel, (Lat.). Vermengbaar ; Permisceeren, vermengen.
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Permis de sejour, m. (Fr. ; spr. : permiedeseezjoer), verlof om ergens te vertoeven; Permis, m., geschreven vergunning;
Permissie, yr. (Lat.), verlof, vergunning;
Permissionist, m., vreemdeling die verlof
heeft om ergens te wonen ; Permissu
superiorum, onder goedkeuring der
machthebbers ; Permitteeren, veroorloven, toelaten.
Permixtus, (Lat.). Vermengd ; Permixtie, yr., vermenging, mengsel.
Per modum, (Lat.). Door middel van;
— actionis, door middel eener vordering.
Permotie, yr. (Lat.). Beweging; Permoveeren, bewegen.
Per motti, (Ital.). Uit de grap.
Permulceeren, (Lat.). Streelen, liefkoozen.
Permutabel, (Lat.). Verruilbaar ; Permutant, m., ruiler ; Permutatie, yr.,
ruiling, verwisseling, iedere der verschillende manieren waarop een zeker aantal
voorwerpen gegroepeerd kan worden ;
Permuteeren, verruilen, verwisselen.
Perna, vr. (Gr.). Ham ; zak- of hammossel.
Pernaken, mrv. Nakomelingen van
Chineezen uit hunne huwelijken met Javaansche vrouwen.
Pernam. Katoen uit Pernambuk of
Pernambuco (z. a.) of Recief, Braziliaansche stad aan den Atlantischen Oceaan ;
deze stad werd in 163o door de vloot
der West-Indische Compagnie onder bevel van admiraal Loncq genomen en werd
de voornaamste vesting der Hollanders
in Brazilie; Witte Cornelisz. de With, in
1648 met een vloot daarheen gezonden
om de door de Portugeezen bedreigde
kolonie te hulp te komen, verliet in 1649
eigenmachtig „den Hongerberg" gelijk hij
bet Recief noemde ; het Recief moest in
1654 capituleeren en hiermede ging de
geheele kolonie voor Nederland verloren.
Pernegeeren, (Lat.). Geheel of hardnekkig ontkennen.
Pernice, yr. (Ital.). Patrijs.
Pernicieus, (Lat.). Verderfelijk.
Perniciteit, yr. (Lat.). Behendigheid,
vlugheid ; Pernix, behendig, vlug.
Pernionen, mrv. (Lat.). Wintervoeten.
Pernoctant, m. (Lat.). Iemand die overnacht ; Pernoctatie, vr., het overnachten;
Pernocteeren, overnachten.
Pero, (Ital.). Pieter.
Pero, m. (Lat.). Grove soldaten- of
voerliedenlaars.
Per obitum, (Lat.). Door overlijden ;
Per obliquum, langs slinksche wegen ;
Per occasionem, bij gelegenheid.
Perodynie, yr. (Gr.). Maagpijn. Zie
Card ialgie.

Perporusa
Perogrullo, m. In Spanje een onnoozele
hals die afgezaagde dingen voordraagt en
daarbij doet alsof het spiksplinternieuwe
dingen waren.
Peroma, o. (Gr.). Verlamming ; verminking van een lichaamsdeel.
Peromeles, (Gr.). Misgeboorte wier
ledematen misvormd zijn of geheel ontbreken.
Per omnes passes et instantias, (Lat.).
In alle instanties (z. a.).
Perone, yr. (Gr.). Haak ; gesp ; kuitbeen;
Peron een, kuitbeenspieren.
Peronospora devastatrix. Schimmelplant die de aardappelziekte veroorzaakt.
Peropodes, mrv. (Gr.). Slangenfamilie
der boa's.
Per ora, (Ital.). Op het uur.
Peroratie, vr. (Lat.). Slotrede ; Peroreeren, een Lange en hoogdravende rede
houden.
Perosis, yr. (Gr.). Verminking.
Per otium, (Lat.). Uit verveling, uit
ledigheid.
Peroxyde, o. (Lat.-Gr.). Oxyde dat de
grootst mogelijke hoeveelheid zuurstof
bevat.
Per pedes apostolorum, (Lat.). Te voet
(reizen) gelijk de apostelen.
Perpendeeren, (Lat.). Wegen ; in overweging nemen.
Perpendiculum, o. (Lat.). Paslood ;
Perpendiculair, loodrecht.
Perpessie, yr. (Lat.). Het lijden, verdragen, uitstaan.
Perpetratie, yr. (Lat.). Verrichting ;
voltooiing ; Perpetrator, m., dader ; Perpetreeren, verrichten, begaan.
Perpetua, yr. (Lat.). De bestendige; Perpetuatie, vr., het steeds doen voortduren ;
Perpetueel, altijddurend, levenslang; Perpetueeren, (Lat.), lang of altijd doen
duren; Perpetuite, yr. (Fr.), levenslange
duur ; Travaux forces a pet-Multi, levenslange dwangarbeid; Perpetuum mobile,
o., eeuwigdurende beweging, machine
die, als zip eenmaal in beweging is gebracht, eeuwig doorwerkt (het zoeken
van zulk een werktuig, dat tot nu toe
nog niet gezonden is, was een der onoplosbare vraagstukken waarmede de geleerden in de middeleeuwen zich bezig
hielden); iemand die niet stil zitten kan,
woelwater ; Perpetuum silentium, o.,
altijddurend zwijgen.
Perplex, (Lat.). Verward, onduidelijk ;
verlegen, beteuterd ; Perplexeeren, beteuteren, in de war brengen ; Perplexiteit, vr., beteuterdheid.
Per poco, (Ital.). Nagenoeg, bijna.
Perporusa, m. Regenafsmeeker in
Servie.

Per posta
Per posta, (Ital.), (Fr.) par la poste,
(Eng.) by post, (D.) mit Post, (Sp.) por
correo. Met de post.
Per procura, (Ital.), (Lat.) per procurationem. Bij volmacht ; Per procuratorem,
door een gemachtigde.
Perquireeren, (Lat.). Onderzoeken,
navorschen; Perquislet, nauwkeurig, uitvoerig ; Perquisitie, yr., onderzoek, huiszoeking; Perquisitio domestica, vr., huiszoeking ; Perquisitioneeren, (Fr.), huiszoeking doen; Perquisltor, m., navorscher,
onderzoeker. Zie Descente judiciaire.
Per rationes dubitandi et decidendi,
(Lat.). Op twijfelachtige en op afdoende
gronden.
Per ricapito, (Ital.). Door levering.
Per risum multum debes cognoscere
stultum, (Lat.) Aan het vele lachen kent
men den dwaas.
Perron, m. (Fr.). Bordes, stoep ; in Nederland drtidt dit woord de plaats aan
op spoorwegstations waar de reizigers
in- en uitstappen; die plaats beet in het
Fransch quai (spr.: kee).
Perroquet, m. (Fr. ; spr.: perrokee).
Papegaai; Etoulfer, strangler, plumer un
perroquet, een papegaai smoren, worgen,
plukken, d. i. een glas absint drinken
(zinspeling op de groene kleur van dezen
drank) ; Mat, vergue, voile de perroquet,
bramsteng, bramra, bramzeil.
Perruche, yr. (Fr. ; spr.: perruusje).
Kleine papegaai met langen staart, parkiet; grietje (aan de bezaansmast).
Perry, (Eng.). Gegist perensap.
Per saldo, (Ital.). Te goed hebbend.
Per saltum, (Lat.). Door een sprong.
Persan, m. (Fr.). Tegenwoordige bewoner van Perzie ; als bvn. Perzisch ; de
Perzen der oudheid heeten Persae (Gr.
en Lat. enk. Perses).
Per scrutinium, (Lat.). Bij geheime
stemming.
Per se, (Lat.). Van zelf.
Persea. Plantensoort uit de familie der

Lauraceen.
Persdcutant (Fr.). Vervolgend, kwellend ; Persecuteeren, vervolgen, kwellen ;
Persecutie, yr., vervolging, kwelling;
Persecutio delinquentium, yr., (Lat.),
vervolging van (voortvluchtige) misdadigers; Persecutor, m., vervolger, kwelgeest.
Perselden, mrv. Vallende sterren die uit
het sterrenbeeld Perseus schijnen to komen.
Persephone = Proserpina.
Persequeeren, (Lat.). Vervolgen, nazetten.
Perseus, (Gr.). Held, zoon van Jupiter
en Danae. Zie aldaar en ook Andromeda
en Medusa.
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Persona
Perseverantie, yr. (Lat.), (Fr.) perseverance. Volharding; Persevereeren, vol-

harden.
Persico, yr. (Ital.). Likeur die bereid
wordt uit wijngeest, suiker en perzikpitten.
Persienne, yr. (Fr. ; spr.: persieen).
Zonneblind dat uit dunne plankjes bestaat
en naar buiten opengaat.
Persiflage, m. (Fr. ; spr.: persieflaazje).
Ironische bespotting, fine spot; Persifleur, m., fine bespotter ; Persifleeren,
eig. uitfluiten, bespotten.
Persio, m. = Cudbear.
Persistent, (Lat.). Volhardend, bestendig, blijvend; Persistentie, yr., (Fr.) persistance, yr., volharding, het blijven staan
op iets, het aanblijven (van bladeren) ;
Persisteeren, op iets blijven staan, bij
iets volharden.
Persolveeren, (Lat.), (Fr.) payer integralement, (Eng.) to pay up fully, (D.)
v011ig bezahlen, (Ital.) pagare integralmente,
(Sp.) pagar por entero. Geheel afbetalen.
Persona, yr. (Lat.). Tooneelmasker dat
met de daarbij behoorende pruik het geheele hoofd bedekt ; rol van een tooneelspeler; de tooneelspeler zelf ; individu;
persoon; — grata, iemand die zeer gezien of in trek is; — infamis, slecht
bekend staande persoon; Personalia, mrv.,
levensomstandigheden van een persoon,
berichten over personen in dagbladen;
Personage, o. (Fr.), voornaam, beroemd,
bekend persoon ; persoon in een tooneelstuk; Personaliseeren, verpersoonlijken ; Personaliteit, vr., zelfbewuste
individualiteit, beleediging die iemands
levensomstandigheden of karakter betreft; Personaliter, (Lat.),persoonlijk,
in eigen persoon; Persona miserabilis,
hulpbehoevende ; — publics, openbaar
persoon ; — suspecta, verdachte ; Personarum Unitas, yr., eenheid van persoon
volgens welke in rechten verscheidene
personen als een beschouwd worden; —
turpis, beruchte persoon; Personeel, o.
(Fr.) personnel, (Eng.) working sta ff, (D.)
Geschaftspersonal, (Ital.) personale, (Sp.)
personal, ambtenaren, bedienden; Personeel, bvnw., persoonlijk; Personeele
belasting, vr., belasting op de huurwaarde, schoorsteenen, dienstboden, paarden en rijwielen; Personificatie, vr.,
verpersoonlijking, aan een zaak of een
afgetrokken begrip de gevoelens en de
taal van een persoon toekennen; Personifieeren, verpersoonlijken ; Personenverkehr, (D.), (Fr.) trafic de voyageurs,
(Eng.) passenger traffic, (Ital.) traffico di

viaggiatori, (Sp.) trafico de pasajerds,
personenverkeer , PersOnlich haften,

Per sorte
(D.), (Fr.) etre personnellement oblige, (Eng.)

to be personally bound, (Ital.) esser personalmente obbligato, (Sp.) ser obligado personalmente, persoonlijk verbonden zijn.
Per sorte, (Ital.). Toevallig.
Per sortem, (Lat.). Door het lot, door
loting.
Perspectie, y r. (Lat.). Het doorzien;
Perspectief, yr., doorzichtkunde, kunst
van iets zoo voortestellen als het uit een
hepaald gezichtspunt gezien wordt, gezicht op een landstreek, uitzicht; Perspectief, o., vergezicht, vooruitzicht ;
Vogelperspectief, y r., welke de voorwerpen van boven of gezien voorstelt;
Kikvorschperspectief, y r., die de voorwerpen van beneden gezien voorstelt;
Perspectivisch, volgens de perspectief.
Perspicabel, (Lat.). Bezienswaardig ;
Perspicace, (Fr.), scherpzinnig, helderziend ; Perspicaciteit, y r., scherpzinnigheid ; Perspicue, duidelijk, helder , Perspicuiteit, y r., doorschijnendheid, helderheid, duidelijkheid.
Perspirabel. Verdampbaar; Perspiratie, y r., uitwaseming, zweet; Perspireeren, uitwasemen, zweeten.
Per stirpes, (Lat.). Naar de staken of
stammen (vooral bij de verdeeling van
erfenissen).
Perstringeeren, (Lat.). Over den hekel
halen, berispen.
Persuadeeren, (Lat.). Overreden, bepraten ; Persuasible, (Fr.), die zich laat
overreden; Persuasie, yr., overreding;
Persuasief, overredend ; Persuasio doloss, y r. (Lat.), listige overreding; Persuasoria, mrv., middelen om to overreden;
Persuasorie, door overreding.
Per sub-et obreptionem, (Lat.). Het
door list verkrijgen.
Perte, y r. (Fr.). Zie Perdita , Perte
du Rhone, plaats waar de Rhone onder
den grond verdwijnt.
Perterreeren, (Lat.). Verschrikken,
vrees aanjagen.
Per tertium, (Lat.). Door een derden
persoon; Per testamentum, bij uitersten
wil.
Pertica, y r. (Lat.). Staak, stang; (Ital.)
lengtemaat = 2,97 meter.
Pertinaciteit, y r. Hardnekkigheid, halsstarrigheid ; Pertinax, m. (Lat.), hardnekkige.
Pertinent, (Lat.). Wat juist bij iets
past of behoort; Pertineeren, juist bij
lets passen of behooren ; Pertinentia,
mrv., dingen die bij iets behooren, hulpzaken b.v. de scheede die bij een sabel
behoort = Appendicien.
Per traditionem, (Lat.). Bij overlevering ; Per transactionem et cessionem,
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Per varlos casus

door schikking (dading) en of stand doen ;
Per transennam, eig. door het tralievenster ; onnauwkeurig (bekijken).
Pertransient. Voorbijgaand ; Per transito, (Ital.), in het voorbijgaan.
Per tres conformes sententias, (Lat.).

Bij drie gelijkluidende vonnissen.
Pertuis, m. (Fr.; spr.: pertwie). Opening;
vernauwing eener rivier; nauwe doorvaart.
Pe rtuisane, y r. (Fr.; spr.: pertwiezaan).
Hellebaard wier punt van onderen twee
uitsteeksels beef t, pertizaan ; Pertuisanier,
m., soldaat die met zulk een hellebaard
gewapend is.
Pertunda. Romeinsche godin der ontmaagding.
Perturbateur, m. (Fr.), Pertubator,
m. (Lat.). Rustverstoorder; Perturbatie,
vr. (Lat.), storing, rustverstoring, afwijking
der planeten van hare elliptische loopbanen om de zon welke door den invloed
van andere planeten wordt voortgebracht ;
Perturbatio critica, y r., opgewondenheid
die de crisis in een ziekte voorafgaat;
Perturbeeren, verstoren.
Per turnum. Volgens de rij.
Pertussis, y r. (Lat.). Kinkhoest.
Peruaansche balsem, m. Balsem uit
balsemhout (Myroxylum peruiferum) vervaardigd; Peruaansche schors, yr. .
Kinaschors. Zie Kina.
Periicke, (D.), (Fr.) perruque, (Eng.)
wig, (Ital.) parruca, (Sp.) peluca. Pruik;
Vieille perruque, oude pruik, iemand die
hardnekkig aan het ouderwetsche blijft
hangen.
Perugia, (Ital.; spr.: peroedsja). Stad
en landstreek in Midden-Italic, beroemd
door haar schilderschool; Perugini (wiens
ware naam Vanucci (1446-1524) is) leermeester van Raphael, bonte wollen stof.
Perula, y r. (Lat.). Zakje ; vlies waarin
een gedeelte eener plant gewikkeld is.
Perun, m. (Slavisch). Dondergod, voornaamste god der oude Polen en Russen.
Per unanimia (vota), (Lat.)., (Fr.)
A l'unanimita. Met algemeene stemmen.
Perunctie,vr. (Lat.). Zalving, inwrijving.
Peruschim, mrv. Hebreeuwsche naam

eener Joodsche sekte die zich streng aan
den Talmud (z. a.) houdt.
Peruvienne, y r. (Fr.). Gebloemd gros
de Tours, Peruaansche zijden stof.
Pervageeren, (Lat.). Doorzwalken.
Pervane, m. (Turksch). Vlinder.
Per varios casus, per tot discrimina
rerum (tendimus in Latium). Vergilius,

Aeneis I, 204. Temidden van allerlei lotgevallen, temidden van zoovele crisissen
en gevaren (zoeken wij onzen weg naar
Latium).

Pervasle
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Pervasie, y r. Het binnendringen.
Pervers, (Lat.). Verkeerd; verdorven ;
Perversie, y r., verbastering, ontaarding,
verslechtering ; Perversiteit, y r., verdorvenheid ; Perverteeren, verderven, ver•

nietigen, verdraaien.
Pervestigatie, y r. (Lat.). Doorzoeking,
nasporing; Pervestigeeren, doorzoeken,
nasporen.
Per viam, (Lat.). Op den weg.
Pervigilia, y r. (Lat.). Nachtwaken; Pervigilium, o., nachtelijk feest der ouden
ter eere van sommige goden ; nachtelijke
braspartij.
Pervolveeren, (Lat.). Doorbladeren,
doorzoeken.
Per vostro, (Ital.). Voor uwe rekening.
Per vota majora, (Lat.). Bij meerderheid van( stemmen; Per vulgata, naar
aanleiding van het gewone recht.
Pervulgatie, vr. (Lat.). Verbreiding,
ruchtbaarmaking ; Pervulgeeren, verbreiden, ruchtbaar maken.
Perzent, (D.) = Percent of Procent.
Pes, m. (Lat.). Voet ; versvoet ; —
equinus, paardevoet; — varus, horrelvoet ;
— valgus, planus, platvoet.
Pesa. Koperen munt der Duitsch-Oostafrikaansche maatschappij met den rijksadelaar = f 0,38.
Pesade, y r. (Fr. ; spr. : pezaad). Het
steigeren (van paarden).
Pesado, m. Mexicaansche zilveren munt.
Pesage, m. (Fr.; spr.: pezaazje). Het
wegen; plaats waar de jockeys voor en
na elken rit gewogen worden ; ruimte
rondom die plaats; Pesans, mrv. (Port.
of Sp.), bonte glasparelen en glaskoralen
voor den handel met negers; Pesant,
(Fr.; spr.: pezan), zwaar, log; Pesante,
(Ital.), log, zwaarmoedig, langzaam en
deftig ; Pesante, vr., groene of gele glasparel; Pesant d'or, m. (Fr.), gewicht aan
goud ; Cet homme-la vaut son pesant d'or,
die man is goud waard; Pesanteur, vr.
(Fr.), zwaarte, logheid, zwaartekracht.
Pese.alcool, m. (Fr.; spr.: peen) of
Pese-liqueur, m. (Fr.) = Alcoholmeter;
Pese-lait, m. (spr. : lee), melkweger ;
Pese-lettre, m., briefweger.
Peseta, y r. Spaansche zilveren munt
= f 0,45; Peseta mexicana (cinca reales) = 1/4 piaster.
Peso, m. (Ital.), (Fr.) poids, (Eng.) weight,
(D.) Gewicht, (Sp.) peso. Gewicht; Peso
duro of fuerte, m. (Sp.), piaster ; Peso
duro de oro, gouden piaster ; Peso grosso,
(Ital.), zwaar gewicht ; Peso sottile, licht
gewicht.
Peson, m. (Fr.; spr.: pezon). Unster,
weeghaak.
Pessarium, o. (Fr.) pessaire, m. Werk-

Petaud

tuig om de baarmoeder in haar natuurlijken stand te houden.
Pessime, (Lat.). Zeer slecht; Pessimisme, m., denkwijze dergenen die meenen dat de wereld door en door slecht
is en dat men altijd het ergste verwachten moet, neiging om alles van den
zwartsten kant te bekijken, het tegenovergestelde van Optimisme (z. a.); Pessimist, m., iemand die alles zwart inziet
(Zie Schwarzseher); Pessimistisch, wat
het pessimisme betreft, zwaartillend.
Pesseia, vr. (Gr.). Damspel ; Pessos,
m., dam (waarmede men speelt); Pessomantle, y r., waarzeggerij uit dammen.
Pessot, m. (Fr. ; spr. : pesso). Soort
serge uit Languedoc.
Pessulus en Pessus, m. = Pessarium.
Peste, vr. (Fr.), (Eng.) pest, (D.) Pest.
Pest.
Pester Lloyd. Hongaarsch dagblad dat
te Budapest verschijnt.
Pestilent. Pestachtig; Pestilentiarius,
m., geestelijke die pestzieken bezoekt ;
Pestilentie, y r., pestziekte, epidemie.
Pet, m. (Fr.; spr.: pee). Wind (Zie
Flatus); Pet-en-l'air, m., eig. wind in
de lucht, kort buis (kleedingstuk), in het
Nederlandsch is dit woord verbasterd in
pieteleer en pettelaar (naam van een gehucht bij 's-Bosch).
Petaca, vr. (Sp.). Met vel overtrokken
reiskoffer.
Petalisme, o. (Gr.). Ostracisme te Syracuse waarbij de naam van dengene die
verbannen moest worden op een olijfblad
geschreven werd ; verbanning voor vijf
jaar.
Petaloceren, mrv. (Gr.). Insecten met
op bladeren gelijkende voelhorens; Petalodes, Petalodisch, op een blad of
een bloemblad gelijkend; Petalon, Petalum, o., blad, bloemblad.
Petalurg, m. (Gr.). Blikslager.
Petaminarius, m. (Lat.). Luchtspringer,
koorddanser.
Petard, m. (Fr.; spr.: peetaar). Springbus (draagbaar oorlogswerktuig dat dient
om door zijn ontploffing hinderpalen uit
den weg te ruimen); voetzoeker, zwermer; knalsignaal (op spoorwegen); opzienbarend bericht, schandaal ; Petardeeren, doen springen, opblazen; Mardier, m., springbussenmaker, vuurwerker.
Petasus, m. (Gr.). Rond hoofddeksel
met breeden rand der ouden; hoed van
Mercurius.
Maud, m. (Fr.). Naam dien de bedelaars in de middeleeuwen in Frankrijk
aan het door hen gekozen opperhoofd
gaven en die ontstaan is uit het Latijnsche woord peto (ik vraag); La tour du
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roi Petaud, het hof van Jan de Vlegel,
huis waarin ieder evenveel te zeggen
wil hebben, rumoerige vergadering, Poolsche landdag; Petaudiere, y r., ordelooze
vergadering, slecht bestuurde inrichting.
Petaurist, m. (Gr.). Zwaaier ; schommelaar, koorddanser, equilibrist ; Petaurum, o., balanceerstok, toestel waaraan
gezwaaid wordt, de toestel van een koorddanser.
Petaurus, m. (Gr.). Soort gevleugeld
buideldier op Nieuw-Holland en NieuwGuinea.
Pet de nonne, m. (Fr.). Eig. nonnenwindje ; opgehlazen in de pan gebakken
deeg, soes.
Petechiae, mrv. (Lat.). Roodachtige
vlekken op de huid in sommige ziekten
vooral bij pest ; Petechianosis, y r., bloedvlekkenziekte.
Petent, m. (Lat.). Verzoeker, sollicitant ; Peteeren, verzoeken.
Petere licet, (Lat.). Het is geoorloofd
te verzoeken.
Peterselie, vr. (Gr. Petroselinon, o.).
Plantensoort uit de familie der Umbelliferen.
Peter - Simons - wijn, m. Wijn die verkregen wordt uit een wijnstok dien de
Hollander Peter Simons uit de Rijnprovincie naar Spanje overgebracht heeft.
Petester, m. Turksche wijn.
Peticulae, mrv. (Lat.) = Petechiae.
Petillant, (Fr. ; spr.: peetteian). Knetterend ; parelend; tintelendl; Petilleeren,
knetteren, tintelen.
Petiolair. Wat de bladsteel betreft of
daaruit voortkornt; Petiolus, m. (Lat.),
bladsteel.
Petermann (August Heinrich) (1822 —
1878). Duitsch geograaf bekend door de
uitgave zijner Mittheilungen.
Petit (jean Martin) (1772-1856). Fransch
generaal die de soldaten der oude garde
commandeerde van wie Napoleon I in
April 1814 te Fontainebleau afscheid
nam.
Petit - Bourgogne, m. Lichte Bourgonjewijn ; Petit creve, m., modegek ; Petite
dame, y r., vrouw van verdachte zeden ;
Petite eglise, vr., kliek, bent ; Petit
Chaperon rouge, m., Roodkapje ; Petit
Poucet, m., Klein Duimpje.
Petitie, vr. (Lat.). Verzoekschrift ; vordering in de Romeinsche burgerlijke rechtsvordering; Recht van petitie, o. Zie art.
8 van de Grondwet : „leder heeft het regt
om verzoeken, mits schriftelijk, aan de
bevoegde macht in te dienen. Elk verzoek moet door den verzoeker onderteekend zijn", enz. In Engeland is het
recht van petitie erkend in de Declaration

Petriner
of right (z. a.), aangezien Jacobus II het

aanbieden van verzoekschriften als een
misdaad beschouwd en als zoodanig behandeld had ; Petitioneeren, een verzoekschrift indienen ; Petition of rights,
(Eng.; spr. : petiesjun ov reits), verzoekschrift om herstelling van rechten dat in
1628 door het Engelsche parlement aan
koning Karel I gericht werd en waarin
de rechten van het Engelsche y olk uiteengezet werden ; Petitio principii, yr.,
valsche redeneering die daarin bestaat,
dat hetgeen bewezen moet worden, reeds
in de bewijsvoering als bewezen aangenomen wordt.
Petit Journal, m., (Fr. ; spr. : petie
zjoernal). Kleine krant, een goedkoop te
Parijs verschijnend dagblad ; Petit -last,
m., hui, wei; Petit - maitre, m., Petitemaitresse, y r., modegek, modegekkin ;
Petit - sale, m.. versch pekelvleesch.
Petitor, m. (Lat.). Verzoeker, sollicitant ;
eischer (in een civiele zaak); Petitorium,
o., schriftelijk verzoek, rechtsvordering;
Petitum, o., verzoek, eisch, hetgeen in
een rechtsgeding gevorderd wordt, in de
wijsbegeerte een grondstelling die als
aangenomen verondersteld wordt.
Petits fours, mrv. (Fr.; spr. : petie
foer). Klein gebak in den vorm van brood;
Petit frire, m. (spr. : freer), geestelijke
broeder of monnik die zich met het onderwijzen van kinderen bezig houdt; Petit
velours, m. (spr. veloer), Manchester
fluweel.
Petra, y r. (Gr.). Rots, steen; Petraeisch,
steenachtig ; Petraria, y r., werktuig om
steenen te werpen.
Petrarca (1304-1374). Italiaansch dickter, geleerde, geschiedschrijver, oudheidkundige, onvermoeid opspoorder van oude
handschriften, was hij de eerste der groote
humanisten der Renaissance; bij de fontein van Vaucluse op 25 kilometer van
Avignon dichtte hij de meeste zijner liederen (canzoni) ter eere der schoone
Laura van Noyes; Petrarkiseeren, liefdeliederen in den trant van P. schrijven ;
Petrarkist, m., navolger van P.
Petrefactum, o. (Gr.-Lat.) (mrv. Petrefacta). Versteening.
Petrel, m. (Fr.), Petrel (Eng.). Stormvogel = Procellaria.
Petrescent, (Lat.). Versteenend; Petrescentie, y r., versteening ; Petrificatie,
y r. (Lat.), het versteenen ; Petrificeeren,
versteenen ; Petriliet, o., veldspaat.
Petriner, m. (Gr.). Navolger van Petrus,
welke apostel voor den grondlegger van
hetpredikambt gehouden wordt; Catholiek
wereldlijk geestelijke; Petrinisch, wat
den apostel Petrus betreft; Petrinisme,
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o., leer van Petrus d. i. van de tot het
Christendom bekeerde Joden in tegenstelling met Paulinisme, leer van Paulus
d. i. der bekeerde heidenen.
Petrobrusiaan, m. Aanhanger eener
sekte in de i2de eeuw in Languedoc
door Peter Bruys gesticht, welke den
kinderdoop en het avondmaal verwierp
en de kerken verwoestte.
Petrognosie, y r. (Gr.). Kennis der gesteenten ; Petrographie, y r., beschrijving
der gesteenten; Petrographisch, gesteenten beschrijvend.
Petroleum, y r. Steenolie die vooral in
Amerika, in Ned.-Indic, in Roemenie en
in den Caucasus (Bakoe) gevonden wordt;
om tot verlichting te kunnen dienen moet
de petroleum gezuiverd worden ; zij is zeer
gevaarlijk wegens haar groote brandbaarheid ; een door petroleum ontstane brand
moet met dekens, aarde of zand gebluscht
worden; Petroleur, m., Petroleuse, vr.,
naam dergenen die in het laatst van Mei
1871 sommige paleizen en openbare gebouwen te Parijs met petroleum begoten
en ze vervolgens in brand staken.
Petrologic, y r. (Gr.). Leer der gesteenten.
Petronella, y r. De rotsvaste.
Petropharynx, y r. (Gr.). Spier van het
slaapbeen en den slokdarm.
Petroselinon, o. (Gr.). Peterselie.
Petrosilex, m. (Gr.-Lat.). Veldspaat.
Petrosi sinus, mrv. (Gr.-Lat.). Kleine
bloedvaten op het rotsbeen der hersens.
Petrowitsch, m. (Russisch). Zoon van
Peter; Petrowna, y r., dochter van
Peter.
Petrus en Paulus. Voorname feestdag
in de Catholieke kerk (29 Juni).
Petsche, y r. (Slavisch). Droogkamer in
zoutziederijen.
Petschier, o. (Slavisch). Cachet, zegel ;
— ring, m., zegelring.
Petteia, y r. (Gr.). Pettos, Pettomantie
= Pesseia, Pessos, Pessomantie.
Pettenkofer (Max von) (1818-19o1).

Duitsch scheikundige en hygienist.
Petticoat, (Eng. ; spr.: pettiekoot). Onderrok.
Petto, m. (Ital.). Zie Pectus en In
petto.
Petulant, (Fr. ; spr.: peetulan). Moed-

willig, uitgelaten.
Petun, o. (Braziliaansch). Tabak.
Petunia. Sierplant uit de familie der
Solaneen.
Petunse, o. Chineesch veldspaat, hoofdbestanddeel van Chineesch porselein.
Petz, (D.). Bruine beer.
Peu A peu, (Fr.). Langzamerhand.
Peuplade, y r. (Fr.). Volksstam.

Phaedra
Pew, (Eng. ; spr. : pjoe). Kerkbank.
Pewter, (Eng. ;spr. : pjoeter). Mengsel

van tin en lood ; tin vermengd met kleine
hoeveelheden antimonium, koper en bismuth.
Pexis, y r. (Gr.). Het stollen, stremmen ;
het doen bevriezen, bevriezen.
Peza, y r. (Port.). Rekenmunt in Cambaja, Delhi en Surate.
Pezza, y r. Rekenmunt in Toskane ;
vlaktemaat en gewicht te Rome.
Pezzi, mrv. (Ital.). Munten, geldsoorten ;
Pezzo, m., geldstuk.
Pezzolajo, m. (Ital.). Kleedingstuk der
Genueesche vrouwen.
p. f., (Fr.). Verkorting van pour fellater, om geluk te wenschen.
P. f. aa. ff. = Pastor fidus animarum
fidelium, (Lat.). Trouwe herder der ge-

loovige zielen.
Pfalz, y r. (D.). Zie Palts.
Pfiffikus, m. (D.). Slimmerd.
Pforte, y r. (D.). Zie Porte.
Phace, yr. (Gr.). Linzenvrucht, linzenmoes ; Phacitis, y r., ontsteking der kristallens = Lentitis; Phacodes en Phacodisch, lensvormig, met levervlekken
of sproeten; Phacocystitis, y r., ontsteking van het omhulsel der kristallens ;
Phacopalingenese, vr., herstelling der
lens in het oog; Phacops, m., iemand
die zomersproeten heeft; Phacopsis, vr.,
het hebben van lensvormige vlekken ;
Phacoptisane, y r., of kooksel van linzen;
Phacos, m., lins, lensvormige vlek op de
huid, donkere vlek in het oog; Phacoscotoma, o., verduistering der kristallens ;
Phacotus, m., lensvormig mes der heelkundigen.
Phacelus, Phacellus, m. (Gr.). Bundel.
Phachymenitis, vr. = Phacitis.
Phaeaken, mrv. (Gr.). Mythologische
bewoners van het eiland Scheria (waarschijnlijk Corfu) waarop Ulysses belandde ;
Nausicaa die Ulysses het eerst opmerkte
was de dochter van hun koning Alcinous.
Phaedon, m. (Gr.). Leerling van Socrates ; titel van een dialoog van Plato
waarin de dood van Socrates geschetst
wordt.
Phaedra, y r. In de Grieksche mythologie dochter van Minos en zuster van
Ariadne, vrouw van Theseus; zij word
hartstochtelijk verliefd op haar stiefzoon
Hippolytos die echter haar liefde versmaadde ; door minnenijd gedreven belasterde zij Hippolytos bij Theseus die zijn
zoon vervloekte en den toorn van Neptunus over hem bracht; titel van een treurspel van Euripides en van Seneca; Racine
(1677) behandelt hetzelfde onderwerp in
zijn treurspel Phbdre ; bekend is in het

Phaedrus
vijfde bedrijf van dit laatste treurspel de
monoloog van Thiramine, waarin de dood
van Hippolytos geschilderd wordt.
Phaedrus, m. Romeinsch fabeldichter,
vrijgelatene van Augustus ; hij volgde
Esopus na en leefde waarschijnlijk in de
eerste helft der le eeuw n. C.
Phaenna. Glans, een der beide te Sparta
vereerde gratien.
Phaenomeen, o. (Gr.). Verschijnsel,
vooral luchtverschijnsel ; Phaenomenogenie, yr. en Phaenomenogonie, yr.,
voortbrenging of ontstaan van verschijnsels ; Phaenomenogonologie, yr., leer
van het ontstaan der ziekteverschijnsels ;
Phaenomenographie, yr., beschrijving
der versch. ; Phaenomenologie, yr., leer
der versch. ; Phaenomenon = Phaenomeen ; Phaenomenoscople, yr., waarneming der versch.; Phenomenal, (Fr.),
verbazend; Phenomêne, m. (Fr.) = Phaenomeen.
Phaeton, m. (Gr.). Zoon van de Zon
en Clymene; toen hij van zijn vader verlof
had gekregen om gedurende een dag den
zonnewagen te besturen, scheelde het
weinig of hij had door zijn onervarenheid het heelal in brand gestoken ; Jupiter
daarover in toorn ontstoken doodde hem
en wierp hem in den Eridanus (z. a.) ;
overmoedige die niet berekend is voor
de taak welke hij op zich genomen heeft;
koetsier, voerman ; licht open rijtuig met
vier wielen en twee evenwijdige zitbanken voor vier personen.
– Phagaena, yr. (Gr.). Groote honger,
vraatzucht.
Phagedaena, yr. (Gr.). Kwaadaardige
invretende kankerachtige zweer.
Phagocyten, mrv. (Gr,). In het bloed of
de weefsels van het dierlijk lichaam zich
bevindende cellen die organische of anorganische deelen opnemen en verteren;
Phagocytose, vr., werking der phagocyten die door Metchnikof ontdekt en
beschreven is in zijn werk over den
Ouderdom.
Phalacosis, yr. Zie Phalacrosis.
Phalacra, y r. (Gr.). Kaalheid; Phalacros, kaalhoofdige; Phalacroma, o., kale
kop ; Phalacrosis, yr., het kaalhoofdig
zijn, het kaal worden; Phalacrotes, kaalhoofdigheid.
Phalacrocorax, m. (Gr.). Zeeraaf.
Phalaenldae, mrv. (Gr.). Nachtvlinders.
Phalange, yr. (Fr.). Kootje der vingers
en teenen; heerschaar (Zie Phalanx) ;
vereeniging van personen in het stelsel
van Fourier (z. a.); Phalangosis, vr.,
dubbeiharigheid der oogleden ; Phalanstire, m. (Fr.; spr. : falansteer), (Lat.)
Phalansterium, o., gemeenschappelijke
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werkplaats voor 400 personen volgens
het stelsel van Fourier, groot gebouw
voor een groot aantal bewoners die door
gemeenschappelijken arbeid in de behoeften der vereeniging voorzien moeten ;
Phalanx, vr. (Gr.), slagorde vooral de
Thebaansche en Macedonische slagorde,
vierhoekige gesloten slagorde.
Phalaris. Plantensoort uit de familie
der Gramine!n.
Phalaris, , m. (565-549 v. C.). Tiran
van Agrigentum, berucht door zijn wreedheid; hij liet zijn slachtoffers in een metalen stier verbranden en onderging hetzelfde lot ; Phalarisme, o., wreede tirannie.
Phallalgie, vr. (Gr.). Pijn in het mannelijk lid; Phallanastrophie, yr., verdraaiing van dat lid ; Phallaneurysma,
o., adergezwel daaraan; Phallancylosis,
yr., verkromming van dat lid; Phallitis,
vr., ontsteking van dat lid; Phallocarcinoma, o., kanker in dat lid ; Phallocampsis, yr., kromming van dat lid; Phallocrypsis, yr., het wegkruipen of verdwijnen
van dat lid ; Phalloncus, o., inwendig
gezwel van dat lid; Phallophoren, mrv.
(Gr.), dragers van den phallos in de optochten van den phalloseeredienst; Phallorrhagie, vr., bloedvloeiing uit het mannelijk lid; Phallorrhoee, vr., zaadvloed;
Phallos of Phallus, m., het mannelijk lid
of een afbeelding er van, die als zinnebeeld van de scheppingskracht der natuur
bij de Bacchusfeesten werd rondgedragen.
Zie Phallophoren.
Phallus. Soort paddenstoelen.
Phalos, m. (Gr.). Blanke metalen beugel
over den helm waarin de helmbos werd
gestoken, helmkam.
Phanerogamen, mrv. (Gr.). Planten met
zichtbare geslachtsdeelen, tegenovergestelde van Cryptogamen , Phanerogamie, vr., zichtbaarheid der geslachtsdeelen bij planten.
Phaneromeer, (Gr.). Wordt gezegd van
gesteenten Wier samenstellende deelen
met het bloote oog zichtbaar zijn.
Phanseguren, Phansigars, mrv. Moordenaars en dieven in Voor-Indic = Thugs.
Phantaslasten, mrv. (Gr.) = Doceten ;
Phantasie, yr., voorstelling, verbeelding,
verbeeldingskracht, het vermogen om
verzen te maken of iets uit te vinden,
hersenschim, nuk, gril, muziekstuk dat uit
aaneengeregen fragmenten eener opera
bestaat ; Phantaseeren, zich aan het spel
der verbeelding overgeven, verzinnen ;
Phantascoop, o., tooverlantaren; Phantasma, o., bedriegelijk beeld, schrikbeeld,
verschijning, spook ; Phantasmagoria,
vr., kunst van geestverschijningen in een
donkere zaal teweeg te brengen; Phan-

Pharao
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tasmatiek, yr., verklafing van verschijningen ; Phantasmatist, m., droomer, uitlegger van droomen ; Phantasmoscopie,
yr., het zien van spoken ; Phantast, m.,
dweper, nukkig mensch; Phantasticon,
o., inbeeldingsvermogen; Phantastisch,
dweperig, zonderling, wonderlijk; Phantasus, m., zoon van Morpheus (z. a.),
droomgod; Phantoom, o., spook, toestel
die bij het onderwijs in de verloskunde
gebruikt wordt, ledepop voor schilders.
Pharao. Faro, hazardspel dat zoo genoemd wordt omdat vroeger op de bij
dit spel gebruikte speelkaarten een Egyptische koning afgebeeld was ; Pharao'srat
(herpestes ichneumon). Zie Ichneumon.
Pharao, m. Titel der koningen van
Egypte, koning ; de uitdrukking koning
Pharao is dus een pleonasme.
Pharetra, yr. (Lat.). Pijlkoker.
Pharizeer, m. (Hebr.). Iemand die zich
afzondert ; Joodsche sekte die onder de
Macchabeen ontstaan is en zich door uiterlijk vertoon van vroomheid onderscheidde ;
schijnheilige, vrome huichelaar ; Pharizeesch, schijnheilig ; Pharizeisme, o.,
schijnheiligheid.
Pharmaceum, o. (Gr.) = Apotheek ;
Pharmaceus en Pharmaceut, m., artsenijbereider = Apotheker ; Pharmaceutiek, yr., kunst van artsenijen te
bereiden ; Pharmaceutisch, wat die kunst
betreft; Pharmacie, yr. (Fr.), apotheek ;
Pharmacien, m. (Fr.), apotheker ; Pharmacites, kruidenwijn, wijn met geneesmiddelen toebereid; Pharmacochemie,
yr., scheikunde toegepast op de bereiding
van geneesmiddelen ; Pharmacodynamiek, Pharmacodynamiologie, yr., leer
van de geneeskracht der artsenijen ; Pharmacognosie, yr., kennis der geneesmiddelen ; Pharmacocatagraphologie, yr.,
leer van het voorschrijven van geneesmiddelen; Pharmacologie, yr., artsenijleer ; Pharmacomanie, yr., overdreven
zucht om geneesmiddelen voor te schrijven, hevig verlangen van den zieke naar
artsenijen ; Pharmacon, o., geneesmiddel,
vergift ; Pharmacopoeia of Pharmacopee, yr., handboek voor apothekers,
verzameling van voorschriften voor de
bereiding van geneesmiddelen ; Pharmacopola, m., verkooper van geneesmidden, kwakzalver ; Pharmacopolium, o.
= Apotheek ; Pharmacoposie, yr., het
innemen van geneesmiddelen; Pharmacotheek, yr., medicijnkist, huisapotheek.
Pharos of Pharus, m. (Gr.). Eiland bij
Alexandria waar Ptolemeus Philadelphus
in 283 v. C. een witmarmeren toren liet
bouwen ; (Fr.) phare, (Eng.) light-house,

Phenol

(D.) Leuchtturm, (Ital.) faro, (Sp.) faro,
vuurtoren.
Pharyngemphraxis, yr. (Gr.). Verstopping van de opening van den slokdarm ;
Pharyngeurysma, o., uitzakking daarvan;
Pharyngitis, yr., ontsteking daarvan ;
Pharyngitis apostematosa, ontsteking
daarvan met verettering ; Pharyngocele,
yr., breuk daarvan ; Pharyngographie,
vr., beschrijving van de opening van den
slokdarm ; Pharyngologie, yr., leer van
de ziekten van het strottenhoofd; Pharyngolysis, yr., verlamming van de opening van den slokdarm ; Pharyngopalataal, wat de opening van den slokdarm
en het gehemelte betreft ; Pharyngoparalysis, yr., verlamming van de opening
van den slokdarm ; Pharyngoperistole,
yr., vernauwing daarvan; Pharyngoplegie = Pharyngolysis ; Pharyngorrhagie,
yr., bloedvloeiing uit den slokdarm ; Pharyngoscopie, yr., onderzoek van de
opening van den slokdarm door middel
van een spiegel; Pharyngospasmus,
m., kramp in den slokdarm; Pharyngostenie, yr., vernauwing van den slokdarm ; Pharyngotomie, vr., het snijden
in den slokdarm ; Pharyngotomus of
Pharyngotoom, m., mes voor het snijden
in den slokdarm ; Pharynx, yr., opening
van den slokdarm, keel.
Phascolarctidae, mrv. (Gr.). Buidelberen.
Phascolomyidae, mrv. (Gr.). Buidelmuizen.
Phascolomys, m. (Gr.). Wombat.
Phascolos, m. (Gr.). Buidel ; ransel.
Phase, yr. (Gr.). Schijngestalte der
maan ; verandering in het lot van een
mensch of in de omstandigheden.
Phaselus, m. (Gr.), Phaseolus, m.
(Lat.). Boon.
Phasma, o. (Gr.) (mrv. Phasmata).
Gestalte, verschijning, spook.
Phatagin, o. Aziatisch schubbendier
met breeden staart, Formosaansch duiveltje.
Phatne, yr. (Gr.). Krib (voederbak voor
paarden en vee) ; tandkas ; Phatnorrhagie, yr., bloeding uit de tandkassen.
Phebus, m. (Fr.; spr.:feebuus). Duistere
en gezwollen stijl, wartaal.
Phenacistiscoop = Stroboscoop.
Phengiet, m. (Gr.). Glassteen, spiegelsteen, doorschijnend marmer ; Phengophobie, yr., lichtschuwheid, en, omdat
deze een teeken van hondsdolheid is, =
Hydrophobic ; Phengophobisch, lichtschuw ; Phengos, o. (Gr.), licht, glans.
Phenol, m. Stof die uit steenkool en
teer getrokken wordt, carbol, ook aside
Oblique genoemd.

Phenylamine
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Phenylamine = Aniline.
Pherecrateus, m. (Gr.). Vers van drie
voeten behoorende tot de logaoedische
versmaat (z. a.). In de oudheid had de
Ph. altijd dezen vorm: / / / 1.
Tegenwoordig noemt men met dezen
naam elke verbinding van drie logaoedische voeten, hetzij de laatste voet volledig of onvolledig is.
Pheugydron, o. (Gr.). Watervrees ;
Pheugydros, m., iemand die watervrees
heeft.
Phiala of Phiale, y r. (Gr.). Schaal,
kolf.
Phialiet, m. (Gr.). Flesschensteen.
Phidias, m. (Gr.) (soo– 431 v. C.).
Grootste Grieksche beeldhouwer ; zijn
beroemdste werken zijn de Jupiter (Zeus)
te Olympia en de Minerva te Athene.
Zie Chryselephantisch.
Phidition, o. (Gr.). Openbare maaltijd
bij de Spartanen.
Philadelph, (Gr.). Broederlievend ; Philadelphia, y r., broederliefde, naam van
de hoofdstad van Pensylvanie (Zie Penn);

Philadelphisch = Philadelph ; Phila=
delphus, plantensoort uit de familie der
Saxifragaceen; Philaleet of Philalethes,
m., vriend der waarheid ; Philalethie,
y r., waarheidsliefde ; Philander, m., de
mannen lief hebbend ; Philandrie, vr.,
liefde voor mannen; Philanthropic, yr.,
menschenliefde ; Philanthropinisme, o.,
methode van opvoeding volgens de beginselen van Basedow • Philanthropinum,
o., opvoedingsgesticht dat
' in 1774 te Dessau
opgericht is ; Philanthropisch, menschlievend ; Philanthropomanie, y r., dweperige menschenliefde; Philareet, m.,
vriend der deugd; Philargyrie, y r., hebzucht ; Philaster, m., vriend der sterren ;
Philatelle, vr., postzegelkunde ; Philatelist, m., verzamelaar van postzegels ;
Philautie, y r. = Autophilie ; Philemon
en Baucis (z. a.) ; Philharmonisch, de
toonkunst lief hebbend; Philhelleen, m.,
vriend der Grieken ; Philhellenisme, o.,
vriendschap voor de Grieken die omstreeks 1820-183o zeer in de mode was ;
Philiater, m., lief hebber der geneeskunde ;
Philip = Philippus ; Philippica, vr.,
redevoering van Demosthenes tegen Philippus van Macedonia, redevoering van
Cicero tegen Antonius, strafpredikatie;
Philippina, y r., universiteit Marburg ;
Philippine, y r., paardenlief hebster • Philippist, m., aanhanger van Philip Melanchton welke voor een Cryptocalvinist aangezien werd ; Philipponen, mrv., Russische sekte die de priesterwijding en de
heilige synode niet erkende; Philippos,
Philippus, paardenlief hebber.

Philobiosle

Philister, m. (D.). In de taal der Duitsche studenten ieder die geen student is,
ploert ; iemand die kamers verhuurt aan
studenten ; het onderste in een glas of in
een tabakspijp; stukje ingeschoven hout
waardoor een te wijde ring vastgehouden
wordt ; Philisterei, y r. (D.), bekrompen
denkwijze, schrielheid; Philisterhaft, bekrompen, kleingeestig ; Philisterium, o.,
ploertendom.
Philistijnen, mrv. Voormalig Aziatisch
y olk in Palestina dat door Saul en David
onderworpen werd en na het midden
der 7de eeuw v. C. uit de geschiedenis
verdwijnt.
Philobiosie, vr. (Gr.). Levenslust ; Philocalie, y r., liefde voor het schoone ;
Philochemicus, m., lief hebber der scheikunde ; Philochrysie, y r., liefde voor het
goud ; Philocomes, mrv., haarmiddelen ;
Philodox, roemzuchtig, eerzuchtig; Philodoxie, y r., begeerte naar roem ; Philogyn, m., vriend van vrouwen ; Philogynie, y r., lief hebberij voor vrouwen ;
Philoicos, m., huisvriend, iemand die zijn
huis of zijn gezin liefheeft; Philologie,
vr., liefde voor de taal, wetenschap die de
letterkundige voortbrengselen beschouwt
uit het oogpunt der tekstkritiek en der
spraakleer en zich met het intellectueele,
maatschappelijke en artistieke leven van
een of meer volken bezighoudt; classieke
philologie, y r., beoefening van de spraakleer, de letterkunde, de kunst en de beschaving der Grieken en Romeinen ; Philologisch, wat de philologie betreft; Philoloog, m., eig. hij die van (geleerde)
gesprekken houdt, taalgeleerde, beoefenaar der philologie; Philomathie, yr.,
strijdlust ; Philomachus, m., strijdlustige,
voorvechter ; Philomathen, mrv., leergierigen ; Philomathie, y r., leerlust;
lomatisch, leerlustig, leergierig; Philomele, y r., eig. lief hebster van ooft, in de
Grieksche mythologie dochter van Pandion,
koning van Athene, en zuster van Procne;
zij werd het slachtoffer van den wellust
van Tereus, koning van Thracie, haar
schoonbroeder, die haar de tong liet uitsnijden om haar te beletten zijn misdaad
bekend te maken en die haar opgesloten
hield ; Philomele wist aan haar zuster
Procne een doek waarop haar avontuur
geschilderd was te doen toekomen ; uit
wraak doodden de beide zusters Itys, den
. zoon van Tereus, en zetten bij een maaltijd diens vleesch aan zijn vader voor;
de beide zusters ontkwamen en werden
de eene in een nachtegaal, de andere in
een zwaluw veranderd ; dientengevolge
noemt men den nachtegaal Philomele en
de zwaluw Procne; Philometor, m.,

Philonium
iemand die zijn moeder innig lief heeft;
Philomimesie, yr., zucht tot navolging ;
Philomusos, m., Muzenvriend, beminnaar
der schoone kunsten.
Philonium of Philonianum antidotum,
o. (Lat.). Een door den Griekschen geneesheer Philo, die onder de regeering
van Augustus leefde, uitgevonden tegengif.
Philopaedie, vr. (Gr.). Liefde voor de
opvoeding ; Philopaede, m., kindervriend;
Philopaedisch, kinderen lief hebbend ;
Philopator, m., iemand die zijn varier
innig liefheeft ; Philopatrie, yr., vaderlandsliefde ; Philopatris, vaderlandslievend ; Philophaan, m., vriend van het
licht ; Philophysicus, m., lief hebber der
natuur, natuurvorscher; Philopinacium,
Philopinacion, o., stamboek ; Philopolemisch, strijdlustig; Philopoliet, m.,
vriend zijner medeburgers ; Philoposie,
yr., drankzucht ; Philopsychie, yr., gehechtheid aan het leven (laf heid); Philoristie, yr., woordenzifterij ; Philorthodox, m., vriend der rechtgeloovigheid ;
Philosark, m., lief hebber van vleesch;
Philosarcie, yr., liefde voor vleesch,
vleeschelijke lust ; Philosemiet, m., Jodenvriend; Philosemitisch, den Joden goed
gezind ; Philosomatie, yr., overdreven
zorg voor het lichaam ; Philosoof, m.,
vriend der wijsheid, wijsgeer ; Philosophant, m., waanwijze ; Philosophaster,
m., spitsvondige ; Philosopheem, o., wijze
spreuk, wijsgeerige beschouwing of onderzoek ; Philosophie, yr., wijsbegeerte ;
Philosopheeren, diep nadenken; Philosophisch, wijsgeerig ; Philosophisch ei,
o., eivormige flesch waarin de alchimisten
den steen der wijzen wilden maken ;
Philosophisme, o., schijnwijsheid ; Philosophist, m., schijnwijze; Philosophus
non curat, (Lat.), een denker stoort zich
daaraan niet, stapt daarover heen ; Philostorg, m. (Gr.), zeer vroom mensch ;
Philostorgie, yr., neiging tot liefde, teedere liefde, verliefdheid, vroomheid ;
Philotechnie, yr., kunstmin ; Philotechnisch, kunstlievend; Philotechnos, m.,
kunstvriend ; Philotecnie, yr., liefde voor
kinderen ; Philotecnos, In., kindervriend;
Philotesie, yr., lust om lekker te eten
en te drinken; Philothea, titel van een
stichtelijk boek van Francois de Sales
(1567-1622); Philotimie, yr., roemzucht ;
Philoxenie, vr., lief de voor vreemdelingen,
gastvrijheid ; Philozola, yr., gehechtheid
aan het leven.
Philtromaan, m. (Gr.). Iemand die dol
verliefd is ; Philtromanie, vr., dolle verliefdheid die door een liefdedrank veroorzaakt is ; Philtron of Philtrum, o.,
liefde- of tooverdrank.
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Phimosis, yr. (Gr.). Vernauwing of
verstopping vooral van de voorhuid,
Spaansche kraag = Capistratie.
Phlasis, yr. (Gr.). Breuk (van een been).
Phlebarteriodialysis, yr. (Gr.). Slagadergezwel ; Phlebectasis, yr., uitzetting
eener ader = Phlebeurysma, o. ; Phlebemphraxis, yr., verstopping eener ader ;
Phlebion, o., adertje ; Phlebitis, yr.,
aderontsteking ; Phlebodes, vol aders ;
Phlebographie, yr., beschrijving der
aders ; Phleboldes, wat op een ader gelijkt ; Phleboliet, m., adersteen • Phlebo'
lithiasis, yr., vorming van adersteen;
Phlebologle, yr., leer der aderen ; Phlebopalie, yr., beweging der aderen, polsslag ; Phlebophthalmotomie (beter Ophthalmophiebotomie) vr., aderlating aan
het oog ; Phleborrhagie en Phleborrhexis yr., het barsten eener ader ; Phlebotomie, yr., aderlating; Phlebotomist,
m., aderlater; Phlebotomomanie, yr.,
overdreven zucht voor aderlaten; Phlebotoom, o., lancet; Phlebotrauma, aderwond. (Ader is in het Grieksch Phiebs,
yr., genitivus Phiebos).
Phledonie, yr. (Gr.). Nutteloos gewauwel ; Phledoon, m., wauwelaar.
Phelegethon, m. (Gr.). Rivier der onderwereld die geen water maar vuur bevatte.
Phlegma, o. (Gr.). Slijm, koudbloedigheid, traagheid, verregaande langzaamheid, waterig smaakloos bezinksel na
distillatie; —frigidum, slijmzucht; Phiegmagoga en Phlegmagogica, mrv., slijmafvoerende middelen ; Phlegmagogicum,
o., een dier middelen; Phiegma phlegmonodes, bloedverdikking die tot ontsteking kan leiden ; Phiegmasie, yr.,
ontsteking; Phlegmasitisch, door ontsteking ontstaan; Phlegmatia alba dolens
puerperarum, wit dijgezwel bij kraamvrouwen ; Phlegmaticus, m., iemand die
onvatbaar is voor hevige aandoeningen,
die koel, onverschillig en zeer langzaam
in zijn bewegingen is, die de bedaardheid
tot het uiterste drijft ; Phlegmatisch, koel,
onverschillig, hoogst bedaard ; Phiegmatopyra, Phiegmapyra, yr., slijmkoorts;
Phlegmatorrhagie en Phlegmatorrhoee, yr., het wegloopen van vocht bij
verkoudheid.
Phlegmone, vr. (Gr.). Bloedvifi ; Phlegmonodes, ontsteking veroorzakend.
Phlegmymen, o. Slijmvlies ; Phlegmymenitis, y r., ontsteking der slijmvliezen.
Phlegraeisch, (Gr.). Brandend, vurig.
Phleum, o. Lischgras, plantensoort uit
de familie der G-ramineen.
Phlobapheen, o. C20 H8 08. Bruine
verfstof.

Phlogistisch
Phlogistisch, (Gr.). Brandbaar, met
brandstof gevuld; Phlogistiek, yr. =
Phlogurgie ; Phlogistiseeren, brandbaar
maken ; Phlogiston, m., stof die voor de
ontdekking der zuurstof (Zie Lavoisier)
door de scheikundigen verondersteld
werd om de verbranding te verklaren;
Phlogodes, vlammend; Phlogoide, yr.,
het door de hitte rood worden van het
aangezicht ; Phlogopyra, yr., koorts bij
ontsteking ; Phlogosis, yr., plaatselijke
ontsteking bij brandwonden ; Phlogoscoop, o., eig. vlammentooner, soort van
warmtemeter ; Phlogurgie, yr., leer der
brandbare lichamen.
Phlorridzine of Phlorrhizine, vr. (Gr.).
Grondstof in de versche wortelschors
van appel-, pere-, kerse- en pruimeboomen.
Phlox, yr. (Gr.) (genitivus Phlogos).
Vlam, vlamvormige bloem, plantensoort
uit de familie der Polemoniaceen.
Phioxine, yr. Verfstof uit teer.
Phlyax, m. (Gr.). Gewauwel; kluchtspel
(waarschijnlijk een geparodieerde tragedie).
Phlysis, yr. (Gr.). Uitslag van waterblaasjes.
Phobetes, m. (Gr.). Hij die schrik aanjaagt.
Phobodipson, o. (Gr.). Watervrees;
Phobodipsos, die de watervrees heeft.
Phoca, yr. (Gr.). Rob, zeehond.
Phocaena, yr. (Gr.). Bruinvisch.
Phocenine-zuur, o. Traanzuur.
Phodes en Phoides, mrv. (Gr.). Brandblaren.
Phoebe, yr. (Gr.). De glanzende, bijnaam van Diana als godin der rnaan.
Phoeboblepsie, yr. (Gr.). Het door
Phoebus aangegrepen zijn, dichterlijke
geestvervoering ; Phoebos of Phoebus,
zonnegod. Zie Apollo.
Phoenicisme, m. (Gr.). Mazelen.
Phoenicopterus, m. (Gr.). Flamingo.
Phoenigmus, m. (Gr.). Roodheid der
huid.
Phoenix, m. (Gr.). Fabelachtige vogel
die de eenige van zijn soort was, eeuwen
lang in de Arabische woestijn leefde en
daarna zichzelven verbrandde ; uit zijn
asch verrees een prachtiger vogel; iemand
die eenig in zijn soort is; naam van verscheidene brandwaarborgmaatschappijen ;
Nieuwgrieksche munt van ioo le to ;
plantensoort uit de familie der palmen.
Phonascie, vr. (Gr.). Stemoefening,
oefening in het zingen; Phonascos, m.,
zangonderwijzer, zangmeester; Phonautograaf, m., toestel om klankfiguren
voortestellen ; Phone, yr., klank, geluid;
Phonetiek, vr., klankleer, leer van het
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voortbrengen der taalklanken ; Phonetisch, volgens den klank ; Phonetisch
alphabet, o., letterlijst waarin elke klank
door een afzonderlijk teeken voorgesteld
wordt ; Phoniek, yr., geluidsleer; Phonisch, klinkend; Phonisch caleidoscoop
= Caleidophoon; Phonocampsie, vr.,
stembuiging, breking van het geluid ;
Phonocamptisch, het geluid brekend,
weergalmend; Phonoclastisch, het geluid brekend vooral bij het weergalmen;
Phonognomiek, yr., stemkunde, het afleiden van iemands karakter uit den
klank zijner stem; Phonograaf, yr., door
Edison uitgevonden instrument dat de
klanken opvangt, opschrijft en wedergeeft; Phonographic, yr., het schrijven
volgens den klank; Phonographisch, klanken opteekenend; Phonoliet, m., klanksteen, soort van leisteen; Phonologic,
yr., leer van het geluid; Phonometer,
rri., werktuig om de kracht van het geluid
te meten; Phonometrie, yr., het meten
daarvan; Phonosophie, yr., klankleer ;
Phohosynacter, m., toestel om het geluid
op te vangen, geluidshoren; Phonurgie,
yr., leer van de stem, leer van den
weergalm (echo).
Phorauthium, o. (Gr.). Fijne tuingrond;
vruchtbodem van bloemen.
Phorciden, Phorcyniden, mrv. (Gr.).
Dochters Van den zeegod Phorcus of
Phorcys = Oorgonen (z. a.).
Phorminx, yr. (Gr.). Citer.
Phormium, o. (Gr.). Plantensoort uit
de familie der Liliaceen.
Phorometer, na. (Gr.). Draagkrachtmeter ; Phoronomie, yr. (Gr.) = Cinematiek; Phoronomisch, de kunst om de
beweging te meten betreffend.
Phos, o. '(Gr.). Licht; Phosgeen, o.,
lichtstof ; Phosphaat, o., phosphorzuur
zout ; Phosphas calcariae en calcicus,
(Gr.-Lat.), phosphorzure kali; — hydrargyricus en hydrargyrosus, phosphorzuur
kwikzilveroxyde; — natricus, phosphorzure natron; Phosphaturie, vr., loozing
van urine die veel phosphaten bevat; Phosphen, mrv., subjectieve lichtverschijnsels
die teweeggebracht worden door prikkeling van de gezichtszenuw of het netvlies ;
Phosphilos, m., vriend van het Licht;
Phosphiet, o., phosphorigzuur zout ;
Phosphor, m., lichtdrager, morgenster
= Lucifer (z. a.), zelfontbrander, eenvoudige, doorschijnende, kleurlooze of
eenigszins amberkleurige, zeer licht ontvlambare, in de duisternis lichtgevende
stof, wier reuk op dien van knoflook
gelijkt ; Phosphoresceeren, in het duister licht geven, lichten der zee; Phosphorescent, in het duister lichtend;
54
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Phosphorescentie, yr., het lichten in
het duister ; Phosphorig zuur, o., zuur
waarin phosphor voorkomt; Phosphoristen, mrv., bond van Zweedsche schrijvers die in een tijdschrift „Phosphorus"
de Fransche richting in de Zweedsche
letterkunde bestreden en de studie der
Duitsche en classieke literatuur aanbevalen;
Phosphoriet, o., natuurlijk kalkphosphaat;
Phosphornecrose, yr., het wegvreten
der tanden bij arbeiders in lucifersfabrieken; Phosphoroscoop, toestel voor
het waarnemen van phosphorescentieverschijnsels; Phosphorus = Phosphor;
Phosphorus bononiensis, glanssteen ;
Phosphorwaterstofgas, o., gas dat door
gebluschte kalk uit phosphorus ontwikkeld wordt en een zeer onaangenamen
reuk verspreidt; Phosphurie, yr. (Gr.),
het urineeren van phosphaten.
Photismen. Kleurenvoorstellingen die
door geluidsindrukken ontstaan.
Photocampsis, yr. (Gr.). Buiging of
breking der lichtstralen ; Photochalcographie, het overbrengen van photographieen op metaal; Photochromie, yr.,
het vervaardigen van gekleurde photo's;
Photodiaphanie, yr., door photographie
verkregen doorschijnend beeld op glas ;
Photogalvanographie, yr., kunst om
photo's op galvanoplastische platen over
te brengen ; Photogeen, o., lichtstof ;
Photograaf, m., vervaardiger van lichtbeelden ; Photogram, o., photographisch
lichtbeeld ; Photographie, yr., eig. het
schrijven door middel van het licht, kunst
om op een voor het licht gevoelige plaat
de beelden die door een camera obscura
verkregen zijn over te brengen, lichtbeeld
(Zie Daguerreotype) ; Photographeeren,
photo's maken (Zie Kodak) ; Photographometer, m., werktuig tot het meten
der dichtheid van de chemisch werkende
zonnestralen onder alle omstandigheden
der Iucht, alsmede tot het meten van de
werking dezer stralen op de verschillende
photographische praeparaten om die wat
hun gevoeligheid betreft met elkaar te
vergelijken ; Photoheliograaf, m., instrument voor de vervaardiging van photographieen der zon, astronomische kicker
met camera obscura; Photolithographie,
y r., het overbrengen van photo's op steen;
Photologie, yr., leer van het licht ; Photometeoor, o., lichtverschijnsel; Photometer, m., werktuig om de sterkte van
het licht te meten ; Photometric, yr.,
gedeelte der physica (z. a.) dat over de
meting der sterkte van het licht handelt ;
Photophobie, yr., lichtschuwheid ; Photophobophthalmie, yr., oogziekte die
met lichtschuwheid gepaard gaat; Pho-

Phrenisme

tophoon, yr., toestel waardoor de menschelijke stem op grooten afstand hoorbaar overgebracht kan worden; Photophoor, m., lichtdrager, flesch waarin zich
een in het donker hchtende oplossing van
phosphorus bevindt ; Photophyge, m.,
lichtschuwe ; Photophygisch, lichtschuw;
Photopsie, yr., ziekelijk zien van vonken ;
Photorrhexis = Photocampsis ; Photosciateriek, yr., leer van licht en schaduw ; Photoscoop, o., werktuig tot onderzoek van het licht ; Photosfeer, yr., lichtende dampkring der zon; Phototechnick, yr., verlichtingskunst; Phototype,
o., lichtbeeld ; Phototypie = Heliographie; Photoxylographie, yr., overbrenging van lichtbeelden op hout ; Photozincographie, yr., overbrenging van lichtbeelden op zinken platen.
Phoxos, (Gr.). Spits ; — cephalen, spitshoofdigen, met een hoofd dat in een punt
uitloopt.
Phra. Zonnegod der oude Egyptenaren.
Phragmites, m. (Gr.). Eig. aan hagen
of heggen groeiend ; plantensoort uit de
familie der Gramineen.
Phrasarium , o. (Gr.). Boek dat spreekv
wijzen eener vreemde
taal bevat die van
buiten geleerd moeten worden; Phrase,
yr., volzin ; Phraseeren, op verwaande
wijze spreken; Phraseologie, yr., verzameling van eigenaardige spreekwijzen
eener taal; Phraseologisch, wat de wijze
van uitdrukking betreft ; Phraseur, m.,
(Fr.), remand die schoonschijnende maar
zinledige praatjes houdt.
Phrater, m. = Phratriast; Phratria,
yr. (Gr.), geslacht; gild, derde deel eener
phyle te Athene; Phratriarch, m., hoofdman van een geslacht of gild; Phratriast of Phrator, m., lid van een Phratria, gildebroeder ; Phratrion, o., heiligdom van een gild.
Phreen, yr. (Gr.). Middelrif ; ziel; geest;
gemoed; verstand ; Phrenesie, yr., krankzinnigheid, dolheid = Phrenitis.
P hrenicula hydrocephalica, (Gr.). Waterzucht in de hersens.
Phrenisme, 0., Phrenitiasis en Phrenitis, yr. Hersenziekte, razernij ; Phrenetisch, waanzinnig; Phrenitis consecutiva, nakomende hersenontsteking ; —
febricomes, het ijlen in de koorts ; —
fugax, voorbijgaande razernij; — inflammatoria, echte krankzinnigheid; — occulta,
verborgene sluipende hersenontsteking;
— potatorum, dronkenmanswaanzin (Zie
Delirium tremens (potatorum))-, —
traumatica, — violenta en — vulneraria,
door kneuzing of uitwendige verwonding
ontstaan hersenlijden ; Phrenogastrisch,
wat het middelrif en de maag betreft;

Phricasme
Phrenologie, yr., leer van het middelrif,
schedelleer van Gall die thans op zij
gezet is; Gall (1758-1828) was een Duitsch
geneesheer die uitging van de meening
dat de oneffenheden van den schedel hun
ontstaan te danken hebben aan de goede
eigenschappen en aan de slechte neigingen
van den mensch; het is nu bewezen dat
dit niet het geval is (Zie Craniologie);
Phrenologisch, wat de schedelleer betreft ; Phrenopathie, vr., zielelijden ;
Phrenosplenisch, wat het middelrif en
de milt betreft.
Phricasme, o. en Phricodes (pyretos),
m. (Gr.). Het kippenvel krijgen.
Phronesis, yr. (Gr.). Verstand, slimheid ;
gevoel.
Phrontist, m. (Gr.). Denker, navorscher;
Phrontisterion, o., plaats waar nagedacht
wordt ; Aristophanes (z. a.) noemt aldus
spottenderwijze het studeervertrek van
Socrates (in de Wolken).
Phrura, yr. (Gr.). Wacht, wachtpost, bezetting (van vreemde krijgslieden om een
stad in bedwang te houden) ; Phrurarch,
m., bevelhebber der wacht, bevelhebber
eener bezetting (van vreemde krijgslieden).
Phrygie. Landstreek in het midden van
Klein-Azie; Phrygische muts, yr., roode
naar voren overhangende muts der oude
Phrygiers die gedurende de Eerste Fransche Omwenteling als teeken der vrijheid
gedragen werd; Phrygische steen, m.,
soort puimsteen die tot het verven van
kleedingstukken diende; Phrygium, o.,
pauselijke met borduursel versierde mijter.
Phryne, vr. (Gr.). Zeer schoone en bevallige Atheensche hetaire (z. a.), die Praxite•
les tot model voor zijn beelden van Venus
diende ; van goddeloosheid beschuldigd
werd zij door de heliaea (z. a.) wegens
haar schoonheid vrijgesproken.
Phtha, (Gr.). God van het vuur bij de
oude Egyptenaren.
Phtharticum of Phtharticon, o. (Gr.).
Doodelijk vergif.
Phthinodes, (Gr.). Teringachtig.
Phthir, m. (Gr.). Luis; katje van een
den; Phthiriasis, yr., ziekte waarbij de
aangetaste door de luizen verteerd wordt ;
Phthirophaag, m., luizeneter, scheldnaam
van een Kleinaziatischen volksstam die
de katjes eener soort den at ; Phthirophagie, yr., het luizeneten ; Phthirius
inguinalis, platluis.
Phthisicus, m. (Gr.). Teringlijder ;
Phthisiologie, yr., verhandeling over de
tering; Phthisiopneumonie, yr., etterige
longtering met ontsteking ; Pthisis, yr.,
tering.
Phthisurie yr. (Gr.). Uittering door
overmatig urineeren. Zie Diabetes.
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Phthoe = Phthisis.
Phthonge, yr. (Gr.). Stem, klank;
Phthongodysphorie, yr., ziekelijke gevoeligheid voor geluiden; Phthongologie,

vr., klankleer.
Phthonos, m. (Gr.). Nijd, afgunst.
Phthora, yr. (Gr.). Verderf, vernietiging.
Phyciet, m. Versteend zeewier (van
Phycos, o. (Gr.), zeegras, zeewier).
Phycochroom, (Gr.). Blauwgroene kleurstof (in sommige zeewieren aanwezig).
Phycoerythrine, yr. (Gr.). Roode kleurstof (in sommige zeewieren aanwezig).
Phycologie, vr. (Gr.). Verhandeling
over de wieren.
Phyganthropie, yr. (Gr.). Menschenschuwheid.
Phygethlon, o. (Gr.). Huidgezwel met
ontsteking, vliegende roos.
Phylacterium, o. (Gr.). Plaats waar zich
een wacht of bezetting bevindt, wachtpost;
voorbehoedmiddel, amulet, talisman; stukje
perkament met een bijbelspreuk of de
tien geboden er op dat de Joden aan een
hunner armen of aan hun voorhoofd
vastmaakten ; lintvormig versiersel met
een opschrift er op op de monumenten
der middeleeuwen of der Renaissance;
Phylactisch, behoedend.
Phylarch, m. (Gr.). Aanvoerder eener
phyle; hoofdman van een gilde.
Phylax, m. (Gr.). Wachter.
Phyle,vr. (Gr.).Volksafdeeling te Athene,
waarvan er in het begin vier en naderhand tien waren ; gilde ; Phyletisch, de
Phyle betreffend.
Phyllantheen.Familie der Euphorbiaceen.
Phyllis, yr. (Gr.). Spruitende; bloeiende;
Phylliet, m., versteende plant; Phyllium,
o., soort van sprinkhaan, wandelend blad.
Phyllo. Grieksch voorvoegsel dat blad
beteekent ; —bins, m., soort van kevers
die aan bladeren en knoppen knagen ;
—blasten = Dicotyledonen ; —cactus,
plantensoort uit de familie der cactee n;
—des, op een blad gelijkend; —manie,
yr., geile bladergroei.
Phyllon, o. (Gr.). Blad, vooral kelkblad.
Phyllophaag, m. Loof- of bladereneter ; —reline, yr., stof die ontdekt is in
de fossiele overblijfsels van een voormalig dennenwoud in Deensche venen ;
—rhodomantie, yr., waarzegging uit rozebladeren die op den rug der hand stuk
gewreven worden ; —stoma, o., bladmond,
soort van vleermuis; Phylloxera, yr.,
zeer klein halfvleugelig insect waarvan
een soort die uit Amerika afkomstig is den
wijnstok aantast, druifluis (dit insect heeft
aan de Fransche wijnbouwers een verlies
van duizenden millioenen berokkend).
Phylobasileus, m. (Gr.). Door een

Phylogenesis

phyle gekozen offerkoning of offerpriester.
Phylogenesis, y r. (Gr.).Reeks van vormveranderingen van soort , en stam ; Phylogenie, y r., ontwikkelingsgeschiedenis
der stammen ; Phylon, o., stam, geslacht.
Phyma, o. (Gr., mrv. Phymata). leder
gezwel, vooral kliergezwel ; Phymation
en Phymatodes, o., klein gezwel, builtje ;
Phymatisch, gezwelachtig.
,
vr. (Gr.). Blaas,
Physa of Physalis
waterblaas.
Physagogum, o. (Gr., mrv. Physagoga).
Geneesmiddel tot het verdrijven van opgezetheid. Zie Carminativum.
Physalia pelagica, y r. (Gr.). Gewone
kwal die tot de Physalida of zeenetels behoort en die een brandnetelachtig gevoel op de huid teweegbrengt,
wanneer deze met de vangdraden van
het dier in aanraking komt.
Physaliet, m. (Gr.). Blaassteen, soort
van topaas.
Physapoda, mrv. (Gr.). Kleine insecten
die zeer schadelijk voor de planten zijn
en blaasvormige pooten hebben.
Physcon, m. (Gr.). Dikbuik ; Physconie,
y r., opzwelling van den buik ; Physconia
aquosa, y r. (Gr.-Lat.) zakbuikwaterzucht.
Physema, o. of Physesis, y r. (Gr.).
Het blazen, snuiven ; opgeblazenheid.
Physeter, m. (Gr.). Blaasbalg ; ook =
Cachelot.
Physharmonica, yr. (Gr.). Muziek-

instrument welks tonen door den wind
op metalen tongen voortgebracht worden.
Physianthus albens. Braziliaansche
klimplant uit de familie der Asclepiadeen.
Physiater, m. (Gr.). Geneesheer die
de natuur laat werken ; Physiatrie, yr.,
het genezen door de natuur ; Physiautocratie, y r., geneeskracht der natuur.
Physic, (Eng.; spr. : fizik). Geneesmiddel, geneeskunde.
Physica, vr. (Gr.). Natuurkunde ; Physicaat, o. (D.), district van een geneeskundig inspecteur ; Physicalisch, natuurkundig ; Physician, (Eng. ; spr. : fiziesjun),
doctor in de geneeskunde; Physicus, m.,
natuurkundige ; Physico - mathematisch,
natuur- en wiskundig ; Physico - theologie,
y r., natuurlijke theologie in tegenoverstelling met de geopenbaarde ; Physiocraat, m., aanhanger der staathuishoudkundige leer van den Franschen arts
Francois Quesnay (spr.: keenee) (1694-1774);
Physiocratie, y r., staathuishoudkunde
van Quesnay, die de opbrengst van den
grond als de eenige bron van rijkdom
aanneemt en wier hoofdregel is : laissez
faire et laissez passer (laat begaan en
doorgaan) (Zie °economist); Physiogenie
en Physiogonie, vr., natuurgeschiedenis ;

852

Phytalie

Physiognomist, m., gelaatskenner ; Physiognomic, vr., gelaat, uitdrukking van
het gelaat ; Physiognomiek, y r., gelaat-

kunde, kunst vanhet karakter uit het
gelaat afteleiden (Zie Anthroposcopie en
Lavater) ; Physiognoom = Physiognomist; Physiognomotrace, m. en Physiognotype, o., werktuig om de gelaats-

trekken vlug op te nemen bij het vervaardigen van portretten, toestel om het
gelaat van een levend persoon in pleister
te vormen ; Physiognosie, y r., kennis
der natuur, natuurvorsching ; Physiograaf,
m., beschrijver der natuur ; Physiographie,
y r., beschrijving der aarde en der verschijnselen welke er zich op voordoen ;
Physiographisch, natuurbeschrijvend ;
Physiologic, y r., wetenschap die over
het leven en de organische verrichtingen
waardoor het leven zich openbaart handelt,
(Zie Microcosmologie); Physiologisch,
wat deze wetenschap betreft ; Physiologische kleuren, mrv., kleuren die door
het voortduren van een lichtindruk in het
oog ontstaan, subjectieve kleuren; Physiologas, in het begin der middeleeuwen
het voornaamste werk over dierkunde
ook Bestiarium genoemd ; Physionomie
= Physiognomic; Physiophilos, m.,
vriend der natuur ; Physiophilosoof, m.,
natuurphilosoof ; Physioplastiek, y r., natuurlijke vorming, anaplastische chirurgie
(Zie Anaplastiek), herstelling van verminkte en het aanbrengen van ontbrekende lichaamsdeelen ; Physioteleologisch, berustend op de doelmatigheid der
natuur ; Physisch, natuurkundig, lichamelijk ; Physisch persoon, m., persoon die
met de zintuigen waargenomen kan worden in tegenstelling met Juridisch persoon (z. a.) ; Physiek, o., lichamelijke
gesteldheid.
Physoblepharon, o. (Gr.). Windgezwel
der oogleden ; Physocephalus, m., windhoofd ; Physocoelie, vr., windbuik ; Physodes = Emphysema; Physometer, m.,
toestel tot het bepalen van veranderlijke
volumina van lucht en andere stoffen ;
Physometra, vr., moederwindzucht = Metremphysema ; Physoncus, m. windgezwel ; Physospasmus, m., windkramp ;
Physothorax, m., borstwindzucht ; Physostigma, plantensoort uit de familie der
Leguminosen.
Phytalie, y r. (Gr.). Plaats waar geplant
wordt, boom- of wijngaard ; het geplante,
het gewas ; Phytalmios, m., bevorderaar
der vruchtbaarheid (bijnaam van Neptunus);
Phytanthrax, m., steenkool; Phytecomie,
y r., plantenverzorging ; Phyteuma, o.,
het geplante, de plant ; Phyteumacolla,
yr.plantenlijm, om; Phyteusis, y r., het

Pi
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planten, zaaien ; Phyteuterlon, o., plant
die van een uitlooper genomen is; Phyteutes, m., planter; Phytelephas,plantensoort uit de familie der palmen ; Phytibranchia, mrv., vischsoort met bloote
kieuwen; Phytobiblia, mrv., versteende
bladeren; Phytobiologie, vr., leer van
het leven der planten ; Phytochemie, vr.,
scheikunde der planten; Phytochloraenon
o., bladgroen ; Phytogeen, o., plantenstof,
wat door planten voortgebracht wordt ;
Phytogene gesteenten, die door ophooping van plantaardige stoffen ontstaan
zijn ; Phytogeographie, y r., aardrijkskunde der planten, leer van de verspreiding der planten over de aarde ; Phytoglyphen, mrv., steenen met afdruksels
van planten ; Phytognomoniek, yr.,
het determineeren van planten ; Phytograaf, m., beschrijver van planten; Phytographie, y r., beschrijving der planten,
van der plantkunde dat over de kunst
van het beschrijven der planten handelt ;
Phytographisch, planten beschrijvend ;
Phytolsme, o., leven derplanten ; Phytoilet, m., versteende plant ; Phytologie
= Botanic ; Phytomorfen, mrv., steenen
met op planten gelijkende teekeningen ;
Phytomorphose, y r., plantenversteening;
Phytonomle, y r., leer van den groei der
planten ; Phytonymie, y r., botanische
nomenclatuur, lijst van plantennamen ;
Phytopalaeontologie, y r., beschrijving
der overblijfsels van versteende planten ;
Phytophaag, m., planteneter ; Phytopathologie,vr.,leer van de ziekten der planten;
Phytopathologisch, wat de ziekten der
planten betreft; Phytophylacium, o.,
broeikas; Phytophysiologle, vr., ver•
handeling over de wetten van het leven
der planten ; Phytosaurus, m., plantenhagedis, fossiele krokodilachtige hagedis;
Phytotherapie, vr., plantengeneeskunde ;
Phytotomie, yr., ontleding van planten;
Phytotopologle, yr., leer van de plaatsen
waar planten voorkomen ; Phytotypollet,
m., afdruksel eenerplant op steenen;
Phytozoon = Zoophyte ; Phyturgie,

vr., bouw der planten.
Pi. De Grieksche letter p (a) , wiskundig
teeken dat de verhouding van de middellijn tot den omtrek van den cirkel uitdrukt = 3,1415926; daar de Grieksche
letter p eenigszins op een galg gelijkt,
zegt men i ad graecum pi 1 loop naar
de Grieksche pi, d. naar de galg.
Pia, y r. (Lat.). De vrome ; Pia causa
(mrv. piae causae), vroom doel, liefdadige
stichting.
Piacere, (Ital.). Believen; Placevole en
Piacevolmente, (Ital.; spr.: picitsj) aangenaanf; Placimento, naar verkiezing.

Pibroch
Pia corpora, (Lat.) = Mae causae.
Piaculum, o. (Lat.). Zoenoffer, middel

tot verzoening ; alles wat verzoening noodig heeft, misdaad.
Piadeh of Pladet, vr. Turksch vaar•
tuig in de Dardanellen.
Pia desideria, mrv. (Lat.). Vrome
wenschen (die nooit vervuld worden).
Piae memoriae, (Lat.). Ter vrome gedachtenis.
Piaffeeren, (Fr.). Met de voorpooten
tegen den grond slaan (van paarden) ;
Piaffeur, m., paard dat fier stapt, zwetser.
Pia fraus, vr. (Lat.). Vroom bedrog.
Piagnone, m. (Ital.; spr.: pieanjoone)
(mrv. Piagnoni). Huilebalk, weeklager ;
bijnaam der aanhangers van den Italiaanschen hervormer Savonarola (1452-1498).
Pia mater, vr. (Lat.). Het dunne hersenvlies.
Plan, m. (Fr.). Zuid-Amerikaansche
venerische ziekte.
Plangevolmente, (Ital.). Klagend.
Pianino, o. (Ital.), (Fr.) Piano droit
(spr. : droa). Klavier met rechtop staande
snaren ; Pianissimo, (Ital.), zeer zacht;
Pianist, m., pianospeler ; Piano, (Ital.),
zacht ; Pianoforte, kiavier waarbij de snaren door hamertjes aangeslagen worden.
Plans. Zie Thymiosis indica.
Planura, y r. (Ital.). Vlakte.
Piao. Keizerlijk Chineesche oorkonde
of octrooi.
Pia opera, mrv. (Lat.). Vrome werken,
liefdadige handelingen.
Piara, yr. (Sp.). Troep van tien muil•
dieren met twee drijvers.
Plaristen, mrv., Patres scholarum
piarum, Piaren, (Lat.). Vaders der vrome
scholen, monniken die onderwijs geven.
Piassava, y r. (Sp.). Soort Het der Antillen ; vezelstof van een palmboom waaruit borstels en bezems gemaakt worden.
Nast, m. Afstammeling van een Poolsch
koningsgeslacht welks stamvader in de
9de eeuw uit lagen stand (boer) tot koning gekozen werd.
Piaster, m. In Spanje = 2.40; in
Italic = f 2.20 ; in Turkije = f o.io 5 ; in
Egypte = I 0.12 ; in Amerika = f 1.65 ;
Piastrino, m., Toskaansche zilveren
munt. Zie Matte.
Platte, y r. (Lat.). Middel tot verzoening,
afweringsmiddel.
Piatta, y r. (Ital.). Klein plat vaartuig
zonder mast en zeal.
Piatto, m. (Ital., mrv. Platti). Bekkens
bij de muziek der janitsaren.
Piazza, vr. (Ital.). Plein, marktplaats ;
Piazzetta, vr., pleintje.
Pibroch, (Eng.; spr.: pibrok). Schotsche doedelzak.

Pica
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Pica, vr. (Lat., mrv. Picae). Zonderlinge begeerte vooral bij zwangere vrouwen, vreemdsoortige eetlust ; ekster.
Picacisme = Dropacisme.
Picador, m. (Sp.; mrv. Picadores). In
de Spaansche stierengevechten een ruiter
die den stier met een soort van lans tergt.
Pical, m. Rekenmunt op de kust van
Coromandel.
Picardan, m. Witte wijn uit Languedoc,
soort van muskaatwijn.
Picarden. Zie Adamieten.
Picaro, m. (Sp.). Spitsboef, schelm,
schooier ; Picaresque, wat de schelmen
en schooiers betreft; Roman picaresque,
m., roman waarin de levenswijze der
schelmen en schooiers beschreven wordt.
Picatie, y r. en Picatum, o. (Lat.).
Pikpleister.
Piccadilly, (Eng.). Hoof dstraat in Londen.
Piccante, m. (Ital.). Wijn uit de omstreken van Pavia.
Picceeren, (Ital.; spr. : pietsjeeren). Met
een streek van den strijkstok vele tonen
achter elkander kort afstooten.
Piccinni (Nicolaas) (1728-1800). Italiaansch componist bekend door zijn strijd
tegen Gluck (z. a.).
Piccionajo, m. (Ital.). Duivenhuis, duivenslag; schellinkje, engelenbak in schouwburgen.
Piccolo, (Ital.). Klein. Zie Flauto.
Piccolomini, (Octavius) (1599-1656).
Generaal in Oostenrijkschen dienst die
zich te Liitzen (1632) en te Nordlingen
(i634) onderscheidde ; titel van het tweede
deel van Schiller's trilogie Wallenstein.
Pichegru (Charles) (1761-18o4). Fransch
generaal die in Jan. 1795 Nederland bezette ; hij nam deel aan de samenzwering
van Georges Cadoudal tegen Napoleon I,
werd gevangen genomen en stierf op
geheimzinnig e wijze hij werd g evonden
d.
a s ()
geworg d mjn
e t zi
Pichi. Grieksche lengtemaat.
Picholines, mrv. (Fr.; spr. : piesjolien).
Ingemaakte olijven.
Picidae, mrv. (Lat.). Spechten (vogelsoort).
Picketing, (Eng.). Marteling in Ierland
waarbij de gepijnigde aan een hand opgehangen werd en met een zijner voeten
op een in een punt uitloopend voorwerp
moest staan.
Pick-lock, (Eng.). I Jzer om sloten te
verbreken; dief die zich daarvan bedient.
Pickpocket, Li. (Eng.). Zakkenroller.
Pickles, mrv. Sterk gekruide in azijn
en zout ingelegde groenten.
Picknick, (Eng.), (Fr.) Pique-pique, m.
Maaltijd waarbij ieder deelnemer zijn
aandeel medebrengt.

Pieta
Picotin, m. (Fr.; spr. : piekotein). Maat
haver voor een paard (te Parijs 2V2 liter).
Picpus. Klooster van barrevoeters :te
Parijs.
Picraat, o. Picrietzuur zout; Picrinezuur, o., stof die ontstaat uit carbolzuur
met salpeterzuur behandeld.
Picro. Grieksch voorvoegsel dat bitter
beteekent; — cholisch, zwartgallig, opvliegend ; — cholos, zwartgallige ; — liet,
m., bittersteen.
Picrocole, m. (Fr.). Persoon uit Gargantua en Pantagruel van Rabelais, comisch type van den veroveraar in den
trant van Pyrrhus.
Picten, mrv. Keltisch y olk in Schotland.
Pictographie, yr. (Lat.-Gr.). Het schilderen met de pen ; Pictomaan, m.,
iemand die op schilderijen verzot is ;
Pictor, m., schilder. Zie Pittoresk.
Pictorum colica, (Lat.). Loodkoliek.
Pie, (Fr.). Zie Pius.
Pie, vr. (Fr.). Ekster ; La Pie voleuse,
de diefachtige ekster ; Trouver la pie au
nid, een wonderbare ontdekking doen
(ironisch) ; Cheval pie, paard dat wit en
zwart of wit en rossig is ; Jaser comme
une pie, wauwelen of klappen als een ekster.
Pie. (Eng. ; spr. : pel). Pastei.
Piece, yr. (Fr. ; spr. : pies). Brokstuk ;
geldstuk ; tooneelstuk ; muziekstuk ; stuk
geschut; vertrek, kamer; — a tiroirs,
onsamenhangend tooneelstuk waaruit gemakkelijk een gedeelte kan weggelaten
worden ; — de resistance, hoofdschotel ;
— montee, koek in den vorm van een
gebouw bij het nagerecht ; Piecette, yr.,
stukje, Spaansche en Mexicaansche zilveren munt = fo.475.
Pied, m. (Fr. ; spr. : pjee). Voet ; Pied-aterre, m. (spr. : pjeetateer), optrekje ;
Piedestal, m. (spr : geedestal), voetstuk.
Pie-di-Orotta-feest, o. Feest dat in
een onderaardschen gang in den Pausilippoberg bij Napels op den 8 Sept. (geboorte der maagd Maria) gevierd wordt.
Piedouche, m. (Fr. ; spr. : pjeedoesje).
Onderstel, voetstuk.
Pieno, (Ital.). Volstemmig ; Pieno organo, met het geheele orgel.
Pier, (Eng.). Havendam.
Pierides, mrv. (Gr.). De Muzen.
Pierre, m. (Fr.), Piero, (Ital.), Pietro,
(Sp.). Pieter, Petrus ; Pierrier, m. (Fr. ;
spr. : pieeerjee), mortier voor steenen kogels ; Pierrette, vr., vrouwelijke hansworst ; Pierrot, m., eig. Pietje, hansworst.
Piesiometer, Piesmometer, m. (Gr.).
Luchtdrukmeter.
Plea, y r. (Ital.). Vroomheid ; voorstelling waarin het van het kruis afgenomen
lijk van Jezus in den schoot zijner moeder

Pieterspenning
rust en door haar beweend wordt ; Pietelt, yr., (Lat. Pietas, yr.), vroomheid,
kinderlijke gehechtheid, eerbied ; Pietism
me, o., neiging om in den godsdienst het
gevoel te laten heerschen, godsdienstig
stelsel van Jacob Spener (1670), ziekelijke
richting van het godsdienstig gevoel die
de natuur des menschen als geheel verdorven beschouwt; Pietist, m., aanhanger der leer van Spener.
Pieterspenning, m. Vrijwillige bijdrage
ten behoeve der pauselijke schatkist.
Pleton,m.(Fr..spr.:pieeeton).Voetganger.
Pietoso, (Ital.). Vroom; plechtig; medelijden wekkend.
Pietra dura, (Ital.). In de 17de eeuw
gebruikelijke mozaiek van harde steenen;
Pietra serena, zachte blauwachtige zandsteen uit den Toscaanschen berg Golfolina.
Piezometer, m. (Gr.). Werktuig voor
het meten der samenpersbaarheid van
het water.
Pifferaro, m. (Ital., mrv. Pifferari).
Italiaansch muzikant die op den piffero of
op den doedelzak speelt; Pifferino, m.,
dwarsfluitje ; Piffero, m., dwarsfluit.
Pigeon, m. (Fr.; spr.: piezjon). Duff ;
— male, doffer; — voyageur of —messager,
postduif; — culbutant, tuimelaar; onnoozele hals; onervaren speler; papier
van klein formaat; handvol pleister.
Pigeon-English, (Eng. ; spr.: pidzjun).
Taal die in de Chineesche zeehavens
gebruikt wordt in het verkeer tusschen
Engelschen, Amerikanen en Chineezen.
Pigeonneau, m. (Fr.; spr. : piezjonnoo).
Duifje; onnoozel jong mensch ; Pigeonnier, m. (spr.: piezjonjee), duivenhok,
hoog gelegen woning.
Pigment, Pigmentum, o. (Lat.). Kleurstof, verfstof ; Pigmenteeren, kleuren;
Pigmentmolecuul, o., kleurbolletje in
organische lichamen; Pigmentum indicum, indigo; Pigmentum nigrum, zwarte
kleurstof in het oog aan het binnenvlak
van het adervlies.
Pignattella, vr. (Ital.). Potje; oliemaat ;
Romeinsche zilveren munt = 1 0.20.
Pignon, m. Driehoekig bovendeel van
een gevel; Avoir pignon sur rue, een
eigen huis bezitten • klein tandrad.
Pignoratie, vr., '(Lat.) Pignoratio, vr.
Verpanding; Pignoratitia (Zie Actio en
Bona); Pignoratief, bij wijze van pand;
Pignorator, m., pandhouder; Pignoreeren,
te pand geven en nemen; Pignoris capio,
vr., het (eigenmachtig) nemen van een
pand door den schuldeischer (in het oude
Romeinsche recht) •; Pignus, o. pand.
Pus manibus. (Lat.). Aan 'de schimmen der zaligen. Zie Manes.
Pik, (D.), (Fr.) plc, (Eng.) peak. Bergtop.
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Pikant, (Fr.). Scherp ; prikkelend ; hatelijk ; Pikanterie, vr., hatelijkheid, bijtend
gezegde.
Piket, o. Soort van spel met 32 kaarten ; kleine afdeeling soldaten die terstend
uitrukken kan; paaltje dat in den grond
gestoken kan worden ; Piketten, piket
spelen.
Pikeur, m. Rijknecht, berijder van een
harddraver; bestuurder van een rijschool;
opzichter over een ploeg werklieden.
Piki. Nieuw-Grieksche naam voor meter.
Pikol. Indisch gewicht = 125 Amsterdamsche ponden = 6o kilo.
Pila, yr. (Lat.). Bal, prop pluksel; pijler;
Pilae marinae, mrv., zeeballen die door
de golven der Middellandsche Zee uit de
vezels van Posidonia oceanica ineengerold
zijn.
Pilade, yr. Houten pijler in een rijschool
waarom de paarden aan de lijn moeten
loopen ; Pilar, m. (Sp.), pijler; Pilaster,
m. (Fr.), vierkante of vierhoekige pijler
in een muur.
Pilatus (Pontius). Romeinsche gouverneur van Judea die Jezus aan de Joden
overleverde en in 39 n. C. te Vienne in
het dep. Isere stierf; berg bij Lucern.
Pilatre de Rozier (1756-1785). Fransch
natuurkundige en luchtreiziger, omgekomen toen hij met een luchtbal het Kanaal
oversteken wilde.
Pilau, Pilaf of Pilaw, m. (Turksch).
In vleeschnat gekookte rijst met roode
peper en gebraden vleesch; in het Zuiden van Frankrijk bijna rauwe rijst met
vleesch of schelpdieren.
Pilchard, (Eng.; spr. : piltsjurd). Op
een haring gelijkende visch die evenwel
kleiner, dikker en ronder is en vooral
op de kusten van Cornwallis en Devonshire aangetroffen wordt.
Pileata major, yr.(Lat.). Orgelpijp
van 8 tot 16 voet.
Pileeren, (Lat.). Fijnstampen.
Pileiform, (Lat.). Hoedvormig.
Pilentum, o. (Lat.). Overdekt rijtuig
voor vrouwen bij de Romeinen.
Pileus, m. (Lat.). Hoed.
Pilgrim, (D.). Zie Pêlerin.
Pillage, m. (Fr.; spr. : pieljaazje). Plundering; Pillard, m. (spr.: pieljaar), plunderaar ; Pilleeren, plunderen; Pille !
(spr.: pielje), pak ze !
Pillnitz. Dorp in Saksen bij Dresden
waar in 1791 een overeenkomst tusschen
Oostenrijk en Pruisen geteekend werd
die de grondslag was der eerste Coalitie.
Pillow, (Eng.; spr.: pilloo). Hoofdkussen, peluw.
Pilocarpus. Plantensoort uit de familie
der Rutacan.

Pilori
Pilori, m. (Fr.). Schandpaal, kaak.
Pilositelt, yr. Behaardheid (van Pilus,
m. (Lat.) haar).
Pilote, m. (Fr.). Loods ; loodsmannetje,
visch die den haai tot gids schijnt te
dienen (Naucrates); Pilotage, m. (spr. :
pielootaazje), loodswezen, loodsgeld ; Piloteeren, loodsen, tot gids strekken, palen
inheien.
Pilula, yr. (Lat.). Balletje, pil.
Pilum,o. (Lat.). Werpspies der Romeinsche infanterie.
Pimberah. Slang op Ceylon.
Pimele, vr. (Gr.). Vet; als bv.n. vettig ;
Pimelodes, m. (Gr.), wentelaar (visch);
Pimellet, m. (Gr.), vetsteen (Silezisch
groenspaat); Pimelorrhoee, yr. (Gr.),
ziekelijke afgang van vet.
Piment, o. Spaansche of Jamaica peper.
Pimpinella, yr., (Fr.) Pimprenelle, yr.
Pimpernel, soort van Rosacee = Bibernel.
Pimplelden, mrv. (Gr.). Bijnaam der
Muzen naar den berg Pimpla en de
Pimplersche bron in Macedonia.
Pinacle, m. (Fr.). Tinne, toppunt.
Pinacold, o. (Gr.). Kristal met twee
evenwijdige vlakken ; Pinacoplastiek, vr.,
vereeniging van schilderkunst en plastiek ;
Pinacoscoop, o. = Laterna magica
Pinacotheek, yr., schilderijenzaal b.v. te
Munchen; Pinax, m. (Gr.), plank, schilderij.
Pinasse, yr. (Fr.). Smal Licht vaartuig,
groote sloep, pinas.
Pinaster, m. (Lat.). Wilde pijnboom,
zeeden.
Pinax, m. (Gr.). Presenteerblad, blad voor
het opdragen van spijzen; schilderij op hout.
Pince, vr. (Fr.; spr.: peins). Nijptang ;
pincet; breekijzer ; knijper ; schaar (van
kreeften) ; knee p • snijtand (van plantetende dieren).
Pince, (spr.: peinsee). Benepen; verkikkerd; gesnapt.
Pinceau, m. (Fr.; spr.:peinsoo). Penseel.
Pince-nez, m. (Fr.; spr. : peinsnee).
Neusknijper, binocle die door middel van
een veer op den neus vastgehouden wordt.
Pincerna, m. (Lat.). Schenker.
Pince-sans-rire, m. (Fr. ; spr.: peinssanrier). Droogscheerder, iemand die zeer
bedaard steken onder water getft.
Pincette, yr. (Fr.; spr. : 'Tinsel). Tangetj e ; vuurtang.
Pinchbeck, (Eng.; spr. : pinsjbek). Alliage van koper en zink dat op goud
gelijkt, zoo pnoemd naar den uitvinder.
Pincher, (Eng.; spr. : pinsjur). Knijper
nijptang.
Pindar, (Eng.). Aardnoot (Arachis hypogaea).
Pindarees, mrv. (Eng.). Roovers te
paard in Engelsch-Indic.
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Pindariseeren. Den Griekschen dichter
Pindarus navolgen ; een hoogdravenden
toon aanslaan ; Pindarisme, o., het dichten in den trant van dien dichter; Pindarus (521-441 v. C.), grootste Grieksche
lierdichter, in zijn Epinicia (z. a.) bezingt
hij de overwinnaars in de Grieksche
volksspelen.
Pindus, m. Berg in het noorden van
Griekenland tusschen Thessalia en Epirus
aan Apollo en de Muzen gewijd.
Pineaal, (Lat.). Wat op een pijnappel
gelijkt; Pineaalklier, yr., pijnappelklier,
ovaal lichaampje dat voor de hersens ligt.
Pineen.C10H16,zelfstandigheid in
terpentijnolie en andere etherische olien.
Piney nuclei Mohiccani, mrv. (Lat.).
Purgeerkorrels.
Pineolen, mrv. Vruchtkiemen der pijnappels.
Piney-tallow, yr. Witgeel welriekend
vet van Valeria indica.
Pinguecula, yr. (Lat.). Vetvlies in het
oog; Pinguedo, yr., vet, het vet zijn ;
Pingue remedium, o., vet d. zeer
doeltreffend rechtsmiddel ; Pingui Minerva, zonder geleerdheid of kunst ;
Pinguin, m. (Fr. ; spr. : peinghuein) of
Pingouin, vetgans, zwemvogel met zeer
korte vleugels ; Pinguiet, m., vetsteen;
Pingulor emtor, hoogerbiedende ; Pinguis, vet.
Pinhoenolle, yr. Sterk purgeermiddel
uit de zaadkorrels van Iatropha multifida.
Pinie, yr. Pijnappel.
Piniek, yr. (Gr.). Leer van het drinken.
Pininezuur, o. Alphahars, bestanddeel
van Colophonium (z. a.).
Pinkzout, o. Dubbel zout uit zoutzuur
tinoxyde en zoutzuren ammoniak.
Pinna, yr. (Lat.). Veer ; yin ; — marina
of — nobilis, soort van weekdier ; pluim der
Spaansche ruiters; springveer ; kompasstift ; puntig stokje bij het landmeten ;
stuurroer.
Pinna, yr. (Gr.). Soort mossel. Zie
Pinnoteres.
Pinnace, (Eng.). Zie Pinasse.
Pinnae, mrv. (Lat.). Zijwaartsche uitbreiding van sommige lichaamsdeelen ;
— hepatis, leverlappen ; — pulmonum,
vleugels der longen.
Pinnata, (Lat.). Gevederd ; met zwempooten voorzien ; Pinnatifide, halfgevederd ; Pinnatipeden of Pinnipedia, mrv.,
orde der zoogdieren welke de robben,
waIrussen en zeeleeuwen omvat.
Pinnoteres, mrv. (Gr.). Kleine krabben
die in de schelpen van levende schelpdieren kruipen.
Pinori, o. Bedwelmende drank der
Zuidamerikaansche Indianen.

Pinson
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Pinson, rn., (Fr. ; spr. : peinson). Vink.
Pinta, y r. Vocht- en korenmaat in

Italic.
Pintada, (Sp.), Pintade, vr. (Fr.). Parel-

hoen.
Pintados, mrv. (Sp.). Geverfde Indische
katoenen stoffen.
Pintakel, o. (D.) = Pentangulum.
Pinte, vr. (Fr. ; spr. : peint). Pintje,

oude Parijsche vochtmaat = 93 centiliter.
Pinus, y r. (Lat.). Pijnboom.
Pinxit, (Lat.). Hij heeft het geschilderd;
verkort tot Pinx. (op schilderijen naast
den naam van den schilder) geschilderd
door.
Pinzochera, y r. (Ital.), Pinzochero, m.,
mrv. Pinzocheri. Bidzuster, bidbroeder.
Piombi, mrv. (Ital.). Looden daken ;
beruchte gevangenis te Venetic in het
paleis van den doge, overdekt met strooken
lood en waarin het verblijf tengevolge
van de wisselingen der temperatuur zeer
pijnlijk was.
Pion, m. (Fr.). Boer in het schaakspel ;
damschijf ; scheldnaam van den surveillant
in de uren waarop de leerlingen van een
Fransch gymnasium hun werk maken en
hun lessen leeren.
Pioneer, (Eng.; spr. : pieonier), (Fr.)
' Schansgra(spr. : pieonjee), m.
Pionnier
ver . ontginner ; baanbreker .
Pioupiou, m. (Fr. ; spr. : pieoepieoe).
Scheldnaam der Fransche infanteristen ;
musch.
Pipa, y r. Surinaamsche padde.
Pipal. Heilige vijgenboom.
Pipe, y r. (Fr.). Tabakspijp ; groot vat ;
vochtmaat.
Pipelet, m. (Fr. ; spr. : piepelee). Naam
van een portier uit de Mysteres de Paris
(Verborgenheden van Parijs) van Eugene
Sue, concierge.
Piper, o. (Lat.). Peper.
Piper, (Eng. ; spr. : peipur). Pijper.
Piperie, vr. (Fr.). Bedrog ; het valsch
spelen.
Piperine, y r. (Lat.). Alcaloide van
zwarte peper ; pepermunt.
Piperno, (Ital.). Gevlamd lichtgrijs
trachyt.
Pipette, y r. (Fr.). Glazen buisje dat in
het midden een bol en aan het eene uiteinde een in een punt uitloopende fijne
opening heeft om vloeistoffen die op
andere vloeistoffen drijven door zuiging
in die fijne opening te trekken en zoo
weg te nemen, pipet.
Piptonychie, vr. (Gr.). Het uitvallen
der nagels.
Pique, y r. (Fr. ; spr. : piek). Pick; onmin,
wrok ; Pique, m., schoppen in het kaartspel.

PisHildmet
Piqué, m. (Fr.; spr. : piekee). Katoenen
stof die uit twee op elkaar gehechte
weefsels bestaat die door steken verbonden zijn.
Pique - assiette, m. (Fr. ; spr. : piekassled). Klaplooper, tafelschuimer.
Pique-nique. Zie Picknick.
Piquet, m. (Fr.). Zie Piket.
Piquette, vr. (Fr. ; spr. : pieket). Drank
die verkregen wordt door water op
druivenmoer te gieten, slechte zure wijn.
Piqueur. Zie Pikeur.
Pk, m. (Turksch). Oude (als eeretitel);
Piraan, klasse van priesters.
Piraat, m. (Gr.). Zeeroover ; Piraterie,
y r. (Fr.), zeerooverij ; Pirateeren, zeerooverij bedrijven.
Piracium, o. Perenmost.
Pirke Aboth, mrv. (Nebr.). Spreuken
der vaderen, verzameling van spreuken
van Joodsche onderwijzers.
Piroggen, mrv. (Russisch). Met fijngehakt vleesch gevuld gebak.
Pirogue, vr. (Fr. ; spr.: pieroghe). Prauw,
vaartuig dat uit een uit holden boomstam of uit aan elkander gehechte stukken boomschors bestaat.
Pirool, m. Pinkstervogel.
Piroski. Lievelingsspijs der Polen,
brokken wittebrood met roomkaas. razijnen enz. in reuzel gehakken.
Pirouette, y r. (Fr.; spr. : pieroed).
Draaitolletje ; het ronddraaien op de teenen
van een voet (in de rij- en danskunst) ;
Pirouetteeren, snel ronddraaien op 66n
voet.
Pisang, m. (Maleisch). Paradijsvijgeboom. Zie Musaceen.
Piscatie, y r. (Lat.). Vischvangst ; Piscatorisch, wat de vischvangst betreft ;
Piscator, m. (Lat.), (Fr.) ficheur, (Eng.)
fisher, O.) Fischer, (Ital.) pescatore, (Sp.)
pescador, visscher ; Piscatorii ludi, mrv.,
visschersspelen ; Piscis m., visch (mrv.
Pisces); Pisces cartilaginei, mrv., kraakbeenv. ; — ossei, graatv.
Piscidia. Plantensoort uit de familie
der Leguminosen.
Piscina, vr. (Lat.), (Fr.) piscine, yr.
Vischvijver • waterbekken ; zwembassin;
doopvont ;' Piscine probatique, waterbekken bij den tempel te Jeruzalem waarin
de offerdieren gewasschen werden ; Piscivorisch, vischetend.
Pisa, m. (Fr.; spr. : pizee). Metselwerk
van samengeperste aarde.
Pisiform. In den vorm van een erwt;
Pisoliet, m. (Gr.), erwtensteen, kalkkorrel
zoo groot als een erwt ; Pisos, m. (Gr.),
erwt.
Pisf-tildmet, m. Kamerdienaar van een
voornamen Pers ; Pislkesi, fooi.

Pissa
Pissa, yr. (Gr.). Pek, teer.
Pissala, yr. (Ital.). Schardijn.
Pissasphalt, o. (Gr.). Aardpek met teer
vermengd.
Pisselaeum, o. (Gr.). Olie met teer
vermengd.
Pisside, vr. (Ital.). Koker ; bus.
Pissoir, m. (Fr. ; spr.: piesoaar) =
Urinoir.
Pistache, vr. (Fr. ; spr. : piestasj). Pimpernoot, vrucht eener Aziatische Anacar-

diacee.

Piste, yr. (Fr.; spr.: piest). Spoor van personen en dieren; renbaan = Turf ; ijsbaan.
Pisteodice, yr. (Gr.). Rechtvaardiging
of verdediging van het geloof ; Pisteologle, vr., geloofsleer ; Pistenon, Pisteoon,
m., geloovige ; Pistiek = Apologetiek.
Pistillus, (Lat.), (Fr.) pistil, m. Stamper,
vrouwelijk geslachtsdeel der bloemen ;
Pistillistemones, mrv., bloemen waarin
de vrouwelijke op de mannelijke geslachtsdeelen zitten.
Pistis, yr. (Gr.). Trouw, geloof ; PistisSophia, vr., eig. geloof-wijsheid d. i. de
tegenstelling van het geloof en de wetenschap bij de Gnostics'.
Pistole, yr. (Fr.). Voormalige gouden
munt die in Frankrijk , f 4.75 gold; gedeelte eener gevangenis waar nog niet
gevonnisde gevangenen verblijven en op
hun eigen kosten bediend worden.
Pistolet, m. (Fr.; spr. : pistolee). Pistool;
broodje ; gebogen teekenliniaal; rare
snoeshaan.
Pistolier, m. (Fr.; spr. : pistooljee). Gevangene die op de pistole zit.
Piston, m. (Fr.; spr. : pieston). Zuiger
van een pomp of stoommachine ; klep
(Zie Cornet a pistons) ; voorthelper,
beschermer (kruiwagen).
Pistool, vr. (Fr.) = Pistole (munt).
Pistool, o. (Fr.). Klein vuurwapen dat
met édne hand afgeschoten wordt.
Pistor, m, (Lat.). Molenaar ; bakker ;
bijnaam van Jupiter, omdat hij de door
de Galliers belegerde Romeinen op het
Capitool ingaf brooden op de helmen en
schilden hunner vijanden te werpen en
het zoo te doen voorkomen alsof zij geen
gebrek leden.
Pisum, o. (Gr.). Erwt = Pisos (z. a.).
Pit, (Eng.). Put ; plaats voor hanengevechten ; parterre in schouwburgen.
Pitance, yr. (Fr. ; spr. pietans). Portie
eten ; Maigre pitance, schrale kost ; Pitancier, m. (spr. : pzetansiee), schaftm ees ter
in kloosters.
Pitaval. Fransch rechtsgeleerde (1743),
schrijver der Causes cilibres et interessantes
(beruchte en belangwekkende rechtsgedingen).
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Pitcairnia. Plantensoort uit de familie
der Bromeliacein.
Pitcher, (Eng.; spr. : pitsjur). Kruik.
Pitcheree, (Eng.; spr. : pitsjurie). Slaapverwekkende plant die de Australiers in
plaats van tabak kauwen.
Pithanologie, yr. (Gr.). Gave der overreding.
Pithecanthropus erectus. Zie Anthropopithek.
Pithecus, m. (Gr.). Aap.
Pithometer, m. (Gr.). Vatenmeter ;
Pithometrie, yr., kunst om vaten te
meten ; Pithos, m., vat, groote wijnkruik.
Piton, m. (Fr.; spr.: pieton). Ringschroef ;
bergtop.
Pitoyable, (Fr.; spr. : pietoajable). Deerniswaardig ; jammerlijk ; zeer slecht.
Pittacium, o. (Lat.). Stukje leder waarop
zalf werd gestreken om daarmede wonden
te bedekken ; merk of etiquette aan een
flesch of wijnkruik.
Pittoresk, (Fr.). Schilderachtig.
Pitt (William, Lord Chatham) (1708—
1778). Engelsch staatsman gedurende den
zevenjarigen oorlog (1756-1763).
Pitt ( William) (1759-1804 Zoon van
den vorige, onverzoenlijk tegenstander der
eerste Fransche omwenteling en van
Napoleon I.
Pitulta, yr. (Lat.). Slijm, snot; — alba,
wit slijm ; Pituiteus, slijmerig ; Pituitosa
febris, vr., slijmkoorts.
Pityriasis, vr., Pityrisma, o. (Gr.).
Schurftige uitslag aan harige lichaamsdeelen, vooral aan het hoofd. Zie Porrigo.
Piu, (Ital. ; spr. :ftioe). Meer; Piu adagio,
iets langzamer ; Piu allegro, sneller ; Piu
forte, iets sterker ; Piu lento, langzamer.
Plum corpus, o. (Lat.). Liefdadige
stichting; Plum desiderium, o., vrome
wensch.
Piu mosso of Mu motto, (Ital.). Vlugger ;
Piu piano, nog zachter ; Piu presto of
stretto, nog sneller.
Pius, m. (Lat.). De vrome, gewijde ;
naam van tien pausen waarvan de bekendste zijn : Pius VI (1775-1799) die
op bevel van het Directoire gevangen
genomen en naar Frankrijk gebracht
werd waar hij overleed• Pius VII (180°—
1823) die het Concordaat (z. a.) met Frankrijk sloot (i8oi), naar Parijs kwam om
Napoleon I tot keizer te kronen, later als
gevangene naar Fontainebleau gevoerd
werd en eerst in 1814 naar Rome terugkeerde; Pius IX (1846-1878) die het
dogma der Onbevlekte Ontvangenis en dat
der pauselijke onfeilbaarheid afkondigde,
den Syllabus uitvaardigde en de wereldlijke macht van den paus te niet zag
gaan (II Sept. i87o); Pius X, de tegen-
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woordige paus, die in 1835 geboren en in
1903 tot paus verkozen is ; PiusTprde,
yr., door Pius IX in 1847 ingettelde
ridderorde.
Piuttosto, (Ital.). Eerder, liever.
Pivot, m. (Fr.; spr.: pievoo). Spil;
wortel die loodrecht in den grond staat;
Pivoteeren, om een spil draaien.
Pix, yr. (Lat.). Pik ; — alba, wit pik ;
— liquida, teer; — navalis, scheepspik ;
— nigra, zwart pik.
Pixol. Oplossing van teer.
Pizarro (Frans) (1475-1541). Spaansch
avonturier die met zijn beide broeders
(Gonzales en Hernando) Peru veroverde
en te Cuzco door de aanhangers van zijn
mededinger Almagro gedood werd.
Pizete, m. Hongaarsch goudgewicht.
Pizza, yr. (Ital.). Koek.
Pizzicando, (Ital.). Met de vingers geknepen en niet met den strijkstok aangeraakt.
Pizzicarolo, m. (Ital.). Kramer, venter
van eetwaren.
Pizzicato = Pizzicando.
Plasma. Volkslied in Servie.
Pjatak, m. Geldstuk van vijf kopeken.
Pl., Plur. = Plural's, meervoud.
P. L. = Pastor loci, (Lat.). Plaatselijk
predikant; = Poeta laureatus, gelauwerde dichter; = Professor Logices,
hoogleeraar in de logica.
Placabel, (Lat.). Verzoenlijk ; Placabiliteit, vr., verzoenlijkheid.
Placage, m. (Fr.; spr. : plakaazje). Het
opleggen van een dun blad eener kostbare stof op een stof van geringer waarde
(bij wit- en schrijnwerkers); Placard, m.
(Fr. ; spr.: plakaar), houten bekleeding
boven een deur, kast die in een muur
aangebracht is, geschreven of gedrukte
bekendmaking, aanplakbiljet, schotschrift,
drukproef ; Placardeeren, aanplakken,
opplakken, met plakkaten bedekken.
Place, yr. (Fr.; spr.: Alas). Plaats, plek;
betrekking, post, ambt ; plein ; standplaats
voor rijtuigen ; beurs, handelsplaats ; (Eng.)
place, (D.) Platz, (Ital.) piazza, (Sp.)
plaza; vesting; bureau van den plaatselijken commandant; Place d'armes,
wapenplaats,exercitieveld ; Voiture de
place, yr., stationeerend rijtuig, aapje. Zie
Fiacre.
Placebo, m. (Lat.). Eig., ik zal behagen ;
tafelschuimer, flikflooier.
Placement, m. (Fr. ; spr. : plasman),
(Eng.) investment, (D.) Anlage, (Ital.) impiego, (Sp.) colocaciOn. Plaatsing; geldbelegging ; — de tout repos, belegging in zeer
soliede fondsen ; Bureau de —, verhuurkantoor van dienstboden, werklieden, enz.
Placenta, y r. (Lat.). Moederkoek, nage-
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boorte; zaadkoek; — amygdalarum, amandelkoek ; Placentaal, wat de moederkoek
betreft; Placenta sanguinis, bloedkoek;
Placentatie, yr., vorming van den zaadkoek.
Placentiner, (D.). Oogendienaar.
Placer, (Eng.; spr. : pleessur). Goudveld.
Placet, m. (Fr.; spr. : plasee). Verzoekschrift.
Placet, (Lat.). Het behaagt (Ons); het
wordt (door Ons) goedgekeurd ; Placet
of Placetum regium, o., vorstelijke
(koninklijke) goedkeuring, verlof om pauselijke en bisschoppelijke verordeningen
hekend te maken. In de rechtspraktijk
noemt men placet het schriftelijk stuk,
waardoor de procureur van den eischer
(in burgerlijke en handelszaken) de zaak
ter plaatsing op de rol aan den Griffier
van het college, waarbij de zaak behandeld zal worden, opgeeft. Het placet
bevat de namen van de partijen en van
hare procureurs benevens het onderwerp
van hetgeschil. De rol is het register,
waarop de zaken worden aangeteekend.
Zie van Boneval Faure, Ned. Burg. Procesrecht, deel 2, p. iii en 112.
Placida, yr. (Lat.). De zachtmoedige;
Placidamente, (Ital.), bedaard, rustig ;
Placiditeit, yr., zachtmoedigheid ; Placido
= Placidamente ; Placidus, m. (Lat.),
bedaarde, zachtmoedige.
Placiteeren. Goedkeuren, bewilligen ;
Placitum, o. (Lat.), goeddunken, meening,
verordening, stelling.
Placoiden, mrv. (Gr.). Kraakbeenvisschen.
Pladaroma, o., Pladarosis, yr. en Pladarotes, yr. (Gr.). Papperig gezwel vooral
aan de oogleden.
Plafond, m. (Fr.; spr.: plafon). Met
pleister bestreken zoldering, zolderschildering ; Plafonneeren, zulk een zoldering
aanbrengen.
Plaga, yr. (Lat.). Slag, stoot; wond.
Plagale kerktonen, mrv. De vier der
acht oude toonaarden die den grondtoon
niet aan het einde maar in het midden
der toonschaal hadden.
Plagiaat, o. (Lat.). Letterdieverij; Plagiarius, Plagiator, m., menschenroover,
zielverkooper; letterdief, naschrijver ; Plan
giatum litterarium, o., naschrijverij; —
militare, werving in strijd met de wet.
Plagiaulos, m. (Gr.). Dwarsfluit.
Plagieder, o., en Plagiedron, o. Dwarsvlak.
Plagiostoom, o. (Gr.). Scheeve mond ;
Plaglostomi, mrv. = Placoiden.
Plagium, o. (Lat.). Menschendiefstal,
zielverkooperij ; = Plagiaat.
Plagoscoop of Plagoscopium, o. (Lat.-
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Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus,
Gr.). Eig. aanwijzer der hemelstreken
tot de kleine behooren Vesta, Juno, Pallas,
vooral binnen in een huis door wijzers
enz. ; Planetarisch, wat de planeten beaan de zoldering ; windwijzer.
treft ; Planetarium, o., toestel om den
Plaid, (Eng.; spr.: pleed). Geruite mantel
der Schotsche Hooglanders (Zie Tartan); loop der planeten om de zon aanschouwelijk te maken. Zie Orrerium.
reisdeken.
Planeta, y r. (Sp.). Lang misgewaad.
Plaid, m. (Fr.; spr.:ftlee). Terechtzitting ;
Planet: Aden = Asterolden.
Plaideur, m., degene die een proces voert ;
Planetolabium, o. (Gr.). Werktuig voor
Les Plaideurs, titel van een blijspel van
Racine waarin deze dichter de Wespen van het waarnemen der dwaalsterren.
Planeeren, (Fr.). Effenen, glad maken ;
Aristophanes nagevolgd heeft en waarvan
drukpapier door lijmwater halen.
verscheidene verzen spreekwoordelijk gePlaniglobe, y r. Kaart waarop de beide
worden zijn, b.v. Tel qui rit vendredi
halfronden op den plat vlak voorgesteld
dimanche pleurera(menigeen die op Vrijdag
lacht zal op Zondag schreien), Sans argent worden.
Planimeter, m. (Gr.). Werktuig om den
f honneur nest qu'une maladie (zonder geld
is de eer slechts een ziekte), Avocat, pas- inhoud van vlakke figuren te bepalen ;
sons au deluge (Advocaat, laat ons tot Planimetrie, y r., gedeelte der meetkunde
dat over het meten derplatte vlakken
den zondvloed overgaan), uitdrukking die
handelt.
gebezigd wordt om iemand te beduiden
Planina, vr. (Servisch). Hoogvlakte.
dat hij het verhaal eener gebeurtenis
Planipennia, mrv. (Lat.). Insecten met
veel te diep ophaalt; Plaidoirie, vr. (spr. :
platte vleugels.
pleedoarie), het uitspreken eener pleitrede;
Planipes, m. (Lat.). Barrevoeter ; tooPlaidoyer, m. (spr. : pleedoajee), pleitrede.
neelspeler in een slavenrol, omdat deze
Plain - chant, m. (Fr.; spr. : pleinsjan).
geen Cothurnen (z. a.) droeg.
Gregoriaansch kerkgezang.
Planirostrum, o. (Lat.). Platte snavel.
Plaine, y r. (Fr. ; spr.: pleen). Vlakte.
Planisfeer, y r. (Lat.-Gr.) = Planiglobe.
Plain - pied (de), (Fr.; spr. : depleinpiee).
Planities, y r. (Lat.). Vlakte.
Gelijkvloers.
Plankton, o. (Gr.). Groote hoeveelheid
Plainte, vr. (Fr. ; spr.: pleint). Klacht ;
microscopische diertjes die den visschen
aanklacht; Plaintif, (spr. : pkintif ) klatot voedsel strekken.
gend, klaaglijk.
Planoconisch, (Gr.). Kegelvormig met
Plaisance. Fransche naam van Piacenza
in Italic; Lebrun, hertog van Plaisance een vlakken kant.
Planodie, y r. (Gr.). Dwaalweg.
(1739-1824), derde consul in 1799, gouPlanograaf, m. (Lat.-Gr.). Schetsteekeverneur-generaal van Nederland (1810naar ; Planographie, vr., schetsteekening.
1813).
Planoir, m.(Fr. ; spr. : planoaar). DrijfPlaisant, (Fr.; spr. : pleezan). Aardig,
staal der goudsmeden.
grappig; Plaisanteeren, schertsen; PlaiPlanorbis multiform's. Soort van
santerie, vr., aardigheid, scherts, grap ;
weekdier dat in moerassen leeft.
Plaisir, m. (Fr.), pleizier, vermaak, gePlanta, y r. (Lat.). Plant ; Plantage, yr.,
noegen.
landbouwonderneming in de kolonien ;
Plait - 11? (Fr.; spr.: pleetie). W at beJardin des Plantes, m., planten- en dierenHeft?
tuin te Parijs.
Plakkaat. o. Bekendmaking van regeePlantagenet (1154-1485). Eig. bremringswege, aanplakbiljet; afkondiging der
struik (in het familiewapen stond de affegen ketters bedreigde straffen.
beelding dier plant) ; stamhuis op den
Plan, o. (Fr.). Ontwerp; voornemen.
troon van Engeland van Hendrik II of
Plan, m. (Fr.). Vlak ;plattegrond ;
voorgrond; second —, het tot aan Hendrik VII ; in de i5de eeuw
premier
verdeelde het zich in twee takken Lanachtergrond.
midden ; troisiime
caster en York wier naijver aanleiding gaf
Planarian, mrv. (Lat.). Platte wormers.
tot den oorlog der Twee Rozen.
Planche, y r. (Fr. ; spr. : plansj). Plank ;
Plantagine5n, mrv. Weegbreesoorten ;
houtsnede ; kopergravure ; prent ; Faire
Plantago, m., weegbree.
la planate, op den rug zwemmen ; bed
Planta pedis, vr. (Lat.). Voetzool.
in een tuin ; Planchette, vr. (spr.: planPlantation, y r. (Fr.; spr.: plantasion).
sjet), plankje, meettafel, werktuig dat dient
Plantage ; Planteur, m., planter, zeer fijne
om een terrein in kaart te brengen.
sigaar.
Planeet, vr. (Gr.). Dwaalster, hemelPlantigrade, (Fr.). Die op de voetzolen
lichaam dat om de zon draait en geen
loopt ; Plantigrada, mrv., zoolloopers, b. v.
eigen licht heeft; er zi n acht groote plaberen.
neten, nl. Mercurius, Venus, Aarde, Mars,
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Planton, m. (Fr.). Soldaat die de boodschappen van een hoofdofficier en diens
bevelen overbrengt.
Planum, o. (Lat.). Vlak, geeffende onderbouw voor wegen, spoorwegen, enz. ; —
inclinatum hellend vlak.
Planurie, y r. (Gr.). Loozing der urine
langs ongewone wegen.
Planus, (Lat.). Plat en effen.
Plaque, vr. (Fr.; spr. : plak). Metalen
plaat ; onderscheidingsteeken voor conducteurs, boden, enz. ; pantserplaat ; draaischijf op spoorwegen ; plaat eener ridderorde die op de borst gedragen wordt;
Plaquette, vr., plaatje, dun boekje, gedenkplaat.
Plasma, o. (Gr.). Eig. het gevormde;
naam van het vloeibaar deel van verschillende organische weefsels vooral van
het bloed en de lympha, bloedwei.
Plasmogonie, y r. (Gr.). Ontstaan der
organismen.
Plasticisme, o. Neiging om iets te vormen of tot stand te brengen ; Plasticiteit,
vr., kneedbaarheid.
Plastide, vr. (Gr.). Plant- of diercel.
Plastlek, vr. (Gr.) of Plastische kunst,
vr. Beeldende kunst, het beeldhouwcn of
vormen in gips, klei of was ; Plasticus,
m., beeldhouwer, vormer ; Plastisch,
vormend, scheppend, kneedbaar, aanschouwelijk.
Plastograaf, m. (Gr.). Schriftvervalscher;
Plastographie, y r., schriftvervalsching ;
Plastoloog, m., leugenaar.
Plastron, m. (Fr.). Borststuk van een
harnas ; lederen borstlap der schermmeesters ; vest in een japon ; remand die
door iedereen voor den gek gehouden
wordt (wrijfpaal).
Plat, m. (Fr. ; spr. : pla). Schotel; gerecht ; Plat du jour, m., gerecht dat op
sommige uren in een restaurant te verkrijgen is.
Plata, y r. (Sp.). Zilver.
Plataan, m. Groote sierboom die 3o
meter hoog worden kan en wiens hout
tot brandstof dient.
Platalea. Soort van reiger.
Platatim, (Lat.). De eene schotel voor
de andere na.
Plate, (Eng. ; spr. : pled). Gouden en
zilveren tafelgereedschap (borden, schotels) ; koper-, staal- of houtgravure.
Plate, vr. (Fr.). Platboomd vaartuig.
Platea, vr. (Gr.). Breede lintworm.
Plateau, m. (Fr. ; spr. : platoo). Presenteerblad ; schijf ; weegschaal ; hoogvlakte,
Plate - bands, y r. (Fr.). Rand van een
bloembed; platte en effen lijst; Plate - forme
yr., plat dak in terrasvorm, politick partijprogramma van een candidaat bij een
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verkiezing ; aarden vestingwerk waarop
geschut geplaatst wordt ; balkon van
een tramwagen ; deelschijf der horlogemakers.
Plateresken - stiji, m. Goudsmidsstijl,
Spaansche bouwstijl (mengsel van Moorschen, Gothischen en antieken stip).
Platiasme, o. (Gr.). Breede platte uitspraak der Doriers.
Platina, o. (Sp.). Het zwaarste der metalen dat het minst aan verandering ondervig is en een grijsachtig witte kleur heeft ;
het wordt meestal in verbinding met andere
metalen (iridium, palladium, enz.) gevonden in Zuid-Amerika en in den Oeral ;
het is week, rekbaar en hamerbaar, oxydeert niet en weerstaat de meeste zuren;
daar het zeer moeilijk smelt, wordt het
gebruikt voor de vervaardiging van smeltkroezen ; het dient ook voor de fabricatie
van instrumenten waarbij het vooral op
juistheid aankomt ; Platinamalgama, o.,
mengsel van platina en kwik.
Platine, m. (Fr.) = Platina.
Platine, y r. (Fr.). Slotplaat aan een
geweer; plaat waarop al de deelen van
het werk van een horloge steunen ; deel
eener drukpers waarover het persraam
(timpaan) strijkt ; Avoir une fameuse platine,
niet op zijn mondje gevallen zijn.
Platineeren. Met platina overtrekken.
Platinolde, vr. Legeering uit nikkel,
zink, koper en wolfram.
Platitude, vr. (Fr.). Platheid;gemeenheid ; platte uitdrukking.
Plato (429-347v. C.). Beroemd
Grieksch wijsgeer; discipel van Socrates
en leermeester van Aristoteles ; hij is de
schrijver van verscheidene dialogen waarin
de wijsbegeerte van Socrates toegelicht
wordt (Zie Amlcus); Platonicus, m.,
aanhanger der leer van Plato ; Platonisch
jaar, o. tijdruimte van 25848 jaren na
verloop waarvan alle vaste sterren weder
dezelfde plaats ten opzichte van de
cirkels aan den hemel innemen ; Platonische liefde, y r., liefde waarbij alle
zinnelijkheid uitgesloten is, ideaal karakter
der liefde, belangstelling die zich alleen
in woorden en niet door daden uit; Platonische republiek, y r., door Plato ontworpen staatsinrichting; Platonisme, o.,
leer van Plato, bij de Kerkvaders het
streven om die leer in overeenstemming
met het Christendom te brengen.
Platta, vr. Oud-Zweedsch koperen
muntstuk.
Platteeren. Vergulden, verzilveren.
Platurus, m. (Gr.). Breedstaart (sport
van slang.)
Platycnemie, vr. (Gr.). Vorm van het
scheenbeen die op een sabelscheede lijkt.
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Platycoria, Platycoriasis, vr. (Gr.).
Verwijding der pupil = Mydriasis.
Platymetaphrenisch, (Gr.). Breedgeschouderd.
Platyrrhinae Simiae, mrv. (Gr.-Lat.).
Platneuzen (Amerikaansche apen).
Platyrrhynchisch, (Gr.) Met een breeden snavel.
Platyrrhynchus, m. Platsnavel (zangvogel).
Platysma, o. (Gr.). Blik (metaal).
Platysmamyoides, m. (Gr.). Breede
halsspier.
Plaudite, clues ! Juicht toe, burgers !
Woorden waarmede de Romeinsche tooneelspelers aan het einde eener voorstelling de toeschouwers uitnoodigden
om hun bijval te kennen te geven.
Plausibel, (Lat.). Aannemelijk, waarschijnlijk ; Plausibiliteit, y r., aannemelijkheid.
Plaustrum, o. (Lat.). Onoverdekte
vrachtwagen met twee of vier wielen.
Plautus (Titus Maccius). Romeinsch
blijspeldichter (254-184 v. C.). Zie Menechmen en Miles Oloriosus.
Plawna, y r. (Russisch). Met riet begroeide dalgrond.
Play, (Eng.; spr.: plee). Spel ; tooneelspel.
Plaza, y r. (Sp.). Plein ; — de toros,
plaats voor stierengevechten.
P. L. C. = Poeta laureates caesareus, m. (Lat.). Keizerlijke gekroonde

dichter.
Plea, (Eng.; spr. : plie). Proces, rechtsgeding; antwoord van den verweerder
aan den eischer ; wat tot verdediging
aangevoerd wordt ; smeekbede.
Pleasure, (Eng.; spr. : filezjur). Vermaak,
pleizier ; Pleasureground, speeltuin, grasperk voor een huis.
Plebaan, m. Catholiek priester die aan
een kerk ' in een stad verbonden is ; Plebecula, y r. (Lat.) gespuis, gepeupel; Plcbejer, m., man uit de volksklasse, tegenovergestelde van Patricia. ; Plebejisch,
laag, gemeen ; Plebisciet, o. Plebiscitum,
o., uitspraak van bet y olk, volksstemming
met ja of neen, Plebiscitaire, (Fr.; spr.:
pleebiesiteer), wat een volksstemming betreft, wat daardoor ontstaat ; Plebocratie,
y r. (Lat.-Gr.) = Ochlocratie ; Plebs, yr.
(Lat.), lagere volksklasse ; Plebs misera
et contribuens. Zie Misera contribuens
plebs.
Plecoptera, mrv. (Gr.). Vliegen op het

einde der lente.
Plectognathi, mrv. (Gr.). Visschen met
snavelvormige kaken.
Plectogyne. Plantensoort uit de familie
der Liliaceen.

Pleonasme
Plectranthus. Plantensoort uit de familie

der Labiaten.
Plectron, Plectrum, o. (Gr.). Ivoren,
metalen of houten staafje dat in de oudheid gebruikt werd om de snaren der
Tier aan te slaan.
Pledge, (Eng.; spr. : pledzje). Pand ;
ing.
zekerheidsstell
Pleiade, y r. (Fr.). Naam van zeven in
denzelfden tijd levende dichters, b.v. in
de laatste helft der 16e eeuw in Frankrijk ; Pleladen, mrv., naam der zeven
dochters van Atlas en Pleione die, volgens
de mythologie, in sterren veranderd
werden ; de groep der Pleiaden vormt
een sterrenbeeld van het noordelijk halfrond bij den kop van het sterrenbeeld
de Stier (zevengesternte).
Plein-airisme, m. (Fr.). In de schilderkunst het wedergeven der kleuren zooals
de schilder ze in de vrije natuur meent
te zien; Plein - airiste, m., schilder die
de kleuren op deze wijze wedergeeft.
Plein pouvoir, m. (Fr.; spr.: poevoaar),
(Eng.) full powers, proxy, (D.) Vollmacht,
(Ital.) procura, (Sp.) mandato, plenos poderes. Volmacht.
Pleistoceen, o. (Gr.). Naam van de
bovenste laag van het Plioceen, in welke
versteeningen van de meeste thans levende
diersoorten voorkomen. Zie Mioceen.
Plemmyrie, y r. (Gr.). Vloed; het overvl oeien.
Plena potestas. Zie Plenipotentie ;
— proprietas, y r. (Lat.), voile eigendom;
Plenair, voltallig Plenarie, volledig, ge m, o., reliquieenkastje in
heel; Plenariu
den vorm van een boek ; Plenar - Congress, m. of Plenar - Versammlung, vr.
(D.), voltallige veredering ; Plenilunium,
o., voile maan; Plenipotentiaire, m. (Fr.;
spr. : pleeniepootansieer), gevolmachtigde
(Lat.) Plenipotentiarius; Plenipotentie,
y r., volmacht ; Plenist, m., aanhanger der
leer volgens welke er in de natuur geen
ledige ruimte bestaat; Pleno choro, (Lat.),
met het voile koor, met alle stemmen;
Pleno jure, met vol recht ; Plenum, o.,
voltallige vergadering ; Plenum dominium, o., geheele eigendom; Plenus
venter non studet libenter, (Lat.) een
volle buik studeert niet gaarne d. als
men pas gegeten heeft gaat het leeren
niet gemakkelijk.
Pleo. Grieksch voorvoegsel dat overvloed, overmaat uitdrukt.
PleochroIsme, o. Eigenschap van sommige kristallen om de lichtstralen verschillend te kleuren.
Pleonasme, o. (Gr.). Eig. overdrijving,
overmaat, overtolligheid ; overvloed van
woorden; overtollige uitdrukking ; bijvoe-
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ging van een woord dat reeds in het
znw. opgesloten ligt b.v. ouderlooze wees,
zeeofficier bij de marine; te sterke ontwikkeling van een lichaamsdeel; Pleonastisch, met opeenstapeling van woorden die dezelfde beteekenis hebben ; er
zijn geoorloofde pleonasmen die tot versterking eener uitdrukking dienen, b.v.

ik heb het met min eigen oogen gezien.
Pleonectes, m. (Gr.). Hebzuchtige,
begeerige; Pleonexie, vr., hebzucht.
Pleophyllie, yr. (Gr.). Buitengewone
vermenigvuldiging van een blad, b.v. een

klaverblad van vieren.
Pleorama, o. (Gr.). Afbeelding van een
oever of kust waar de toeschouwer voorbij
schijnt te varen, terwijl juist het tegenovergestelde plaats heeft en de afbeelding voorbij den toeschouwer getrokken
wordt.
Pleospora. Soort van paddenstoel.
Pleostemones. Planten met meer meeldraden dan bloembladen.
Pleroma, m. (Gr.). Volheid, overvloed;
oorsprong van het goede (volgens de leer
der gnostici); Plerophorie, yr., vaste
overtuiging, voile toestemming; Plerose,
Plerosis, yr., eig. vulling, het toenemen
in krachten van iemand die aan de beterhand is; Plerotica, mrv., opvullende geneesmiddelen = Sarcotica.
Plerumque fit, (Lat.). (Hetgeen) meestal
gebeurt of voorkomt.
Plesiosaurus, m. Fossiele hagedis die
9 meter lang kon worden, den romp van
een zoogdier en een zeer langen hals had.
Plesjet. Hebreeuwsche naam van Palestina.
Plesmone, vr. (Gr.). Verzadiging; oververzadigdheid.
Plessimeter, m. Ivoren plaatje waarop
bij het ausculteeren (z. a.) met de vingers
geklopt wordt.
Plethomerie, yr. (Gr.). Meer dan het
gewone getal, b.v. zes vingers aan een

hand.
Plethora, yr. (Gr.). Eig. volheid ; overvloed van sappen ; volbloedigheid; —
abdominalis, bloedophooping in het onderlijf ; — biliosa, overvloed van gal; —
capitis, bloedaandrang naar het hoofd ;
- chorioideae, bloedaandrang naar het
adervlies in het oog ; — lactea, overvloed
van zog ; — medullaris, drukking van het
bloed op het ruggemerg; — obesa, zwaarlijvigheid, vetzucht ; — oculi of - - oculorum, bloedaandrang naar het oog of de
oogen; — pectoris, congestie in de borst;
- seminalis, overvloed van zaad; —
serosa, waterigheid van het bloed; —

spermatica — seminalis; — spuria,
schijnbare volbloedigheid; — suppressa,

Pleurostosis

hardnekkige volbloedigheid ; toptca,
plaatselijke congestie; — uterina, congestie
in de baarmoeder ; — ventriculi, bloedaandrang naar de maag ; Plethorisch,
volbloedig. Zie Angiaemie.
Plethron, o. Oud-Grieksche lengtemaat
= 1/8 stadion of ioo voet = 31 meter;
Oud-Grieksche vlaktemaat = 'woo vierkante voet.
Plethynticon, o. (Gr.). Rhetorisch gebruik van het meervoud wij in plaats van
het enkelvoud ik ; Plethynticos, m., het
meervoud.
Pletka, vr. (Russisch). Van voren gespleten kleine knoet voor lichte straffen.
Pleumodes, m. (Gr.). Longteringlijder;
Pleumodisch, aanleg voor longtering
hebbend ; Pleumonie. Zie Pneumonie.
Pleura, yr. (Gr.). De zijde van het
lichaam, de ribben, borstvlies ; Pleuralgie,
yr., pijn in de zijde.
Pleureuse, yr. Steek in de zijde.
Pleureur, m. (Fr.). Huilebalk; kniezer;
Saule pleureur, m., treurwilg; Pleureuse,
yr., vrouw die gehuurd werd om bij een
begrafenis te weenen ; Pleureuses, mrv.,
wijde manchetten die vroeger in de eerste
weken van den zwaren rouw gedragen
werden; Pleureux, schreierig.
Pleuritis, yr. (Gr.). Steek in de zijde,
borstvliesontsteking ; Pleuritisch, daaraan
lijdend; costalis, ontsteking van het
ribbenvlies; diaphragmatica, ontsteking
van het middelrif ; dorsalis, ontsteking
van den rug; — humida (bronchialis),
vochtige ontsteking der luchtpijp ; —
mediastina, ontsteking van het middenvlies ; occulta, verborgen ontsteking;
— pericardiaca, ontsteking van den hartzak; — sicca, droge ontsteking; spuria
= Pleurodynie.
Pleurocarpae. Afdeeling der bladmossen.
Pleurodontes. Hagedissen wier tanden
aan de binnenzijde der kaken vastzitten.
Pleurodyne of Pleurodynie, yr. (Gr.).
Hevige pijn in de borstspieren.
Pleuronectae, mrv. (Gr.). Visschen die
op hun zijde zwemmen, platvisschen, b.v.
schol en bot.
Pleuroperipneumonie, yr. (Gr.). Ont.
steking van het ribbenvlies en der longen.
Pleuropyesis, yr. (Gr.). Verettering van
het borstvlies.
Pleurorrhoee, yr. (Gr.). Ophooping van
vocht bij het buikvlies.
Pleurorthopnoee, yr. (Gr.). Het wegens
een borstkwaal moeilijk ademen; belemmerde ademhaling die door rechtopzitten
verlicht wordt.
Pleurostosis, yr. (Gr.). Verbeening van
het borstvlies.

Plexeoblasten
Plexeoblasten, mrv. (Gr.). Planten met
dubbele zaadlobben.
Plexiform. In den vorm van een vlecht;
Plexus, m. (Lat.), vlecht, net van ineengestrengelde zenuwen, spieren of vaten ;
Plexus solaris, zenuwknoop in het midden van den buik.
Pli, m. (Fr.). Vouw ; briefomslag ; plooi;
rimpel; Le pu est pris, de plooi zit er in,
d. i. het is een gewoonte geworden; cela
ne fait pas un daar komt seen plooi
in, d. dat gaat als van een 'e'en dakje ;
Pliable, buigzaam, lenig, gedwee.
Plica polonica. Poolsche vlecht, haarziekte die door verregaande onzindelijkheid ontstaat; Plicaria, wolfsklauw, zoo
genoemd omdat, naar men zegt, die plant
dient om die haarziekte te genezen.
Plicatuur, yr. (Lat.). Het vouwen, buigen ; vouw.
Plicipennia, mrv. Insecten met opgevouwen vleugels.
Pile, m. (Fr.). Kniebuiging bij het Jansen; vouw in een speelkaart; Plieeren,
opvouwen, dichtvouwen, buigen, krommen, zwichten, toegeven.
Pliegos sueltos, (Sp.). Losse bladen.
Plant, yr. (Gr. Plinthis, yr.). Vierkante
basis waarop een kolom rust ; houten beschot onderaan de muren van een vertrek ;
gording.
Plioceen, o. Bovenlaag der tertiaire
formatie (geologie).
Pliolr, m. (Fr.; spr. : plieooaar). Vouwbeen.
Plissage, m. (Fr.; spr.: pliessaazje). Het
plooien; Plissé, m., plooisel; Plisseeren,
plooien.
Plissolophidae, mrv. Kaketoes.
Ploce, y r. Vlecht; verwikkeling ;
ingewikkelde redeneering ; herhaling van
een woord in verschillende beteekenis.
Plomb, m. (Fr.; spr.: pion). Lood; jachthagel ; peillood ; fooden zegel; Plombage,
m., het opvullen met lood, het met goud
of een andere stof vullen van holle tanden, het hechten van looden zegels aan
goederen en spoorwegwagons, (Eng.) sealing, (D.) Bleiverschluss, (Ital.) piombatura,
(Sp.) plomo; Plombeeren, (Fr.) plomber,

(Eng.) to put on the seal, (D.) unter Bleiverschluss legen, (Ital.) piombare, (Sp.) emplomar, looden zegels aanhangen ; Plomberie, vr., loodgieterij ; Plombeur, m.,
aanhechter van looden zegels; Plombier,
m. (spr. :plonbiee), loodgieter ; Plombifere,
loodhoudend.
Plombares-les-Bains. Stadje in het
dep. der Vogeezen bekend door zijn ijzerhoudende bronnen die gebruikt worden
voor het genezen van rhumatisme, jicht
en slechte spijsvertering.
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Plumula
Plombares, y r. Portie ijs met confituren.
Plongee, y r. (Fr.; spr.: plonzjee). Onderdompeling ; helling ; Plongeeren, duiken,

van boven naar beneden schieten, diep
liggen (van schepen) ; Plongeerschot, o.,
schot uit een kanon dat naar beneden
gericht is ; Plongeur, m. (spr. : plonzjeur),
duiker; Plongeon, m. (spr. : plonzjon),
duikelaar (vogel); Faire le plongeon, onderduiken, er van door gaan, bankroet slaan.
Plorabel, (Lat.). Beklagenswaardig ;
jammerlijk.
Plosjka, y r. (Russisch). Lamp.
Plotsjtsjad, (Russisch). Plein.
Plotinus. Zie Neoplatonisme.
Plotnik, m. (Russisch). Balkenvlotter;
timmerman.
Ploutocratie. Zie Plutocratie.
Pluche, y r. (Fr.; spr. : pluusj). Pluis.
Plum, (Eng.). Pruim ; sultanerozijn ;
m0000 pond sterling ; Plum-pudding,
podding met rozijnen of krenten die vooral
op het Kerstfeest gegeten wordt.
Pluma, vr, (Lat.). Pluim, dons; vederen;
Plumage, m. (Fr.; spr.: pluumaazje), gevederte; Plumasseau,m.(spr.:pluumassoo),
vegertje dat uit veeren bestaat, stoffer,
wiek pluksel; Plumasserle, y r., bereiding
van en handel in veeren; Plumassier,
m., bereider van en handelaar in veeren;
Plumatella, vr., eig. vedertje, vedervormige zoetwaterpoliep.
Plumbagine, yr. Extract uit den wortel
van Plumbago europaea; Plumbago, vr.,
potlooderts, graphiet, vlooienkruid.
Plumbatae, mrv. (Lat.). Looden kogels,
zweep met looden kogels ; Plumbatie of
Plumbatuur, y r. = Plombage ; Plumb'
cinis, m. (Lat.), loodasch ; Plumbum, o.,
lood, zweep met looden balletjes om de
slaven te straffen; — aceticum, azijnzuur
1. ; — album, tin ; carbonicum, koolzuur
1.; — fulminans, knallood; — muriaticum,
zoutzuur 1. ; nitricum, salpeterzuur
loodoxyde ; — thosphoricum, phosphorzuur loodoxyde ; sulphuricum, zwavelzuur loodoxyde ; — ustum, gebrand lood;
— vitreum, loodgla:s.
Plum-cake, (Eng.; spr. peek). Rozijnenkoek.
Plume, y r. (Fr.). Veder ; pen ; pluim;
kiempluimpje ; Plumeau, m. (spr.: pluumoo), veerenstoffer, dekbed ; Plumee,
vr., het plukken van vogels, penvol ;
Plumeeren, plukken, geld afzetten ;
Plumet, m. (spr. : pluumee), pluim, vederbos ; Avoir son plume!, een roes aanhebben;
Plumeur, m., vogelplukker ; Plumier, m.,
pennenbak ; Plumitif, m. (spr. : pluumiepennelikker.
Plumula, vr. (Lat.). Veertje, kiempluimpje.e.
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Plura, mrv. (Lat.). Meerdere dingen;
Plurale tantum, o., woord dat alleen in
bet meervoud gebruikt wordt; Pluralis,
m., meervoud ; Pluralis majestatis, deftige meervoudsvorm (b.v. het gebruiken
van wij in plaats van ik), Pluralisme, o.,
leer dat er behalve de aarde nog verscheidene door met verstand begaafde
wezens bewoonde werelden zijn ; Pluralist, m., aanhanger dier leer, bezitter
van verscheidene prebenden; Pluraliteit,
vr., menigvuldigheid, veelheid; Pluraliter,
in het meerv. ; Pluraliteits-systeem, o.,
kiesstelsel waarbij aan een persoon meer
dan- gene stem wordt toegekend, omdat
die persoon vermogend is of een zekere
mate van bekwaamheid bezit.
Pluraan, o. In bet platina van den
Oeral ontdekt metaal.
Plurima mortis imago, (Lat.). De dood
in duizend gedaanten (gedeelte van een
vers van Vergilius (Aeneis, II, 369) waarin
Aeneas aan Dido de inneming van Trope
beschrijft); Plurima vota valent, (Lat.),
de meeste stemmen gelden.
Plus, (Lat.). Meer; recht opstaand kruisje
(+) dat tusschen getallen gezet wordt om
aanteduiden dat deze bij elkaar opgeteld
moeten worden; overschot, batig saldo.
Plusia, yr. (Gr.). Soort gevlekte vlinders.
Plusmaker, m. Geldsnoeier; Plusmakerij, yr., het geldsnoeien ; Plus minus,
ongeveer, meer of minder ; Plus offerenti,
aan den meestbiedende ; Plusquamperfectum, o., meer dan volmaakt verleden
tijd ; Plus ultra, steeds verder, devies
der Spaansche kroon sedert keizer Karel V.
Plutarchus (50-12o n. C.). Grieksch
geschiedschrijver en moralist, vooral bekend door zijn Levensbeschrijvingen van
groote mannen die door Jacques Amyot
(1513-1593) in het Fransch vertaald zijn.
Pluteus, m. (Lat.). Stellage ; blindeering ;
borstwering; balustrade tusschen twee
kolommen.
Pluto, m. (Gr.). God der onderwereld,
zoon van Saturnus en Rhea, broeder van
Jupiter en Neptunus, echtgenoot van Proserpina die hij geschaakt had. Zie Dis.
Plutocratic, yr. (Gr.). Heerschappij der
rijken, geldaristocratie; Plutocraat, m.,
geldaristocraat.
Plutonisch. Door vulkanische werking
ontstaan; Plutonisme, yr., theorie die de
vorming der aardkorst verklaart door de
werking van het vuur, tegenovergestelde
van Neptunisme ; Plutonist, m., voorstander van deze theorie.
Plutonium = Baryum.
Plutos of Plutus, m. (Gr.). God van
den rijkdom.
Pluviale, o. Regenmantel ; misgewaad
BAALE, Handboek.

Pneumohydrothorax
dat op een mantel gelijkt en van voren
open is ; Pluvieus, (Fr.) regenachtig ;
Pluviometer, m., regenmeter; PluviOse,
m. (Fr.) regenmaand, vijfde maand van
den republikeinschen kalender (van 20,
21 of 22 Januari tot 19, 20 of 21 Februari) ;
Pluvius, hij die het doet regenen, bijnaam
van Jupiter.
P. M. = Post meridiem, (Lat.). Na
twaalven, na den middag.
p. m. = pagina mea (z. a.) = piae
memoriae, zaliger nagedachtenis; =
pondus medicinale of ponderis medicinalis, medicinaal gewicht ; = pro mense,
per maand; = pro mille, per duizend;
= pro memoria, ter herinnering ; = Pontifex maximus (z. a.).
P. M. 0. = Postmaster general, (Eng.;
spr.: poostmaastur dzjenerel). Hoofddirecteur der posterijen.
P. N. = Pro notitia, (Lat.). Tot naricht.
Pneobiomantie, Pneobiomantiek en
Pneobiometrie, yr. (Gr.). Longenproef,
handelwijze om bij de opening en schouwing
van het lijk van een pasgeboren kind op
to maken of het voor zijn dood geademd
heeft.
Pneu, m. (Fr.). Luchtband aan een fiets.
Pneuma, o. (Gr.). Adem; 'even; Heilige
Geest ; lucht; — fias, m., kortademige,
aamborstige ; — tiek , yr., leer van de
beweging der lucht, luchtkunde; —
tisch , wat de lucht betreft ; — tische
chemie, gedeelte der scheikunde dat over
de eigenschappen der lucht en der
gassen handelt; — tische kuur, vr., gebruik van samengeperste of van verdunde lucht in de geneeskunde ;
yr., luchtpomp ; Pneuma—tischeman,
tisme, o. = Spiritualisme ; — tocele,
uitzakking van den teelballenzak tengevolge van de ophooping van gassen; —
tochord, windharp ; — lodes, m., moeilijke
ademhaling; — todisch, opgeblazen; —
tograaf, vr., toestel voor het opteekenen
der ademhaling ; — tologie, yr., leer der
geesten; — tomachos, m., degene die de
goddelijkheid van den Heiligen Geest
loochent ; — tomachie, yr., loochening van
het geestelijke in den mensch ; — topericardium, o., ophooping van lucht in den
hartzak = Emphysema ; — tophobie, yr.,
vrees voor geesten ; — tosis, vr., opgeblazenheid der maag ; — totherapie, yr.
= pneumatische kuur ; — tothorax, yr.,
ophooping van lucht in de borstkas.
Pneumohydrothorax, yr. (Gr.). Waterzucht in de longen en de borst ; Pneumometer, m., longenmeter; —metrie, het meten der longen; Pneumon, m. (Gr.), long;
Pneumonalgie, yr., pijn in de longen;
Pneumonaposteem, o., abces in de long;
55
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Pneumonemphraxis, yr., verstopping
der longen ; Pneumonia arthritica, yr.,
jichtachtige longontsteking ; — chronica,
slepende longontsteking; — designata,
duidelijke longontst. ; — epileptka, pion in
de borst die een aanval van vallende
ziekte voorafgaat ; — intermittens, intermitteerende borstontsteking ; — occulta,
verborgen borstontsteking ; — pituitosa,
slijmenge borstontst.; Pneumonica, mrv.,
nuddelen om de longen te genezen;
Pneumonic, vr., longontsteking ; Pneumonisch, wat de longen betreft; Pneumonitis, yr., longontsteking; Pneumonoconiose, vr., ziekte ontstaan door het
inademen van stof ; Pneumonogastrisch,
wat de longen en de maag betreft;
Pneumonographie, yr., beschrijving der
longen; Pneumonolithiasis, yr., vorming
van steenen in de longen; Pneumonologic, yr., verhandeling over de longen;
Pneumonomalacie, vr., verweeking der
longen; Pneumonomantie, vr., waarzeggerij uit longen ; Pneumonometer, m.
= Pneumometer ; Pneumonomycosis,
yr., het zich afzetten van splijtzwammen
en schimmelplanten in de longen; Pneumonoparalysis, vr., longverlamming;
Pneumonopathie, yr., longlijden ; Pneumonopathisch, aan longziekte lijdend ;
Pneumonophthisis, vr. en Pneumonophthoe, yr., longtering ; Pneumonorrhagle, vr., bloedvloeiing uit de longen;
Pneumonorrhae, yr., bloedspuwing ;
Pneumonoscirrhus, m., verharding der
longen ; Pneumonospasmus, m., kramp
in de longen; Pneumonosyrinx, yr.,
luchtinblazer, luchtspuitje.
Pneusis, yr. (Gr.). Het waaien ; de adem.
Pnigalion, m., Pnigalium, o. en Pnigamon, o. (Gr.). Nachtmerrie; Pnigmus,
m., het verstikken, het worgen ; Pnigophobic, yr., vrees voor stikken ; Pnixis,
yr., het smoren (van vleesch), ook =
Pnigmus.
Pnyx, yr. (Gr.). Plaats in het Athene
der oudheid waar de volksvergaderingen
gehouden werden.
P. 0. = Professor Ordinarius. Gewoon
hoogleeraar.
P. 0. == Post-Office, (Eng. ; spr. :
poostofils). Postkantoor.
Poacieten, mrv. (Gr.). Versteeningen
en afdruksels van grasplanten.
P. occ. = Par occasion, (Fr.). Met
gelegenheid.
Poccetta, vr. (Ital.; spr.: potsjetta). Zakviool. Zie Pochette.
Pochade, yr. (Fr.; spr.: posjaad). Schets,
omtrek.
Pochard, m. (Fr.; spr.: posjaar). Dronkelap ; Pochardeeren, zuipen.

Podolatrie

Poche, yr. (Fr. ; spr. : posje). Zak;
groote lepel om soep op te scheppen;
etterzak; krop der vogels; buidel; plooi
in een slecht gesneden kleedingstuk ;
Pochette, yr. (Fr.; spr. : posjet), zakje,
zakviool, wildnetje ; Oeufs poches, mrv.
(Fr.; spr. : euposjee) in hun geheel zonder
schil in een vloeistof gekookte eieren.
Pochissimo,(Ital.). Zeer weinig.
Pocillator, m. (Lat.). Schenker; Pociilum, o., bekertje.
Pocket-Dictionary, (Eng. ; spr. : diksjneerie). Zakwoordenboek.
Poco, (Ital.). Een weinig, eenigszins ;
— andante, een beetje langzaam; — allegro,
eenigszins snel; — a poco, langzamerhand;
— curante, zich om weinig bekommerend ;
— /ode, eenigszins sterk ; — lento, een
weinig langzaam ; — plano, eenigszins
zacht ; — presto, wat haastig.
Poculeeren. Drinken, zuipen; Poculum,
o. (Lat.), beker, dronk ; — hilaritatis, opvroolkikende drank.
Podagra, o. (Gr.). Jicht in de voeten,
pootje (Zie Arthritis pedum); Podagricus
en Podagrist, m., lijder aan voetjicht ;
Podagreus, wat die jicht betreft.
Podalgie, vr. (Gr.). Pijn in de voeten
vooral in de voetzolen; ook = Podagra.
Podargus, m. Die over dag slaapt (soort
nachtzwaluw).
Podari, m. (Nieuw-Gr.). Voet ; schoen.
Podarthritis, yr.= Podagra, Podarthrocace, vr. (Gr.), ziekte van het voetgewricht ; Podarthron, o., voetgewricht.
Podegie, yr. (Gr.). Aanvoering, leiding;
aanleiding.
Podeion, o. (Gr.). Zie Podium.
Podere, m. (Ital.). Boerenhofstede.
Poderes, Poderis, m. (Gr.). Tot op de
voeten reikend gewaad der geestelijken.
Poderosnol, mrv. (Russisch). Reispassen.
Podest, m. (Ital.). Portaal of rustplaats
op een trap ; springplank.
Podesta, m. (Ital.). Machthebber, schout,
burgemeester.
Podex, m. (Lat.). Stuitje, achterste.
Podiceps, m. (Lat.). Duikelaar (vogel)
zonder staart, dodaars.
Podimeter, m. Schredenmeter ; Podimetric, yr., het meten met de voeten.
Podinema, o. (Gr.). Groote Amerikaansche hagedis.
Podisme, (Gr.). = Podimetrie.
Podium, o. (Lat.). Verhevenheid in een
zaal waarop het bestuur en de sprekers
in een vergadering plaats nemen ; balkon
in den circus en het amphitheater waar
de keizer, de senatoren en de Vestaalsche
maagden zaten.
Podolatrie, yr. (Gr.). Vereering der
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voeten; Podologie, yr., verhandeling over
de voeten; Podometer = Podimeter;
Podonipten, mrv., voetenwasschers (dweperige wederdoopers in de 16e eeuw);
Podophiel, de voeten ontziend of sparend ; Podophyllum, plantensoort uit de
familie der Berberidaceen; Podoptera,
mrv., platvoetige zwemvogels ; Podorrheuma, o., geringe graad van podagra;
Podospermium, o., uit de kiemspleet
voortkomende kiem ; Podosymptomatisch, gepaard gaande met ziekteverschijnselen aan de voeten ; Podotheek,
y r., voetbekleeding, schoeisel; Podozoon
(mrv. Podozoa), dieren met veel pooten ;
Podura, mrv., springendeinsecten die
onder afgevallen bladeren, in poelen, op
de sneeuw, enz. Leven.
Poecile, yr. (Gr.). Te Athene een met
wandschilderingen versierde gaanderij ;
Poecilos, bont.
Poecilus, m. (Gr.). Kever die onder
steenen leeft.
Poeet, m. (Gr.). Dichter; Poesie, vr., (Fr.)
dichtkunst, gedicht ; Poesie de circonstance, y r. (Fr.), gelegenheidsgedicht ;
Poeta laureatus, m., gelauwerde dichter;
Poetaster, m., rijmelaar ; Poeticus, m.,
kenner en onderwijzer der dichtkunst ;
Poetiek, vr., dichtkunst ; Poetisch, dichterlijk ; Poetiseeren, dichten, verzen maken ; Poets of the Lakes. Zie Lakeschool.
Poélon, m. (Fr. ; spr.: poalon). Metalen

of aarden pannetje.
Poema, o. (Gr.). Gedicht.
Poemen, m. (Gr.). Herder; Poemenicon,
o. herderslied.
Poffo, o. Zuidafrikaansche antilope.
Poena, yr. (Lat.). Straf, boete ; — arbitraria, willekeurige straf ; — capitalis,
doodstr.; — certa, bepaalde straf ; —
communis, straf die iedereen treffen kan;
contumac:ae, straf wegens het niet
verschijnen voor de rechtbank (Zie Contumacia); — conventa of conventionalis,
rouwkoop; — corpori afflicta, lijfstraf ;
poenae aggravatto, verzwaring der straf ;
poena ecclesiast:ca, kerkelijke straf; poenae exasperatio = — aggravatio; poena
executionis in effigie, het aan de galg bevestigen van de afbeelding of den naam
van een veroordeelde ; poena exmissionis,
het uit een woning zetten ; Poenaal, wat
de straf betreft; poena pecuniaria, geldboete; — praeclusi, straf van uitsluiting ;
— sanguinis, doodstraf ; talionis, straf
der wedervergelding.
Poenitentia, y r. (Lat.). Berouw, boetedoening ; Poenitentiaal, o., kerkboek der
Catholieken over boetedoening, biecht en
aflaat ; Poenitentiarius, m., voorzitter
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van een geestelijke rechtbank te Rome
die in moeielijke gewetensvragen beslist
en in naam van den paus dispensatie
verleent, strafrechter, biechtvader ; NWtender, m. (Fr.), strafgevangenis ; Penitentlaire, wat de strafgevangenis betreft.
Poenus est, (Lat.). Hij is een Carthager,
d. hij is niet te vertrouwen.
Pognou, m. (Fr.spr. : ponjoe). Wijnmaat te
= 29 1/8 liter.
Pogon, m. (Gr.). Baard ; Pogonias, m.,
degene die een baard heeft; Pogoniasis,
y r., het hebben van een zwaren of langen
baard, vrouwenbaard; Pogonologie, yr.,
verhandeling over den baard; Pogonophiel,
m., vriend van den baard ; Pogonotomie,
y r., wegneming van den baard ; Pogonotoom, m., barbier; Pogonotrophie, vr.,
verzorging van den baard.
Pogone. Wallachijsche vlaktemaat =
49,895 are.
Pogosi, (Russisch). Kerspel ; kerkhof.
Poi, (Ital.). Vervolgens.
Poids, m. (Fr. ; spr. : poa), Gewicht,
zwaarte.
Poignard, m. (Fr. ; spr. : poanjaar).
Dolk, ponjaard; Poignardeeren, met een
dolk steken ; Poignae, yr. (spr.: poanjee),
handvol, greep, handvat ; Poignee de
main, (spr.: mein), handdruk ; Poignet,
m. (spr. : poanjee), handgewricht.
Poll, m. (Fr.; spr. : poa/). Haar (niet te
verwarren met cheveu, dat alleen van het
hoofdhaar gezegd wordt) ; Poll de chêvre
(spr. : sjeevre), bontgeruite stof van wol
en katoen voor japonnen ; Poll de laine,
fijne struisvederen.
Poincon, m. (Fr. ;• spr. : poanson). Graveerstift ; doorslag, drevel ; munt-, keur-,
ijkstempel; werktuig om kaartjes te knippen ; vat van uo tot 140 liter ; Poinconneeren, stempelen doorslaan, knippen.
Poine, y r. (Gr.). Boete ; zoen; wraak;
godin der wraak.
Point, m. (Fr. ; spr. : poan). Punt ; steek
bij het naaien ; kantwerk ; nauwe opening;
stip, tittel ; oog in het dobbelspel; onderwerp ; Point d'appui (spr. : apwie), steunpunt ; — d'attaque, punt van aanval ; — de
ralliement, vereenigingspunt ; — de reunion,
verzamelplaats ; — de vue, gezichtspunt ;
— d' honneur, eergevoel; — d' Alencon, de
Valenciennes, de Venue, kant van A., V.,
Venetic; Points noirs, mrv., zwarte stippen aan den staatkundigen horizon (uitdrukking van Napoleon III).
Point, (Fr.). Geen ; Point d'argent,
point de Suisse, (Fr.; spr. : poan d'arzJan poan de swies), geen geld geen
Zwitser, geld bij de visch, er moet contant betaald worden (deze uitdrukking
dagteekent uit den tijd toen de Zwitsersche
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kantons troepen aan vreemde mogendheden verhuurden, als de bedongen soldij
niet betaald werd weigerden deze huurtroepen te vechten).
Pointe, y r. (Fr.; spr.: poant). Spits;
prikkeling; scherp gezegde ; spitshamer ;
stekel; landtong; voorwaartsche beweging;
Avoir une pointe de yin, aangeschoten zijn,
een kleine roes aan hebben ; Pousser sa
Pointe jets doorzetten.
Pointer, (Eng.; spr.: poointur). Engelsche
staande jachthond.
Pointeeren, (Fr.). Met een punt merken ;
aanteekenen ; richten (van geschut); een
punt slijpen aan; uitsteken ; ontkiemen ;
Pointeur, m. (Fr.), richter, werkman die
de punten aan naalden en spelden maakt,
degene die de behaalde punten opteekent,
stemmenteller.
Pointilleeren, (Fr.). Stippelen ; haarklooven; kibbelen ; Pointillerie, y r. (Fr.;
spr.: fioantieljerie) haarklooverij ; Pointilleux (spr. : poantieljeu), vitterig, haarkloovend.
Poll* m. (Fr.; spr.: poaree). Perenwijn.
Poi segue, (Ital.). Dan volgt.
Poison, m. (Fr.; spr. : poazon). Vergif.
Poissard, (Fr.; spr.: poassaar). Gemeen,
plat ; Poissarde, y r., vischwijf.
Poisson, m. (Fr.; spr.: poasson). Visch;
Donner a qq. un poisson d'avril, iemand
op I April voor gek laten loopen ; Muet
comme un poisson, zoo stom als een visch;
Les Bros poisson mangent les petits, de
groote visschen eten de kleine op d. i.
de machtigen onderdrukken de zwakken ;
Poisson sans boisson est poison, visch
waarbij niet gedronken wordt is vergif
d. i. visch wil zwemmen ; Poissonnier, m.,
vischkooper ; Poissons, mrv., sterrenbeeld
in den Dierenriem.
Poisson. Zie Pompadour.
Poitos, mrv. (Sp.). Tot slaven gemaakte
Indianen.
Poitrinaire, m. (Fr. ; spr.: poatrieneer).
Borst- of teringlijder ; Poitrine, y r. (spr.:
poatrien) borst.
Poivrade, y r. (Fr; spr.: poavraad). Sterk
gepeperde saus die uit zout, azijn en olie
bestaat; Poivre, m. (spr.: poavre), peper;
Poivre, (spr.: fioavree), gepeperd, peperduur, losbandig, aangeschoten, aangestoken, aangebrand; Poivrier, m., peperboom;
Poivrare, y r. (spr.: fioavriejeer), peperplantage, peperbus, gemetseld schilderhuis
op den hoek van een bastion ; Polvron,
m., Spaansche peper ; Poivrot m. (spr.:
poavroo), dronkaard.
• Poker, (Eng.). Amerikaansch kaartspel.
Polacca, y r. (Ital.). Poolsche dans.
Polacre, y r. (Fr.). Schip met drie masten
zonder stengen in de Middellandsche Zee.

Police
Polair, (Fr.). Wat de pool betreft, wat
in de nabijheid der pool ligt.
Polarimeter, m. Toestel die dient om
de afwijking van het polarisatievlak te
bepalen, om de sterkte van het gepolariseerde licht te meten; Polarisatie, yr.,
het veranderen van een teruggekaatsten
of gebroken lichtstraal, het verkrijgen der
polariteit; Polarisatievlak, o., vlak dat
ontstaat door den invallenden en den gepolariseerden lichtstraal ; Polariseeren,
naar de pool hellen, polarisatie teweegbrengen; Polaristrobometer, m., werktuig
dat dient om de draaiing van het polarisatievlak te meten; Polariteit, y r., neiging
van een magneet om zich naar de polen
te richten ; Polariteit van het licht,
verandering van een lichtstraal waardoor
hij alleen in sommige richtingen teruggekaatst of gebroken wordt; Polariteit
van het magnetisme, de tegenovergestelde krachten aan de beide uiteinden
van een magneet.
Polcevera. Slangsteen met aderen van
kalk.
Pole, (Eng.). Meetstok; pool.
Polemarch, m. (Gr.). Opperbevelhebber ;
minister van oorlog (Zie Archon); Polemarchie, y r., waardigheid van opperbevelhebber ; Polemicus, m., degene die
zich met wetenschappelijk of staatkundig
twistgeschrijf bezig houdt; Polemiek, yr.,
twistgeschrijf ; Polemisch, wat de polemiek betreft, strijdlustig ; Polemiseeren,
een pennestrijd voeren; Polemographie,
y r., krijgsbeschrijving ; Polemos, m., oorlog ; Polemoscoop, o., verrekijker die in
den oorlog gebruikt wordt, toestel om de
voorwerpen die zich achter een hoogte
bevinden te verkennen.
Polemoniaceen. Plantenfamilie uit de
orde der Tubifloren.
Polenta, y r. (Lat. en Ital.). In de oudheid gepelde gerst; in Italic brij van
ma ys- of kastanjemeel met boter en parmezaansche kaas.
Poleographie, y r. (Gr.). Stedenbeschrijving; Poleographisch, wat die beschrijving betreft.
Poleten, mrv. (Gr.). Verpachters der
staatsinkomsten in het Athene der oudheid
(dit college bestond uit io personen).
Poli, (Fr.). Gepolijst, glad ; blinkend,
glanzend ; beleefd, welgemanierd.
Polia, yr. Vlinder en rups op groenten.
Polias, y r. Beschermster eener stad,
bijnaam van Minerva als beschermster
van Athene.
Poliater, m. (Gr.). Stadsgeneesheer.
Police, y r. (Fr.), (Eng.) policy, (D.) Versicherungsschein, (Ital.) polizza, (Sp.) poliza. Polis, contract waardoor een assu-
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rantiemaatschappij zich verbindt om
eventueele schade te vergoeden.
Police, yr. (Fr.). Zie Politic.
Policeman, m. (Eng. ; spr.: polismen).
Engelsche agent van politie.
Polichinelle, m. (Fr.; spr.: poliesjienel).
Persoon uit het Napolitaansche kluchtspel
met een grooten tweekanten hoed ; hij
heeft van voren en van achteren een
bochel en een langen neus in den vorm
van een kippebek ; aan dien neus heeft
hij zijn Napolitaanschen naam van ukinella te danken; hij is ruw en spotlustig,
heeft een schorre stem en spreekt door
den neus ; hij maakt lawaai, is vroolijk
en twistziek en houdt van drinken.
Polignac (Jules Armand, hertog van)
(178o-1847). Minister van buitenlandsche
zaken op het einde der regeering van
den Franschen koning Karel X.; hij
teekende de ordonnances van Juli 1830
die den val van den oudsten tak der
Bourbons ten gevolge hadden.
Polignac, m. (Fr.; spr.: polienjak). Soort
van kaartspel waarin schoppenboer de
hoogste kaart is.
Polikliniek, yr. Ziekenverpleging ; gebouw waar zieken behandeld worden.
Poliment, m. (Fr. ; spr.: polieman). Het
polijsten.
Poliment, (Fr.; spr.: polieman). Beleefd.
Polin, o. Metaal dat in het platina van
den Oeral voorkomt.
Poliorcetes, m. (Gr.). Stedendwinger,
belegeraar ; Poliorcetiek, yr., belegeringskunst ; Demetrius Poliorcetes (t 283 v. C.)
zoon van Antigonus den Cycloop (z. a.)
die een geheele omwenteling bracht in
de kunst van belegeren, beroemd is zijn
belegering van Rhodus 305/304 v. C. Zie
Nike van Samothrace.
Pollosis, yr. (Gr.). Het grijsworden van
het haar ; Poliotes, yr., grijs haar.
Polissage, m. (Fr. ; spr.: poliessaazje).
Het polijsten van diamanten, goud, staal,
marmer, enz. ; Polisseur, m. (spr.: poliesseur), polijster.
Polisson, m. (Fr.; spr. : pooliesson).
Kleine vagebond, straatvlegel; gemeene
grappenmaker ; Polissonneeren, zich als
een straatjongen gedragen, gemeene taal
uitslaan; Polissonnerie, yr., straatschenderij, vuile taal, onbetamelijke handeling.
Polistes, m. Soort van wespen.
Polite, yr. Kort geschrift, briefje.
Politela, yr. (Gr.). Burgerrecht ; bestuur
van den staat; regeeringsvorm, staatsregeling; burgerij.
Politesse, yr. (Fr.). Beleefdheid.
Politica, mrv. (Gr.). Staatszaken ; Pollticus, vr., iemand die zich met staatkunde
bemoeit ; Politician, m. (Fr.), degene die

Polmaise-verwarming
de bemoeiing met staatszaken als een
beroep beschouwt en daarmede den
kost verdient ; Politick, yr., staatkunde,
slimheid ; Politick als bvn. staatkundig,
slim, handig ; Politieke economic, yr.,
staathuishoudkunde; Politiseeren, over
staatszaken redeneeren ; Politick der
open deur, Engelsche naam voor vrijhandel, vrij handelsverkeer.
Politic, yr. Handhaving der openbare
orde, toezicht op de middelen van gemeenschap en vervoer, enz. ; Police correctionnelle, vr. (Fr.), rechtbank in Frankrijk voor het berechten van politie-overtredingen ; Politiekamer, yr., zaal in de
kazerne waarin de soldaten die zich aan
lichte vergrijpen hebben schuldig gemaakt
opgesloten worden ; Politiemuts, yr.,
soldatenmuts die meestal buiten dienst
gedragen wordt.
Politoer, o. Stof waarmede meubels,
enz. ingewreven worden om ze glanzend
te maken, wrijfwas ; Politoeren, met
politoer inwrijven.
Polizza, yr. (Ital.). Zie Police (polis).
Polka, yr. Boheemsche dans; de daarbij
behoorende danswijze; Polkeeren, de
polka dansen.
Poll, (Eng. ; spr.: pool). Naamlijst, aantal stemmen ; stemming voor de verkiezing van een lid van het parlement.
Pollen, o. (Lat.). Het vruchtbaar makend stuifmeel der bloemen ,• Pollenine,
yr., bestanddeel van het stuifmeel.
Pollex, m. (Lat.). Duim ; Pollicaris, wat
den duim betreft; Pollice truncates,
iemand met een verminkten duim.
Pollicitatie, yr. (Lat.). Belofte of aanbod dat wel gedaan maar nog niet aangenomen is ; Pollicitator, m., iemand die
lets belooft of aanbiedt; Polliciteeren,
beloven.
Polliculair. Wat den duim betreft, met
den duim gemaakt. Zie Pollex.
Pollinctuur, yr. (Lat.). Het wasschen
van een lijk ; het met olie besmeren of
balsemen van lijken.
Polliniferisch, (Lat.). Stuifmeel dragend of voortbrengend. Zie Pollen.
Poll-tax, (Eng.; spr.: poolteks). Hoofdgeld (belasting).
Polluut, (Lat.). Bevlekt, bezoedeld, onrein; Pollutie, vr., bevlekking, bezoedeling, onwillekeurige zaaduitstorting gedurende den nacht ; Pollutio ecclesiae of
tempi', ontheiliging van een kerkgebouw.
Pollux, m. Zie Castor.
Polly, yr. (Eng.) = Apollonia.
Polmaise-verwarming, yr. Verwarming van broeikasten volgens het stelsel
van den Schot Polmaise met een stookplaats buiten de kast.
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Polographie, vr. (Gr.). Beschrijving der

polen.

Polonaise, y r. (Fr.; spr. : poloneez).
Nationale Poolsche dans ; jas met opstaanden kraag en snoeren.
Polonla, y r. Latijnsche naam van Polen;
Finis Poloniae, ondergang van Polen
(deze woorden worden toegeschreven aan
Kosciusko die ze zou gesproken hebben
toen hij verslagen werd bij Maciejowice
op den 4 October 1794, zij worden thans
gebruikt om den hoogsten graad van wanhoop uit te drukken) ; het koninkrijk Polen
werd in de 9de eeuw gesticht ; de eerste
dynastie was die der Piasten, waarvoor
die der Jagellonen in 1382 in de plaats
trad, welke in 1572 uitstierf ; toen de
laatste koning uit dit stamhuis kinderloos
overleed , werd Polen een kiesrijk en
werd Hendrik van Valois tot koning verkozen, die evenwel in 1574 zijn broeder
Karel IX op den troon van Frankrijk
opvolgde ; in 1683 versloeg de Poolsche
koning Johan Sobiesky de Turken en
noodzaakte hen het beleg van Weenen
optebreken; nog geen eeuw later begon
de ondergang van het eens zoo machtige
Poolsche koninkrijk ; de tegen Rusland
gerichte confederatie van Bar (1768) liep
uit op de eerste verdeeling van Polen
tusschen Rusland, Pruisen en Oostenrijk
(1772); de tweede verdeeling had plaats
in 1794, de derde in 1795; in 1807 (Zie
Vierde Coalitie) werd een gedeelte van
het voormalige koninkrijk Polen aan Pruisen ontnomen en tot hertogdom Warschau
verheven onder souvereiniteit van den
koning van Saksen; het Weener congres
(1815) hief dit hertogdom op en stelde
den keizer van Rusland tot koning van
Polen aan ; in 1830 brak er een y olksopstand uit die in 1831 op wreede wijze
onderdrukt werd (Zie Diebitsch) en waardoor Polen zijn onafhankelijkheid geheel
verloor ; in 1863 kwam een gedeelte der
Polen in opstand die spoedig bedwongen
werd; onder den naam van Weichselprovincies is Polen bij Rusland ingelijfd.
Polonico, m.(Ital.). Korenmaat te Triest.
Poltina, Poltine en Poltinnik, vr. Russische zilveren rekenmunt = 5o kopeken.
Poltron, m. (Fr.). Bloodaard, bangerik;
Poltronnerie, yr., blooheid, bangheid.
Poltura, Polturak, (yr.). Hongaarsche
zilvermunt.
Polupoltina, yr., Polupoltinnik, m.
Vierde deel van een roebel.
Polus antarcticus, m. (Gr.). Zuidpool;
— arcticus, noordpool, (Polus beteekent
eigenlijk draaipunt).
Polvere, m. (Ital.). Zand; stof; poeder; —
di diabolo, duivelspoeder (Italiaansch zand).

Polyblastie
Poly. Grieksch voorvoegsel dat veep,
talrijk beteekent; Polyadelphia, mrv.
(Gr.), planten met verscheidene bundels
meeldraden; Polyadelphisch, veelbroederig, met veel broeders ; Polyacanthisch,
met veel doornen of stekels ; Polyacusticon, 0., toestel tot versterking van
het geluid; Polyacustisch, het geluid
versterkend ; Polyaemie, yr., volbloedigheid; Polyaemisch, volbloedig ; Polyandria, mrv., planten die bloemen met
veel meeldraden hebben; Polyandrie, vr.,
toestand eener vrouw die verscheidene
mannen heeft, veelmannigheid ; Polyandrisch, veelmannig, met veel mannen;
Polyangia, mrv., planten met veel zaadhuisjes of vakken ; Polyangisch, met
veel vakken; Polyanthea, y r., menigte
bloemen, bloemtuil, verzameling van letterkundige bijdragen ; Polyanthemum, plant
met veel bloemen; Polyanthisch, veelbloemig ; Polyarchie, vr., veelhoofdige
regeering.
Polyarthrltis rheumatica acuta (Gr.,

Lat.). Vurig gewrichtsrhumatisme.
Polyautograpkie, vr. (Gr.). Kunst om
geschriften en teekeningen door steendruk te vermenigvuldigen. Zie Lithographiek.
Polybius, (204-122 v. C.). Grieksch

geschiedschrijver die een algemeene geschiedenis heeft geschreven waarvan
slechts vijf boeken over zijn.
Polyblastie, y r. (Gr.). Veeltakkigheid ;
Polyblastisch, met veel takken ; Polyblennie, y r., slijmerigheid; Polybrachie,
y r., het hebben van veel armen ; Polycarp, met veel vruchten; Polycarpea,
mrv., planten die dikwijls of veel vruchten
dragen ; Polycephalisch, veelhoofdig ;
Polycoiranie, y r., heerschappij van velen
(Homerus, Ilias 2, 204); Polychezie =
Polycoprie; Polycholle, vr., overvloed
van gal (Zie Penis abundantia); Poly■
chordon, o., muziekinstrument met veel
snaren, basviool met tien snaren ; Polychrest, wat in vele gevallen gebruikt
worden kan, zeer nuttig; Polychrestpillen, mrv., pillen die tot verschillende
doeleinden dienstig zijn; Polychrolsme,
o., verschijnsel dat zich voordoet wanneer een doorschijnend lichaam waar
men doorheen kijkt, verschillende kleuren
vertoont naar gelang van de richting
waarin het licht er in valt; PolychroTt,
o., saffraangeel ; Polychromatisch en
Polychromisch, veelkleurig; Polychronisch, langdurig; Polychroom, o. = Aesculine; Polychroomzuur, o., aloebitter ;
Polychylie, y r., overvloed van melksap
na te sterke voeding; Polychylisch, saprijk ; Polychymia sanguinea = Poly-

Polycrates
aemie; Polychymie, y r., volsappigheid ;
Polycoprie, y r., overvloed van drek,
diarrhee; Polycotyledona, mrv., planten

met meer dan twee zaadlobben.
Polycrates, tiran van Samos (t 522
v. C.); nadat hij langen tijd een ongestoord geluk genoten had werd hij on,erust over den langen duur van zijn
voorspoed en meende den tegenspoed te
kunnen voorkomen door het lijden van
een aanzienlijk verlies ; daarom wierp hij
een ring waarop hij zeer gesteld was in
de zee; deze ring werd in het lichaam
van een visch teruggevonden en aan den
tiran teruggebracht, wiens voorgevoel
weldra verwezenlijkt werd: hij liet zich
nl. door den Perzischen satraap Oroetes
naar Magnesia (aan den Maeander in
Klein-Azie) lokken en werd daar, op
bevel van 0., gekruisigd.
Polycratie, y r. Veelhoofdige regeering;
Polycyesie, y r., veelvuldige zwangerschap; Polycyclisch, wat veel kringen
of bochten heeft; Polydacrya, y r., tranenvloed ; Polydactylisch, met veel vingers;
Polydipsie, yr., overgroote, onnatuurlijke
dorst.
Polydorus, m. (Gr.). Hij die rijk begiftigd is ; Polydora, y r., zij die rijk begiftigd is.
Polydynamie, y r. (Gr.). Overvloed van
kracht, groote kracht; Polydynamisch,
veel vermogend; Polyeder, Polyedron,
Polyedrum, o., veelvlakkig lichaam, veelvlakkig , geslepen glas dat een voorwerp
vermenigvuldigd doet schijnen; Polyedrometric, y r., meting van veelvlakkige
lichamen.
Polygala. Plantensoort uit de familie
der Polygalaceen met blauwe bloemen.
Polygalactie, Polygalie, y r. (Gr.). Overvloed van melk of zog; Polygalactisch,
vol met melk; Polygamie, y r., toestand
van een man die verscheidene vrouwen
of van een vrouw die verscheidene mannen tegelijk heeft, veelwijverij; Polygamisch, wordt gezegd van een man die
verscheidene vrouwen of van een vrouw
die verscheidene mannen tegelijk heeft,
en vanplanten die aan denzelfden stengel
mannelijke en vrouwelijke bloesems hebben ; Polygamist, m., voorstander der veelwijverij; Polygastrica, mrv., maagdiertjes
(soort van infusiediertjes); Polygenesist,
m., iemand die meent dat de menschen
van meer dan een menschenpaar afstam•
men; Polyglosse of Polyglotte, y r., boek
dat in verscheidene talen geschreven is,
by. de Bijbel ; Polyglotten - Lexicon, o.,
woordenboek in verscheidene talen ; Polyglottie, y r., kennis van verscheidene
talen ; Polyglott
isch, veeltalig ; Polygo-
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non, o., veelhoek ; Polygonaalgetallen,

mrv., getallen die een rekenkunstige reeks
van de tweede orde vormen, met i beginnen en door punten die op gelijken
afstand van elkander staan in het vlak
van een regelmatigen veelhoek geplaatst
worden ; Polygonatum, plantensoort uit
de familie der Liliaceen, Polygonie, yr.,
groote teelkracht, vruchtbaarheid ; Polygonisch, veelhoekig ; Polygonometer, m.,
werktuig om veelhoeken te meten ; Polygonometrie, y r., het meten van veelhoeken ; Polygoon, m., veelhoek, plat
vlak dat aan alle kanten door rechte lijnen
ingesloten is, oefenterrein voor artillerie
en genie; Polygraaf, m., y eelschrijver ;
Polygram, o., door veel lijnen begrensde
figuur; Polygrammatisch, uit veel letters
samengesteld; Polygraphie, y r., veelschrijverij ; Polygraphisch, veelschrijvend ;
Polygynie, y r., veelwijverij; Polygynisch,
veelwijvig ; Polyhidrie, y r., het overmatig
zweeten ; Polyhistor, m., veelweter,
iemand die in verscheidene wetenschappen
bedreven is ; Polyhistorie, yr., y eelweterij, groote belezenheid; Polyhistorisch,
veelwetend, zeer geleerd.
Polyhymnia, y r. (Gr.). Muze der lyrische
poezie en van het godsdienstig gezang.
Polyidiotisch, (Gr.). Met veel eigenaardigheden ; Polyidrie, yr., rijkdom van
kennis ; Polylaleus, m., iemand die veel
spreekt, buikspreker ; Polylalle, yr., het
buikspreken, nabootsing van verscheidene
stemmen ; Polylemma, o., conclusie met
meer dan twee tegenstellingen in het
laatste lid; Polylogie, yr., spraakzaamheid, babbelachtigheid ; Polylogisch,
spraakzaam, babbelachtig ; Polymaath,
m. = Polyhistor ; Polymathie, y r., het
bezit van verschillende kundigheden, y eelweterij ; Polymeric, y r., het bestaan uit
vele deelen ; Polymerisch, veeldeelig ;
Polymeter, m., werktuig voor het aan•
meten van kleederen ; Polymetrie, yr.,
verscheidenheid van maat; Polymetrisch,
wat verschillende versmaten bevat.
Polymnia = Polyhymnia.
Polymorf, (Gr.). Wat verschillende
vormen of gedaanten aanneemt ; Polymorphisme, o., eigenschap van sommige

stoffen om verschillende gedaanten aan
te nemen zonder daardoor van aard te
veranderen ; Polymythie, yr., opeenstapeling van verwikkelingen in een tooneelspel ; Polymythisch, waarover veel gesproken wordt of waarover vele verhalen
in omloop zijn; Polymyxus, (lamp) met
verscheidene pitten.
Polynemus. Vingervisch.
Polynesia, o. (Gr.). De streek der vele
eilanden, deel van Australia dat de eilan-
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den in de Stille Zuidzee ten oosten der
Philippijnen met uitzondering van NieuwGuinea omvat; Polynesisch, wat deze
eilanden betreft; Polynesler, m., bewoner
dezer eilanden ; Polynomisch, wordt gezegd van een algebraische grootheid die
uit verscheidene termen bestaat, welke
door de teekens + en — verbonden zijn;
Polynomium, o., algebraische grootheid
die uit verscheidene termen bestaat ;
Polyodon, veelhoekige visch, soort van
steur ; Polyodontisch, met veel tanden;
Polyoniem, met veel namen; Polyonymie, yr., het hebben van veel namen ;
Polyopie, Polyopsis, vr., het veelzien,
dubbelzien ; Polyopter, m. of Polyoptron, o., glas met ingeslepen holten dat
vermenigvuldigt of verkleint; Polyorama,
o., het vertoonen van vele afbeeldingen,
geleiachtig plantdier ; Polyosteon, o.,
achterdeel van den platvoet; Polyp =
Polypus; Polypaedie, vr., groot aantal
kinderen ; Polyparium, o., poliepenstok;
Polypathie, yr., veelsoortig lijden, aanleg voor veel ziekten ; Polypathisch, aan
veel ziekten of kwalen lijdend ; Polypetalisch, met veel bloembladen d. i. met
meer dan zes; Polyphaag, m., degene
die zeer verschillende spijzen eet, veelvraat ; Polyphagie, vr., vraatzucht, onverzadelijke honger; Polypharmacle, vr.,
overdadig gebruik van geneesmiddelen,
het volstoppen met artsenijen ; Polypharmacon, Polypharmacum, o., geneesmiddel dat uit veel zeer verschillende
deelen bestaat of dat tegen verscheidene
ziekten dienstig is ; Polyp-helminthen,
mrv. (Gr.), poliepachtige diertjes in de
ingewanden.
Polyphemus. De bekendste der Cyclopen (z. a.), zoon van Neptunus, die in een
hol bij den berg Etna woonde ; hij nam
Ulysses, die zich in zijn hol had gewaagd,
gevangen ; Ulysses trachtte eerst te vergeefs te ontsnappen; daarna gelukte het
den slimmen Griek om Polyphemus dronken te maken, hem zijn oog uit te steken en
daardoor van het gezicht te berooven ; de
blinde cycloop liet elken morgen zijn kudde
schapen uit de grot gaan en bleef dan bij den
ingang van zijn hol staan om elke poging van
Ulysses om te ontvluchten te verijdelen ;
maar Ulysses wist te ontkomen door onder
aan den buik van een grooten ram te
gaan hangen. Zie Galatea.
Polyphilie, vr. (Gr.). Liefde voor vele
dingen; Polyphonisch, veelstemmig ; Polyphonie, vr., Polyphonisme, o., veelstemmigheid, het samenklinken van verschillende stemmen ; Polyphorle, yr.,
vruchtbaarheid ; Polyphonisch, vruchtbaar, krachtig; Polyphthongisch, met

Polysarcie
veel klanken of tonen ; Polyphillisch, met
veel bladeren ; Polyphytisch, veelsoortig
(van planten) ; Polypilisch , (Gr.-Lat.),
met veel haar ; Polypionie, vr. en Polypiotes, yr., overvloed van vet, vetzucht;
Polypirie, yr., veel ondervinding ; Polypisch, veelvoetig; Polypiten, mrv., versteende poliepen ; Polyplasiasme, o., kun it
van te vermenigvuldigen (vooral van schilderijen), menigvuldige verbinding; Polyplusius, m., schatrijk man ; Polypodiolieten, mrv., afdruksels en versteeningen
van varens ; Polypodium, varenkruid ;
Polypolium, o., recht van iedereen om
handel te drijven, concurrentie (tegenovergestelde van Monopolie); Polyporus,
soort van paddenstoel; Polyposie, yr.,
drankzucht ; Polypragmaticus, m., iemand
die zich met vele zaken van verschillenden aard bemoeit en het zeer druk heeft;
Polypragmosyne, yr., het zich bemoeien
met vele zaken, groote drukte; Polyptera,
mrv., dieren met veel vieugels of vinnen;
Polypterus, m., Nijlsnoek ; Polyptoton,
o., herhaling van een woord met verandering van den uitgang; Polyptychon, o.,
geschrift dat uit veel bladen bestaat ;
Polyptychon ecclesiasticum, lijst van
kerkelijke goederen.
Polypus, m. (Gr.). Zeepoliep ; poliep ;
— ani, poliep in den aars; -- cordis, pol.
in het hart ; -- faucium, pol. in den
slokdarm ; — intestinorum, pol. in de
ingewanden ; — nasalis, pol. in den neus;

=—

faucium; - sinus
— oesophagi
frontalis, pol. in de voorhoofdsholte;
— sinus maxillaris, pol. in de holte
van de bovenkaak ; — trachealis, pol.
in de luchtpijp; — uteri, pol. in de baarmoeder ; — ventriculi, poi. in de maag ;
— vesicae urinariae, pol. in de water-

blaas.
Polysarcie, yr. (Gr.). Overvloed van
vleesch, zwaarlijvigheid; Polysarcia viscerum, vervetting der ingewanden; Polyschematlsch, dat verscheidene gedaanten
heeft; Polyschematisch vers, o., vers dat
tegen de regels der dichtkunst schijnt in
te druischen; Polyschldle, vr., veelvuldige splitsing, veelvuldigheid ; Polysialie,
vr., overvloed van speeksel ; Polysomatie,
vr., welgedaanheid; Polyspermatie, yr.,
overvloed van zaad ; Polyspermatisch,
zaadrijk; Polysporogonie, vr., vorming
der kiemknoppen ; Polystoma, o., dier
met veel monden (ingewandsworm); Polystyiisch, met veel zuilen; Polystylon,
o., gebouw met veel zuilen; Polysyllabon
of Polysyllabum, o., woord dat uit veel
lettergrepen bestaat ; Polysynodie, yr.,
veelvuldige samenkomsten ; Polysyndesie, yr., Polysyndeton, o., het opeen-
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stapelen van verbindingswoorden; Polysynthetisch, veel verbindend, veelvuldig
samengesteld; Polysynthetisme, o., eigenaardigheid van sommige talen om verscheidene zindeelen in een woord samen
te vatten; Polytechnicum, o., technische
hoogeschool; Polytechnicus, m., student
aan zulk een hoogeschool; Polytechnisch,
wat veel kunsten en vaardigheden omvat ; Polytecnie, vr., het hebben van
veel kinderen ,-=--- Polypaedie ; Polytheisme, o. veelgodendom (zie Ethnicisme); Polytheist, m., aanbidder van
vele goden ; Polytheistisch, wat het veelgodendom betreft; Polytheorie, yr., het
zich eenzijdig met de theorie bezighouden
en de practijk verwaarloozen • Polythionzuren, mrv., zwavelzuurstofzuren,
'
die in
een molecuul meer dan een atoom zwavel
bevatten; Polytocie, vr., het veel kinderen
ter wereld brengen ; Polytomisch, met
vele sneden ; Polytopisch, veelsoortig ;
Polytrichum, soort van bladmos ; Polytrophie, vr., te sterke voeding ; Polytrophisch, te sterk voedend, te sterk
gevoed ; Polytypie, yr., druk van sierletters, namen en vignetten ; Polyuresie
en Polyuresis,vr., het veelvuldig urineeren;
Polyxeen, o., ijzerhoudend platina ; Polyxenos, vele gasten hebbend, door veel
vreemdelingen bezocht; Polyzelie, yr.,
jaloezie, nijd ; Polyzetesis, yr., het doen
van veel nuttelooze of van strikvragen.
Polzevera, vr. (Ital.). Groenachtig
marmer uit den omtrek van Genua.
Poma, o. (Gr.). Deksel; kieuwdeksel;
drank.
Poma acidula, mrv. (Lat.). Zure appels;
— amoris, liefdeappels; — aquea, Siberische ijsappels; — aurantia, chinaasappels ; — citra medica, citroenen; — colocynthidis, kolokwinten ; — mall, gewone
appels ; — terrae, aardappels.
Pomaken, mrv. Mohamedaansche Bulgaren.
Pomatologie, yr. (Gr.). Verhandeling
over de dranken.
Pombal (Sebastiaan Jozef, markies van)
(1699-1782). Portugeesch staatsman die
de wijsgeerige denkbeelden der achttiende
eeuw toegedaan was, de Jezuieten verbande (1759), het onderwijs trachtte te
verbeteren, medewerkte tot het wederopbouwen van Lissabon na de vreeselijke
aardbeving van den 1 Nov. 1755, het
Portugeesche leger reorganiseerde, maar
als tachtigjarige grijsaard uit de nabijheid
der ?esidentie verbannen werd.
Pomerans, yr. Oranjeappel; ondereind
van een biljartkeu.
Pomeridiaansch, (Lat.). Wat tot den
namiddag behoort.

Pompe

Pomerium of Pomoerlum, o. (Lat.).
Gewijde ruimte in het Rome der oudheid
aan weerskanten van den stadsmuur ;
deze ruimte mocht niet bebouwd worden.
Pometum, o. (Lat.). Boomgaard ; Pomiform, appelvormig.
Pommade, yr. (Fr.). Week mengsel dat
uit vet en reukwerk bestaat en dient om
het haar intewrijven of de te droge huid
lenig te maken ; sprong waarbij men zich
met gene hand aan den zadelknop vasthoudt ; Pommadeeren, met pommade
insmeren.
Pomme, yr. (Fr.). Appel; appelvormig
sieraad; Pomme de terre, yr., aardappel;
de aardappel is afkomstig uit Zuid-Amerika
en werd in 1534 naar Spanje overgebracht,
eerst op het einde der achttiende eeuw
werd hij een algemeen voedingsmiddel.
(Zie Parmentier) ; Pommes de terre
frites, gebakken aardappelen.
Pommeri, mrv. Zijden geheel geknipte
maar niet genaaide, met bonte zijde geborduurde Chineesche chambercloaks.
Pomologie, vr. (Gr.-Lat.). Gedeelte van
de boomteelt dat over de vruchtboomen
handelt ; Pomologisch, wat het ooft
betreft ; Pomoloog, m., die zich op de
kennis van het ooft en den ooftbouw
toelegt ; Pomona, yr., godin van het ooft,
titel van werken over ooftbouw.
Pomoranen, mrv. (Russisch). Degenen
die aan den oever der zee wonen, soort
wederdoopers aan de Witte Zee.
Pomorzen, mrv. Russische sekte der
Grieksche kerk die geen priesters heeft,
den tsaar en de autoriteiten erkent maar
weigert hun het praedicaat „rechtgeloovig"
toetekennen.
Pomp = Pompejus of Pomponius.
Pompa, yr. (Lat.). Plechtige optocht,
processie ; pracht, praal.
Pompadour, (Fr. ; spr. : ponpadoer)
(Antoinette Poisson, markiezin van) (17211764). Maitresse van den Franschen koning
Lodewijk XV; zij oefende op den koning
en op de regeering een ongunstigen invloed uit en werkte mede om Frankrijk
in den Zevenjarigen oorlog (1756-1763)
te wikkelen door het sluiten van twee
verdragen met Oostenrijk ; door hare
verkwistingen kostte zij Frankrijk 20 millioen guldens.
Pompadour, m. (Fr.). Werktaschje voor
vrouwen ; Zuidamerikaansche purperroode
vogel met witte vleugels.
Pompadourrood, o. Vleeschkleurig rozer6od.
Pompe, yr. (Fr.). Praal, pracht ; —
funthre, lijkstaatsie.
Pompe, yr. (Fr.). Pomp ; — aspirante,
zuigpomp, -- foulante, perspomp ; —
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pneumatique, luchtpomp; — a feu of — a
incendie, brandspult.
Pompelon, o. (Gr.). Prachtig gebouw
in het Athene der oudheid, waarin de
gereedschappen voor feestelijke optochten
bewaard werden en waarvan die optochten uitgingen.
Pompelmoes = Pampelmoes.
Pompeus, (Fr.). Pralend, pronkend ;
hoogdravend.
Pompholyx, yr. (Gr.). Blaas, waterblaas.
Pompier, m. (Fr. ; spr. : ponpiee). Pompmaker ; brandweerman.
Pompilia, mrv. (Lat.). Versteeningen
van Pompilius (soort van Nautilus).
Pompon, m. (Fr.). Houten met wol
bekleede pluim op een sjako ; Avoir son
pompon, aangeschoten zijn.
Pompona, yr. (Sp.). Vanille van geringe
qualiteit.
Pomum, o. (Lat.). Appel; Adami,
Adamsappel ; aurantium, chinaasappel;
— colocynthidis, kolokwint; Pomus, yr.,
vruchtboom.
Ponande. Aanmerking aan het begin
eener rekening.
Pondage, m. (Fr.; spr.: ponsaazje). Het
polijsten met puimsteen; het inwrijven
met houtskool ; Ponce, yr., zakje met gekleurd poeder dat over teekeningen gestrooid wordt, inkt die uit olie en lampzwart
bestaat ; Pierre ponce, yr., puimsteen.
Ponceau, m. (Fr.; spr.: ponsoo). Wilde
papaver, klaproos ; als bvnw. wat de kleur
eener klaproos heeft.
Ponceeren, (Fr.). Met puimsteen polijsten ; met een houtskoolzakje calqueeren ;
met merkinkt merken.
Poncho, m. (Sp.). Geelkleurige katoenen
mantel in Argentinie, Chili en Peru die
in het midden een opening heeft om er
het hoofd door te steken en die vooral
door de gauchos (z. a.) gedragen wordt.
Ponctuel, (Fr.). Stipt, punctueel ; Ponctualite, yr., stiptheid.
Pondage of Poundage, (Eng.). Voormalige belasting op den in- en uitvoer.
Ponderabel, (Lat.). Weegbaar Ponderabilia, mrv., weegbare stollen of
lichamen; Ponderabiliteit, yr., weegbaar•
heid; Ponderatie, vr., het afwegen, evenwicht dat door tegenovergestelde krachten
ontstaat; Pondereeren, afwegen, in evenwicht brengen, een geschreven getal uitspreken ; Ponderometer, m. (Lat.-Gr.),
vrachtmeter ; Pondereus, zwaar, wichtig;
Ponderositeit, yr., zwaarte, gewicht ;
Ponderoso, (Ital.), zwaar, gewichtig ;
Pondus civile, gewoon gewicht ; Pondus
inutile terrae, nuttelooze last der aarde,
nietsnutter ; Pondus medicinale, medicinaal gewicht.

Ponte
Pondichery, (Fr. ; spr. : pondiesjerie).
Hoofdplaats der Fransche bezittingen op
de kust van Coromandel; halfzijden stof
die daar vervaardigd wordt.
Poneeren, (Lat.). Zetten; stellen;Ponent,
m., degene die voor het gerecht een verklaring aflegt.
Ponente. Zie Riviera.
Ponerocratie, yr. (Gr.). Heerschappij
der slechten ; Ponerologie, yr., het kwaadspreken, het booze in den mensch.
Poney, (Eng.) Hit (klein paard).
Pongo, m. Boschmensch (oude naam
van den orang-oetan).
Poniatowsky (Joseph, Prins) (17621813). Poolsch generaal die in 1813 door
Napoleon I tot maarschalk van Frankrijk
benoemd werd; bij den terugtocht der
Franschen na den slag van Leipzig verdronk hi' in de Eisler. &ranger heeft hem.
verevawigd in een lied waarvan het refrein is : Rien qu'une main, Francats, je
suis sauve, d. steekt mij maar een hand
toe, Franschen, dan ben ik gered.
Ponnes, Ponni of Ponny. Indische
rekenmunt te Surate = f o,o35, te Calcutta = f o,015.
Pons, m. (Lat.). Brug ; — asinorum,
ezelsbrug (hulpmiddel voor onwetenden
of domooren).
Ponsard (Francois) (1814-1867).
Fransch tooneeldichter die tegen de uitspattingen der romantische school in verzet kwam • zijn bekendste werken zijn:
l Honneur et 'Argent
t
Lucrece (Lucretia),
(de Eer en het Geld), Charlotte Corday.
Pont, m. (Fr. ; spr. : pony. Brug ; dek
van een schip; — aux tines (Zie Pons
asinorum); — de bateaux, schipbrug ; —
dormant, vaste brug ; --levis, ophaalbrug ;
— suspendu, hangende brug ; tournant,
draaibrug ; — volant, gierbrug; — a bascule basculebrug ; vaisseau trois poets,
driedekker ,• casquette trois poets, hooge
zijden pet; Couper dans le pont, er in loopen,
zich beet laten nemen.
Pont, (Fr.) = Pontus.
Pont of Punt, o. Chineesche lengtemaat.
Pontac, m. Donkerroode zware Fransche wijn.
Pontanus, m. (Lat.). Bruggenmaker.
Pontanus of Pontano (1426-1503).
Italiaansche staatsman, dichter en geschiedschrijver.
Ponte, m. (Fr.). leder dergenen die bij
hazardspelen tegen den bankier spelen ;
vierde troef in het omber- en quadrillespel.
Ponte, yr. (Fr.). Het eieren leggeri; legtijd der vogels; hoeveelheid gelegde eieren.
Ponte, m. (Ital.). Brug ; — de sospiri,
brug der zuchten te Venetic waarover de
ter dood veroordeelden moesten gaan.
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Pope

Ponte, (Fr.). Met een of meer dekken.
Pontecorvo. Stad in Zuid-Italie (pro-

18de en het begin der i9de eeuw ; Pontonage, m., bruggegeld; Pontonnier, m.,

vincie Caserta) ; Bernadotte (z. a.) kreeg
van Napoleon I den titel van prins van
Pontecorvo.
Pontederiaceen. Kleine plantenfamilie
uit de orde der Farinosen.
Ponteeren, (Fr.). Van een scheepsdek
voorzien; geld op een kaart zetten ; tegen
den bankier spelen.
Ponti. Meerv. van Ponto. (z. a.)
Pontia, y r. (Gr.). De uit de zee opgekomene (bijnaam van Aphrodite (Venus);
soort van vlinder.
Ponticello, o. (Ital. ; spr.: tsjello). Bruggetje ; kam op een snareninstrument.
Pontifex, m. (Lat.). Priester ; bisschop;
Pontifex maximus, opperste der priesters
in het Rome der oudheid, paus ; Pontificaat, o., waardigheid van opperpriester,
pausschap ; Pontificale, o., boek dat de
verplichtingen en ambtsbezigheden van
een bisschop bevat; Pontificalia, mrv.,
priestergewaad; Pontificeeren, het ambt
van opperpriester uitoefenen, op plechtige
wijze handelen en spreken.
Pontische Stufe, y r. (D.). Onderste
laag van het plioceen.
Pontius, m. (Gr.). Meerman; van Pontius naar Pilatus gestuurd worden ; dit
moest zijn van Cajaphas naar Pilatus gestuurd worden ; van den eenen persoon
naar een anderen gezonden worden zonder
hulp of uitkomst te krijgen.
Pont - l'Evéque. Arrondisse.mentshoofdplaats in het dep. Calvados, bekend door
zip kaas, boter, appelwijn en vervaardigmg van kantwerk.

soldaat die bruggen helpt leggen, ontvanger van het bruggegeld, beambte op de
aanlegplaatsen van stoombooten ; Pontontrein, m., wagens waarop pontons
vervoerd worden.
Ponts et chaussees, mrv. (Fr. ; spr. :
ponzeesjoossee). Eig. bruggen en wegen,
korps ingenieurs dat met den aanleg en
het onderhoud der communicatie-middelen
belast is en bet meest overeenkomt met
den tak van dienst die in Nederland Waterstaat beet.
Pontus, m. (Gr.). Zee ; — lauxinus,
Zwarte Zee (Zie Periplus) ; Pontusvraag,
yr., in de Oostersche quaestie (z. a.) de
vraag naar de staatkundige stelling der
Zwarte Zee.
Pontus, m. Voormalig koninkrijk in het
noordoosten van Klein-Azie aan de Zwarte
Zee ; het werd in de 4de eeuw v. C. gesticht en was zeer machtig onder Mithridates (z. a.).
Pontypool, (Eng.; spr.: pontiepoel). Gestreept Japansch lakwerk.
Pontijnsche moerassen, mrv. Groote
ongezonde vlakte bij Rome (i5oo vierk.
kilometers); in de oudheid was het een
vruchtbare streek die door de verwaarloozing der besproeiings- en afvoerkanalen een woestenij geworden is.
Ponzine, y r. (Ital. ponzino limone). Donkerroode chinaasappel.
Pool, (Eng.; spr. : pod). Poel; inzet in
het kaartspel.
Pool, y r. (Gr. Polus z. a.) leder der
beide einden van de denkbeeldige as
waarom het zonnestelsel in 24 uren schijnt
te draaien ; ieder van de uiteinden van
de as der aarde; Poolbeer, m., ijsbeer ;
Poolcirkel, m., ieder der beide cirkels
die op 237, graad van de polen der aarde
liggen ; Poolgans, vr., de in het hooge
noorden levende wilde gans, sneeuwgans;
Poolnacht, m., in de koude luchtstreken
de tijd gedurende welken de zon Langer
dan 24 uur onder den horizon blijft, nacht
van meer dan 24 uren ; Poolster, yr.,
ster der derde grootte in het sterrenbeeld
van den Kleinen Beer die zeer dicht bij
de noordpool staat, voor de uitvinding
van het kompas diende zij om aan de
zeevaarders het noorden aan te wizen.
Poonac. Koeken van kokosnotenolie.
Popanz, m. (D.). Schrikbeeld, bullebak.
Pope, m. (Russisch). Priester der Grieksche kerk.
Pope, m. (Eng.; spr.: poop). Paus ;
Popery, de Catholieke godsdienst.
Pope (Alexander) ( 1688-1744). Engelsch dichter, schrkjver van de Verhan-

Pont. Max. = Pontifex maximus.
Pont - neuf, m. (Fr.). Eig. nieuwe brug;

een der oudste bruggen over de Seine
te Parijs die van 1578 tot i6o7 gebouwd
werd ; in het begin stonden er winkeltjes
op deze brug die gedurende langen tijd
de meest bezochte plaats der hoofdstad
van Frankrijk was ; men vond er ook
potsenmakers en liedjeszangers ; de winkeltjes zijn eerst in 1854 voor goed verdwenen ; op deze brug staat het ruiterstandbeeld van koning Hendrik IV ;
straatdeun.
Ponto, m. (Ital., meerv. Ponti). Vierde
troef in het omber- en quadrillespel (hartenen ruitenaas, schoppen- en klaverenheer);
Siciliaansche rekenmunt.
Ponton, m.(Fr.). Koperen of ijzeren
schuitje dat dient om een schipbrug te
maken; aanlegplaats voor stoombooten
kiellichter ; voormalig oud Engelsch oorlogsschip dat gebruikt werd om krijgsgevangenen te huisvesten gedurende de
oorlogen met Frankrijk in het laatst der

Popeline

876

deling over den mensch, van Epistels en
Satiren.
Popeline, yr. (Fr.; spr. : poop/len). Stof
waarvan de schering zijde en de inslag
wol is.
Popina, y r. (Lat.). Gaarkeuken ; kroeg.
Poplitaeisch en Poplitisch. Wat op
de knieholte betrekking heeft ; Poples, m.
(Lat.), knieholte.
Popolano, m. (Ital.). Volksvriend ; Popolo, m., yolk.
Popowka, y r. Russisch pantserschip.
Poppaea, y r. (Lat.). Beruchte bijzit en
daarna vrouw van Nero (t 65 n. C.); Poppaeana, vr., door Poppaea uitgevonden
schoonheidsmiddel om de kleur van het
gelaat te behoudedi in ezelinnenmelk
gedrenkt brood dat op de hued gelegd
wordt.
Populace, y r. (Fr.; spr.: populas). Gepeupel; Populacier, wat het gepeupel
betreft ; Populair, wat aan het yolk
eigen is, wat gemakkelijk te begrijpen is,
die bij het y olk gezien is ; Populariseeren, algemeen maken, onder de bevatting
of het bereik van het y olk brengen ;
Populariteit, y r., volksgunst ; Populatie,
y r., bevolking ; Populationist, m., degene
die den loop on de verhoudingen der
bevolking nagaat, tegenstander van het
Maithusianisme (z.a.); Populeeren, bevolken ; Populeus, (Lat.), dicht bevolkt,
volkrijk ; Populositeit, y r., bevolktheid ;
Populus, m., yolk.
Populine, y r. Bestanddeel van de
bladeren en schors van den trilpopulier
(Populus tremula); Populus, vr., populier;
Sunt dives urbis populus, sed populus
arbor, de burgers der stad zijn het yolk,

maar de populier is een boom.
Populist, m. Aanhanger der volkspartij
in de Vereenigde Staten van NoordAmerika ; de populisten vormen een derde
partij die noch republikeinsch noch democratisch is.
Populo, m. Drank die uit Rijnwijn en
Spaanschen wijn met sulker, kaneel,
kruidnagels, enz. bestaat.
Populonia, y r. (Lat.). Zij die de verwoesting belet (bijnaam van Juno).
Populus Romanus, m. (Lat.). Het Romeinsche y olk, naam voor alle Romeinsche
burgers te zamen, die eerst alleen aan
de patriciers en later ook aan de plebejers
gegeven werd.
Pore, m. (Fr.; spr.: por). Varken;
varkensvleesch; Porcelet, m., bong varken,
Porcelaine, y r. (Fr.) = Porselein.
Porc - epic, m. (Fr.; spr. : porkeepiek).
Stekelvarken in Zuid-Europa, Azie en
Afrika ; het is onschadelijk en voedt zich
met wortels en vruchten.

Porphyr
Porche, m. (Fr. ; spr. : porsje). Voorportaal van een kerk of paleis.
Porcheria , vr. (Ital.; spr. : porkeria),
Porcherie, y r. (Fr.; spr.: porsjerie). Varkenshok.
Porcia, y r. (Lat.). Dochter van Cato van
Utica (z. a.) en gemalin van Brutus (moordenaar van Caesar); zij beroofde zich van
het leven bij het vernemen van den dood
van haar echtgenoot ; zij is het toonbeeld
der huwelijkstrouw.
Porcupine, (Eng. ; spr. : porkjoepein).
Stekelvarken.
Porcus, m. (Lat.). Varken.
Poredine, vr. (Gr.). Door verharding
ontstaan (gesteente).
Porfido, (Ital.). Porfier.
Porfier, o. Zie Porphyr.
Porie, y r. (Gr.). Doorgang ; opening ;
zweetgaatje in de huid ; Poreus, vol
pori gn ; Porositeit, yr., poreusheid.
Porisma, o. (Gr. ; mrv. Porismata).
Gevolgtrekking uit het voorafgaande ;
Porismatisch, wat zulk een gevolgtrekking betreft ; Poristiek, y r., leer der
sluitreden; Poristisch, wat de sluitreden
betreft.
Pork, (Eng.). Varkensvleesch ; Porkopolls, y r., varkensstad, benaming voor
de stad Cincinnati uithoofde van hare
ontzaglijke varkensslachterijen.
Porne, yr. (Gr.). Hoer ; Pornie, yr.,
hoererij ; Pornocratie, y r., heerschappij
der lichtekooien; Pornograaf, m., schrijver
over prostitutie, onzedelijk en vuil schrijver
of teekenaar • Pornographic, yr., beschrijving van de' levenswijze der hoeren,
oneerbaar geschrijf of teekening ; Pornographisch, wat het schrijven of teekenen van oneerbare of vuile voorstellingen
betreft.
Porocele, vr. (Gr.). Breuk die door
verharding ontstaan is.
Poroma, o. (Gr.). Hard, eeltachtig deel.
Zie Tophus.
Poromphalocele, y r., Poromphalon,
o. of Poromphalus, m. (Gr.). Het vooruitsteken van den navel tengevolge van
verharding.
Poropoeie y r. (Gr.). Het openmaken
van vernauwde
' porien.
Porosis y r. (Gr.). Verharding; vorming
van eelt bij gebroken beenderen.
Poroticum, o. (Gr.). Middel voor het
vormen van litteekens ; Porotisch, verhardend.
Porpe, y r. (Gr.). Haak ; gesp.
Porpeziet, o. Goud bevattendpalladium
uit Brazilie.
Porphyr, m. (Gr.). Porfier, purpersteen
(zeer hard rood of groen en gespikkeld
marmer); kegelvormig stuk marmer om

Porporino
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verwen fijn te wrijven; Porphyra, purperslak, purperverf ; Porphyrisch, wat het
porfier betreft; Porphyriseeren, met
een stuk marmer verwen fijnwrijven ;
Porphyrlo, m., purperhoen, waterhoen;
Porphyrisma, o., scharlakenkoor
ts; Porphyristisch, wat deze koorts betreft;
Porphyritis, yr., marmer met purperen
strepen; Porphyrogenitus, m. (Gr.), die
in het purper geboren is (naam die gegeven werd aan die zonen der Byzantijnsche keizers welke gedurende de
regeering van hun vader geboren werden
(Zie Constantinus VII) ; Porphyroldisch,
porfierachtig.
Porporino, m. (Ital.). Kunstmatige kleurige steen tot versiering van gebouwen.
Porra, yr. (Sp.). Knots, knuppel.
Porreau of Poireau, m. (Fr. ; spr. :
poaroo). Prei.
Porrectie, yr. (Lat.). Aanreiking; Porrigeeren, aanreiken.
Porrhometer, m. (Gr.). Werktuig voor
het meten van hoogten en afstanden.
Porridge, (Eng.; spr.:fiorridzje).Vleeschsoep; in Amerika meelpap.
Porrigineus, (Lat.). Wat het hoofdzeer
betreft.
Porrigo, yr. (Lat.). Haarziekte, hoofdzeer.
Porrum, o. of Porrus, m. (Lat.). Prei.
Porselein, o., (Fr.) porcelaine, (Eng.)
porcelain, (D.) Porzellan, (Ital.) porcellana,
(Sp.) porcelana. Fijnste soort half doorschijnend aardewerk dat uit Kaolin (z. a.)
vervaardigd wordt ; het kaolin wordt in
China, Japan, Saksen en in Frankrijk in
de omstreken van Limoges gevonden;
het porselein dat in de Rijksfabriek te
Sévres bij Parijs gemaakt wordt is beroemd ;
Porseleinaarde = Kaolin.
Port, m. (Fr.; spr.: por). Haven, haven-

plaats.
Port, m. (Fr.; spr.: por). Het dragen;
tonneninhoud van een schip; draagloon;
houding ; bergpas in de Pyreneen; briefport ; Port d'armes, m., bewijs dat iemand
het recht heeft om wapens te dragen,
houding van een soldaat onder de wapens.
Porta, yr. (Lat.). Poort; deur ; Porta
Westphalica, vr., Westfaalsche peort
(opening in het Wezergebergte waardoor
de Wezer stroomt).
Portaal, o. (Fr.). Monumentale hoofdingang van een gebouw; rustplaats op
een trap.
Portabel, (Lat.) = Portatief ; Portage, m. (Fr.; spr.: portaazje), het dragen,
draagloon, in Amerikaansche rivieren een
plaats waar de vaartuigen uithoofde van
hindernissen over land gedragen moeten
worden.

PortePortament, o. (Ital. portamento di voce;
spr.: vootsje). Het dragen der stem, geleidelijke overgang van de stem of van
een strijkinstrument van den eenen toon
in den anderen; Portant, m. (Fr. ; spr.:
portan), handvat aan een koffer, stijl die
de schermen en verlichtingstoestellen in
een schouwburg steunt, anker van een
magneet ; Portaria, mrv., open gelei- of
aanbevelingsbrieven ; Portasteen, m.,
zandsteen met bruine aders afkomstig
van de Porta Westphalica, Portaten,
mrv. (Ital.), lijsten van de dagelijks aangevoerde goederen en van degenen voor
wie zip bestemd zijn ; Portatief, wat gedragen kan worden. Zie A bout portant.
Porte, vr. (Fr.). Deur ; poort ; — a deux
battants, vleugeldeur; — de derriere, achterdeur ; — a jour, traliedeur.
Porte, yr. Regeering van Turkije.
Porte. Woord dat in vele samengestelde Fransche woorden voorkomt en een
vorm van het werkwoord porter (dragen) is.
Porte-affiches, m. Getralied kastje waarin
aankondigingen opgehangen worden; —
-aigle, officier vaandeldrager onder Napoleon I; --aiguille, naaldhouder (instrument der heelkundigen); --aiguilles, naaldenkoker, naaldenboekje ; --allumettes,
lucifersstandaard ; --amarre, reddingsvuurpijl, vuurpijl die een opgerolde lijn bevat ; --arquebuse, officier die op de jacht
het geweer des konings droeg; --assiette,
matje dat onder warm opgediende schotels gelegd wordt ; --baguette, gleuf voor
den laadstok aan een geweer; --bafonnette, leertje aan den koppel waaraan de
bajonetscheede vastgehecht is ; --balle,
marskramer ; --banniere, banierdrager;
-bat, lastdier ; ---bonheur, armband die
uit een stuk en dikwijls uit zeven cirkels
bestaat; --bouquet, bloemenvaasje ; —
-bourdon, pelgrim ; --bouteilles, flesschenrek ; --carnier, weitaschdrager ; --cartes,
taschje of schotel voor visitekaartjes ; —
-chaine, kettingdrager (bij het landmeten);
-chape, koormanteldrager ; --choux,
warmoezenierspaard ; --cigare, sigarenpijpje; --cigares, sigarenkoker ; --cigarette, sigarettenpijpje ; — -cigarettes, sigarettenkoker; --clefs, sleutelring, gevangenbewaarder, sleuteldrager (Zie Claviger) ;
--couronne, kroondrager (vorst); --couteau, messenlegger waarop de punt van
het mes gelegd wordt om het tafelkleed
niet vuil te maken-; --crayon, potloodhouder ; --croix, kruisdrager in de Catholieke kerk; — -crosse, drager van den
staf des bisschops; --Dieu, priester die
de gewijde hostie aan een zieke brengt;
--drapeau, vaandeldrager (in het Fransche leger is hij tweede-luitenant).

Portie
Portee, y r. (Fr.). Dracht jongen; draagwijdte van een werptuig of vuurwapen ;
zoover het oog of de stem reikt; bereik;
bevatting ; strekking, beteekenis ; afstand
tusschen twee steunpunten ; notenbalk ;
Portee de fusil, geweerschotsafstand.
Porte - epee, m. (Fr.). Degenriem ; in
Duitschland vrijwilliger die voor officier
bij de landweer wordt opgeleid en ook
degenkwast (Zie Dragonne) ; sabelkwast ;
—e'peron, spoordrager, riem om sporen
op de laarzen vast te maken; --itendard,
standaarddrager bij de cavalerie, lederen
aan den zadel bevestigde koker om er
den standaard in te zetten, standaardschoen ; --driers, stijgbeugelriem ; -itriviires, vierkante ijzeren ringen aan de
beide zijden van den zadel waaraan de
stijgbeugelriemenvastzitten ; —faineant,
mat die aan het linkerlamoen van groote
vrachtwagens vastgehaakt wordt en waar•
op de vrachtrijder uitrust ; --faix, lastdrager, sjouwerman.
Porte - fenétre, y r. (Fr.). Opening tot
op den grond die tegelijk tot deur en
venster dient.
Portefeuille, m. (Fr.; spr. : fuit). Brieventasch, portefeuille, (yr.); ambt van een
minister ; geldswaardig papier (effecten,
wissels, enz.) ; Portefeuilliste, m., fabrikant van portefeuilles.
Porte - fouet, m. (Fr.; spr. : foa). Koker
om het ondereind van de zweep in te
zetten ; — glaive, zwaardridder, zwaardbroeder (13e eeuw), breede riem waarmede
de dolksabel der infanterie aan den koppel
bevestigd werd ; --grip, boom waaraan
een ent bevestigd wordt ; --hache, bijlschoen van den sapeur ; --jupe, vr., rokkendraagster (vrouw), als mannelijk znw.
tangetje om den rok van een capon op te
houden ; --lance, koperen haak voor de
lans der lansiers ; --lettres, brieventasch ;
--liqueurs, likeurstel ; --malheur, persoon
of voorwerp dat ongeluk aanbrengt ; —
manteau, kapstok, valies, lakensche mantelzak achter op het paard, officier die
den mantel des konings droeg, --mgche,
haak om een gezwavelde lont in een vaatje
te doen staan.
Portement, m. (Fr.; spr. : portman).
Kruisdraging (wordt alleen van Christus
gezegd).
Porte - mine = --crayon; --monnaie,
lederen geldzakje; --montre, horlogestandaard ; --montres, uitstalkast voor horloges ; --mors, gedeelte van den teugel
waaraan het bit bevestigd is ; --mousqueton, haak onderaan den bandelier van
een cavalerist om de karabijn aan te
hangen, horlogekettinghaak; --mouchettes,
snuiterbakje.
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Portentum, o. (Lat.). Voorteeken ; gedrocht, monster.
Porte-fiarafiluies, m. (Fr.). Paraplustandaard ; --parole, woordvoerder ; --plat,
mandje van ijzerdraad of aardewerk
waarin warme schotels gezet worden;
--plume, penhouder; --queue, sleepdrager.
Porter, (Eng.). Portier; kruier ; donkerbruin zwaar Engelsch bier dat een eenigszins bitteren smaak heeft.
Porte-respect, m. (Fr.; spr. : respee). Jets
dat ontzag inboezemt ; wapen om zich
lastige menschen van het lijf te houden ;
--trait, riem die de strengen van voor
een rijtuig gespannen paarden ophoudt.
Porteur, m. (Fr.), (Eng.) holder, (D.).
Inhaber, Vorzeiger, (Ital.) portatore, (Sp.)
portador. Toonder ; drager; paard waarop
de stukrijder zit.
Porte - veine, m. (Fr.) =Porte-bonheur,
-vent, windpijp aan orgels; --verge, stafdrager, pedel ; --voix , scheepsroeper,
spreekbuis.
Portfolio, (Eng.) = Portefeuille.
Porti. Zie Porto.
Porticus, y r. (Lat.), (Fr.) Portique, m.
Zuilengang; portiek.
Portier, m. (Fr. - spr.: portjee). Deurvr. (spr.: forwachter, portier ; Portiere,
'
tjeer), portiersvrouw, voorhangsel aan een
deur, portier van een rijtuig.
Portio, Portie, vr. (Lat.). Deel, aandeel;
Portio gratialis, genadegeld; — legitima,
legitieme portie; — virilis, mansdeel, kindsgedeelte.
Portion, y r. (Fr.; spr. : porsion). Portie ;
— congrue, vast inkomen van een geestelijke, karige bezoldiging.
Portique. Zie Porticus.
Portitor, y r. (Lat.). Drager; veerman ;
— ensis zwaarddrager.
Portiuncula, y r. (Lat.). Deeltje; eerste
klooster en kerkje van Franciscus van
Assisi (1182-1226) stichter der Franciscanerorde ; in oude kalenders de 2 Augustus omdat op dien dag aan de bezoekers
van dit kerkje aflaat verleend werd.
Portland. Bovenlaag van de Juraformatie.
Portland, (Hertogen van). Engelsch
adellijk geslacht van Nederlandschen oorsprong; de eerste hertog heette Bentinck
en was de vriend van den koning-stadhouder Willem III ; Portlandvaas, yr.,
prachtige antieke vaas die uit het paleis
Barberini in het bezit van een der hertogen van Portland kwam en zich thans
in het British Museum bevindt.
Portlandstone, (Eng.). Kalksteen die
uit bolvormige op vischeieren gelijkende
korrels bestaat en van Portland in Engeland afkomstig is.

Porto
Porto, o. (Ital.), (mrv. Porti), (Fr.)
port, (Eng.) postage, (D.) Porto, (Sp.)
Porte. Briefport; Porto - franco. Zie Franco.
Porto, m. (Ital.), (Fr.) port, (Eng.) harbour, (D.) Hafen, (Sp.) puerto. Haven ;
Porto franco, (Ital.) vrijhaven ; Porto
morto, eig. doode haven, die 'voor de
scheepvaart onbruikbaar geworden is;
Portorico, (Sp., puerto), rijke haven, een
der vruchtbaarste Westindische eilanden
(Groote Antillen), soort tabak die op dit
eiland verbouwd wordt.
Portolano. Zie Portulan.
Portrait, m.. (Fr. ; spr. : portree). Portret, beeltenis; Portraitiste, m., portretschilder ; Portretteeren, remands portret
maken.
Portugaleser, m. Portugeesche gouden
munt.
Portulaca. Plantensoort uit de familie
der Portulacaceen waarvan postelein het
type is.
Portulan, m. (Fr.), (Ital. Portolano).
Beschrijving der kusten, getijden en havens,
graadboek.
Portumnus of Portunus, m. (Lat.).
God der zeehavens bij de Romeinen;
Portus, m. (Lat.), haven.
Portwijn, m. Zware roode en witte
wijn uit Oporto.
Porus. Vorst die in Pendsjab regeerde
toen Alexander de Groote dit land veroverde ; hij werd aan den oever van den
Hydaspes gevangen genomen (327 v. C.);
toen Alexander hem vroeg hoe hij behandeld wilde worden, antwoordde Porus:
als koning; getroffen door dit antwoord
liet de koning van Macedonia hem in het
bezit van zijn rijk.
Porus, m. (Gr.). Tufsteen; beenuitwas ;
eeltknobbel; — acusticus, buitenste ooropening ; — biliarius, galbuis ; — igneus,
m. (Lat.) puimsteen.
Porzellan. Zie Porselein.
Posada, y r. (Sp.). Logement, herberg ;
Posadero, m., logementhouder, herbergier.
Posament. Zie Passement.
Posaune, yr. (D.). Bazuin; Posaunen.
fest, o., Israelietisch nieuwjaar.
Posca, y r. (Lat.). In het Rome der
oudheid de gewone volksdrank uit water,
azijn en eieren bereid.
Poschega - Tabak, yr. Fijne Hongaarsche tabak.
Pose, (Fr.; spr. : poozee). Bezadigd, bedaard, geposeerd; Pose, yr. (spr. : pooz),
het leggen van een steen, een rail, enz.,
houding ; Poseeren, zetten, neerzetten,
aanbrengen, ophangen (van spiegels, gordijnen, enz.), aanzetten (in het dominospel),
zitten wanneer men zijn portret laat maken,
alle moeite doen om de aandacht op zich
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te vestigen, den schijn aannemen, zich
deftig aanstellen.
Poseideon, m. (Gr.). Zesde maand in het
Atheensche Saar van medio Dec. tot midden Jan. ; Poseidon, (Gr.) = Neptunus ;
Posidoniakalk, y r., kalksteen waarin versteende mosselen voorkomen.
Positie, y r. (Lat.). Plaatsing; stelling ;
ligging ; stand; houding ; vingerzetting ;
Positiones, mrv., vragen van den eischer
voor het gerecht; — captiosae, strikvragen;
Positief, vaststaand, zeker, stellig (tegenovergestelde van Negatief), als znw. de
stellende trap van het bvnw. ; Positieve
electriciteit, y r., aantrekkende electriciteit; Positieve godsdienst, m., geopenbaarde godsdienst; Positivisme, o., wijsgeerig stelsel van Auguste Comte (1798—
1857), ervaringswijsbegeerte ; Positivist,
m., aanhanger van deze wijsbegeerte;
Positiviteit, bepaaldheid, zekerheid;
Positivus, m. (Lat.), stellende trap ; Posito, gesteld, aangenomen; Posito sed
non concesso, gesteld maar niet toegegeven.
Posodyniek, y r. {Gr.). Leer van de
graden der ontvankelijkheid voor pijn en
genoegen; Posologie = Dosiologie ;
Posologisch, wat de posologie betreft.
Pospolite. Het onder de wapens roepen
van den Poolschen adel.
Posse, (Lat.). Kunnen, vermogen; Posse
comitatus, in En Eland macht der burgers
die opgeroepen worden om een overheidspersoon te helpen in het onderdrukken
van een oproer of hem in de uitvoering
van een wettelijke bepaling, waartegen
verzet bestaat, bij te staan.
Possesseur, m. (Fr.). Bezitter ; Possessie, y r., bezitting ; Possessief, bezittelijk;
Possessio apprehensa, in bezit genomen
goed ; — bonae fidei, bezit te goeder
trouw ; — bonorum, bezit van goederen ;
— bonorum ventris nomine, bezitting eener
zwangere weduwe ten behoeve van het
nog niet geboren kind ; — capta = —
apprehensa; — extincta, vervallen bezit ;
— injusta, onrechtmatig bezit ; — justa,
rechtmatig bezit ; — litigiosa, betwistbaar
bezit; — malae fidei, bezit te kwader
trouw ; — praescripta, verjaard bezit ;
Possessiva, mrv., bezittelijke voornaamwoorden ; Possessor, m. (Lat.) bezitter;
— bonae fidei, bezitter te goeder trouw ;
Possessorisch, wat het bezit betreft ;
Possessorische rechtsmiddelen, vorderingen die dienen om het bezit in stand
te houden ; Possessorium, o., rechtsvordering die het bezit betreft; Possessor
malae fidei, m., bezitter te kwader trouw.
Possibel, (Lat.). Mogelijk ; Possibilisme, o., socialisme dat met de omstandig-

Possideeren

heden rekening houdt ; Possibilist, m.,
aanhanger dier leer ; Posslbilitelt, yr.,
mogelijkheid:
Possideeren, (Lat.). Bezitten ; Possidens, bezittend ; Possidente, (Ital.), bezittende ; Possidia, vr., bezitster ; Possidius, m., bezitter.
Possumus, (Lat.). Wij kunnen.
Post, y r., (Fr.) poste, courrier, (Eng.)
post, mail, (D.) Post, (Ital.) posta, corriere,
(Sp.) correo. Vervoer van brieven, drukwerken, enz. ; Postbeambte, m., (Fr.)
employi de la poste, (Eng.) post officer, (D.)
Postbeamter, (Ital.) impiegato di posta, (Sp.)
empleado de correos, commies der posterijen ; Postbode, m., (Fr.) facteur, (Eng.)
postman, letter carrier, (D.) Postbote, BriefNiger, (Ital.) portalettere, fattorino, (Sp.)
cartero, brievenbesteller vooral ten platten
lande; Postdirecteur, m., (Fr.) directeur
des posies, (Eng.) postmaster, (D.) Postdirektor, (Ital.) direttore delle poste, maestro
di posta, (Sp.) director de correos, hoofd
van een postkantoor ; Postbus, vr., (Fr.)
casier, case, (Eng.) post box, (D.) Postfach,
(Ital.) casella, (Sp.) casella, bus of vak
in een postkantoor waarin de brieven
voor een bepaalden persoon of handelshuis, dat het busrecht heeft en deze bus
door zijn eigen bediende laat lichten, gelegd
worden ; Postkaart, y r., (Fr.) carte postale,
(Eng.) post card, (D.) Postkarte, (Ital.) cartolina postale, (Sp.) tarjeta postal, briefkaart; Postkantoor, o., (Fr.) hotel des
posies, bureau de poste, (Eng.) post office,
(D.) Postamt, (Ital.) ufficio postale, (Sp.)
casa correos, gebouw voor de verzending
en bestelling van brieven, enz.; P ostlagernd (Zie Ferma in posta); Postmarke,
yr. (D.) (Zie Marke); Postpakket, o., (Fr.)
colis postal, (Eng.) post parcel, (D.) Postpaket, (Ital.) collo postale, (Sp.) cola postal,
pakket dat per post verzonden wordt;
Poststempel, m., (Fr.) timbre de poste,
(Eng) post mark, (D.) Poststempel, (Ital.)
timbro(bollo) postale, (Sp.) estampilla
postal, stempel die door de postambtenaren op brieven enz. gedrukt wordt en
die de plaats van afzending en ontvangst
vermeldt alsmede dag en uur van afzending en ontvangst ; Postwagen, m.,
(Fr.) malle-poste, (Eng.) mail car, (D.) Postwagen, (Ital.) vagone-posta, (Sp.) vagon
postal, rijtuig waarmede brieven, enz. en
ook reizigers vervoerd worden; Postwissel, m., (Fr.) mandat-poste, (Eng.) post
office order, (D.) Postanweisung, (Ital.)
vaglia postale, (Sp.) mandato de correo,
assignatie waarvan het bedrag bij een
postkantoor gestort en door een ander
postkantoor uitbetaald wordt ; Posttrein,
m., (Fr.) train-poste, (Eng.) mail train, (D.)
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Postzug, (Ital.) treno corriere, (Sp.) tren
correo, spoortrein waarmede vooral brieven, enz. verzonden worden.
Post, m., (Fr.) article, (Eng.) item, (D.)
Posten, (Ital.) articolo, (Sp.) articolo. Bedrag dat in koopmansboeken opgeteekend
wordt.
Post, m., (Fr.) poste, (Eng.) post, (D.)
Posten. Ambt; standplaats ; schildwacht.
Post, m. (Fr.). Stijl van een deur.
Post. Latijnsch voorvoegsel dat na,
achter beteekent,
Postage, (Eng.; spr.: poostidzj). Zie
Porto (van brieven).
Posteeren, (Fr.). Op een post (standplaats) zetten.
Postaki, mrv. (Russisch). Pelzen van
schapevellen.
Postalisch, (D.). Wat het postwezen
be treft.
Postament. Zie Postement.
Post coenam stabis aut passus mille
meabis, (La t.). Na den maaltijd moet gij

staan of duizend schreden loopen.
Postdateeren. Een datum die later is
dan de werkelijke op een brief zetten.
Postdiluviaansch. Na den zondvloed.
Postdorsal, (Lat.). Achter in den rug.
Post effluxum of elapsum (terminum).
Na het verloopen van den termijn.
Postement, o. Voetstuk ; onderstel van
een kolom.
Posten. Het lastig vallen en bemoeilijken
van werklieden die zich niet bij de werkstakers willen aansluiten ; het op de post
doen.
Posteoceen. Later dan het eoceen.
, Post Epiphanias, (Lat.-Gr.). Zondagen
na Driekoningen.
Post equitem sedet atra cura, (Lat.).

Achter den ruiter zit de kwellende zorg
op het paard (Horatius, Oden III, 1, 4o),
d. i. te vergeefs zoekt men door verstrooiing de zorgen van zich of te schuiven; de Fransche dichter Boileau (z. a.)
heeft dit vers aldus vertaald : Le chagrin
monte en croupe et galope avec lui, d. i.
het verdriet gaat achter hem (den ruiter)
op het paard zitten en galoppeert met
hem mede.
Poste restante, (Fr.). Zie Ferma in
posta.
Posteri, mrv. (Lat.). Nakomelingen;
Posteriora, mrv., achterste, aars; Posterioriteit, y r., latere datum ; Posterieur,
(Fr.), wat na iets plaats heeft, van lateren
datum; Posterior terminus, m. (Lat.),
laatste deel van een volzin; Posterite,
y r. (Fr.), nakomelingschap ; Posterius, o.,

achterste, laatste deel van een volzin.
Postexistentie, y r. Toekomstig bestaan ; leven hiernamaals.
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Postface, y r. (Fr.; spr. : fas). Bericht
aan het einde van een boek, tegenovergestelde van Preface.
Post festum, (Lat.). Na het feest, te
laat. Zie Moutarde apres diner.
Postgeniti pill, mrv. (Lat.). Haren die
op lateren leeftijd groeien ; Postgenitus,
m., nageborene.
Postglaciaal. Na de ijsperiode.
Posthalgie, y r. (Gr.). Pijn in het mannelijk lid ; pijn in de voorhuid ; Posthe,
y r., mannelijk lid, voorhuid.
Posthia, y r. (Gr.). Zweertje aan het
ooglid, strontje.
Posthioplastlek = Posthoplastiek.
Posthitis, y r. (Gr.). Ontsteking van

het mannelijk lid.
Post hoc, ergo propter hoc, (Lat.).

Na dit dus uithoofde van dit (formule
waardoor in de scholastiek (z. a.) de
dwaling werd aangeduid, die bestaat in
het als oorzaak beschouwen, wat slechts
iets voorafgaands is).
Posthomerisch. Na Homerus (komende).
Post hominum memoriam, (Lat.). Sinds
menschenheugenis.
Posthoncus of Posthoncos, m. (Gr.).
Gezwel aan het mannelijk lid; Posthoplastiek, y r., kunstmatige vorming der
voorhuid ; Posthostenosis, y r., vernauwing der voorhuid.
Posthumus, m. (Lat.). Na den dood
des vaders geboren zoon • Posthuma,
' des vaders
vr., dochter die na den dood
geboren is ; Posthuma opera (Fr. ceuvres
posthumes), nagelaten geschriften of werken die na den dood van den schrijver
in het licht gegeven zijn.
Postiche, (Fr. ; spr. : fiostiesj). Valsch ;
bijgevoegd; ingezet, b.v. haar, tanden ;
voorgewend ; kunstmatig ; Posticheur, m.
(spr. : postiesjeur), kapper die valsche
vlechten, enz. maakt, pruikmaker.
Posticum, o. (Lat.). Achterhuis, achtergebouw ; achterdeur ; zuilengang of overdekte ruimte aan den achterkant van een
tempel.
Postier, m. (Fr. spr. : postjee). Postpaard ; postambtenaar.
Postila, y r. Harde Russische vruchtengelei.
Postillant, m. Verzamelaar van preeken ; uitgever van stichtelijke boeken ;
Postille, y r., bundel preeken, stichtelijk
boek (eig. beteekent postale: post illa scil.
verba textus d. i. volgens die tekstwoorden); Postilleeren, den bijbel uitleggen.
Postilion, m. (Fr. ; spr. : postieljon).
Postilj on, voorrijder ; Postilion de Longiumeau, comische opera in drie bedrijven
van Adam (1836); gedeelte van voedsel of
speeksel dat als men onder het eten
BALE, Handbook.
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spreekt uit den mond valt ; Postilion d'amour, m. (spr.: amoer), degene die minnebrieven overbrengt.
Postizen, mrv. (Sp.). Afstammelingen
van Europeanen en Indische Castiezen
(z. a.).
Postcommunie, y r. Gebed door den
priester na de communie.
Postliminiair. Later gedaan of gedacht.
Postliminium, o. (Lat.). Terugkeer,
het huiswaarts keeren ; de terugkeer in
den vorigen rechtstoestand (van een uit
de krijgsgevangenschap teruggekeerden
Romein).
Postlltz, o. (D.). Potsierlijk tegenovergestelde van Antlitz (gelaat), achterste,
aars.
Postiudium, o. (Lat.). Naspel op orgels.
Postmaster. Zie Postdirecteur.
Postmeridiaan, (Lat.). In den namiddag.
Post mortem nihil est. Na den dood
bestaat er niets (begin van een vers van
Seneca, den treurspeldichter, dat eindigt
met ipsaque mors nihil, d. i. en de
dood zelf is niets).
Postnata, y r., Postnatus, m. (Lat.). De
later geborene, tegenovergestelde van
Antenatus.
Post nubila lux, (Lat.). Na de wolken

komt het licht.

Post nubila Phoebus, (Lat.). Na de
wolken komt de zon ; na regen komt
zonneschijn (de Franschen zeggen : aprês
la filuie le beau temps, na regen komt er
mooi weer).
Postnumerando betalen, (Fr.) Payer
aprts livraison, (Eng.) to pay on delivery,
(D.) nach Lieferung zahlen, (Ital.) pagare
dopo ricevuta, (Sp.) pagar despues del
recibo. Na de levering betalen; Postnumereeren, na de levering betalen.
Postplioceen. Na het plioceen.
Postponeeren, (Lat.). Achteraan plaatsen, achterstellen • Postpositie, y r., achteraanplaatsing ;' Postpositionen, mrv.,
in sommige talen woorden die de beteekenis van voorzetsels hebben maar achter
de znw. geplaatst worden ; Postpositis
postponendis, met achteraanplaatsing van
hetgeen achteraan geplaatst moet worden;
Postpositief, wat achteraan gezet wordt.
Postpredicamenten, mrv. In de oude
logica de begrippen van tegenstelling,
tijdsverloop, gelijktijdigheid, verandering
en toestand.
Postregaal, o. Vorstelijk voorrecht om
personen en goederen te vervoeren.
Postremiteit, y r. (Lat.). Achterzijde,
uiteinde ; Postremo, ten laatste, eindelijk ;
Postremum, o., het laatste woord dat
aan een beschuldigde gelaten wordt.
Postridie (Lat.). Op den volgenden dag.
56
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Post Romam conditam, (Lat.). Na de
stichting van Rome.
Postscenium, o. (Lat.). Ruimte achter
het tooneel in de schouwburgen der oudheid.
Postscrlbeeren, (Lat.), (Fr.) mettre un
post-scriptum, (Eng.) to postscribe, (D.)
eine Nachschrift machen, (Ital.) far un
poscritto, una poscritta, (Sp.) goner una
posdata. Jets in een brief schrijven onder
de handteekening; Post-scriptum, o.,
naschrift in een brief.
Postsignani, mrv. Soldaten die achter
het veldteeken staan Zie Antesignani.
Post Trinitatis (festum), (Lat.). Na
den Drievuldigheidszondag.
Postulaat, o. (Lat.). Postulatum, o.
Eig. jets dat geeischt wordt ; grondstelling
die zonder bewijs aangenomen moet
worden ; volzin die een bevel uitdrukt ;
eerste maand van het proefjaar in mon•
nikenorden ; bij boekdrukkers de aanvraag
om onder de gezellen opgenomen te
worden ; vroeger in constitutioneele rijken
de aanvraag die door de regeering aan
de staten gericht werd om de uitgaven
en belastingen toe te staan (van daar
Postulaat-landdagen) ; Postulant, m.,
degene die naar een betrekking dingt,
sollicitant, degene die in een klooster
wenscht opgenomen te worden ; Postulatie, y r., aanvraag, sollicitatie, verzoek
aan den paus om de keuze van iemand
die de canonieke vereischten voor bisschop
niet bezit goed te keuren ; Postulatus,
m., benoemde, beroepene ; Postuleeren,
dringend vragen, dingen naar, solliciteeren.
Postumaat, o. Onderste plaats, laagste
rang; Postumeeren, achter- of onderstaan.
Post urbem conditam, (Lat.) Na de
stichting der stad (Rome).
Postuur, y r. (Ital. Postura). Houding.
Poszlina, y r. Russisch gewoonterecht;
indirecte belasting.
Pot, m. (Fr. ; spr.: poo). Pot ; kan ;
kookpot; Mettre la poule au pot, het er
goed van nemen ; Pot a eau, lampetkan;
Pot a (au) lait, melkkan ; Pot d'eau, pot
met water ; Pot de lait, kan met nielk ;
Payer les pots cassis, het gelag betalen ;
Dicouvrir le pot aux roses, achter het
geheim komen; Tourner autour du pot,
er om heen praten, niet zeggen waar het
op staat; .Pot-au-feu, m., spijs die gewoonlijk bestaat uit in water gekookt
rundvleesch met wortelen, prei, enz.,
rundvleesch dat daarvoor gebruikt wordt,
hutspot; Pot a feu, m., vuurpot, zwermdoos ; Pot-bouille, vr., burgerpot, mengelmoes, allegaartje ; Pot-de-yin, m., wijnpenningen. plok (bij verkoopingen), geld

Potence

dat aan iemand gegeven wordt om door
zijn tusschenkomst een betrekking of een
leverantie te krijgen of om zijn stilzwijgen
te koopen; Pot-de-vinier, m., degene
die zich door dergelijke geschenken laat
omkoopen ; Pot de chambre, m., waterpot, nachtspiegel. Zie A la fortune du
pot.
Potabiliteit, vr. (Lat.). Drinkbaarheid ;
Potabel, drinkbaar, vloeibaar.
Potache, m. (Fr.; spr. : potasj). Gym-

nasiast.

•

Potage, m. (Fr. ; spr. : potaazje). Soep

die bij het begin van een maaltijd opgediend wordt en niet met Soupe verward
moet worden; Pour tout potage, alles
in alles, alles te zamen genomen ; Pour
renfort de potage, tot overmaat van
ramp, op den koop toe; Potage a la
julienne, (z. a.) ; Potage aux fines
herbes, (z. a.) ; Potager, m. (spr. : potazfee), moestuin, huis van ontucht ; als
bv.n,, eetbaar ; Plantes potagêres, moeskruiden, groenten.
Potamieden, mrv. (Gr.). Riviernimfen ;
Potamides carbonarius, m., versteende
schroefvormige slak.
Potamis, o. Pels van den Zuidamerikaanschen moerasbever.
Potamograaf, m. (Gr.). Beschrijver van
rivieren ; Potamographie, vr., beschrijving van rivieren ; Potamographisch,
rivieren beschrijvend ; Potamologie, yr.,
verhandeling over de rivieren ; Potamologisch, rivierkundig; Potamophila, mrv.,
zoetwaterslakken ; Potamos, m., rivier.
Potargo, (Eng.). Westindisch pekelvleesch.
Potassa, y r. (Lat.). Potasch; Potassa
pura liquida, loog.
Potassium, o. = Kalium
Potatie, y r. (Lat.). Het drinken, drinkgelag; Potator, m., drinkebroer.
Potato, (Eng.; spr. : poteeto). Aardappel.
Pote. Voormalige Portugeesche vocht-

maat = 8,37 liter.
Pote (main), (Fr.). Dikke groote hand.
Poteau, m. (Fr.; spr. : potoo). Paal ;

post; —indicateur, handwijzer op wegen.
Potee, y r. (Fr.). Potvol ; kanvol ; tinasch ;
marmerslijp ; vormaarde.
Potelot. Graphiet of zwavelmolybdeen.
Potemkine (Gregorius Alexandrowitsj)
(1736-1791). Gunsteling van keizerin Catharina II van Rusland ; Potemkiseeren,
dorpen die slechts uit planken bestaan
als het ware uit den grond doen verrijzen,
zooals Potemkine deed, toen hij Catharina
op haar reis naar het zuiden van Rusland
vergezelde.
Potence, y r. (Fr.; spr.: potans). Galg;
stut ; kruk ; opstelling van troepen in den

Potent

883

vorm eener galg ; Gibter de potence, m.,
galgenaas, galgebrok.
Potent, (Lat.). Machtig ; Potentaat,
m., machthebber,alleenheerscher, in NoordDuitschland wordt dit woord schertsenderwijze gebruikt om de voeten (pooten)
aan te duiden ; Potentia, yr., macht,
werkzaamheid, innerlijke kracht, kvenskracht, teelkracht, tegenovergestelde van
Impotentia (z. a.) ; Potentiaal, dat macht
of kracht bezit welke eerst na verloop
van een zekeren tijd werkt ; Potential's
(modus), m., mogelijkheidswijze van het
werkwoord, hoeveelheid electriciteit in
een lichaam ; Potentieel = Potentiaal.
Potentilla. Plantensoort uit de familie
der Rosaceen in de gematigde en koude
luchtstreken.
Potentiometer, m. Werktuig om de
verschillen in electrische kracht te bepalen.
Poterie, vr. (Fr.; spr.:potrie). Aardewerk;
aarden, tinnen of gegoten ijzeren vaatwerk ; pottenbakkerij ; aarden buizen voor
schoorsteenen.
Poterne, vr. (Fr.). Uitvalspoort, poortje
dat onder in den wal eener vesting aangebracht is en op de gracht uitkomt.
Potestas, yr. (Lat.). Macht, kracht,
vermogen ; — imperil, staatsmacht ; —
pa/nit, vaderlijke macht ; Potestatief,
wat aan het goedvinden van een der contracteerende partijen overgelaten wordt.
Potiche, yr. (Fr.; spr. : potiesj). Beschilderde Japansche of Chineesche
porseleinen vaas ; aarden vaas die het
voorkomen van Chineesch porselein heeft;
Potichomanie, vr., kunst om glas en
aardewerk door het opplakken van
gekleurd papier het voorkomen van
Chineesch porselein te geven.
Potier, m. (Fr., spr.: potjee). Pottenbakker ; handelaar in aardewerk.
Potifer, m. Schenker.
Potin, m. (Fr.; spr. : potein). Naam van
verscheidene alliages van koper, tin en
lood.
Potin, m. (Fr.). Lawaai ; lasterpraatje,
kletspraatje ; Potineeren, babbelen en
kwaadspreken; Potineur en Potinier,
m., lawaaimaker, wauwelaar en kwaadspreker.
Potio, yr. (Lat.). Drank ; —mortifera,
doodelijke drank.
Potior creditor, m. (Lat.). Bevoorrechte
schuldeischer.
Potiphar, m. Hoveling en overste der
trawanten van den koning van Egypte,
wiens vrouw trachtte Jozef te verleiden.
Zie Genesis XXXIX.
Potiron, m. (Fr.). Groene of gele groote
eetbare pompoen; Venir comme un potiron,
als een paddenstoel uit den grond komen.

Poudre
Potniaden, mrv. (Gr.) = Menaden en
Bacchanten.
Potographie, yr. (Gr.). Beschrijving
der dranken ; Potologle, yr., verhandeling over de dranken ; Potologisch, wat
de dranken betreft ; Potomanle, yr.,
drankzucht ; Pototromoparanoee. Zie
Delirium tremens.
Potoroe, m.Roodachtiggrijzekangoeroe

(Australisch buideldier).
Potpourri, m. Eig. rotte pot ; mengelmoes, poespas ; liedje dat uit brokstukken van verscheidene andere liedjes
bestaat; muziekstuk dat uit verscheidene
bekende stukken samengesteld is.
Potrimpos, m. Godheid der oude
Lithauers en Pruisen.
Potrozijnen, mrv. Beste Spaansche
rozijnen in potten.
Pottery, (Eng.). Zie Poterie ; Potteries, mrv., landstreek waar veel aardewerkfabrieken zijn in Staffordshire.
Pottle, (Eng.). Vochtmaat van vier
Engelsche pinten ; drinkbeker met deksel ;
vruchtenmandje.
Potus, m. (Lat.). Drank.
Pouah ! (Fr. ; spr. : poea). Tusschenwerpsel dat walging uitdrukt.
Poubelle, yr. Vuilnisbak, zoo genoemd
naar den Parijschen prefect van politie,
die het gebruik er van heeft bevolen.
Pouce, m. (Fr.; spr. : poesy. Duim; oude
lengtemaat, 1/12 van een Franschen voet
= 0,0255 meter ; Mettre les pouces, eieren
voor zijn geld kiezen; Dejeuner sur le
ponce, in haast en staande ontbijten; Se
mordre les pouces d'une chose, eig. over
lets in zijn duimen bijten, d. i. groote
spijt over jets hebben ; Poucettes, mrv.,
duimschroeven; Poucier, m. (spr. : poesiee)
duimlap, stuk metaal of leer om den duim
te beveiligen.
Pou - de - sole. Zie Poult - de - sole.
Poudre, vr. (Fr.; spr. : poedre). Stof;
poeder ; strooizand; fijngestampt en geparfumeerd zetmeel (stijfsel) voor het
haar, de huid, enz.; buskruit (mengsel
van salpeter, houtskool en zwavel); —
de perlimpinpin, kwakzalverspoeder;
rijstpoeder om de huid en vooral
—deriz,
het aangezicht blank te maken ; -- d' or,
stofgoud ; -- fulminante, donder- of knaloeder ; Jeter de la poudre aux yeux, zand
p
in de oogen strooien ; Ne pas avoir invente
la poudre, het buskruit niet uitgevonden
hebben, d. i. dom zijn ; Coton - poudre of
Fulmicoton, m., schietkatoen dat uit
katoen gedrenkt in zwavelzuur en salpeterzuur bestaat ; Poudre a canon,
m., buskruit; het is nu bewezen dat
reeds in de eerste eeuwen der Christelijke jaartelling de Chineezen het bus-
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kruit kenden maar het niet gebruikten
om te schieten ; tegen het midden der
7de eeuw werd het door de Byzantijnen
(z. a.) gebruikt voor het vervaardigen
van brandvuurpijlen (het zoogenaamde
Grieksche vuur (feu gregeois)); eerst in
de i4de eeuw komt het op de slagvelden
in Europa voor en wel in den honderdjariken oorlog tusschen Frankrijk en
Engeland (slag bij Crecy in 1346, waarin
het de Engelschen de overwinning deed
behalen); Poudre sans fumee, rookzwak
of rookloos kruit ; Poudrerie, yr. (spr. :
poedrerie), buskruitfabriek ; Poudrette, yr.
(spr. poedret), mest die uit gedroogde en
fijngemalen drekstoffen bestaat ; Poudreux, stoffig, bestoft; Poudrier, m. (spr.:
poedriee) buskruitmaker, zandkoker ; Poudriére, yr. (spr.:fioedrieeer), kruitmagazijn.
Pouf, m. (Fr.; spr. : poef). Zetel in den
vorm van een breede en lage gecapitonneerde (Zie Capitonneeren) tabouret ;
soort van kapsel; tournure die den rok
eener japon naar achteren doet uitstaan ;
hoogdravende en bedriegelijke advertentie;
Faire un pouf, niet betalen wat men schuldig is.
Pouillard, m. (Fr. ; spr.: poeiiaar). Zeer
jonge patrijs.
Poulain, m .(Fr.; spr.:fioelein). Mannetjesveulen ; stelling om vaten te kelderen of
van een vrachtwagen te laten afglijden;
venerische liesbuil.
Poulaine, yr. (Fr.; spr. : poeleen). Oude
naam van Polen ; Souliers a la poulaine,
schoenen van Poolschen oorsprong met
lange opwaarts gebogen punten die in
de i4de en 15 de eeuw gedragen werden ;
voorste gedeelte van een schip en het
daarin aanwezige sekreet.
Poularde, yr. (Fr.; spr.: fioelard). Jonge
vetgemeste kip.
Poule, yr. (Fr.; spr. : poet). Hoen, kip;
— mouillie (spr.: moeiee), lafbek, durfniet ;
potspel (biljart); derde figuur in de quadrille (dans); Avoir la chair de poule, kippenvel krijgen; Tuer la poule aux oeufs
d'or, de kip met de gouden eieren slachten ;
La poule ne doit pas chanter devant le coq,
de vrouw moet niet den baas spelen (de
broek niet aan hebben); Poulet, m. (spr. :
poelee), jonge kip (in een restaurant bestelt men un poulet en niet une poule),
minnebriefje.
Poulpe, m. (Fr. ; spr. : poeip). Groot
koppootig weekdier met lange yangarmen.
Pouls, m. (Fr. ; spr. : poe). Pols; Tater
le pouls, den pols voelen.
Poult-de-soie of Pout-de-soie. Korrelige zijden stof zonder glans.
Poumon, m. (Fr.; spr. : poemon). Long;

Pousse
Respirer a pleins poumons, met voile teugen ademhalen.
Pound, (Eng.). Pond ; pond sterling ;
Poundage. Zie Pondage.
Pouni, Bengaalsche rekenmunt =
ropij.
Poupe, vr. (Fr. ; spr. : poep). Achtersteven ; Avoir le vent en poupe, het voor
den wind hebben, fortuin maken.
Poupiette, yr. (Fr.; spr. : poeftieet).
Blinde vink (kalfslapje met een balletje
varkensgehakt erin gewikkeld).
Poupon, m. (Fr. ; spr. poepon). Mollig
kindje.
Pour acquit, (Fr. ; spr.: goer akkie),
(Eng.) paid, (D.) dankend empfangen,
(Ital.) per quitanza, (Sp.) recibido. Voldaan
(op quitanties); Pourboire, m. (Fr.; spr.:
poerboaar), fooi; Pour la bonne bouche
(spr. : boesj), het lekkerste voor het laatst
(bewaren) ; Pour la raretê du fait, (spr. :
fee), we ens de zeldzaamheid ; Pouf le
merite, we ens verdienste ; Pourparlers,
mrv., samenkomst met het doel om in
onderhandeling te treden, voorafgaande
bespreking; Pour passer le temps, (spr.:
tan), om den tijd te verdrijven ; Pourpoint, m. (spr.: poerpoan), wambuis
(kleedingstuk van de i3de tot de 17de
eeuw) ; A britle-pourpoint, op den man
of ; Pour prendre conge, om afscheid
te nemen.
Pourpre, m. (Fr. ; spr.: poerpre).
Purperkleur ; purperen mantel; vorstelijke
waardigheid; La pourpre romaine, waardigheid van kardinaal.
Pourrissoir, m. (Fr.; spr.:fioeriessoaar).
Rotkist voor lompen in papierfabrieken ;
Pourriture, yr. (spr. : poerietuur), verrotting, bederf.
Poursuite, yr. (Fr.; spr. : poerswiet),
(Eng.) prosecution, (D.) Verfolgung, (Ital.)
persecuzione, (Sp.) fiersecuciOn. Vervolging ;
Poursuivant, m. (spr. : poerswievan),
vervolger, sollicitant ; Poursuivre (Fr.),
(Eng.) to prosecute, (D.) vet folgen, (Ital.)
perseguire, (Sp.) perseguir, vervolgen in
rechten.
Pourtour, m. (Fr. ; spr. : poertoer).
Omtrek.
Pousse, yr. (Fr. ; spr.: poesy. Spruit,
loot ; groei ; kortademigheid van paarden;
ziekte van den wijn waardoor hij troebel
wordt ; Pousse-café, m., glaasje likeur
of cognac na de koffie ; Pousse-cailloux,
m. (spr.: kaiijoe), eig. degene die keisteenen
voortschopt (scheldnaam voor infanterist) ;
Pousse-pousse, m., licht Chineesch
wagentje dat door een man voortgetrokken wordt ; Poussee, yr., het stooten,
duwen, gedrang ; Pousseeren, stooten,
duwen, voorthelpen, groeien, toebrengen

Poust

885

(stoot); Poussif, kortademig, dempig
(van paarden).
Poust, m. Oostersche papaverdrank
die vergeleken kan worden met het
aftreksel van dolle kervel in het Athene
der oudheid.
Poutre, yr. (Fr. ; spr.: poetre) Balk ;
Ole premiêrement la poutre qui est dans
ton ail, et alors to verras a Oter la paille
de Pail de ton frêve, werp eerst den balk
uit uw oog en dan zult gij bezien om den
splinter uit uws broeders oog uit te doen
(Mattheus VII, 5) ; Poutrelle, vr., balkje.
Pouvoir, (Fr. ; spr. : poevoaar). Kunnen,
mogen ; als znw., m., macht; Pouvoir
executif, uitvoerende macht ; Pouvoir
legislatif, wetgevende macht.
Poux de sole. Zie Poult-de-sole.
Pouzzolane, yr. (Fr. • spr.: poezolaan).
Roodachtige vulkanische aarde bij Puzzuoli, (Fr.) Pouzzoles.
Poverino, m. (Ital.). Arme drommel.
Poviatzka, vr. (Russisch). Muts voor
ongetrouwde vrouwen.
Powder, (Eng. ; spr. : poudur). Buskruit ;
poeder ; Ounpowderplot, buskruitverraad.
Zie (Ouy) Fawkes.
Power, (Eng. ; spr.: pour). Macht, vermogen ; Power-loom, (spr.: loem), mechanische weefstoel.
Poworotsjik, m. Siberische vrachtrijder
die goederen op sleden vervoert.
Pozsony, (spr. : posjonj ). Hongaarsche
naam der stad Presburg.
Pozzo, m. (Ital.). Bron ; groeve.
Pozzo di Borgo (Charles Andre') (1764'842). Op Corsica geboren diplomaat die
in Russischen dienst overging, geheimraad
van keizer Alexander I werd en een felle
tegenstander van Napoleon I was.
Pozzolano. Zie Pouzzolane.
P. P. = Professor Publicus, openbaar
hoogleeraar ; = Pastor primarius, m.,
eerste predikant ; = Pater prior.
P. P. en Pr. Pr. = Praemissis praemittendis, (Lat.). Met vocropzetting van
hetgeen vooropgezet moet worden. Per
procura (z. a.).
pp. = pages, mrv. (Eng.; spr. :peedzjus).
Bladzij den.
pp. Verkorting van pianissimo.
p. p. =perge, perge, (Lat.). Ga voort ; enz.
p. p. c. = pour prendre conge (z. a.).
P. P. 0. = Professor publicus ordinarius, m. Gewoon openbaar hoogleeraar.
p. ptr. = praeter propter, (Lat.). Ongeveer, omstreeks.
Pr. = Prussine (z. a.).
pr. = praeteriti, (Lat.). Van het verleden (jaar of maand.)
Populus Romanus, m. (Lat.).
P. R.
Het Romeinsche yolk.

Praeadamieten
p. r. = post reditum, (Lat.). Na terugkomst.
P. R. A. = President (of the) Royal
Academy, m. (Eng.). Voorzitter der Koninklijke academie te Londen.
pr. a. pro anno, (Lat.). Per jaar.
Practica, yr. (Lat.). Uitoefening ; Practica est multiplex, (vrij vertaald) een
practisch mensch weet voor vele moeilijkheden raad ; Practicabel, doenlijk,
uitvoerbaar, bruikbaar, begaanbaar, berijdbaar ; Practicabiliteit, vr., uitvoerbaarheid ; Practicus, m., degene die een
beroep uitoefent en veel ondervinding
heeft, die aan de ervaring de voorkeur
geeft boven de theorie ; Practisch, die
zich weet te redden en zijn voordeel te
doen, die de gemakkelijkste manier om
iets tot stand te brengen weet te vinden,
wat zeer gemakkelijk en voordeelig is ;
Practijk, yr., toepassing der regels eener
kunst of wetenschap, tegenovergestelde
van Theorie.
Practice, vr. (Eng.). Gewoonte ; gebruik
vooral in rechten.
Prae. Latijnsch voorvoegsel dat voor
beteekent.
Praeadamieten, mrv. Menschen die
voor Adam bestaan hebben ; Praeadamitisch, voor Adams tijd ; Praeadvies, o.
(Lat.-Fr.), voorloopige meening, voorafgaand beraad ; Praeadviseeren, een voorafgaand advies uitbrengen dat als leiddraad eener beraadslaging moet dienen;
Praeam"ouleeren, voorspelen, inleiden;
Praeambulum, o., voorrede, inleiding
voordat men tot de eigenlijke zaak komt,
voorspel; Praeamel = Priamel; Praeantecessor, m., voorganger op een na; Praeapprehendeeren, vooraf opvatten ; Praeapprehensie, yr., vooraf opgevatte meening,
vooroordeel ; Praebendarius en Praebendaat, m., bezitter eener Praebende,
d. inkomen dat aan een geestelijke
waardigheid, vooral aan die van doniheer
of kanunnik, verbonden is; Praebendeeren,
met een praebende begiftigen; Prcebibeeren, voor- of toedrinken Praebeeren,
aanreiken ; Praebitie, aanreiking ; Praebitor, m., aanreiker, uitdeeler, leverancier ; Praecautie, yr., voorzorg ; Praecaveeren, voorzichtig zijn, verhoeden, voorkomen; Praecedent, o., het voorafgaande,
analoog geval dat vroeger plaats gehad
heeft en waarop men zich beroept ;
Praecedentie, yr., voorrang, voorzitting;
Praecedeeren, voorafgaan ; Praecelleeren, uitblinken, overtreffen ; Praecellentie, vr., voortreffelijkheid; Praecentor,
m., voorspeler, orkestmeester, voorzanger, titel van den kanunnik die dit ambt
bekleedt of van den leader van een
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zangkoor; Praecepta, mrv. (Lat.), voorschriften, geboden ; Praecepta juris,
de drie grondslagen van alle wetten
(plichtenjegens God, zich zelven en
anderen : honeste vive, leef rechtschapen,
neminem laede, doe niemand te kort, suum
cuique tribue, geef ieder het zijne ; (§ 3
Institutionum) de justitia et jure, I. i. (Zie
Corpus juris), Praeceptief, bij wijze van
voorschrift ; Praeceptor, m., leeraar ;
Praeceptoraat, o., ambt van leeraar;
Praeceptor Uermaniae, leeraar van
Duitschland (bijnaam van Melanchthon);
Praeceptoreeren, onderwijzen, den
schoolmeester uithangen ; Praeceptum,
o., voorschrift, regel, bevel; Praeceptum
de demoliendo, bevel om een gebouw
of te breken; — de non aanando bevel
om iets niet te vervreemden ; — 'de non
solvendo, verbod om te betalen ; — de
restituendo, bevel tot teruggave ; — de
restitutione in integrum, bevel tot herstelling in den vorigen toestand (Zie
In integrum restitutio) ; — de solvendo,
bevel tot betaling ; Praecessie, yr.,
achterwaartsche beweging der nachteveningspunten ; Praecessor, m. = Antecessor; Praecinctie, vr., omgording,
ruimte tusschen de zitplaatsen der toeschouwers in de schouwburgen der oudheid, gordelmuur • Praecinctus, m.,
middelrif ; Praecingeeren, omgorden;
Praecipeeren, vooruit nemen, voorschrijven, verdenken; Praecipitaat, o.,
neerslag, bezinksel ; Praecipitando (Lat.
en Ital.), haastig; Praecipitans, m.,
middel om neer te slaan, om te doen
bezinken Praecipitaat, overijld ; Praecipitantia, mrv. middelen om te doen
e, y r., neerslag,
bezinken ; Praeclpitati
naar benedenstorting, het bezinken eener
in een vloeistof opgeloste zelfstandigheid,
overhaasting ;• Praecipitatio spontanea,
neerslag of bezinking die uit zich zelf
laats heeft ; Praecipiteeren, naar beneden storten, neerslaan, bezinken, overhaasten ; Praecipitlum o., afgrond met
steile wanden, verderf; 'Praecipue, voornamelijk ; Praecipuum. o., het voortreffelijke, hetgeen men bij een verdeeling
vooruit krijgt ; Praecis, eig. van voren
afgesneden, nauwkeurig, tipt, kort en
bondig, precies ; Praeciseeren, nauwkeurig bepalen of uitdrukken ; Praeciseering, y r., nauwkeurige bepaling of uitdrukking; Praecisie, y r., eig. weg- of afsnijding
van het overtollige, bondigheid van den stiji,
bepaaldheid, nauwkeurigheid, stiptheid,
juistheid; Praecisist, m., strengc zedenmeester ; Praecludeeren, uitsluiten, verbeurdverklaren; Praeclusie, y r. uitsluiting;
Praeclusief, uitsluitend; Praeclusi poena

Praedicaat

(Zie sub poena praeclusi) Praeclusief
vonnis, o., vonnis waardoor iets afgewezen of uitgesloten wordt; Praeco,
omroeper, uitroeper, heraut; Praecociteit, vr., vroegrijpheid ; Praecogitatie,
y r., het vooraf bedenken, overleg; Praecogiteeren, vooraf bedenken, overleggen;
Praecognitie, y r., voorkennis, voorwetenschap (Zie Prognose); Praeconcept, van
te voren opgevat ; Praeconcipieeren, van
te voren opvatten, vooringenomen zijn ;
Praeconisatie, y r., loftuiting, ophemeling,
verheffing, plechtige aanstelling van een
bisschop ; Praeconiseeren, roemen, ophemelen, tot bisschop aanstellen ; Praeconium, o., omroeping, bekendmaking,
loftuiting, ophemeling; Praeconsumeeren, vooruit verteren; Praeconsumptie,
y r., het vooruit verteren; Praecordial,
wat de hartstreek, het middelrif betreft;
Praecordia, mrv., hartstreek, middelrif ;
Praecox, vroegrijp; Praecurreeren, vooruitloopen, vooruitkomen ; Praecursie, vr.,
het vooruitkomen ; Praecursor, m., voorlooper, boodschapper.
Praeda, y r. (Lat.). Buit.
Praedamnatie, y r. (Lat.). Het vooruit
verdoemen; Praedamneeren, vooruit verdoemen.
Praedatie, yr. (Lat.). Plundering; Praedator, m., plunderaar; Praedatoria navis,
y r., kaperschip ; Praedatorisch, plunderziek.
Praedecessor, m. (Lat.). Voorganger
in een ambt ; Praedeliberatie, y r., voorafgaande beraadslaging ; Praedelibereeren, vooraf beraadslagen ; Praedelineatie, y r., eerste ontwerp; Praedesigneeren,
vooraf aanwijzen ; Praedestinatie, yr.,
voorbeschikking, calvinistische leerstelling
volgens welke sommige menschen uitverkoren zijn om zalig te worden, terwij1
andere niet in de evade Gods kunnen
deelen ; Praedestineeren, voorbeschikken ; Praedeterminatie, y r., het vooraf
bepalen van dm wil des menschen door
God; Praedetermineeren, vooraf bepalen ; Praedeterminisme, o., leer der
voorbeschikking met betrekking op het
lot der menschen (Zie Determinisme);
Praedeterminist, m., aanhanger dier leer;
Praedeterministisch, wat die leer betreft.
Praediaal. Waarmede een stuk grond
belast is; Praedialist, m., grondbezitter.
Zie Praedium.
Praedicaat, o. Gezegde (datgene wat
aan het onderwerp al of niet toegekend
wordt) ; titel ; eeretitel; Praedicabel, wat
aan bet onderwerp toegekend kan worden;
Praedicabile, o., eigenschap, algemeen
begrip ; Praedicabilia, mrv., afgeleide
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zuivere begrippen ; Praedicabiliteit, vr.,
vermogen om een eigenschap toe te kennen; Praedicament, o., eigenschap, benaming, begrip ; Praediceeren, bekend
maken, roemen, toekennen ; Praedictie,
yr., voorspelling ; Praedictus, m., bovengenoemde, voornoemde ; Praedilectie,
y r., voorliefde, ingenomenheid.
Praediolum, o. (Lat.). Klein landgoed.
Praedisponeeren, (Lat.). Vooraf vatbaar
maken, voorbereiden ; Praedispositie, vr.
aanleg, vatbaarheid.
Praedium, o. (Lat.). Stuk grond, erf; —
rusticum, onbebouwd erf; — urbanum, bebouwd erf. Over de begrippen pr. dominans, heerschend erf en pr, serviens,
dienend erf, zie Servitus.
Praedivinatie, y r. (Lat.). Voorgevoel.
Praedo, m. (Lat.). Plunderaar, roover.
Praedominatie, y r. Overheersching,
overwicht; Praedomineeren, overheerschen, de overhand hebben.
Praeeminent, (Lat.). Uitstekend, uitblinkend ; Praeeminentie, y r., uitmuntendheid, voortreffelijkheid, voorrang ;
Praeemineeren, uitblinken, uitmunten ;
Praeemtie, vr. (Fr) preemption, (Eng.)
preemption, (D.) Vorkauf, (Ital.) prelazione,
(Sp.) prelacion, voorkoop, naasting.
Praeexistentiaan, m. Voorstander der
meening dat de ziel reeds voor de geboorte
van den mensch bestaat ; Praeexistentianisme, o., deze meening zelve ; Prae=
existeeren, voorafbestaan; Praeexistentie, vr., het voorafbestaan ; Praefabulatie,
vr., zedeles of toepassing die aan het begin
eener fabel geplaatst wordt.
Praef. = Praefatio, vr. (Lat.). Voorrede ; = Praefectus (Zie Praefect) ;
Praefatiuncula, y r., korte voorrede ;
Praefect, m., landvoogd, stadhouder,
leider van een koor; onder de talrijke
praefecti van den Romeinschen keizertijd,
zullen wij slechts de volgende noemen : de
pr. praetorio, de commandant der lijfwacht ; deze verhief zich allengs tot
den tweeden persoon in het rijk naast
den keizer en trok een groot gedeelte
der administratie en rechtspraak aan zich;
zoo komt het dat men onder de praefecti
praetoris verschillende beroemde Romeinsche juristen vindt o. a. Papinianus
-1- 212 en Ulpianus t 228 ; onder Constantinus I werden de praefecti praetorio
tot zuiver administratieve ambtenaren
gemaakt die ieder een bepaald deel van
het rijk (praefectura) bestuurden ; zij
waren toenmaals gewoonlijk vier in getal;
praefectus urbis, de gouverneur der stad
(Rome); — vigilum, de comman dant der
brandweer (in Rome) (Zie ook Annonae
praefectus); Praefectuur, vr.,landvoogdij,
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stadhouderschap, waardigheid en woning
van een praefect ; Praeferabel, verkieslijk,
te verkiezen (boven) ; Praefereeren, verkiezen (boven); Praeferentie, y r., voorkeur; Praefestinatie, y r., overhaasting ;
Praefestineeren, zich overhaasten ; Praefica, y r., weeklagende vrouw bij Romeinsche begrafenissen; Praeficeeren, vooraan
zetten, aan het hoofd plaatsen; Praefigeeren, vooraan plaatsen van lettergrepen, bepalen, vaststellen ; Praefiguratie, y r., voorafgaande vertooning of
vorming ; Praefineeren, vooraf bepalen,
voorschrijven, vaststellen ; Praefinitle, yr.,
voorafgaande bepaling, vaststelling, voorschrift ; Praefixio, yr., voorvoeging,
vooraanplaatsing, bepaling ; Praefixo
termino, op den bepaalden termijn;
Praefixum, o. (mrv. Praefixa), voorvoegsel ; Praefloriatie, y r., wijze waarop
de bloembladen voor de opening van den
knop daarin liggen ; Praefocabel, verstikkend ; Praefocatio, yr., stikking ;
Praefocatio uterina, hysterische krampaanval waarbij de patient dreigt te stikken ;
Praefoceeren, verstikken, worgen; Praeformatie, vr., voorafgaande vorming in
de kiem ; Praeformativum, o., voorvoegsel ; Praeformeeren, vooraf vormen ;
Praefract, onbuigzaam, streng ; Praefringeeren, van voren afbreken ; Praeglaciaal, voor de ijsperiode ontstaan.
Praegnant, (Lat.). Zwanger ; vruchtbaar ;
veelzeggend; gewichtig ; rijk van inhoud ;
Praegnantie, y r., zwangerschap, zinrijkheid ; Praegnatie, y r., bezwangering, bevruchting.
Praegravatie, vr. Overlading; bezwaring; Praegraveeren, overladen, bezwaren,
zwaar beschuldigen; Praegustatie, vr.,
het voorproeven ; Praegustator, m., voorproever ; Praegusteeren, voorproeven;
Praegustus, m., voorproef, voorsmaak ;
Praehistorie, vr., geschiedenis van het
menschdom in de voorwereld waarover
geen geschiedkundige berichten bestaan ;
Praehistorlsch, wat die geschiedenis betreft; Praelationis jus (Zie Jus); Praelectio, yr. (mrv. Praelectiones), verklarende voorlezing ; Praelector, m., voorlezer ; Praelegatum, o., legaat dat vooruit
vermaakt is (aan een der erfgenamen) ;
Praeleveeren, afnemen, afhouden ; Praelibatie, vr., het voorproeven; Praelibeeren, voorproeven ; Praeligeeren, van
voren vastbinden ; Praeliminair, eig. wat
voor den drempel ligt, voorafgaand, inleidend ; Praeliminaria, mrv., voorloopige
onderhandelingen of punten van een
vredestractaat ; Praelimineeren, voor•
loopig vaststellen ; Praelineeren, van
voren bestrijken ; Praelongeeren, veel

Praeloqueeren
langer maken; Praeloqueeren, een vooraf spraak houden; Praeloquium, o., voorafspraak ; Praeluceeren, voorlichten ; Praelucidus, voorlichtend, zeer helder ; Praeludeeren, voorspelen, inleiden; Praeludium, o., voorspel, inleiding ; Praelusie,
yr., voorspel ; Praematuur, voorbarig,
ontijdig; Praematuriteit, yr., voorbarigheid; Praemeditatie, vr., overleg, beraming,voorbedachte raad;Praemediteeren,
overleggen, vooraf bedenken ; Praemiaat,
m., beloonde, degene die een eereprijs
krijgt; Praemiant, m., belooner ; Praemie,
(Zie Premie) ; Praemisceeren, vooraf
mengen; Praemisse, yr., eerste en tweede
stelling in een sluitrede, veronderstelling
waarvan men bij een conclusie of een
onderzoek uitgaat; Praemissis praemittendis, met vooropstelling van hetgeen
vooropgesteld moet worden; Praemisso
titulo, met vooraanplaatsing van den
titel ; Praemitteeren, vooruitzenden;
Praemium, o. (Zie Premie) ; Praemium
virtuti et pietati, belooning voor deugd
en vroomheid (zinspreuk op het kruis der
orde van den heiligen Johannes van Lateranen); Praemoneeren, vooraf waarschuwen ; Praemonitie, yr., voorafgaande
waarschuwing ; Praemonstratie, vr., het
voordoen; Praemonstrator, m.,wegwijzer,
leidsman, degene die voordoet bij gymnastische of andere lichaamsoefeningen,
voorwerker ; Praemonstreeren, voordoen, voorwerken; Praemortalis, wat
den dood vooraf gaat; Praemuneeren,
van voren versterken, beveiligen, voorzorgen nemen ; Praemunitie, yr., beveiliging ; Praenomen, o., voornaam ; Praenotatie, yr., voorafgaande gerechtelijke
beteekening, tot de schuldeischers gerichte
waarschuwing bij een vermoedelijk faillissement ; Praenoteeren, vooraf beteekenen; Praenotie, yr., voorafgaand begrip, voorkennis (Zie Prognose); Praenumerando, bij vooruitbetaling ; Praenumerant, m. (D.), (Fr.) souscripteur,
abonne, (Eng.) subscriber, (Ital.) sottoscritto,
abbonato, (Sp.) suscritor, abonado, vooruitbetaler, inteekenaar, geabonneerde ; Praenumeratie, yr., (Fr.) souscription, abonnement, (Eng.) subscription, (D.) Praenume-

ration, Vorausbezahlung, (Ital.) sottoscrizione, abbonamento, (Sp.) suscriciôn, abono,
vooruitbetaling, inteekening, abonnement ;
Praenumereeren, (D.), (Fr.) souscrire,
s'abonner, (Eng.) to subscribe, (Ital.) sottos.crivere, (Sp.) suscribir, vooruitbetalen,
mteekenen ; Praenunciatie, vr., voorafgaande aankondiging ; Praenuncieeren,
vooraf aankondigen; Praeoccupatie, yr.,
vooringenomenheid, vooraf opgevatte
meening, bezorgdheid; Praeoccupeeren,

888

Praesageeren

voorinnemen, vooruit bezetten, ingrijpen,
voorkomen, bezorgd maken; Praeopinant,
m., degene die het eerst zijn meening
zegt of zijn stem uitbrengt; L' honorable
preopinant, (Fr.), de geachte vorige spreker ; Praeopineeren, het eerst zijn
meening zeggen; Praeopteeren, vooraf
kiezen, de voorkeur geven ; Praeparande,
yr., voorbereidende school ; Praeparandus,
m., leerling die voorbereid moet worden;
Praeparant, m., voorbereider, toebereider
vooral van geneesmiddelen ; Praeparata
of Praeparaten, mrv., voorwerpen die
tegen bederf beveiligd en gereed gemaakt
zijn om bij het onderwijs gebruikt to
worden ; Praeparatie, yr., voorbereiding ;
Praeparatoria, mrv., toebereidsels ; Praeparatorisch, voorbereidend ; Praepareeren, voorbereiden, toebereiden, klaar
maken ; Praepetes, mrv., vogels uit Wier
vlucht de toekomst voorspeld werd ; — superiores, hoogvliegende, en — inferiores, laagvliegende vogels; Praeponderant, overwegend ; Praeponderantie, yr., overwicht,
overwegend belang ; Praepondereeren,
overwicht hebben ; Praeponeeren, vooraanplaatsen ; Praepositie, vr., voorzetsel ;
Praeposituur, yr., proostdij, ambt of
waardigheid van proost ; Praepositus,
m., hoofd, opzichter, proost ; Praepostere,
eig. met het achterste deel vooruit, verkeerd, tegen den draad in ; Praepostereeren, verkeerd handelen, averechts to
werk gaan ; Praeposteriteit, yr., omgekeerde orde; Praepotent, oppermachtig,
machtiger, sterker ; Praepotentie, vr.,
overmacht ; Praeputium, o., voorhuid
van het mannelijk lid ; Praeraphagliet,
m., aanhanger van het Praeraphaelitisme,
o., leer die verkondigt dat de schilderkunst
haar toppunt heeft bereikt onder de voorgangers van Raphael (1483-1520); Praereptio, yr., het vooraf wegnemen ; Praeripeeren, vooraf wegnemen ; Praerogatief, o., voorrecht ; Praerogativa pignorum seu hypothecarum, bevoorrechting der hypotheek in een faillissement ; Praerogeeren, als een voorrecht
eischen.
Praes. = Praesens, o. (Lat.). Tegenwoordige tijd.
Praes, m. (Lat.). Borg (in geldzaken).
Praesageeren, (Lat.). Voorgevoelen,
vermoeden ; voorspellen ; Praesagium, o.,
voorgevoel, voorspelling, voorteeken ;
Praescibel, wat vooruit geweten kan
worden; Praescientia, yr., het vooruit
weten, voorwetenschap ; Praescriptio
annalis, yr., verjaring die na verloop van
een jaar intreedt ; — biennalis, verj. na
verloop van twee jaren ; — immemorialis,
verj. sedert onheuglijke tijden; -- inter-
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rupta, afgebroken verj. ; — legalis, wettelijke verj. ; longi of — longissimi
temporis, lange of zeer lange verj. waartoe
3o tot 4o jaren vereischt worden; redhibitionis, verj. der teruggave ; triennalis,
verj. die na verloop van drie jaren intreedt ;
Praesens, m., aanwezige ; Praesens, o.,
tegenwoordige tijd; Praesens historicum,
verhalende teg. tijd ; Praesensie, yr.,
voorgevoel ; Praesent, tegenwoordig,
aanwezig ; Praesentabel, toonbaar ; Praesentaneum, 0., snel of oogenblikkelijk
werkend geneesmiddel of vergif; Praesentant, m. (Lat.), (Fr.) porteur, (Eng.)
holder, bearer, (D.) Vorzeiger, (Ital.) presentatore, (Sp.) presentador, aanbieder (van
wissels), degene die een voordracht indient ;
Praesentatie, y r. (Fr.) presentation, (Eng.)
presentation, (D.) Vorzeigung, (Ital.)presentazione,(Sp.)presentaciOn, aanbieding, indiening, overlegging ; Praesentatierecht, o.
(jus firaesentationis), recht van voordracht;
Praesentationis festum, o., feest der zuivering van Maria, Maria lichtmis, vrouwendag (2 Februari); Praesentatum,ingediend;
Praesentatum en Praesentaat, o., het
ingediende, overhandigde; Praesenteeren,
aanbieden, indienen, vertoonen, voordragen (ambt of betrekking) ; het geweer
praesenteeren, het met beide handen voor
zich uit in de hoogte houden (militaire
eerbewijzing) ; Praesenteerblad, o., blad
waarop voorgediend wordt; Praesente
cadavere, in tegenwoordigheid van het
lijk (als een paus sterft leest de kardinaalkamerling diens testamentaire beschikkingen voor in tegenwoordigheid van diens
lijk); Praesente medico nihil nocet,(Lat.),
in tegenwoordigheid van den geneesheer
kan niets kwaad of schade doen; Praesentibus N. N., ten overstaan van N. N.;
Praesentie, Praesentia, y r., tegenwoordigheid, aanwezigheid ; Praesentiegeld,
o., belooning voor het bijwonen eener
vergadering ; Praesentieliist, y r., lijst
waarop de in een vergadering aanwezige
personen hun handteekening zetten ;
Praesepe, Praesepium, o. (Lat.), ruif
krib (van Jezus), afbeelding er van ; Praesepium dentis, tandkas; Praesepiola,
mrv., tandkassen ; Praeservatie, yr., beveiliging, voorbehoeding; Praesery atief,
o., voorbehoedmiddel ; Praeservatief =
Diasostisch ; Praeserveeren, beveiligen,
behoeden ; Praeses, m. = Praesident,
m., voorzitter ; Praesidentschap, o., voorzitterschap, vroegere naam der afdeelingen waarin Engelsch-Indie verdeeld
was ; Praesideeren, voorzitten; Praesidiaal, voorzittend, wat het voorzitterschap betreft ; Praesidium, o., voorzitterschap; Praesignificatie, y r., voorafgaande
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beteekening of aankondiging ; Praesignificeeren, vooraf beteekenen ; Praestabel, in staat om iets tot stand te
brengen; Praestabileeren, vooraf vaststellen ; Praestabilisme, o., leer der voorbeschikking ; Praestanda, mrv., wat tot
stand gebracht of nagekomen moet worden; Praestanda praesteeren, doen wat
men verplicht is te doen, zijn schuld
afdoen, voldoen aan de verplichting tot
bijslaap gedurende het huwelijk ; Praestandum, o., recht dat betaald moet worden, hetgeen tot stand gebracht of nagekomen moet worden ; Praestanten, mrv.,
groote tinnen orgelpijpen ; Praestantie,
y r., voortreffelijkheid, deftig voorkomen,
het in staat zijn om den bijslaap uit te
oefenen (Zie Potentia); Praestatie, yr.,
verrichting, levering, borgstelling ; Praestatio damni, vr, de verplichting om schade
te vergoeden, het instaan voor eventueel
te lijden schade aan goederen van anderen,
zooals de assuradeur ; — evictionis het
instaan voor uitwinning (Zie Evictio) ; -juramenti, het afleggen van een eed ;
Praestationes annuae, mrv., jaarlijks op
te brengen lasten; — publicae, openbare
dienstverrichtingen of lasten; Praestigia
mrv., toovermiddelen, middelen om door
glans te verblinden, goochelspel, kwakzalverij ; Praestigiatie, y r., goochelkunst ;
Praestigiator, m., goochelaar ; Praestigieus, goochelachtig, bedriegelijk ; Praestigium, 0., illusie die als het ware door
betoovering ontstaat, oogverblinding ;
Praestinabiliteit, y r., geschiktheid om
gekocht te worden; Praestita cautione,
nadat borg gesteld was ; Praestitis
praestandis, nadat voldaan was aan
hetgeen nagekomen moest worden ; Praestitueeren, vooraf vaststellen, voorschrijven; Praesto, aanwezig, bijde hand;
Praestructie, y r., het vooruit bouwen,
voorbereiden Praestrueeren, vooruit
bouwen, voorbereiden; Praesul, m., bestuurder van het priestercollegie der
Saliers (priesters van Mars) als voordanser in den krijgsdans ; Praesumabel,
vermoedelijk, wat verondersteld kan
worden ; Praesumeeren, vermoeden;
Praesum(p)tie, y r., vermoeden, argwaan,
laatdunkendheid, verwatenheid ; Praesum(p)tief, vermoedelijk ; Praesum(p)tieus en Praesum(p)tueus, laatdunkend,
verwaten; Praesupponeeren, veronderstellen ; Praesuppositie, y r., veronderstelling ; Praesuppositum, o., het veronderstelde ; Praetangeeren, vooraf aanraken; Praetaxatio, y r., voorkeuze bij
het kiezen der vroegere Duitsche keizers ;
Praetendeeren, aanspraak maken, beweren ; Praetendent, m., iemand die
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aanspraak op iets maakt (vooral op de
kroon) ; Praetentieus, aanmatigend, ver•
waten ; Praetentie, y r., vordering, aanspraak, aanmatiging; Praetenturae, mrv.,
wachten op de grenzen der provincien
onder de Romeinsche keizers ; Praetcreeren, overslaan, weglaten ; Praeteritie,
vr., weglating, rhetorische figuur waardoor men lets in het oog doet vallen door
te zeggen dat men er niet over spreken
zal, het niet vermelden (Zie Paralipse);
Praeteritum, o., eig. het achterwege gelatene, verleden tijd der werkwoorden;
Praetermissie, vr., weglating ; Praetermitteeren, weglaten, overslaan; Praeternaturaal, onnatuurlijk ; Praetervectie,
y r., het voorbijrijden ; Praetext, m., voorwendsel, uitvlucht; Praetexta, y r., wit
met purper omzoomd kleed dat de jonge
Romeinsche patriciers droegen; Praetexteeren, voorwenden; Praetor, m., Romeinsch overheidspersoon die eerst de
tweede grootwaardigheidsbekleeder der
republiek was en aan wren de rechtspleging was opgedragen (ingesteld 366
v. C.); later gaf hij ook edicten uit die
bepaalden in welken geest en volgens
welke regels hij recht wilde spreken ; toen
er te Rome een aanzienlijk getal vreemdelingen gevestigd waren, werd er een
Praetor peregrinus aangesteld om recht
te spreken tusschen burgers en vreemdelingen (in 242 v. C.); Praetoriaan, m.,
soldaat van de lijfwacht der Romeinsche
keizers ; Praetoriaansche cohorte, lijfwacht dier keizers; Praetorium, o.,
rechthuis, hoofdkwartier van een Romeinsch veldheer ; Praetuur, y r., ambt
van praetor; Praevaleeren, de overhand
hebben ; Praevalent, overwegend, de
overhand hebbend ; Praevalentie, vr.,
overwicht ; Praevaricatie, vr., plichtverzuim uit eigenbelang of kwade trouw
(van ambtenaren); Praevaricator, m.,
plichtverzaker; Praevariceeren, zijn plicht
verzaken, met beide partijen heulen,
konkelen ; Praevideeren, vooruitzien ;
Praevisie, y r., het vooruitzien ; Praevigilia, mrv., vooravond van een hoop feest.
Praevia admonitione. Na voorafgaande
aanmaning; Praevia aestimatione artis
peritorum, na schatting door kunstkenners ; Praevia causae cognitione, na
onderzoek der zaak ; Praevia collatione,
na tegenoverstelling of vergelijking ;
Praevia lectione, na lezing ; Praevia
legitimatione, na bekrachtiging; Praevia
moderatione, na verzachting ; Praevio
examine, na onderzoek.
Pragma, o. (Gr.). Het gedane, de daad ;
zaak; Pragmatiek, y r., zaakkennis, kennis
van nuttige wetenschappen; Pragmatiek,

Prasold

(bnw.) zaakkundig, leerrijk, bruikbaar;
Pragmatieke armee, y r., leger in den
Oostenrijkschen successie-oorlog voor de
instandhouding der pragmatieke sanctie;
Pragmatieke geschiedenis, y r., waarin
de samenhang, de oorzaken en beweegredenen der feiten uiteengezet en met
psychologische en staatkundige beschouwingen verbonden worden; Pragmatieke
sanctie, vr., eig. algemeen geldige, bestendige regeling, vooral die van den
Duitschen keizer Karel VI ten behoeve
zijner eenige dochter Maria Theresia,
waarbij bepaald werd dat de Oostenrijksche erflanden onverdeeld zouden blijven
en bij ontstentenis van mannelijk oir in de
vrouwelijke linie zouden overgaan; Pragmatieke sanctie van Bourges, maatregelen in 1438 door den Franschen
koning Karel VII genomen om den invloed van den paus op de Catholieke kerk
in Frankrijk te beperken ; Pragmatisme,
0.; behandeling der geschiedenis waardoor op de oorzaken en gevolgen der gebeurtenissen de aandacht gevestigd wordt.
Praguerie, vr. (Fr. ; spr. : praghrie).
Opstand die in 1440 in Frankrijk uitbrak
en veroorzaakt werd door den tegenstand
tegen de hervormingen welke koning
Karel VII wilde invoeren; deze opstand
werd aldus genoemd naar dien der Hussieten te Praag ; sommige der aanzienlijkste
leenmannen en zelfs de dauphin (later
koning Lodewijk XI) namen er deel aan ;
Karel VII overwon de opstandelingen en
behandelde hen edelmoedig.
Praha. Czechische naam . van Praag .
Prairial, m. (Fr.; spr. : preerial). Weidemaand, negende maand van den republikeinschen kalender (van 20 Mei tot 18
Juni) ; I Prairial An III (2o Mei 1795),
poging der terroristen om zich van de
regeering meester te maken.
Prakriet, o. Naam der verschillende
van het Sanskriet afgeleide tongvallen in
Hindostan.
Praktizeeren. Een beroep uitoefenen
(vooral dat van advocaat en geneesheer) ;
Praktizijn, m., degene die de rechtsgeleerde praktijk uitoefent zonder daarvoor aan de universiteit opgeleid te zijn,
zaakwaarnemer ; Praktizijnssocieteit,
y r., de kamer der advocaten en procureurs
in het Paleis van Justitie te Amsterdam;
Praktijk, y r., uitoefening van een beroep;
Praktijken, mrv., handelingen (in ongunstige beteekenis).
Pranzo, m. (Ital.). Middageten.
Prasold, m. Chrysopras (z. a.) die de
kleur van prei of look heeft ; Prason, o.
(Gr.), prei ; Prasopaal, m., opaal die de
kleur van prei heeft.
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Pratensis, (Lat.). Op weiden groeiend.
Prater, m. (van het Latijn pratum, o.,
weide). Park bij Weenen.
Praticable, (Fr.). Zie Practicabel ; als
znw. m., tooneeldecoratie die uit een in
werkelijkheid aanwezig voorwerp bestaat,
b. v. een trap.
Praviteit, yr. (Lat.). Slechtheid, boosaardigheid ; Pravus, slecht, verkeerd.
Prawda russkaja. Russisch recht, oudste
Russisch wetboek van grootvorst Jaros/aw.
Praxis, vr. (Gr.). Uitoefening; ervaring.
Zie Prakt ilk.
Prayer, (Eng. ; spr. preeer). Gebed ;
Prayerbook, (spr. : boek) gebedenboek.
pr. c. = pro cura, (L.). Ter bezorging,
per adres (z. a.).
Pre, m. (Fr.). Weide ; Alder sur le pre,
duelleeren.
Pre. Fransch voorvoegsel dat dezelfde
beteekenis heeft als het Latijnsche prae
(z. a.) ; vele Fransche woorden die met
pre beginnen hebben dezelfde of bijna
dezelfde beteekenis als de overeenkomstige Latijnsche.
Prealablement, (Fr.), (Eng.) previously,
(D.) vorher, (Ital.) previamente, (Sp.) previamente. Voorafgaand, van te voren.
Preambule, m. (Fr.). Voorafspraak,
inleiding; Sans —, met de deur in hues
(vallen). Zie In medias res.
Prebende. Zie Praebende.
Prebetto, m. (Ital.). Administrateur.
PrOcaire, (Fr., spr.: preekeer). Onbestendig, hachelijk, bedenkelijk.
Precario, (Lat.). Tot wederopzeggens
toegestaan ; Precarium, o., vergunning tot
wederopzeggens toe ; Precatief, verzoekend ; Precativus, m., verzoekende wijze
van het werkwoord.
Preces, mrv. (Lat.). Gebed.
Precetto, m. (Ital.). Voorschrift.
Precieux, (Fr.; spr.:preesieu). Kostbaar;
gekunsteld ; Precieuse, yr., vrouw die
gemaakte manieren had en zeer gekunsteld
sprak (in de eerste helft der i7de eeuw
in Frankrijk); Preciosite, yr., gemaaktheid in manieren, taal en stijl.
Precipice, m. (Fr.; spr. : preesiepies).
Zie Praecipitium, Precipitando, (Ital.),
zeer haastig.
Précis, m. (Fr.; spr.: preesie). Zie
Praecis; als znw., m., kort begrip, overzicht.
Precist, m. Degene die door den paus
voor een ambt of prebende aanbevolen
wordt. Zie Panist.
PrOcurseur, m. (Fr.; spr. :preekuurseur).
Voorlooper, voorbode.
Predella, yr. (Ital.). Stoel; schilderij op
het voetstuk van een altaar.
Predwaditl, m. (Russisch). Adelsmaarschalk.

Premie
Preface, yr. (Fr. ; spr.: preefas). Voorrede, voorbericht.
Prefectoral, (Fr.). (Zie Prefet). Wat
den prefect betreft; Prefecture, yr.,
Fransch departement, waardigheid van
prefect, woning en bureaux van een prefect, stad waarin een prefect woont;
Prefecture maritime, yr., iedere der vijf
directies der marine (Cherbourg, Brest,
Lorient, Rochefort en Toulon), ambt,
woning en bureaux van een directeur
der marine ; Prefecture de police, yr.,
woning en bureaux van den prefect van
politie te Parijs.
Preferable, (Fr.). Verkieselijk, te verkiezen boven lets of iemand; Prefereeren,
verkiezen (boven), de voorkeur geven;
Preference, vr., voorkeur, soort van
kaartspel; Preferentie, yr., voorkeur.
Prefet, m. (Fr.; spr.: preefee). Prefect,
ambtenaar die een Fransch departement
bestuurt ; Prefet de police, m., hoofdcommissaris van politie te Parijs; Prefet
maritime, m., directeur der marine (viceadmiraal); Prefet des etudes, m., directeur van een atheneum in Belgic.
Pregato, m. (Ital.). Eig. afgebedene,
uitverkoren patricier of senator.
Pregatsje, yr. Voornaamste kleedingstukken der Wallachijsche vrouwen.
Preghiera, yr. (Ital.). Gebed.
Prehendeeren, (Lat.). Grijpen, vatten;
Prehensiel, geschikt voor het grijpen;
Prehensio, yr., het grijpen.
Prejudice, m. (Fr. ; spr.: preezjudies).
Nadeel, schade ; Prejudiciable, schadelijk ;
Prejudiciel, wat vooraf beslist moet
worden ; Prejudicieeren, benadeelen;
PrOjuge, m. (Fr. ; spr.: preezjuzjee), vooroordeel, vonnis dat in een overeenkomstig
geval gewezen is.
Prelaat, m. Kerkvoogd, bisschop ; Prelatuur, yr., hooge kerkelijke waardigheid.
Premices, mrv. (Fr.; spr. : preemies).
Eerstelingen. Zie Primitiae.
Premie, yr., (Fr.) prime, (Eng.) premium,
(D.) Pramie, (Ital.) premio, (Sp.) prima.
Som die de verzekerde aan den verzekeraar betaalt ; gedeelte van den koopprijs dat de kooper, die den koop kan te
niet doen, vooruit betaalt, en dat het
eigendom van den verkooper wordt als
de kooper van den koop afziet (Zie DOdit);
Premie-affaire, yr., (Fr.) marche a prime,
(Eng.) optional bargain, (D.) Preimiengescha ft, (Ital.) operazione a premio, (Sp.)
operaciOn a prima, koop waarvan de
kooper tegen een vooraf bepaalde aan
den verkooper te betalen vergoeding kan
afzien; Premieleening, (Fr.) emprunt
primes, (Eng.) loan at option, (D.) Preis

Premie

892

Pretentie

mienanleihe, (Ital.) prestito a premi, (Sp.)
emprestito a prima, loterijleening.
Premie, y r., (Fr.) prix, recompense, (Eng.)
prize, reward, (Ital.) premio, (Sp.) premio.
Belooning.
Premier, m. (Fr.; spr. : premiee). Eerste,
opperste ; verdieping die onmiddellijk
boven de gelijkvloersche ligt of boven
den Entresol (z. a.); Premiere, y r. (spr. :
premieer), eerste voorstelling van een nieuw
tooneelstuk ; Jeune premier en Jeune premi êre , tooneelspeler en tooneelspeelster
in de rol van verliefden.
Premisse, yr. Zie Praemisse Middelhoogduitsch werk over de rechtspraak
(14de eeuw).
Premonstreit. Zie Premontre.
Premontre,m.(Lat.ftratum monstratum).
Eig. aangewezen weide; Premonstreit,
kanunnik, die behoort tot de in 1120 door
den heiligen Norbertus gestichte orde, zoo
genoemd naar een door God aan den
stichter aangewezen weide ; de abdij te
Middelburg behoorde aan deze orde.
Prendre, (Fr.; spr. : prandre). Nemen,
innemen; mslaan ; gebruiken ,• Preneur,
m. (Fr.), (Eng.) payee, (D.) Nehmer, (Ital.)
prenditore, (Sp.) tomador, nemer van een
wissel ; Prenez garde, (spr. : prenee g hard),
pas op!
Preponderance, vr. (Fr.). Zie Prae-

Presenning, y r. Geteerd zeildoek om
de luiken van een schip waterdicht te
maken.
Present, o. (Fr.). Geschenk.
Presepio, (Ital.). Prent die de geboorte
van Jezus voorstelt.
Preservatief, o. (Fr.). Voorbehoedmiddel.
Preserve, (Eng. ; spr. : priezurv). In
suiker of stroop ingemaakte vrucht of
groente ; plaats voor het bewaren van
wild, visch, enz.
President of the Royal Society, m.
(Eng.). Voorzitter der koninklijke academie
van wetenschappen te Londen.
Prásidial, m. (Fr.). Door den Franschen
koning Hendrik II in 1551 ingestelde
rechtbank van eersten aanleg.
Presidio, m. (Sp.). Spaansche vesting
op de kusten van Toscane en Afrika en
in Indic; Presidios, mrv., vier plaatsen
op de noordwestkust van Afrika (Ceuta,
Melilla, Penon de Velez en Alhucemas)
waarheen de Spaansche regeering de tot
dwangarbeid veroordeelden zendt.
Presis, y r. (Gr.). Ontsteking ; Presma,
o. (Gr.), ontstoken lichaamsdeel, gezwel.
Presomptif en Presomption, (Fr.). Zie

ponderantie.
Pre-sale, m. Schaap dat geweid heeft

Presse, y r. (Fr.). Gedrang ; haast ; gedwongen aanwerving van matrozen voor
de marine; pers ; drukpers; Presse
copier, kopieerpers; Presseeren, drukken,
knijpen, uitdrukken, persen, op de hielen
zitten, haast hebben, spoedeischend zijn ;
Pressie, y r., drukking, druk, aandrang ;
Press-money, (Eng.) handgeld van gepreste matrozen; Pressoir, m. (Fr.) wijnpers.
Pressorium, o. (Lat.) . Kleeren- of
linnenpers ; Pressura, y r. (Lat.) het drukken, het persen van wijn.
Prestidigitateur, m. (Fr.). Eig. die vlug
met zijn vingers is ; goochelaar.
Prestige, m. (Fr.). Begoocheling ; toovermacht ; gezag ; invloed ; zedelijk overwicht.
Zie Nimbus.
Prestissimo, (Ital.). Zoo snel mogelijk ;
Presto, snel, haastig ; Presto assai =

op een bij de zee gelegen weide ; vleesch
van zulk een schaap.
Presbyodochium, o. (Gr.). Oudemannenen vrouwenhuis ; Presbyopie, vr., verziendheid; Presbyt, verziend (Zie Myope);
Presbyter, m., ouderling, priester • Presbytes, m., oude man; Presbyteriaan,
m., Schotsche en Engelsche Protestant
die tot de Presbyteriaansche kerk behoort;
Presbyteriaansche kerk, y r., Schotsche
en Engelsche Protestantsche gezindte die
geen bisschoppen heeft en door ouderlingen bestuurd wordt ; Presbyterianisme,
o., leer der Presbyterianen, kerkelijke
gezindte die aan de ouderlingen geestelijke
macht toekent (Zie Anglicaansche kerk,
Nonconformist, Puritein); Presbyterium, o., ambt van ouderling, consistorie,

het hoogste voor geestelijken bestemde
deel in het koor eener kerk ; Presbytere,
m. (Fr.), pastorie ; Presbytodochium =
Presbyodochium.
Prescriptible, (Fr.). Wat aan verjaring
Prescri tie, y r., verjaring.
onderhevig is; p
Presence, y r. (Fr.; spr.: preezans). Aan-

wezigheid, tegenwoordigheid, presentie ;
Presence d'esprit, vr., tegenwoordigheid
van geest ; Present, aanwezig, tegenwoordig.

Praesumtie.
Pressant, (Fr.). Dringend, waar haast

bij is.

Prestissimo.
Prat, m. (Fr. ; spr. : pree), (Eng.) loan,

(D.) Leihgeschiift, (Ital.) prestito, (Sp.)
prestamo . Het te leen geven, uitleenen.
Prat, (Fr.). Als bnw. gereed, klaar.
Prate-nom, m. (Fr.; spr.: preetnon).
Iemand die zijn naam tot iets leent,
strooman, zetbaas.
Pretentle, vr., (Fr.) pretention, (Eng.)
claim, (D.) F orderung , (Ital.) pretesa, (Sp.)
pretensi On. Vordering.
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Pretla rerum, mrv. (Lat.). Prijzen der
dingen, vooral van levensmiddelen.
Pretintaille (markiezin van). Denkbeeldige door Biranger uitgedachte persoon die met ouderwetsche denkbeelden
en vooroordeelen behept is.
Pretiiis of Preziiis, (D.) = Precieux;
Pretiosa, mrv., dingen van groote waarde,
kostbaarheden; Pretium, o. (Lat.), (Fr.)
prix, (Eng.) price, (D.) Preis, (Ital.) prezzo,
(Sp.) firecio. Prijs, verkoopwaarde ; Pretium affectlonis en Pretium amoris,
liefdegave, geschenk der vriendschap,
denkbeeldige waarde die een liefhebber
aan een voorwerp toekent (wat een gek
er voor geven wil); Pretium laborum
non vile, een niet geringe belooning voor
de moeite (zinspreuk der Oostenrijksche
orde van het Gulden Vlies).
Preux, (Fr. ; spr.: preu). Dapper, koen.
Prevaricateur. Zie Praevaricator.
Provenance, yr. (Fr.; spr. : preevenans).
Voorkomendheid, vriendelijkheid; Prevenant, voorkomend, vriendelijk; Prevenieeren, voorkomen, verwittigen; Preventie, vr., vooringenomenheid, staat van
beschuldiging ; Preventief, behoedend,
verhinderend ; Preventleve hechtenis,
yr., tijd gedurende welken een verdachte
of beklaagde gevangen gehouden wordt
voordat hij gevonnisd wordt, voorloopige
hechtenis ; Prevenu, m., beklaagde, beschuldigde.
Previlt, m. (Fr.; spr.: preevoo). Vroeger
een titel voor verschillende ambtenaren;
onderschermmeester ; commandant der
gendarmerie bij een legerkorps; provoostgeweldige ; PrevOt des marchands, burgemeester van Parijs tot in 1789; PreWaal, wat den prey& betreft ; Cours
prevOtales, in 1815 ingestelde buitengewone
rechtbanken met terugwerkende kracht
die zonder appel alle misdrijven tegen
de veiligheid van den staat berechtten,
zij werden in 1817 opgeheven na zich
aan door staatkundige hartstochten ingegeven onrechtvaardige handelingen te
hebben schuldig gemaakt ; PrevOte, yr.,
provoostschap, rechtsgebied en woning
van een provoost.
Prevoyance, vr. (Fr.; spr. : preevoajans).
Zorg voor de toekomst.
Priamel, vr. (D.). Kort gedicht uit de
I4de en 15de eeuw.
Priamus. Laatste koning van Trove die
door Neoptolemus of Pyrrhus, zoon van
Achilles, bij de inneming dier stad gedood
werd. Zie Telum imbelle sine ictu.
Priapeia, mrv. (Lat.). Ontuchtige liederen ; Priapisch, wat Priapus betreft ;
Priapisme, 0., ziekelijke wellustigheid,
geilheid ; Priapitis, yr., ontsteking van

Prlmaat

het mannelijk lid ; Priapus, m., tuingod
die door zijn phallos (z. a.) de vogels
verschrikt, vogelverschrikker, het mannelijk lid; Priapus cervi, mannelijk lid
van het heft; Priapus ceti, m. 1. van den
walvisch.
Pridie, (Lat.). Op den vorigen dag.
Prie-Dieu, m. (Fr. ; spr. : priedieu).
Bidstoel.
Priemgetal, o. Getal dat, als het door
een even of door een oneven getal gedeeld wordt, altijd een rest overlaat, b. v.
5, 7, II, 13, enz.
Prikas, m. Gerechtshof; rechtbank van
koophandel in Rusland ; circulaire van
een gouverneur.
Prima, yr. (Lat.). Hoogste klasse van
een gymnasium ; eerste stem in het gezang.
Prlmaat, m. Kerkvoogd aan wien een
zeker aantal aartsbisschoppen en bisschoppen ondergeschikt zijn, b. v. de
aartsbisschop van Lyon was primaat van
Gallic.
Primaat, m. Zoogdier dat gewoonlijk
aap genoemd wordt; Primaten, mrv.,
orde van zoogdieren waarin verscheidene
schrijvers den mensch plaatsen; de primaten worden verdeeld in apen der oude
en der nieuwe wereld ; Prima donna, yr.
(Ital.), eerste of voornaamste tooneelspeelster ; Prima elementa, mrv. (Lat),
grondbeginselen; Primae lineae, mrv.,
eerste lijnen, omtrekken; Primae viae,
mrv., eerste wegen (maag en darmkanaal);
Prima facie, op het eerste gezicht ; Prlmaire, (Fr.), in het eerste stadium, lager
(onderwijs); Primaner, (D.), leerling der
hoogste klasse van een gymnasium;
Prima nota (Ital.), memoriaal (koopmansboek); Prima principia = Prima elementa ; Primarius, m., eerste, opperste,
(Zie Pastor primarius); Prima rudimenta = Prima elementa ; Primas, m.
(Lat.), eerste of opperste bisschop ; Primatiaal, wat een primaat (aartsbisschop)
betreft; Prima vice, voor de eerste maal;
Prima vista (Ital.), op zicht, op vertoon
(betalen), van het blad weg(spelen) ;
Prima-wissel, m. (Fr.) premiere de change,
(Eng.) first bill of exchange, (D.) Primawechsel; (Ital.) prima di cambio, (Sp.)
primera de cambio, eerste wissel, als er
twee of drie exemplaren van denzelfden
wissel in omloop gebracht zijn; Prime,
yr. (Lat.), morgengebed in de Catholieke
kerk, eerste toon van een octaaf, eerste
stem, eerste viool, eerste bladzijde, beste
Spaansche wol (Zie Premle); Primeeren,
te boven gaan, overtreffen; La force prime
le droit, macht gaat boven recht ; Primeur,
yr. (Fr.), eerste groente of vrucht, eerste
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snufje ; Primeurist, m., tuinder die zich
op het kweeken van eerste groenten
toelegt ; Primiceriaat, o., plaats van den
eersten op de lijst der ambtgenooten,
waardigheid van eersten kanunnik ; Primicerius, m., eerste kanunnik ; Primidi,
m. (Fr.), eerste dag eener Decade (z. a.) ;
Primigeen, (Lat.), allereerst, oorspronkelijk; Primigenia verba, mrv., stamwerkwoorden ; Primigenius, m., eerstgeborene ; Primipara, vr., vrouw die voor
de eerste maal baart; Primipilus, m.,
de hoogste in rang onder de Centuriones
(z. a.) van een Romeinsch legioen ; Primiscrinius, m., hoofdcommies, chef de
bureau in den Romeinschen keizerstijd ;
Primisternaal, o., voorste deel van het
borstbeen ; Primitiae, mrv., eerstelingen,
eerste vruchten (Zie Premices), eerste
mis van een jongen priester, eerste schrede,
eerste werk; Primitief, in zijn oorspronkelijken vorm, kunsteloos, eenvoudig, ruw;
Primitieve zenuwen, mrv., zenuwen die
onmiddellijk uit de hersens en het ruggemerg voortkomen ; Primitivum, o., wortelwoord ; Primo, (Lat.), in de eerste
plaats, ten eerste ; Primo cantante, m.
(Ital.), eerste zanger ; Primogenituur, vr.,
eerstgeboorte (Zie Jus primogeniturae)
Primogenitus, m., eerstgeborene ; Primo
intuitu, op het eerste gezicht ; Primo
loco, in de eerste plaats ; Primoplast,
m. (Lat.-Gr.), eerstgevormde ; Primordiaal, oorspronkelijk, grondleggend ; Primordialiteit, yr., oorspronkelijkheid ;
Primordium, o. (Lat., mrv. Primordia),
oorsprong, begin, grondlegging ; Primo
uomo, m. (Ital.), eig. eerste mensch, eerste
zanger in de opera ; Primrose, (Eng.)
primulaveris (Lat.), sleutelbloem ; Primrose-league (Eng.; spr.: liegh), conservatieve vereeniging in Engeland weer
leden ter eere van Lord Beaconsfield
(Benjamin Disraeli, 1804-1881) een primulaveris in het knoopsgat dragen ; Primulaceen, mrv., sleutelbloemachtigen;
Primum vivere, deinde philosophari,
eerst leven en dan philosopheeren (wordt
spottenderwijze gezegd van degenen die
wel kunnen redetwisten maar zich geen
middel van bestaan weten te verschaffen);
Primum mobile, o., eerste beweeggrond,
voornaamste drijfveer, schijnbare beweging des hemels in 24 uren ; Primus, m.,
eerste ; Primus inter pares, de eerste
onder zijnsgelijken ; Primus omnium, de
eerste van alien (leerlingen).
Prince, m. (Fr. ; spr. : preins). Prins,
vorst; Princeps, m. (Lat.), eerste, opperste,
opperhoofd, vorst; Editio princeps, yr.,
allereerste uitgave van een boek ; Princeps senates, eerste senator ; Principaal,

Prior
m., werkgever, patroon ; Principaal, bnw.,
voornaamst, hoofdzakelijk, gewichtigst ;
Principaat, o., vorstelijke waardigheid,
keizerlijke waardigheid bij de Romeinen ;
Principal, m. (Fr.), directeur van een stedelijk of bijzonder gymnasium; Principale, yr.
(Ital.), bovenstem, solostem ; Principaliter,
(Lat.), hoofdzakelijk ; Principe, m. (Ital. ;
spr.: printsjiepee), vorst, prins. (Zie Macchiavelli); Principe de la Paz (Sp.),
(Fr.) Prince de la paix, vorst des vredes,
bijnaam van Manuel de Godoy (1767-1851),
minister en gunsteling van den Spaanschen
koning Karel IV (hij speelde een voorname rolgedurende de Fransche omwenteling en onder Napoleon I) ; Principessa,
yr. (Ital.), prinses; Principes, mrv. (Lat.),
Romeinsche soldaten die achter de Hastati
(z. a.) stonden; Principia, mrv., grondbeginselen, grondstellingen ; Principleel,
wat de grondbeginselen betreft; PrincipHs obsta, bied weerstand aan het begin
d. aan de verzoeking of uittarting ;
Principium, o. (Lat.), (Fr.) Principe, m.,
beginsel, grondbeginsel, bron, grondstelling, grondregel, meening ; Principium
cognoscendi, grondbegrip ; — scytodefisicum, looistof ; Principum placita, mrv.,
wil van den vorst, onbeperkte heerschappij.
Zie Tel est notre bon plaisir.
Pringlea. Plantensoort uit de familie
der Cruciferen.
Prinse, m. (Russisch). Kaas uit de omstreken der Zwarte Zee.
Printed, (Eng.). Gedrukt; Printer, m.,
drukker; Printing office, drukkerij ;
Printing-inkt, drukinkt.
Prion, m. (Gr.). Zaag ; schedelboor of
zaag ; Prionites, m., zaagsnavel(vogel) ;
Prionodes, zaagvormig.
Prior, (Lat.). Eerder, vorig, voorafgaand
(Zie A priori); Prior, m., overste in een
klooster ; Priora, mrv., vroegere gebeurtenissen ; Prioraat, o., waardigheid, woning en gebied van prior ; Priores, yr.,
overste in een nonnenklooster ; Prioriteit,
yr., voorrang, (Fr.) priority, (Eng.) priority,
(D.) Prioritiit, Vorrang ; (Ital.) priority,
(Sp.) prioridad, Prioriteitsactie, yr. (Fr.)
action privile'giee, (Eng.) preference share,
(D.) bevorrechtigte Aktie, (Ital.) azione
vilegiata, (Sp.) acciôn privilegiada, bevoorrecht aandeel ; Prior tempore potior
jure (Zie I. 3 C. 8.17, d. w. z. de 3e wet
van den I7den titel van het 8ste boek
van den Codex Justinianus (Zie Corpus
juris) hij die eerder in tijd is, is beter in
recht ; deze regel komt te pas waar
meerdere pandrechten op dën zaak zijn
gevestigd ; het oudere pandrecht gaat dan
v6Or het later gevestigde ; die het eerst
komt, maalt het eerst.
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Prisca, mrv. (Lat.). Oude dingen en gebeurtenissen ; Prisca, yr., de bejaarde ;
Priscianus, m., naam van een onderwijzer
der Latijnsche taal in het begin der 6e
eeuw n. C. te Constantinopel; Priscianup
vapulat, P. krijgt een klap in zijn gezicht
d. er wordt een taalfout gemaakt ;
Priscilla, y r., oudachtige ; Priscilliaan,
m., lid eener gnostische sekte in de 4de
eeuw, zoo genoemd naar den Spaanschen
bisschop Priscillianus die na door een
geestelijke rechtbank veroordeeld te zijn
in 385, op bevel van keizer Maximus,
met twee zijner volgelingen onthoofd
werd; hij was de eerste die wegens ketterij ter dood gebracht werd.
Prise, y r. (Fr.; spr.: priez), (Eng.) prize,
(D.) Prise, (Ital.) preda, (Sp.) presa. Genomen en opgebracht vijandelijk vaartuig
(prijs) ; greep ; inneming ; vangst; Part de
prise (Fr.), (Eng.) prize money, (D.) Prisengeld, (Ital.) park di preda, (Sp.) park
de presa, prijsgeld ; Prisengericht, o. (D.),
(Fr.) conseil de prises, (Eng.) prize court,
(Ital.) tribunate. di prede, (Sp.) tribunal de
presas, rechtbank die beslist of een prijsgemaakt schip gehouden kan worden of
weder vrijgelaten moet worden ; hier te
lande is de Hooge Raad in deze geschillen
rechter (Zie Wet op de rechterlijke organisatie art. 89); ook = snuifje.
Prisis, y r. (Gr.). Het zagen ; het knarsen
met de tanden ; het doorboren van den
schedel ; Prismus, m. = Prisis.
Prisma, o. (Gr.). Meetkunstig lichaam
welks basis en bovenvlak veelhoeken en
welks zijvlakken parallelogrammen zijn;
in de natuurkunde een driehoekig lichaam
van wit glas of kristal dat dient om de
lichtstralen te ontbinden ; Prismatische
kleuren, mrv., de zeven kleuren van den
regenboog; Prismolde, y r., lichaam welks
evenwijdige rechtlijnige grond- en bovenvlakken zijvlakken hebben die niet gelijkvormig zijn.
Prison, vr. (Fr.; spr. : priezon). Gevangenis ; Prisonnier, m. (spr.: priezonnieee),
gevangene.
Pristaw, m. (Russisch). Inspecteur van
politie.
Pristinus, (Lat.). Vroeger, vorig ; Prism
tinus status, m., vroegere toestand.
Pristis, y r. (Gr.). Zaagvisch ; walvisch;
haai; in 't algemeen ieder zeemonster.
Prius, o. (Lat.). Het vorige.
Privaat. Ambteloos; bijzonder ; huiselijk; persoonlijk ; Privaat leven, o., leven
van een ambteloos burger, tegenovergestelde van het leven in het openbaar;
Privaatpersoon, m., particulier, ambteloos
burger; Privaatrecht o., recht van het
individu tegenover zijn medemenschen ;

Privy Council
Privaatonderwijs, o., huisonderwijs,
tegenovergestelde van klassikaal onderwijs ; Private admonitie, y r., het vermanen onder vier oogen van een leerling
of biechteling; Private audientle, y r., gehoor dat een vorst, een minister of een
hooggeplaatst ambtenaar aan een persoon
alleen verleent ; Private bibliotheek, yr.,
boekerij die aan een persoon behoort;
Private correspondentie, y r., briefwisseling die niet voor openbaarheid bestemd
is ; Privatdocent, m. (D.), lector aan een
Duitsche universiteit die geen vaste jaarwedde heeft maar door zijn toehoorders
betaald wordt ; Privatie, y r., berooving,
ontbering ; Privatief, beroovend, ontkennend (Zie Alpha pavans) Privatieve
jacht, y r., jachtveld dat aan een particulier behoort; Privatim, (Lat.), vertrouwelijk, geheim, alleen voor een persoon bestemd ; Privatiseeren, privaatonderwijs geven ; Privatissime, zeer geheim; Privatissimum (collegium), o.,
college dat slechts voor een klein aantal
daartoe uitgenoodigde studenten gegeven
wordt ; Privaute, y r. (Fr. ; spr.: prievootee),
te groote gemeenzaamheid; Privy =
Privaat (bvnw.) ; Privy, m., geheim gemak,
secreet, privaat; La vie privie doit dire
murie, (Fr.), het private leven van een
openbaar persoon heeft met de staatkunde
niets te maken; Priveeren, ontzeggen,
onthouden, berooven.
Privigna, vr. (Lat.). Stiefdochter ; Privignus, m., stiefzoon.
Privilegia, mrv. (Lat.) of Privilegien.
Voorrechten ; vrijheidsoorkonden; Privilegieeren, (Fr.) privilegier, (Eng.) to privilege, (D.) bevorrechtigen, (Ital.) privilegiare,
(Sp.) privilegiar, bevoorrechten; Privileglum 0., voorrecht, vrijheidsoorkonde,
(Fr.) privilege, (Eng.)privilege, (D.) Vorrecht,
(Ital. en Sp.) privilegio; Privilegium de
non appellando of de non evocando,
voorrecht der voormalige Duitsche keurvorsten om aan hunne onderdanen geen
beroep op het Rijksgerecht toetestaan;
Privilegium electionis fori, voorrecht
van sommige voormalige Duitsche Rijksstenden om de rechtbank te kiezen waarvoor zij terecht wilden staan ; Privilegium
exclusivum, uitsluitend voorrecht ;
onerogratiosum, geschonken voorr.;
sum, gekocht of gepacht voorr. ; personals, persoonlijk voorr. ; — reale, aan
een bent verbonden voorrecht.
Privy Council, (Eng. ; spr. : preivie
kounsil). Geheime raad, raad van state;
Privy seal, (spr. : zegel dat de Engelsche koning gebruikt in zaken van ondergeschikt belang, ambtenaar die dit zegel
bewaart.

Prix

896

Prix, m. (Fr.), (Eng.) price, cosi, (D.)
Preis, (Ital.) prezzo, (Sp.) precio. Prijs (van
goederen) ; Prix courant (Fr.), (Eng.)
price current, (D.) Preiscourant, (Ital.)
prezzo corrente, (Sp.) precio corriente, prijscourant ; Prix fixe (Fr.), (Eng.) marked
price, (D.) festgesetzter Preis, (Ital.) prezzo
segnato, (Sp.) precio marcado, vaste prijs ;
A tout prix (Fr.), (Eng.) at any price, (D.)
zu irgend einem Preis, (Ital.) a qualunque
prezzo, (Sp.) a cualquier precio, tot elken
prijs.
Prize, (Eng.; spr.: preiz). Prijs (belooning) (Zie Premie) ; Prize-fighting, (spr :
felting), wedstrijd in het boksen.
Pr. lig. act. = Pro ligatura actorum,
(Lat.). Voor het innaaien van processtukken
en akten.
Pro. Grieksch voorvoegsel dat voor,
voorheen, eerder, liever beteekent.
Pro. Latijnsch voorzetsel dat voor, naar
beteekent ; Pro en contra, voor en tegen ;
Pro aequo et bono, volgens recht en
billijkheid; Proaeresis, vr. (Gr.), voornemen, bedoeling; Proagogie, yr., koppelarij ; Proapodosis, yr. (Gr.), woordschikking waarin de zin met hetzelfde
woord begint en eindigt ; Pro aris et
focis, (Lat.), voor altaren en haardsteden
d. L voor God en vaderland, voor goed
en bloed; Pro arrha, (Lat.) als inleg,
voorschot ; Proaulia, mrv. (Gr.), dag voor
de bruiloft ; Proaulion, o. (Gr.), voorspel
op de fluit; Proavia, yr. (Lat.), overgrootmoeder ; Proavus, m. (Lat.), overgrootvader.
Proba, vr. (Lat.). De vrome, eerlijke.
Probabel, (Lat.). Waarschijnlijk, vermoedelijk ; Probabiliorisme, o., leer volgens welke men in twijfelachtige gevallen
het meest waarschijnlijke moet kiezen;
Probabiliorist, m., voorstander dezer leer;
Probabilisme, o., leer volgens welke alle
kennis en wetenschap elken vasten grondslag mist, Jezuietische zedenleer volgens
welke elke daad waarvoor waarschijnlijkheidsredenen aangevoerd kunnen worden
geoorloofd is ; Probabilist, m., voorstander dezer zedenleer ; Probabiliteit, yr.,
waarschijnlijkheid.
Probasis, yr. (Gr.). Breuk in het lichaam.
Probatio arteficiosa, vr. Gekunsteld,
spitsvondig bewijs ; —contradictoria, tegensprekend bewijs; — deserta, verzuiming
van het gerechtelijk bewijs; — legitima,
wettelijke bewijsvoering ; — per documenta,
bewijs door oorkonden; — per famam,
bewijs door het algemeen gerucht ; — per
inspectionem ocularem, bewijs door het in
oogenschouw nemen; — per instrumenta=
— per documenta ; — per lanceam et stateram of per pondus, heksenweegschaal

Proc.

(omdat men geloofde dat heksen niet
zwaar wogen of in het geheel geen gewicht hadden); —per praesumtiones, bewijs
door gerechtelijke vermoedens ; — per
testes, getuigenbewijs; — plena, volledig
bew. ; Probatief, bewijzend ; Probatiesysteem, o., stelsel in den Noordamerikaanschen staat Massachusetts, volgens
hetwelk door ambtenaren inlichtingen gegeven worden over het vroegere leven
van een beklaagde, wanneer die berichten
gunstig zijn wordt de beschuldigde niet
gestraft maar onder toezicht gesteld;
Probator, m., beproever, onderzoeker,
naziener ; Probatorium, o., beproeving,
onderzoek ; Probatum est, het is uitstekend, voortreffelijk, doelmatig.
Probeeren, (Lat.), (Fr.) essayer, (Eng.)
to try, (D.) probieren, (Ital.) provare, (Sp.)
probar. Beproeven, een proef nemen,
proeven ; Probierkunst, yr. (D.) = Docimasie ; Probiernadel, yr. (D.), toetsnaald
voor het bepalen der fijnheid van goud
en zilver ; Probierstein, yr. (D.), (Fr.)
Pierre detouche,(Eng.)touch-stone,toetssteen.
Probiteit, yr. (Lat.). Eerlijkheid, rechtschapenheid ; Probiviri, mrv., in Italic
scheidsrechters in geschillen tusschen
landeigenaars en pachters.
Probleem, o. (Gr.). Vraagstuk, moeilijk
te beantwoorden vraag, raadsel; Problematisch, twijfelachtig, dubbelzinnig,
duister ; Problematisch oordeel, o., volgens de leer van Kant een oordeel dat
even aannemelijk is als het tegenovergestelde.
Probole, yr. (Gr.). Hetgeen vooruitsteekt ; Probolos, m., voorgebergte, verlengde van een been.
Pro bono publi co, (Lat.). Tot nut van het
algemeen.
Proboscidea, mrv. (Gr.). Dieren met
een slurf (olifanten); Proboscis, vr. (Gr.),
slurf, snuit.
Probrachys, m. (Gr.). Versvoet die uit
een korte en vier lange lettergrepen
bestaat ---- — — — —
Probreus, (Lat.). Schandelijk, smadelijk;
Probrositeit, yr., schandelijkheid ; Probrum, o., schande, schanddaad; smaad,
laster.
Probuleuma, 0., (Gr.). Voorloopig besluit van den raad in het Athene der
oudheid over datgene, wat aan de yolksvergadering voorgesteld zou worden ;
wetsontwerp, dat de goedkeuring des
yolks behoefde om wet te worden ;
Probuloi, mvr., raadgevers, gezanten van
het Ionisch verbond.
Probus, m., (Lat.). De eerlijke, brave.
Proc. Verkorting voor Processus, Proconsul en Procura (z. a.).

Procaciteit
Procaciteit, y r. (Lat.). Lichtvaardigheid ; vrijpostigheid; onbeschaamdheid ;
overmoed.
Pro calculo, (Lat.). Voor de rekening
d. i. voor de juistheid er van.
Procancellarius, m. Plaatsvervangend
kanselier.
Procatalepsis, y r. (Gr.). Uitlegging van
punten van beschuldiging in het voordeel
van den beklaagde.
Procatarctica causa, y r. (Gr.-Lat.) of
Procatarxis, yr. (Gr.). Oorzaak waardoor
een ziekte ontstaat.
Procedeeren, (Lat.). Zich voorwaarts
bewegen, vooruitgaan; te werk aan;
een rechtsgeding voeren ; Procede, m.,
(Fr.), handelwijze, wijze van bereiding,
pomerans aan een biljartkeu ; Procedure,
y r., (Fr.), rechtsvordering, loop van een
rechtsgeding.
Proceleusmaticus, m. (Gr.). Eig. bespoediger ; versvoet van vier korte letterg repen •–• ,--- — ----Procella, y r. (Lat.). Hevige storm,
orkaan ; Procellaria, vr. stormvogel. Zie
Petrel.
Procent. Zie Pour cent.
Proceres, mvr. (Lat.). Voornaamsten,

aanzienlijksten ; in Spanje de leden der
eerste kamer.
Proceriteit, y r. (Lat.). Slankheid ;
Procerus, slank.
Proces, o. (Fr.) prods, (Eng.) lawsuit,
(D.) Prozess, Rechtsstreit, (Ital.) processo,
lite, (Sp.) pleito. Rechtsgeding; Procesverbaal, o., door een ambtenaar opgesteld geschrift waarin de bijzonderheden
van een feit, een misdaad of overtreding
worden vermeld.
Processie, y r. (Lat.). Kerkelijke optocht
met gezang en gebed; Processierups, yr.,
rups die tot het geslacht Bombyx (z. a.)
behoort en in grooten getale als het ware
in processie optrekt om de boomen kaal
te vreten (Gastropacha processionea);
Processionaal, m., boek dat de gebeden bevat welke bij processies gezongen worden.
Processus, m. (Lat.). Zie Proces ; —
executivus, tenuitvoerlegging, voltrekking;
— informatorius, gerechtelijk onderzoek ;
— summarius, kort geding ; —verbalis =
Proces -verbaal.
Procharisteria, mrv. (Gr.). Feest ter
eere van Minerva, lentefeest.
Procheiron, o. (Gr.). Eig. hetgeen voor
de hand lit;; handboek ; kort begrip der
Basilika (z.a.).
Prochila of Prochilidia, mrv. (Gr.).

Randen der lippen; vooruitstekend gedeelte der lippen.
Prochloriet, o. Delfstof uit de orde
der silicaten.
BAALE, Handboek,
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Prochronisme, o. (Gr.). Vervroeging,
fout in de tijdrekening waardoor een gebeurtenis vroeger wordt gesteld dan het
tijdstip waarop zij plaats gehad heeft.
Zie Anachronisme.
Procidentia, y r. (Lat.) = Prolapsus ;
het uitzakken of ziekelijk vooruitsteken
van een lichaamsdeel; Procideeren, voorovervallen, uitzakken.
Procinctus, (Lat.). Toegerust, gereed ;
Procinctus, m., het zich aangorden, zich
gereedmaken (tot den strijd). Zie In
Procinctu.
Proclama, o. Uitroeping, bekendmaking;
Proclamatie, vr. (Lat.), plechtige bekendmaking, oproeping ; Proclameeren, uit-

roepen.
Proclinatie, y r. (Lat.). Het vooroverbuigen of hellen (van een gebouw) ; Proclinatio uteri, het vooroverhellen der
baarmoeder ; Proclineeren, voorover
hellen.
Proclitica, mrv. (Gr.). Woordjes die
Been klemtoon hebben en met het volgende
woord verbonden worden.
Proclivus of Proclivis, (Lat.). Geneigd;
Procliviteit, y r., geneigdheid, aanleg voor
iets.
Procnemium, o. (Gr.). Scheenbeen.
Procoelius, m. (Gr.). Hangbuik.
Procoeton, m. (Gr.). Voorkamer.
Procomion, o. (Gr.). Het over het
voorhoofd hangende haar van menschen
en dieren.
Procondylen, mrv. (Gr.). Beenderen
der vingers die aan het midden der hand
aansluiten.
Pro confesso et convicto, (Lat.). Voor
tot bekentenis gebracht en voor iemand
wiens schuld bewezen is (verklaren).
Proconsul, m. (Lat.). Stadhouder eener
Romeinsche provincie, die tevoren in
Rome consul was geweest (Zie Propraetor); overheidspersoon die een onbeperkt gezag uitoefent; Proconsulaat, o.,
waardigheid van proconsul.
Pro continuatione, (Lat.). Wordt vervolgd of voortgezet.
Pro cop. = Pro copia, (Lat.). Voor
afschrift.
Procrastinatie, y r. (Lat.). Verdaging,
uitstel, vertraging ; Procrastinator, m.,
talmer, uitsteller ; Procrastineeren, verdagen, uitstellen, talmen.
Procreatie, y r. (Lat.). Verwekking,
voortbrenging ; Procreator, m., verwekker, vader, schepper ; Procreatrix,
yr., voortbrengster, moeder ; Procreeeren,
verwekken.
Procresceeren,(Lat.).0pgroeien;grooter

worden, voortgroeien.
Procrustes, m. (Gr.). Eig. rekker ; in
57
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de mythologie een roover in Attica die
door Theseus gedood werd ; hij le de zijn
slachtoffers op een bed, hakte hun de
voeten af, wanneer deze buiten het bed
uitstaken, of rekte de ongelukkigen uit
totdat zij even lang waren als het bed;
in de letterkunde wordt op deze marte•
ling gezinspeeld, wanneer er sprake is
van remand die de denkbeelden van
anderen naar zijn eigene afmeet ; Procrustesbed, o., bed waarop een zieke ondragelijke pijnen lijdt.
Proctagra, o. (Gr.). Jicht in den aars ;
Proctalgie, y r., pijn in den aars ;
Proctatresie, y r., verstopping van den
endeldarm ; Proctitis, y r., aarsontsteking;
Proctocele, y r., bilbreuk, uitzakking van
den aars; Proctodynie, y r., pijn in den
aars; Proctoncus, m., gezwel aan de
billen; Proctoptoma, o., uitzakking van
den aars ; Proctorrhagie, y r., het bloeden
uit den aars; Proctorrheuma, m., pijn
in het achterste door kouvatting ; Proctorrhoea haemorrhoidalis, (Gr.-Lat.)
bloedvloeiing uit den aars Zie Medorrhoee intestini recti ; — mucosa, slijmvloeiing uit den aars; — purulenta, ettervloeiing uit den aars; Proctos, m., aars;
Proctospasmus, m., kramp in de sluitspieren van den aars; Proctostenosis, yr.,
vernauwing van den endeldarm; Proctotomie, y r., het openen van den endeldarm ; Proctoplastiek, y r., vorming van
een kunstmatigen aars.
Proctor, m. (Eng.). Zaakwaarnemer ;
procureur vooral bij geestelijke rechtbanken; in Engelsche universiteiten een
ambtenaar die toezicht houdt op het
gedrag der studenten en op de naleving
der reglementen.
Procul, (Lat.). Verre; Procul absit,
laat hem verre blijven; Procul a Jove,
procul a fulmine, verre van Jupiter,
verre van den bliksem, d. als men ver
van het vuur of is, is men tegen brand
beveiligd ; Procul negotiis, (Lat.) uit
zaken, uit den handel.
Pro cura, (Lat.). Voor gedane moeite ;
Procura, y r. (Ital.), (Fr.) procuration, (Eng.)
procuration, (D.) Prokura, (Sp.) poder,
volmacht, plaatsvervanging ; Procurador,
m. (Sp.), zaakgelastigde, verpleger in
kloosters, afgevaardigde; Procuratia, yr.
(Ital.), ambt en paleis van een procurator
te Venetic en Genua ; Procuratie, yr.
(Fr.) (Zie Procura) ; Procuratio, yr.
(Lat.), verzorging, waarneming (eener
zaak), ambtsverrichting; Procuratio abortus, yr. (Lat.), het veroorzaken van de
afdrijving der vrucht; Procurator, m.
(Lat.), beheerder der inkomsten der Romeinsche keizers (zoowel in de provincien

Producent

als te Rome), voornaam overheidspersoon
in de voormalige republieken Venetic en
Genua ; Procuratorium, o. = Procura ;
Pro cureeren, beheeren, waarnemen, verschaffen ; Procureur, m. (Fr.), rechtsgeleerde die in een rechtsgeding de noodige
stukken in orde brengt; Procureur de
la republique, m. (Fr.), officier van justitie, vroeger Procureur du roc en Procureur Imperial ; Procureur generaal,

m., eerste ambtenaar van het openbaar
ministerie bij een gerechtshof of den
Hoogen Raad.
Prodatarius, m. Opperbestuurder van
de pauselijke prebendenkamer.
Prodest, (Lat.). Het is nuttig, het baat.
Prodicos, m. (Gr.). Scheidsrechter,
voogd; in Sparta voogd over de onmondige koningen.
Prodictator, m. Dictator die bij afwezigheid der consuls door het yolk
werd gekozen.
Prodigalite, vr. (Fr.). Verkwistin g.
Prodige, m. (Fr. ; spr. : prodiezj). onder; Enfant prodige, m., wonderkind ;
Prodlgieux, wonderbaar, verbazend ; Prodlgium, o. (Lat.), wonder.
Prodigue, (Fr.; spr. : prodieghe). Verkwistend ; Enfant prodigue, m., verloren
zoon.
Prodigus, m. (Lat.). Verkwister.
Proditio, y r. (Lat.). Verraad ; —civitatis,
landverraad ; Proditor, m., verrader ;
Proditorisch, verraderlijk.
Pro dolor, (Lat.) Helaas I
Prodominium, o. Uitoefening van gemeenschappelijke leenheersrechten door
een Prodominus, bestuurder.
Pro domo sua, (Lat.). Eig, voor zijn
eigen hues d. voor zijn eigen zaak,
titel eener redevoering van Cicero die bij
zijn terugkeer uit de ballingschap pleitte
tegen den volkstribuun Clodius die Cicero's
goederen verbeurd had doen verklaren.
Zie Oratio pro domo.
Prodomos en Prodomus, m. (Gr.).
Voorhuis.
Prodosia, yr. (Gr.). Het in den steek
laten ; verraad.
Prodotto, m. (Ital.), (Fr.) produit, (Eng.)
produce, (D.) Produkt, (Sp.) producto.
Product, opbrengst.
Prodromus, m. (Gr.). Voorlooper, voorbode; inleiding, voorafspraak.
Producent, m. (Lat.). (Fr.) producteur,
(Eng.) producer, (D.) Produzent, (Ital.)
prodottore, (Sp.) productor. Voortbrenger,
vervaardiger ; Produceeren, (Fr.) produire, (Eng.) to produce, (D.) produzieren,
(Ital.) produrre, (Sp.) producir, voortbrengen, veroorzaken, opbrengen, opleveren, voor den dag brengen, overleggen;

Pro ecclesia et pontifice

899

Product (Zie Prodotto), uitkomst eener
vermenigvuldiging ; Productie, vr. (Fr.)
production, (Eng.) production, (D.) Erzeugung, Produktion, (Ital.) produzione, (Sp.)
producciôn, voortbrenging, opbrengst, vertooning, overlegging ; Productief, (Fr.)
productif, (Eng.) productive, (D.), produktiv,
nutzbringend, (Ital.) produttivo, (Sp.)
productivo, voortbrengend, veel opbrengend, winstgevend ; Productio documentorum, yr., overlegging van stukken ; —
testium, het bijbrengen van getuigen ; Productiviteit, vr., geschiktheid om voorttebrengen scheppende kracht, vruchtbaarheid.' Zie Improductief.
Pro ecclesia et pontifice. Voor kerk
en paus, pauselijke ridderorde die in 1888
door Leo XIII is ingesteld.
Proectasis, yr. (Gr.). Korte inhoudsopgave van een onderzoek in de inleiding.
Proeder, m. (Gr.). Voorzitter; Proedrie,
yr., voorzittersschap.
Proegumena, mrv. (Gr.). Voorboden
eener ziekte; Proegumenisch, voorafgaand, voorbereidend.
Pro emerito, (Lat.). Voor uitgediend
(verklaren). Zie Emeritus.
Proeminent. Vooruitstekend ; uitmuntend ; Proeminentie, yr., het vooruitsteken, uitmunten, vooruitstekend gedeelte.
Proemium, o. Zie. Protiemium.
Proencephalus, m. (Gr.). Misgeboorte
waarbij de hersens voor het voorhoofd
liggen.
Pro et contra. Voor en tegen • Pro
expresse positis, voor uitdrukkelijk gesteld (te houden).
Prof. = Professor.
Prof aan, (Lat.). Ongewijd ; ontheiligend ;
wereldsch ; Profanatie, yr., ontheiliging,
ontwijding; Profanator, m., ontheiliger,
ontwijder ; Profaneeren, ontheiligen, ontwijden, ijdellijk gebruiken = Defaneeren.
Pro fabrica, (Lat.). Voor de kosten van
onderhoud.
Profecto, (Lat.). Wezenlijk, inderdaad.
Profectus, mrv. (Lat.). Vorderingen
(vooral in de wetenschappen).
Profeet, m. (Gr.). Ziener, voorspeller ;
Profetenkoek, m., koek van boterdeeg
die met fijngehakte amandelen, suiker en
kaneel bestrooid is; Profeteeren, voorspellen ; Profetisch, voorspellend. Zie
Marcus VI : 4.
Profereeren, (Lat.). Uitbrengen, uiten.
Profes, m. Degene die een kloostergelofte heeft afgelegd ; bij de jezuleten
degene die in de geheimen der orde
ingewijd is ; Professie, yr., belijdenis,
beroep, handwerk ; Professioneel, wat
het beroep of bedrijf betreft; Professor,
m., hoogleeraar aan een universiteit, in

Progenies
Duitschland en Belgic ook leeraar aan
een gymnasium, (Fr.) Professeur; Professoraat, o., ambt van professor, universitaire leerstoel ; Professor (publicus)
extraordinarius, buitengewoon hoogleeraar; Professor (publicus) ordinarius,
gewoon hoogleeraar.
Proficeeren, (Lat.). Vooruitkomen, verder gaan ; bewerken, uitrichten ; nuttig,
voordeelig zijn ; Proficiat, wel moge het
u bekomen; Proficient, m., degene die
vooruitkomt, vorderingen maakt ; Proficientie, yr., het vooruitgaan.
Pro fide, rege et lege, (Lat.). Voor
het geloof, den koning en de wet.
Profiel, o. (Fr.). Omtrek van het gelaat
van ter zijde gezien; verticale doorsnede ;
Profileeren, in profiel voorstellen, de
dwarssnede van een gebouw, enz. teekenen.
Profit, m. (Fr.). Zie Profijt Profitable,
(Fr.), (Eng.) profitable, (D.)gewinnbringend,
(Ital.) profittevole, (Sp.) lucrativo, winstgevend, voordeelig ; Profiteeren, voordeel
trekken, gebruik maken, winst afwerpen,
gedijen; Bien mal acquis ne profile Pas,
onrechtmatig verkregen goed gedijt niet.
Profligatie, yr. (Lat.). Het terneerslaan,
het vernielen, de vernietiging; Profligator, m., verkwister; Profligeeren, neerslaan, te gronde richten.
Proflueeren, (Lat.). Voortvloeien, ontspringen ; Profluentie, yr., het voortvloeien ; Profluvium, o., onnatuurlijke
uitstorting; — album, witte vloed; — alvi,
diarrhee; — sanguinis = Haemorrhagie;
— seminis, zaadvloed ; urinae, urinevloed.
Pro forma, (Lat.). Voor den vorm.
Profugeeren, (Lat.). Ontvluchten ; Profugium, o., toevlucht ; Profugus, m.,
vluchteling.
Profund, (Lat.). Diep, diepzinnig, grondig ; Profundimetrie, yr. (Lat.-Gr.) dieptemeting ; Profunditeit, yr., diepte, grondigheid. Zie De profundis.
Pro futuro. Zie In futurum.
Profuus, (Lat.). Overvloedig, kwistig;
wijdloopig; Profusie, yr., overvloed, verkwisting.
Prof*, o., (Fr.) profit, (Eng.) gain,
profit, (D.) Gewinn, (Ital.) pronto, (Sp.)
provecho. Winst, voordeel ; Profiltelijk
= Profitable; Profijtertje, o. (Fr.)braletout, toestel waarin een eindje kaars
gezet wordt om het geheel optebranden.
Progastor, m. (Gr.). Hangbuik.
Progener, m. (Lat.). Echtgenoot der
kleindochter.
Progeneratie, yr. (Lat). Voortteling;
Progenereeren, verwekken.
Progenies, yr. (Lat.). Afstamming;
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nakomelingschap; Progenitor, m., stamvader; Progenituur, y r., nakomelingschap.
Progerminatie, y r. (Lat.). Het uitspruiten ; Progermineeren, ontkiemen,
uitspruiten.
Proglossis, y r. (Gr.). Punt der tong.
Proglottieden, mvr. (Gr.). Geledingen
van den lintworm.
Prognathisme, o. (Gr.). Het vooruitsteken der kaken.
Prognose, Prognosis, y r. (Gr.). Het
vooruitweten; voorteeken eener ziekte ;
Prognosticum, o., voorteeken, voorspelling ; Prognosticus, m., voorspeller ; Prognostiek, y r., kunst om de voorteekens
eener ziekte waar te nemen ; Prognosticon Prognosticum ; Prognosticeeren, voorspellen ; Prognostisch, voor-

spellend.
Pro gradu, (Lat.). Voor het verkrijgen
van den graad (van doctor).
Programma, o. (Gr.). Geschrift waarin
de bijzonderheden van een feest, van een
muziekuitvoering, van een tooneelvertooning, van een leercursus, van het op een
school te geven onderwijs bekend gemaakt worden.
Progredeeren, (Lat.). Voortgaan ; vorderingen maken ; Progres, m. (Fr.; spr.:
progree), vooruitgang, vorderingen ; Progressie, vr., opklimming, toeneming ;
Arithmetische progressie, y r., rekenkunstige reeks; Geometrische progressie, y r., meetkunstige reeks ; Progressief,
opklimmend, toenemend ; Progressieve
belasting, belasting die volgens een opklimmenden maatstaf geheven wordt,
zoodat de minvermogenden niets of bijna
niets betalen en de vermogenden hooger
aangeslagen worden naar mate van het
bedrag van hun inkomen ; Progressist,
m., voorstander van den vooruitgang;
Progressus, m., (Lat.) vooruitgang.
Progymnasium, o. (Gr.). Gymnasium
waaraan de hoogere klassen ontbreken ;
Progymnasma (mvr., Progymnasmata)
o., vooroefening.
Prohibeeren, (Lat.). (Fr.)prohiber, (Eng.)
to prohibit, (D.) verbieten, (Ital.) proibire,
(Sp.) prohibir. Gerechtelijk verbieden, beletten; Prohibita, mrv., verboden dingen ;
Prohibitie, vr., verbod, verhindering ;
Prohibitief, verbiedend ; Prohibitiestelsel, o., belemmering van den handel
door het verbieden van den in- of uitvoer
van goederen (Zie Blocus continental);
Prohibitionist, m., voorstander van dit
stelsel; Prohibitorium, o., verbod van
in- en uitvoer.
Pro hospite, (Lat.). Als Bast of toehoorder (een college bijwonen).
Pro insolvente. Insolvent (verklaren).

Proles
Project, o. (Lat.). Ontwerp, plan, schets;
Projecteeren,(Fr.)projeter, (Eng.) to project,

(D.) planen, projektieren, (Ital.) progettare,
(Sp.) progectar, beramen, ontwerpen,
neerslaan; Projectie, y r., het uitwerpen
van een zwaar lichaam (kogel, granaat,
enz.), van een vloeistof, het volgens
meetkunstige regels overbrengen van een
lichaam op een plat vlak (Zie Mercator);
Projectiel, o., elk lichaam dat met kracht
door kruit, springveeren of met de hand
geworpen wordt; Projectuur, vr., het
vooruitsteken, vooruitspringen, het vooruitspringend gedeelte (van een gebouw).
Prokura, vr. Zie Procura ; Prokurist
m., (D.), (Fr.) girant, fondi de pouvoir,
(Eng.) confidential clerk, (Ital.) procuratore,
(Sp.) procurador, zaakgelastigde, procuratiehouder. Zie (Want en Manager.
Prolabium, o. (Lat.). Roode rand der
lippen.
Prolabeeren, (Lat.). Uitzakken ; Prolapsus, m., uitzakking, uittreding; ani,
uitzakking van den aars of den endeldarm ;
-- cervicis uteri, uitzakking van den hals
der baarmoeder ; — cordis, verzakking
van het hart; — corneae, uitzakking van
het hoornvlies ; — iridis, uitzakking van
het regenboogvlies ; lentis crystallinae,
uitzakking der kristallens; — umbilici,
uitzakking van den navel; — uvulae,
uitzakking der huig ; — vaginae, uitzakking
der scheede ;
vesicae, verzakking der
waterblaas.
Prolatie, y r. (Lat.). Het aan den dag
brengen, het vertellen ; het aanhouden
van noten in de muziek ; Prolateeren,
verlengen, aanhouden.
Prolegaat, m. Pauselijke stadhouder
in den voormaligen Kerkelijken Staat.
Prolegomena, mrv. (Gr.). Lange inleiding aan het begin van een boek ;
voorafgaande opmerkingen; voorafgaande
begrippen die tot inleiding in een wetenschap dienen.
Prolepse of Prolepsis, y r. (Gr.). Eig.
het vooruitloopen, voorbaat; figuur in de
redekunst waardoor een tegenwerping
voorkomen en reeds bij voorbaat beantwoord wordt = Anteoccupatie en
Anticipatie (z. a.); ook = Anachronisme;
het vroeger intreden of vervroegen van
een koorts ; Proleptisch, vooruitloopend,
vroeger intredend.
Proles, y r. (Lat.). Kroost, kinderen ;
Proletariaat, o., klasse der proletariers ;
Proletariers, mrv., in het Rome der oudheid de laagste klasse der burgers die
alleen kinderen en geen vermogen bezat,
degenen die alleen van hun arbeid moeten
leven, onvermogenden ; Proletarisch, wat
de proletariers betreft.
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Pro libito, (Lat.). Naar believen of
goeddunken == Ad libitum (z. a.) ; Pro
licentia, voor de vergunning. Zie Licentia.
Proliceeren, (Lat.). Uitlokken.
Proliferisch, (Lat.). Uitspruitend; Prolificatie, vr., verwekking, bevruchting ;
Prolifiek, teelkracht bezittend, zich snel
vermenigvuldigend, veel kinderen verwekkend.
Pro ligatura, (Lat.). Voor den band
(van boeken).
Prolixe, (Lat.). Uitvoerig, wijdloopig ;
Prolixeeren, wijdloopig zijn ; Prolixiteit,
vr., wijdloopigheid.
Pro loco, (Lat.). Voor de plaats (in de
school of een faculteit) ; Proloco, o.,
proefwerk dat dient om de rangnommers
der leerlingen eener klasse vasttestellen.
Prolocutor, m. (Lat.). Zie Porte-parole;
Prolocutorium, o., plaats voor het houden
van besprekingen.
Prologus, m. (Gr.). In de Oud-Grieksche
tooneelspelen de voorafspraak voor het
optreden van het koor en ook de tooneelspeler die deze voorafspraak houdt;
toespraak tot het publiek voor het begin
eener tooneelvoorstelling ; Prologus galeatus, geharnaste openingsrede waarin de
tegenwerpingen van een tegenstander
weerlegd worden.
Prolongabel. Wat verlengd of uitgesteld worden kan; Prolongatie, y r., verlenging, uitstel, het in ,pand geven van
een zeker bedrag in effecten teen ontvangst eener som gelds waarmede men
in andere effecten gaat speculeeren (Zie

Contango en Report); Prolongatiekoers,
m., interest die voor prolongatie betaald
wordt; Prolonge, y r. (Fr. ; spr. : prolonzje),
vroeger het touw waarmede het kanon
aan den voorwagen gebonden werd, thans
de naam voor verschillende voertuigen der
artillerie, der genie en van den trein, op
spoorwegen een lang touw op platte
wagens ; Prolongeeren, verlengen, uitstellen, effecten in onderpand geven, beleenen; Prolongement, m. (Fr.), verlengstuk, verlengde.
Proloog, m. = Prologus.

Pro lubitu = Pro libito.
Proludeeren, (Lat.). Voorspelen, vooroefening houden ; Prolusie, y r., vooroefening, voorspel, schriftelijke kennisgeving en uitnoodiging ; Prolusief en Prolusorisch, wat de vooroefening betreft.
Proluvies, Proluvio, y r. (Lat.). Overstrooming.
Prolytai, mrv. (Gr.). Jonge juristen die
na het volgen van een vierjarigen cursus
nog een jaar studeeren moesten.
Promachos en Promachus, m. (Gr.).

Promorphologie
Voorvechter, bijnaam van Minerva en
andere Grieksche godheden.
Promemoria, o. Lets dat tot herinnering
dient.
Promenade, vr. (Fr.). Wandeling, wandelplaats ; Promeneur, m., wandelaar ;
Promenoir, m. (spr : promenoaar), overdekte wandelplaats, gedeelte van een
schouwburg of concertzaal waar men kan
staan en heen en weer loopen.
Promesse, y r. (Fr.). reconnaissance de
dette, (Eng.) certificate of debt, note of hand,
(D.) Promesse, Schuldschein, (Ital.) riconosci-

mento di debito, (Sp.) reconocimiento de
deuda. Belofte ; schuldbekentenis.
Prometheisch. Wat Prometheus betreft,
bovenmenschelijk ; Prometheus, m. (Gr.),
God van het vuur, zoon van den titan

japetus en broeder van Atlas (z, a.); in
de mythologie is hij de grondlegger der
beschaving ; na den eersten mensch uit
het slijk der aarde gevormd te hebben
stal hij om hem het leven in te blazen
het vuur uit den hemel; om P. daarvoor
te straffen zond Jupiter Pandora op aarde
(z. a.), maar P. liet zich niet verschalken ;
ten slotte werd P. op bevel van Jupiter
door Vulcanus aan een rots in den Caucasus vastgeketend, waar een Bier zijn
telkens weder aangroeiende lever kwam
opeten; eindelijk werd P. door Hercules
bevrijd ; De geketende Prometheus, treurspel van Eschyles (5de eeuw v. C.).
Pro mille, (Lat.), (Fr.) pour milk, (Eng.)

per mil, (D.) pro mille, (Ital.) per mille,
(Sp.) por mil. Per duizend.
Prominent. Zie Proeminent.
Pro ministerio, (Lat.). Voor het ambt
van predikant.

Promisceeren, (Lat.). Vermengen; Promiscue, gemengd, door elkander; Promiscuiteit, y r., het bij elkander hokken
van mannen, vrouwen en kinderen.

Promissa cadunt in debitum, (Lat.),
(Fr.) Chose promise chose due. Belofte
maakt schuld; Promissie, yr., de belofte,
het beloven ; Promissor, m., degene die
belooft; Promissorische eed, m., eed
waarbij iets beloofd wordt ; Promissorium,
o., schriftelijke belofte; Promissory note,
(Eng.), schriftelijke verklaring waardoor
iemand zich verbindt om voor of op een
bepaalden tijd aan een ander persoon
een zekere som te betalen of goederen
te leveren; Promissum, o. (Lat.), belofte;
Promitteeren, beloven.
Promontorium of Promunturium,
o. (Lat.), (Fr.) Promontoire, m. Voorgebergte Promontorium ossis sacri,
voorgebergte van het heilig been in het
bekken van het nienschelijk lichaam.
Promorphologie, y r. (Gr.). Leer van de
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uitwendige gestalte en den meetkunstigen
grondvorm der organen.
Pro mortuo, (Lat.). Voor dood (verklaren).
Promotie, vr. (Lat.). Bevordering ;
aantal officieren of ambtenaren die op
denzelfden datum bevorderd worden;
universitaire plechtigheid waarbij aan
iemand den graad van doctor wordt toegek end; Promotio per saltum; bevordering met overspringing van een graad of
rang; Promotor, m., bevorderaar, hoogleeraar die iemand voor het verkrijgen
van den doctorstitel voordraagt; Promotus,
m., bevorderde; Promoveeren, bevorderen, den graad van doctor toekennen en
verkrijgen, doctor worden na verdediging
van een proefschrift of van stellingen.
Prompter, m. (Eng.). Souffleur.
promptus, (Lat.), (Fr.) prompt, (Eng.)
prompt, (D.) punktlich, (Ital. en Sp.) pronto.
Vlug; stipt; Promptitude, yr. (Fr. ; spr.:
prontietuud), vlugheid, stiptheid ; Promptuarium, o. (Lat.), voorraadschuur, provisiekast, pakhuis, handboek.
Promulgatie, yr. (Lat.). Afkondiging
van wetten; Promulgator, m., afkondiger;
Promulgeeren, afkondigen.
Pro mundo, (Lat.). Voor het in het net
schrijven.
Promysjleneiki, mrv. (Russisch). Siberische pelsjagers.
Promythion, o. (Gr.). Inleiding eener
mythe of sage; voorvertelling.
Pron. 11-',--1'- 1 Pronomen = Pronepos.
Pronaon, o. en Pronaos, m. (Gr.). Vow-hof of voorste deel van een tempel;
voorste deel der scheede (baarmoeder).
Pronatie of Pronatio, yr. (Lat.). Beweging der armbeenderen om den elleboog waardoor de holle zijde beneden
komt te liggen; Pronatio uteri, voorwaartsche ombuiging der baarmoeder ;
Pronator, m., spier die de pronatie teweegbrengt.
Pronepos, m. (Lat.). Achterkleinzoon ;
Proneptis, yr., achterkleindochter.
Proneeren, (Fr.). Ophemelen; PrOneur,
m., ophemelaar.
Pro nihilo, (Lat.). Voor niets.
Pronikgetal, o. (Lat.-Ned.). Som van
een getal en de tweede macht van dit
getal, b.v. 2 -I- 4 = 6.
Proniteit, yr. Het vooroverhellen;
Pronus, vooroverhellend, geneigd.
Pronoea of Pronoia, yr. (Gr.). Voorzienigheid.
Pronomen, o. (Lat.). Voornaamwoord ;
— adjectivum, bijvoegelijk vnw.; —substantivum, zelfst. vnw.; Pronomina, mrv.,
voornaamwoorden; —demonstrativa, aanwijzende vnw, ; —determinativa, bepalende

Propagabel
vnw. ; —indefinita, onbepaalde vnw. ;
—interrogativa, vragende vnw. ; Pronominaal, voornaamwoordelijk ; Pronominalia, mrv., woorden die de hoedanigheid,
het getal of de hoeveelheid aanduiden ;
Pronomina personalia, persoonlijk vnw.;
— possessiva, bezittelijke vnw.; —reciproca,
wederkeerige vnw. ; —relativa, betrekkelijke vnw.; Pronominatie, vr., het vermijden van een eigennaam door het
noemen van een omstandigheid, b.v. de
overwinnaar van Austerlitz in plaats van
Napoleon I.
Prononciatie, (Fr.) = Pronunciatie ,
Prononceeren = Pronunceeren.
Pronuba, vr. (Lat.). Degene die huwelijken tot stand brengt (bijnaam van
Juno); bruidsmeisje dat bij een bruiloft
het noodige in orde brengt.
Pro nunc, (Lat.). Voorloopig.
Pronunciabel, (Lat.). Wat uitgesproken
worden kan; Pronunceeren, uitspreken ;
Pronunciamiento, o., in Spanje een verklaring van een generaal dat hij weigert
aan de wet te gehoorzamen en in opstand
komt; Pronunciatie, yr., uitspraak ; Pronunciatum juris, o., rechterlijke uitspraak.
ProOdisch, (Gr.). Voorafgaand, voorloopig.
Proaemium, o. (Gr.). Voorzang, voorspel ; voorbericht, voorrede.
Proof, (Eng. ; spr. : proef), (Fr.) preuve,
(D.) Probe, (Ital.) prova, (Sp.) prueba.
Proef, bewijs; Proof-sheet, (spr. : sjiet),
drukproef.
Protimosia, yr. (Gr.). Eed van den
eischer.
Proost, m., (Lat.) Praepositus. Kloostervoogd.
Prop, (Eng.). Stut, steun.
Propaedeutiek, vr. (Gr.). Vooroefening,
voorbereiding ; kundigheden die tot inleiding in een wetenschap dienen ; voorbereidende studie ; Propaedeutisch, voorbereidend.
Propagabel. Wat voortgeplant kan
worden ; Propaganda, yr., alle middelen
die in het werk gesteld worden om een
leer te verbreiden ; Congregatio de propaganda fide, in 1597 te Rome door paus
Clemens VIII gestichte en in 1622 door
Gregorius XV georganiseerde vereeniging
tot verbreiden g van het Catholieke geloof,
kweekschool voor zendelingen ; Propaganda der daad, bij anarchisten (z. a.)
gewelddaden waardoor zij hun oogmerken
trachten te bereiken, b.v. door aanslagen
op het leven van vorstelijke personen ;
Propaganda maken, met veel ijver een
leer of een meening verkondigen en verbreiden en daarvoor aanhangers trachten
te winnen; Propagandisme, o., het streven

Propagulum
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om een leer te verbreiden, bekeeringsijver;
Propagandist, m., degene die propaganda
maakt, lid der Catholieke propagandacongregatie ; Propagatie, vr. (Lat.), voortplanting, verbreiding ; Propagator, m.,
voortplanter, verbreider Propageeren,
(Lat.), voortplanten, verbreiden.
Propagulum, o. Stuifmeel der Cryptogamen (z. a.)
Propalam, (Lat.). Openbaar ; Propaleeren, ruchtbaar maken, onder de menschen brengen.
Proparoxytonon, m. (Gr.). Woord dat
den klemtoon op de op twee na laatste
lettergreep heeft.
Pro parte virili, (Lat.). Eig. naar het
mannelijk aandeel, d. naar vermogen,
zooveel als een man doen kan, met gelijke
deelen.
Propathie, y r. (Gr.). Het van te voren
gevoelen dat men ziek zal worden.
Pro patria, (Lat.). Voor het vaderland;
beste soort schrijfpapier.
Prope, (Lat.). Nabij.
Propeller, (Eng.). Schroef van stoomschepen ; schroefstoomboot.
Propempticum, o., Propempticon, o.
(Gr.). Afscheidsgedicht.
Propendeeren, (Lat.). Hellen, neigen ;
Propendentie, yr., en Propensiteit, vr.
geneigdheid ; Propensie, yr., neiging.
Proper- Handel, m. (Lat.-D.). Handel
voor eigen rekening.
Properispomenon, o. (Gr.). Woord dat
op de voorlaatste lettergreep een Circumflexus (z.a.) heeft.
Pro persona, (Lat.). Op den man af.
Property- tax, (Eng.; spr. : teks). Belasting op het vermogen.
Propetie, y r. (Gr.). Voorbarigheid,
onbezonnenheid.
Pro petulantia, (Lat.). Wegens moedwil.
Prophantieden, mrv. (Gr.). Profetessen.
Prophasis, y r. (Gr.). Aanleiding ; voorwendsel, uitvlucht.
Propheet = Profeet.
Prophoros, m. (Gr.). Vruchtwater dat

van den foetus afloopt.
Prophylacticum, o. (Gr.). Voorbehoedmiddel; Prophylactisch, voorbehoedend ;
Prophylaxis, y r., voorbehoeding, voorkoming van ziekten.
Pro piss merit's, (Lat.). Voor verdienstelijke daden (Oostenrijksche ridderorde).
Propinatie, y r. Het toedrinken, drinkgelag ; vergunning om te brouwen, branden
en schenken ; Propineeren, toedrinken.
Propinquiteit, y r. (Lat.). Nabijheid ;
nauwe verwantschap ; Propinquus, nabij,
als znw. bloedverwant.
Propio (mano). (Sp.). Eigenhandig.

Propos

Propionzuur, CR 116 02 . Kleurlooze vloeistof die in vruchten, paddenstoelen en
houtazijn voorkomt. Zie Metacetoon.
Propitiabel, (Lat.). Verzoenlijk ; Propitiatie, y r., verzoening ; Propitieeren,
gunstig stemmen, genadig maken ; Propitiatoire, (Fr.), gunstig stemmend ; als
znw. gouden tafel boven de arke des
verbonds.
Proplasma, o. (Gr.). Model van klei
voor beeldhouwwerk ; Proplastiek, yr.,
kunst van modelleeren.
Propnailer, m. (Eng. ; spr. : neeler). Dief
die het op borstspelden, broches, enz.
gemunt heeft.
Propnigeion, o. (Gr.). Ruimte voor de
stookplaats der badkamers.
Propolis, vr. (Gr.). Eig. voorstad ; hars
of gom die de bijen gebruiken om de
scheuren in de bijenkorven dicht te maken.
Propolium, o. (Gr.), (Fr.) preemption,
(Eng.) preemption, (D.) Vorkauf, (Ital.) prelazione, (Sp.) firelaciOn. Voorkoop ; Propolist, m., voorkooper.
Propoma, o. (Gr.). Dronk voor het
eten; drank die uit wijn, honig en azijn
bestaat; Propomata, mrv., gekruide
wijnen.
Proponeeren, (Lat.). Voorstellen, voordragen.
Proponent, y r. (Lat.). Candidaat in de
theologie die bevoegd is voor het ambt
van predikant.
Proponesis, y r. (Gr.). Voorafgaande
pion.
Proponos = Proponesis.
Propontis, vr. (Gr.). Voorzee van den

Pontus Euxinus of Zwarte Zee, thans
zee van Marmara.
Proportie, y r. (Lat.). Evenredigheid,
verhouding ; Arithmetische proportie,
evenredigheid met gelijke verschillen b.v.
a—b = c—d ; Oeometrische proportie,
evenredigheid met gelijke quotienten b.v.
a : b = c : d; Proportio continua, standvastige verhouding ; — discreta, onstandvastige verh. ; Proportioneel, evenredig;
Proportioneel stelsel, o., stelsel volgens
hetwelk iedere partij, die een bepaald aantal stemmen uitbrengt, een aantal vertegenwoordigers krijgt, dat evenredig is
met het getal uitgebrachte stemmen (evenredige vertegenwoordiging) ; Proportioneeren, evenredig maken, afmeten.
Propos, m. (Fr.; spr. : propoo), (Lat.)
Propositum, o. Besluit; voornemen;
praatje, gezegde ; Proposant, m., proponent bij de Waalsche gemeente ; Propositie, y r. (Fr.) proposition, (Eng.) proposal, (D.) Vorschlag, (Ital.) proposta,
proposizione, (Sp.) firopuesta, proposiciOn,
voorstel, voorslag ; Propositio, vr. (Lat.),
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voorstel, deel van een zin ; — domesttca,
stelling die geheel in een wetenschap te
huis behoort, tegenovergestelde van —
fteregrina, stelling die aan een andere
wetenschap ontleend is; Propositum, o.,
voornemen; Proposta, yr. (Ital.), eerste
koor in beurtzangen.
Propotisma en Propotisme, o. (Gr.).
Geneeskrachtige drank; het toedienen er
van.
Pro praesenti, (Lat.). Voor het tegenwoordige.
Propraetor, m. (Lat.). Stadhouder in
een Romeinsche provincie die tevoren
in Rome praetor was geweest. Zie Pro-

prorata, (Eng.) in proportion, (D.) verheiltnismitssig, (Ital.) al prorata, (Sp.)
a prorrata. Naar verhouding, naar evenredigheid.
Pro rato et grato, (Lat.). Voor geldig
en goedgekeurd (houden) ; Pro recognitis
et liquid's, voor erkend en bewezen.
Prorector, m. Hoogleeraar die den
vorst als rector magnificus (z. a.) vervangt ; op gymnasia de leeraar die in
rang op den rector volgt; Prorectoraat,
o., ambt van zulk een leeraar.
Pro redimenda rixa, (Lat.). Voor de
bijlegging of beeindiging van een rechtsgeding.

consul.
Propre, (Fr.). Eigen; zindelijk; Proprete,

Pro rege saepe, pro patria semper,
(Lat.). Dikwijls voor den koning, steeds

vr., zindelijkheid.
Propria auctoritate, (Lat.). Op eigen ge-

zag, eigenmachtig ; — causa, eigen zaak ; —
laus sordet, eigen lof stinkt ; -- manu,
eigenhandig ; Proprie, eigenlijk ; Proprietaire, m., (Fr.), eigenaar, huisbaas; Propriete, vr., eigendom, eigenschap.
Pro primo, (Lat.). Ten eerste.
Proprio Marte, (Lat.). Uit eigen kracht,
zonder hulpvan vreemden; Proprio
motu, uit eigen beweging; Proprium,
o., eigendom. Zie Ex proprlis en Ex
proprio.
Pro prodigo, (Lat.). Voor verkwister

(verklaren).
Propter, (Lat.). Wegens, uithoofde;
Propter barbam et staturam, wegens

den baard en de lichaamslengte, d. i.
uithoofde van den leeftijd maar niet van
de kundigheden.
Proptoma, o. en Proptosis, vr. (Gr.) =
Procidentia.
Propugnaculum, o. (Lat.). Bolwerk,
voormuur ; Propugnatie, y r. verdediging ;
Propugnator, m. verdediger ; Propugneeren, verdedigen.
Propulsatie, y r. (Lat.). Voortstuwing ;
terugdrijving ; afwering ; Propulseeren,
voortstuwen, terugdrijven, afweren; Propulsie, y r., het voortstuwen ; Propulsief,

voortstuwend.
Propylaeon, o. (Gr.). Voorhof (mrv.
Propylaea), monumentale ingang be-

staande uit breede zuilengangen voor de
Acropolis (z. a.) te Athene.
Propylaldehyd. C31-160. Dit ontstaat

bij oxydatie van primairen propylal€ohol
en proteTne.
Proquaestor, m. (Lat.). Plaatsvervanger van den quaestor; ontvanger der
belastingen in een Romeinsche provincie.
Pro quota, (Lat.). Naar verhouding.
Prora, y r. (Gr.). Voorsteven van een
schip.
Pro rata (nl. parte), (Lat.), (Fr.) au

voor het vaderland (zinspreuk van Colbert).
Pro re nata, (Lat.). Naar omstandigheden.
Proripeeren, (Lat.). Voor den dag sleepen of rukken.
Prorogatie, y r. (Lat.). Verlenging, uitstel, verschuiving, verdaging ; Prorogatief,
verschuivend, verdagend ; Prorogeeren,
verlengen, verschuiven, verdagen.
Pro rostris, (Lat.). Van of op het
spreekgestoelte.
Prorumpeeren, (Lat.). Uitbreken, losbreken; Proruptie, y r., uitval, uitbreking,
uitbarsting.
Pros. Grieksch voorvoegsel dat tot,
naar, tegen, daarbij, daarnevens beteekent.
Prosa, y r. (Lat.). Zie Proza.
Pro saldo, (Ital.). Per saldo (z. a.).
Prosaphaeresis, y r. (Gr.). Verandering
van het product van twee trigonometrische
functies in een som of een verschil ;
onderscheid tusschen de middelbare en
de ware beweging van een hemellichaam.
Prosaphie, y r. (Gr.). Adhesie tusschen
vaste lichamen en vloeistoffen.
Prosarma, o. (Gr.). Hetgeen men tot
zich neemt, spijs ; artsenij.
Proscenium, o. (Gr.). Gedeelte der
schouwburgen der oudheid dat thans
Avant-scene (z. a.) heet ; ook wordt het
geheele tooneel zoo genoemd.
Proscephalaion, o. (Gr.). Hoofdkussen.
Proschema, o. (Gr.). Voorwendsel ;
Proschematisme, o., zucht om te vergoelijken, te bewimpelen, verlenging van
een woord door bijvoeging van een
lettergreep.
Proscomidie, y r. Zegening van het
brood bij het avondmaal in de Grieksche
kerk.
Proscribeeren, (Lat.). Verbannen , vogelvrij verklaren; Proscriptie, vr., verbanning, vogelvrijverklaring ;Proscrit, m.
(Fr. ; spr. : proskrie), balling, vogelvrijverklaarde.

Prosecco
Prosecco, m. (Ital.). Zoetachtige wijn
uit de omstreken van Triest.
Prosector, m. (Lat.). Voorsnijder ; degene die de praeparaten voor het college
van een hoogleeraar in de ontleedkunde
gereed maakt ; assistent van zulk een
hoogleeraar = Paraschistes.
Pro secundo, (Lat.). Ten tweede.
Prosecutio, yr. (Lat.), (Fr.) poursuite,
(Eng.) prosecution, (D.) Verfolgung, (Ital.)
persecuzione, (Sp.) persecuciOn. Gerechtelijke vervolging; Prosecutor, m., vervolger.
Proseliet, m. (Gr.). Bij de Israelieten
een bekeerde heiden ; pasbekeerde ; degene
die van de eene partij naar de andere
overgaat; Proselietisme, o., bekeeringsijver.
Prosembryo, o. (Gr.). Kiemomhulsel.
Proseminatie, y r. (Lat.). Voortplanting
door zaad.
Prosequeeren, (Lat.), (Fr.) poursuivre
en justice, (Eng.) to prosecute, (D.) gerichtlich
verfolgen, (Ital.) fierseguire in giudtzio,
(Sp.) perseguir judicialmente. Gerechtelijk
vervolgen.
Proserpina, y r. (Lat.) of Persephone,
yr. (Gr.). Koningin der onderwereld,
dochter van Jupiter en Ceres, vrouw van
Pluto die haar geschaakt had.
Proseucha, y r. (Gr.). Joodsch bedehuis,
synagoge.
Prosimil, mrv. (Lat.). Halfapen.
Prosit, (Lat.). Wel moge het u bekomen!
Op uw gezondheid!
Proslalie, y r. (Gr.). Toespraak.
Prosodic, yr. (Gr.). Leer van de quantiteit der lettergrepen, van den klemtoon
en de versmaten; Prosodomanie, vr.,
rijmwoede.
Prosopalgie, yr. (Gr.). Aangezichtspijn ;
Prosopalgisch, wat deze pijn betreft ;
Prosopantritis, y r., ontsteking der voorhoofdsholte ; Prosopantron, o., voorhoofdsholte ; Prosopocarcinoma, o., kanker in het aangezicht; Prosopographie,
y r., persoonsbeschrijving ; Prosopologie,
yr. = Physiognomiek; Prosopomant, m.,
waarzegger uit het aangezicht ; Prosopomantle, y r., waarzeggerij uit het aangezicht ; Prosopon, o. (Gr.), voorhoofd,
aangezicht; Prosopoplegie, y r., verlamming van het aangezicht ; Prosopopoele,
y r., verpersoonlijking, rhetorische figuur
waardoor de redenaar levenlooze voorwerpen of abstracte begrippen als levende
wezens voorstelt ; Prosoposcopie, yr.,
onderzoek van de uitdrukking van het
aangezicht, pathologische physiognomiek;
Prosopospasmus, m., kramp in het aangezicht.
Prosotrachelolymphangiorrhexis, yr.
Scheuring der lymphavaten aan de voor-
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zijde van den hall en daardoor ontstaan
kropgezwel.
Prospect, m. (Lat.). Uitzicht; wijze van
zien ; Prospecteeren, een terrein onderzoeken met het oog op de delfstoffen die
er in aanwezig kunnen zijn ; Prospector,
m., degene die met die bedoeling een
terrein onderzoekt, iemand die in het
westen van Noord-Amerika naar mijnen
zoekt ; Prospectus, o., programma dat
het plan en de wijze van uitgave van een
uit to geven boek of van een op het getouw gezette onderneming bevat; Prospectpijpen, mrv., voorste orgelpijpen.
Prosper, m. (Lat.). De gelukkige, voorspoedige ; Prospereeren, gedijen, voorspoedig zijn, vooruitkomen ; Prosperiteit,
y r., voorspoed, welvaart.
Prospheromena, mrv. (Gr.). Bijgebrachte
dingen, hetgeen men tot zich neemt, voedsel ; inwendige geneesmiddelen.
Prosphora, mrv. Gewijd brood in de
Grieksche kerk.
Prosphysis, y r. (Gr.). Het ineengroeien
van ledematen.
Prospiceeren, (Lat.). Vooruitzien ; voorzorgsmaatregelen nemen ; Prospicient,
vooruitziend, voor de toekomst zorgend ;
Prospicientie, y r., zorg voor de toekomst.
Prossimo, (Ital.). Aanstaand, volgend;
Prossimo anno, (Fr.) annie prochaine,
(Eng.) next year, (D.) nachstes Jahr, (Sp.)
ago proximo, komende jaar; Prossima
(ventura) settimana, (Fr.) semainefirochame,
(Eng.) next week, D. nachste Woche, (Sp.)
semana Proxima (venidera), komende week.
Prost = Prosit.
Prostaat, m. (Gr.). Bestuurder, aan-

voerder ; het vooruitstekende, voorstandsklier ; Prostata mulieris = Bartholinische klier (z. a.).
Prostas, y r. (Gr.). Voorkamer, kamer
waarin het gezin bijeen kwam.
Prostasie en Prostasis, y r. (Gr.). Voorrang.
Prostatalgie, y r. Pijn in de voorstandsklier ; Prostathelcosis, yr. (Gr.), het
zweren der voorstandsklier ; Prostatisch,
besturend, voordragend ; Prostatitis, vr.,
ontsteking der voorstandsklier • Prostatocele, vr., breuk. dier klier; Prostatoncus,
m., gezwel dier klier ; Prostatoparectama,
o., verharding dier klier ; Prostatorrhoee,
y r., hevige uitvloeiing van het prostatavocht uit de urineleiding.
Prosternatie, y r. (Lat.). Nederknieling,
het zich ter aarde werpen, voetval ;
Prosterneeren, ter aarde werpen.
Prosternidium, o. (Gr.). Borstbedekking (van paarden), borstpleister.
Prostethis, y r. (Gr.). Vleeschklomp
aan de borst der mannen.

Prosthemata
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Prosthemata = Prostheta.
Prosthesis, y r. (Gr.). Het bijvoegen

van een letter aan het begin van een
woord. Zie Metaplasme,
Prostheta, mrv. (Gr.). Geneesmiddelen
voor uitwendig gebruik.
Prostibilis, y r. Prostibula, y r. en
Prostibulum, o. (Lat.). Straathoer.
Prostimema, o. (Gr.). Verzwaring van
straf.
Prostituee, y r. (Fr.). Publieke vrouw ;
Prostitueeren, verlagen, onteeren, voor
geld verkoopen, aan ontucht prijs geven ;
Prostitutie, y r., betaalde ontucht, het
veil hebben, verlaging, onteering.
Prostomis, y r. (Gr.). Mondstuk.
Prostoon, o. (Gr.). Voorzaal, zuilengang
voor den ingang van een gebouw.
Prostraten, mrv. (Lat.). In de oude
Christelijke kerk boetelingen die bij den
ingang van een kerkgebouw knielend
iederen binnentredende om zijn voorbede
moesten smeeken; Prostratie, y r., verzwakking, krachteloosheid; Prostratief,
o., bij de Hernhutters gebed na het
avondmaal dat knielend gedaan wordt;
Prostratio virium, verlies van krachten.
Pro studio et labore, (Lat.). Voor gedane bemoeiingen en werk.
Prostylos, m. (Gr.).Tempel die alleen aan
de voorzijde een zuilenrij heeft ; ingang
of voorportaal van zulk een tempel.
Prostypon, o. (Gr.). Zie Basrelief.
Pro sua quisque facultate, (Lat.). leder
naar zijn vermogen.
Pro substrata materia, (Lat.). Met
betrekking op het onderhavige onderwerp.
Prosyllogisme, o. (Gr.). Dit ontstaat
wanneer twee of meer sluitreden zoo verbonden zijn dat de conclusie van de voorgaande sluitrede tevens de major of minor
der volgende is.
Protagonist, m. (Gr.). Voorvechter ;
degene die in een volksvergadering het
eerst het woord voerde ; degene die in
een tooneelstuk de hoofdrol speelt; degene
die een onderneming op het getouw zet.
Protapostolair, m. (Gr.). Hooge geestelijke in de Grieksche Kerk.
Protasis, y r. (Gr.). Voorzin (tegenovergestelde van Apodosis (z. a.); gestelde
vraag ; in de oude tooneelspelen het
eerste gedeelte van het stuk waarin de
daarin optredende personen aan het
publiek worden voorgesteld, expositie
(uiteenzetting).
Protaxis, vr. (Gr.). Het vooraanplaatsen
van troepen ; de troepen die in de slagorde vooraan staan.
Prate, m. (Fr.). Bestuurder of meesterknecht op een drukkerij, corrector.
Protectie, vr. (Lat.). Bescherming, hulp,

Protevangelium

steun, begunstiging ; Protectionisme, o.,
stelsel van bescherming der nationale
nijverheid, handel en landbouw ; Protectionist, m., voorstander van dit stelsel,
die door het heffen van zeer hooge invoerrechten de voortbrengselen der buitenlandsche nijverheid en landbouw van
de binnenlandsche markt wil weren ;
Protector, m., beschermer, begunstiger,
titel van Oliver Cromwell als hoofd der
Engelsche regeering (1653-1658) ; Protectoraat, o., beschermheerschap ; Protectorium, o., waardigheid van beschermheer, vrijbrief ; Protégé, m. (Fr.; spr :
proteezjee), beschermeling ; Protegeeren,
beschermen, begunstigen.
Protelne, y r. (Gr.). Grondstof van het
plantaardig en dierlijk eiwit.
Proteles, m. Roofdier dat op de hyena
gelijkt.
Pro tempore, (Lat.). Naar omstandigheden.
Protendeeren, (Lat.). Uitstrekken;
Protensie, y r., uitstrekking = Protasis ,
Protensief, duurzaam.
Pro tertio, (Lat.). Ten derde.
Proterviteit, y r. (Lat.). Vrijpostigheid,
onbeschaamdheid ; Protervus, vrijpostig,
onbeschaamd.
Protest, o., (Fr.) profit, (Eng.) protest,
(D.) Protest, (Ital. en Sp.) protesto. Akte
waardoor de houder van een wissel laat
constateeren dat de betrokkene weigert
te . accepteeren of te betalen (Zie Wetboek
van Koophandel, art. 175 en volgende);
tegenspraak ; Protestant, m., algemeene
naam derHervormden,Lutherschen,Doopsgezinden, enz. (deze naam werd het eerst
gegeven aan de Lutherschen die op den
rijksdag te Spiers in 1529 tegen de besluiten der Catholieken protesteerden) ;
Protestantisme, o., Protestantsche godsdienst ; Protestatie, y r., verklaring waarin
men tegen iets opkomt, tegenspraak ; Protestatorium, o., schriftelijke verklaring
waarin verzet tegen iets aangeteekend
wordt; Protesteeren, wisselprotest opmaken, tegenspreken, in verzet komen,
opkomen tegen iets.
Proteus, m. (Gr.). Zeegod die van zijn
vader Neptunus clq gave der profetie
had gekregen, maar die meermalen weigerde te spreken en, om zich van degenen
die hem met vragen lastig vielen te ontslaan, van gedaante veranderde ; onbetrouwbaar man die telkens van meening
verandert ; soort amphibie die in de onderaardsche meren van Carinthia en Dalmatia
gevonden wordt; Protelsch, wat dikwijls
van gedaante verandert.
Protevangelium, o. (Gr.). Oorspronkelijk evangelie, eerste voorspelling van
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de komst van den Messias die men meent
te vinden in Genesis III, 15.
Prothallium, o. (Gr.). Het uit de ontkiemende sporen der varens voortkomend
orgaan.
Prothesis, yr. (Gr.). Besluit, voornemen, wil.
Prothorax, m. (Gr.). Borstschild der
insecten.
Prothymie, yr. (Gr.). Geneigdheid; bereidwilligheid.
Prothyron (mrv. Prothyra), o. (Gr.).
Bij de Romeinen uitstekende rand of
lijst boven de deur; corridor, vestibule.
Protiater en Protiatros, m. (Gr.) =
Archiater.
Protimesis, yr. (Gr.) = Propolium. Zie
Jus protimeseos.
Protisten, mrv. (Gr.). Organismen die
noch tot het planten-, noch tot het dierenrijk gerekend kunnen worden.
Protocanonieke boeken, mrv. De
reeds voor de vaststelling van den canon
voor echt gehouden bijbelsche boeken.
Protocardia, yr. (Gr.). Versteende
mosselen.
Protocol, o. (Gr.). Eig. het eerste aan
lets vastgeplakte blad; in de middeleeuwen
een etiquet op archiefstukken; thans de
notulen eener vergadering van diplomatieke afgevaardigden; bericht over een
zitting daarvan ; ceremonieel voor de ontvangst van vorsten en andere hooggeplaatste personen; Protocoilant of Protocollist, m., schrijver van een protocol;
Protocolleeren, een protocol opstellen
. en op schrift brengen; Protocolprins,
m., bijnaam van Christiaan IX van Denemarken voor zijn komst op den troon
wegens het protocol der Londensche
conferentie dat hem tot erfgenaam van.
den Deenschen troon benoemde ; Protocolschilderen, o., wijze van schilderen
waarbij de schilder zich streng aan het
schema van het kleurenspectrum houdt.
Protodatarius, m. (Gr.-Lat.). Voorzitter
der Dataria (z. a.).
Protodorisch, (Gr.). Uit den oudsten
Dorischen tijd; Protoepistolarius, m.,
Grieksche geestelijke die de Zendbrieven
voorleest ; Protogala, o., eerste zog of
melk ; Protogamos, voor de eerste maal
getrouwd ; Protogeneia, yr., de eerst
verwekte, dochter van Deucalion en
Pyrrha; Protogenisch, het eerst verwekt,
gevormd; Protogone, yr., eerstgeborene,
Atheensche bijnaam van Proserpina; Protographie, yr., eerste ontwerp eener
teekening of geschrift; Protoklepht, m.,
rooverhoofdman ; Protoloog, m., eerste
spreker, voornaamste tooneelspeler =
Protagonist ; Protomartyr, m., eerste

Protractie
martelaar of bloedgetuige van het Christendom (Stephanus).
Protome, y r. (Gr.). Eerste schets, borstbeeld.
Protomedicus,m.(Gr.-Lat.)=Protiater.
Protomus, m. (Gr.) = Prosector.
Protomyces, m. Soort paddenstoel ;
Proton, o., het eerste ; Protonotarius,
m., hooge geestelijke die met de inschrijving en verzending der pauselijke akten
belast is, geestelijke die in rang op den
patriarch van Constantinopel volgt ; Protonotariaat, o., ambt en waardigheid van
firotonotarius; Proton-Pseudos, o., eig.
eerste leugen, valsche voorafgaande stelling eener conclusie ; Protopapas, m.,
opperpriester, kardinaal in de Grieksche
kerk ; Protopasjleten, mrv., sekte die het
paaschfeest vroeger vierde dan de andere
Christenen ; Protopathie, yr., voorliefde,
eerste ziekte ; Protopathisch, voor de
eerste maal ziek wordend ; Protophyten,
mrv., het eerst geschapen planten; Protoplasma, o., grondvorm, zelfstandtgheid
die het lichaam der levende cel uitmaakt
en gewoonlijk een kern bevat ; Prot°•
plast, m., het eerst geschapen, eerste
mensch ; Protoplastisch, wat den grondvorm en de eerste menschen betreft ;
Protopope, m. (Gr.-Russisch), opperpriester; Protopraxie, vr. (Gr.), voorrecht
bij schuldvorderingen nl. om ze het eerst
te mogen invorderen ; Protopresbyter,
m. = Archipresbyter (z.a.); Protopsaltes, m., voorzanger ; Protorenaissance, yr. (Gr.-Fr.), eerste renaissance in
het begin der dertiende eeuw ; Protorosaurus, m., eerst gevonden fossiele hagedis; Protoscholarch, m., schoolopziener;
Protoscholarchaat, o., schoolopzienerschap ; Protoscrinarius, m. (Gr.-Lat.),
eerste archivaris ; Protosebast, m., eerste
minister der Byzantijnsche keizers; Protosecretarius, m. (Gr.-Lat.), eerste geheimschrijver ; Protospatharius, m., aanvoerder der zwaarddragers van de Byzantijnsche keizers ; Protosyncellus, m.,
vicaris van een patriarch of bisschop der
Grieksche kerk; Protosyndicus, m., opperrechter ; Protothorax, m., voorste borstring der insecten ; Prototype, o., toonbeeld ; Protovestiarius, m. (Gr.-Lat.),
opperopzichter over de kleederen aan
het Byzantijnsche hof ; Protoxyde, o.,
metaaloxyde dat de minste hoeveelheid
zuurstof bevat ; Protoxydon cobalti, cobaltoxyde ; Protozoon (mrv. Protozoa),
diertje dat op den ondersten trap der
organische ontwikkeling staat.
Protractie, yr. (Lath. Het uittrekken,
het dralen, het verlen*en ; Protractor,

m., heelkundig werktuig dat dient om
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uittetrekken, graadboog ; Protraheeren,
uittrekken, verschuiven, vertragen.
Protreptisch, (Gr.). Opwekkend, vermanend.
Pro tribunali, (Lat.). Voor het gerecht.
Protuberantia oculi of — oculorum,
(Lat.). Uitpuilend(e) oog(en) ; Protuberantie, y r., ringvormige verhooging, het
vooruitsteken, uitwas, bochel ; Protuberanzen, mrv., lichtende plekken aan den
rand der zon gedurende een totale verduistering; Protubereeren, vooruitsteken.
Protus, m. (Gr.) = Primus.
Protutor, m. Persoon die, zonder tot
voogd benoemd te zijn, gerechtigd is om
de zaken van een minderjarige te beheeren, vooral buiten het land waarin deze
minderjarige woont ; Protutela, y r. (Lat.),
waardigheid van protutor.
Protypisch, (Gr.). Wat het toonbeeld
betreft.
Protypographisch, (Gr.). Voor de uitvinding der boekdrukkunst vervaardigd.
Protypon, o. of Protypus, m. (Gr.).
Model, toonbeeld.
Prouesse, y r. (Fr.; spr. : proees). Heldendaad ; heldhaftigheid.
Prout jacent acta, (Lat.). Zooals de
stukken uitwijzen.
Prov. , Verkorting van Provisie en
Proverbium. (z. a.).
Provasallus, m. Vertegenwoordiger van
den leenman.
Provatura, y r. Siciliaansche kaas.
Prove = Prebende.
Provectie, y r. (Lat.). Verzending, ver-

voer.
Proveditore. Zie Provveditore.
Provenance. Zie Provenientie.
Provencaalsch. o. Taal die in het zuiden
van Frankrijk gesproken wordt = Langue
d'oc ; Provencaalsche dichters, mrv.,

dichters in de lade en i3de eeuw in
Provence = Troubadours ; er bestaat
thans een bond van Provencaalsche dichters en letterkundigen die de instandhouding der langue d'oc ten doel heeft en
die den naam felibrige draagt.
Provenda, y r. (Ital.). Korenmaat te
Ancona.
Provende, y r. (Fr. ; spr.: provand).
Voorraad van levensmiddelen ; mengsel
van fijngestampt graan en fijngehakte
fourage dat vooral aan schapen gegeven
wordt.
Provenieeren, (Lat.). Afkomstig zijn,
voortkomen uit; voordeel aanbrengen ;
Provenientie, y r. (Fr.) provenance, (Eng.)
origin, (D.) Ursprung, Herkunft, (Ital.)
provenienza, (Sp.), procedencia, oorsprong,
afkomst , Provenu, o. opbrengst, voordeel.

Provisie
Proventriculus, m. (Lat.). Voormaag
van sommige vogels.
Proverbe, m. (Fr.). Spreekwoord ; kort
tooneelspel waaraan een spreekwoord ten
grondslag ligt ; Proverbialiter, (Lat.),
spreekwoordelijk; Proverbieus,vol spreekwoorden ; Proverbium (mrv. Proverbia),
o. (Lat.), spreekwoord.
Proversio, y r. (Lat.). Het vooroverbuigen ; Proversio uteri. Zie Pronatio
uteri.
Proviand, o. (van het Latijn providere,

voorzien van, verschaffen). Mondvoorraad ;
Proviandeeren, met mondbehoeften voorzien.
Provident, (Lat.). Vooruitziend; voorzichtig ; Providentiae memor, gedachtig
aan de voorzichtigheid ; Providentie, yr.,
Voorzienigheid ; Providentieel, door de
Voorzienigheid beschikt; Provideeren,
voorzien, het laatste oliesel toedienen.
Provincia, y r. (Lat.). Wingewest, landschap, gewest, gouw , Provinciaal, wat
een provincie betreft, gewestelijk ; Provinciaal, m., inwoner eener provincie,
persoon die niet in de hoofdstad des
lands woont, buitenman, bestuurder van
een zeker aantal kloosters, bij de Jezuleten hoofd van een kerkelijke provincie;
Provincialaat, o., waardigheid van kerkelijk provinciaal; Provincialis = Provinciaal ; Provincialiseeren, tot een wingewest maken ; Provincialisme, o., woord
of uitdrukking die aan een provincie eigen
is, gewestelijke uitdrukking, groote ingenomenheid met een provincie, het uitsluitend behartigen van de belangen van
een provincie met verwaarloozing van
die van het geheele land, afkeer voor
alles wat uit andere provincien afkomstig
is ; Provinciales, mrv. (Fr.) of Lettres
d'un provincial, brieven van een buitenman (iemand die buiten Parijs woont)
door Pascal (1656) waarin deze schrijver
partij trekt voor de Jansenisten en de
zedenleer der Jezuieten afkeurt. Zie Jansenisme en Jezuiet.
Provisie, y r. (Lat.), (Fr.) commission,
(Eng.) commission, (D.) Provision, (Ital.)
provvigione, (Sp.) comisiOn. Makelaarsloon ;
vergoeding aan een of meer bankiers voor
het aan de markt brengen eener leening ;
(Fr.) provision, existences, (Eng.)provision,
stock, (D.) Vorrat, (Ital.) provvisione, provvista, (Sp.) provision, existencias, voorraad
van handelsartikelen, voorraad van levensmiddelen ; Provisiekast, vr., kast om
levensmiddelen te bergen ; Provisioneel,
(Fr.) provisoire, (Eng.) provisional, (D.)
vorlaufig, (Ital.) provvisorio, (Sp.) provisional, voorloopig; Proviso, (Eng.; spr.: proveizo), bepaling die een voorwaarde inhoudt
1
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in een contract of ander geschrift ; Provisor, m., bestuurder, eerste bediende in
een apotheek ; Provisoraat, o., betrekking
van provisor ; Provisor imperli, m.,
(Lat.), rijksbestuurder ; Provisorio modo,
uit voorzichtigheid; Provisorium, o.,
voorloopige beschikking of voorloopig
vonnis.
Provocabel, (Lat.). Wat geschikt is om
geprikkeld of uitgelokt te worden ; Provocando ad acta, door een beroep te
doen op hetgeen in een proces verhandeld
is ; Provocant, m., uitdager, uittarter ;
Provocateur, (Fr.), uitdagend, uittartend,
aanleiding tot iets gevend ; Agent provocateur, m., agent van politie die overtredingen uitlokt ; Provocatie, yr., uitdaging, uittarting, uitlokking ; Provocatief,
uitdagend, uitlokkend; Provocatus, m.,
uitgedaagde ; Provoceeren, uitdagen, uitlokken, teweegbrengen.
Provoles, mrv. (Ital.). Napolitaansche
kaas.
Provoost, m. Vroeger een militair
ambtenaar die met de handhaving der
krijgstucht en de voltrekking van de
vonnissen der krijgsraden belast was.
Provoost, yr. Lokaal waarin disciplinair
gestrafte militairen opgesloten worden.
Provost, m. (Eng.; spr. : provust). Persoon, die met het toezicht of beheer belast is; rector magnificus eener Engelsche
universiteit ; voornaamste overheidspersoon eener stad ; Provost marshal, m.
(spr. : maasjel), officier die met de handhaving der krijgstucht enz. belast is. Zie
Provoost.
Provulgeeren, (Lat.). Openlijk bekend
maken.
Provveditore, m. (Ital.), (Fr.) Provediteur, m. Verzorger, ambtenaar der voormalige Venetiaansche republiek, inspecteur.
Proxeneet, m. (Gr.), (Fr.) Proxenête, m.
Makelaar, tusschenpersoon ; koppelaar ;
Proxeneticum, 0., makelaarsloon.
Proxenie, Proxenia, vr. (Gr.). Het ontvangen, verplegen en beschermen van
gezanten en voorname vreemdelingen in
het Griekenland der oudheid; Proxenos
(mrv. Proxenoi), ambtenaar die daarmede
belast was.
Proxima, y r. (Lat.). Eerst volgende tijd
(Zie Prossimo); Proxime, eerstdaags ;
Proximiteit, y r., nabijheid, nabuurschap,
nauwe verwantschap; Proximo mense,
in de volgende maand ; Proximus, m.,
naaste, naaste verwant, titel van verscheidene hooge ambtenaren onder de
Romeinsche keizers ; Proximus est sibi
quisque, ceder is zichzelven het naast;
Proximus successor, m., naaste opvolger

Prunum
of erfgenaam; Proximus sum egomet
mihi, ik ben mijzelven het naast.
Proxy, (Eng.). (Samentrekking van
Procuracy). Zaakwaarneming, plaatsvervanging ; procuratiehouder, gevolmachtigde ; procureur.
Proza (oratio) yr. (Lat.). De ongebonden stijl (tegenover Poezie).
Prozymieten, mrv. (Gr.). Grieksche
Christenen die gezuurd brood bij het
avondmaal gebruiken. Zie Azymiet.
Prude, (Fr.). Preutsch; Pruderie, yr.,
preutschheid.
Prudens, m. (Lat.). De verstandige,
beleidvolle ; Prudenter, verstandig, voorzichtig, Prudentia, yr., beleid, voorzichtigheid.
Prud'homme, m. (Fr. ; spr.: pruudom).
Vroede man, verstandig en rechtschapen
man ; lid van een raad die voor de eene
helft uit werkgevers en patroons en voor
de andere helft uit werklieden bestaat
en die belast is met het bijleggen van
geschillen tusschen patroons en werklieden ; Conseil des prud'hommes, m.,
verzoeningsraad; Joseph Prudhomme,
hoofdpersoon in de Memoires van J. P.
door Monnier (1857); hij is het type van
een verwaand onbeduidend man, die meent
de wijsheid in pacht te hebben en vooral
in den kleinen burgerstand gevonden
wordt ; men herkent hem dadelijk aan
zijn plechtig optreden en spreken als man
van gewicht; aan hem zijn wij de volgende even zinledige als luidklinkende
gezegden verschuldigd : Cest mon opinion
et je la partage (dat is mijn meening en
ik deel ze) ; Le char de l'Etat navigue
sur un volcan (de wagen van den Staat
vaart op een vulkaan); Henri Monnier
heeft ook een blijspel in vijf bedrijven
geschreven onder den titel : Grandeur et
decadence de M. Prudhomme (grootheid
en verval van den heer P.), waarin het
volgende gezegde voorkomt : Ce sabre est
le plus beau Jour de ma vie (die sabel is
de schoonste dag van mijn leven).
Pruina, vr. (Lat.). Rijp, koude, vorst;
geur; stof op pruimen; Pruinosus, met
rijp, met stof bedekt.
Pruneau, m. (Fr.). Gedroogde pruim.
Prunella. Plantensoort uit de familie
der Labiaten. Zie Brunelle.
Prunelle, yr. (Fr.). Kleine wilde pruim ;
likeur die daarvan gemaakt wordt ; lichte
wollen stof.
Prunelle, yr. (Fr.). Oogappel, pupil.
Prunellenzout, o. Witte massa die
uit gesmolten salpeter en zwavel bestaat.
Prunine, vr. Pruimenhars.
Prunoldeen. Afdeeling der Rosaceen.
Prunum, o. (Lat.), (Fr.) Prune. Pruim.
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Prunus, vr. (Lat.). Pruimeboom.
Pruriens, (Lat.). Jeukend ; Prurigo, yr.,

het jeuken, vurige begeerte, geilheid ;
Prurigo pedicularis, luizenziekte ; —
perinaealis = Intertrigo ; Pruritus, m.,
hevig jeuken.
Prussia, y r. Pruisen ; Prussiacum
acidum, o., (Fr.) Acide prussique, verbinding van koolstof, stikstof en waterstof,
die een snelwerkend en zeer hevig vergif
oplevert en door de scheikundigen cyaanhydrisch zuur genoemd wordt, Pruisisch
zuur, blauwzuur; Prussiate, vr. (Fr.) =
Cyanuur, blauwzuur zout ; Prussiacus,
Pruisisch ; Prussian, (Eng.; spr.: prusjun),
Pruis, Pruisisch ; Prussianiseeren, Pruisisch maken; Prussien, m. (Fr.), Pruis,
als bnw. Pruisisch ; Prussine, vr., radicaal
der f errocyaanverbindingen ; Prussophiel,
m. (Lat.-Gr.), Pruisenvriend ; Prussophobe,
m., die de Pruisen vreest en haat.
Prymna, y r. (Gr.). Achtersteven van
een schip.
Prytaan, m. (Gr.). Lid der afdeeling
van den Atheenschen raad der vijfhonderd,
welke met de loopende regeeringszaken
en de staatshuishouding belast was en
de beraadslagingen in de volksvergaderingen leidde; deze afdeeling was 5o leden
sterk en had de leiding gedurende 35 a
36 dagen ; Prytaneum, o., gebouw te
Athene waarin de prytanen en mannen
die zich verdienstelijk gemaakt hadden
op kosten van de stad gevoed en onderhouden werden ; Prytanee militaire de
la Flêche, m., opvoedingsgesticht voor
de zonen van militairen der land- en
zeemacht die voor den krijgsdienst opgeleid worden te La Fleche in bet departement der Sarthe; Prytanie, y r., tijd
van 35 of 36 dagen gedurende welke de
prytanen zitting hadden.
P. S. = Postscriptum = Privy Seal.
Psalidium, o. (Gr.). Klein gewelf ;
schaartje ; Psalidoma, o., gewelf, inwendig schedelvlak ; Psaligraphie, y r., kunst

om afbeeldingen met de schaar uit zwart
papier te vervaardigen; Psalis, y r., schaar,
gewelf, boog.
Psallenda, mrv. (Lat.). Eig. wat gezongen moet worden, beurtzang op heilige
dagen in de Catholieke kerk ; Psallette,
y r. (Fr.), zangschool voor koorknapen,
leiding van die school; Psalleeren =
Psalmodieeren ; Psallodes, (Gr.), in den
vorm van een psalmboek ; Psalm, m. (Gr.),
godsdienstig lierdicht ; Psalmist, m.,
psalmdichter vooral koning David ; Psalmodes = Psallodes ; Psalmodie, vr.,
wijze waarop de psalmen gezongen worden, psalmgezang, eentonige manier van
voordragen en schrijven; Psalmodieeren,
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psalmen zingen of lezen, op een eentonige manier zonder stembuiging voordragen; Psalmograaf, m., schrijver van
psalmen = Psalmist ; Psalter, m. Psalterion en Psalterium, o., psalmboek,
oud snaarinstrument in den vorm van
een tympanon (z. a.) ter begeleiding der
psalmen, in de Catholieke kerk een reeks
van 150 spreuken ter eere van het lijden
van Jezus, enz., lange rozenkrans met
150 koralen, derde maag der herkauwende
dieren ; Psalteeren = Psalmodieeren;
Psaltes, m., harpspeler ; Psaltinx, yr.,
Russisch muziekinstrument dat op een
harp gelijkt ; Psaltria, vr., harpspeelster.
Psammaturgie, y r. (Gr.). Ertsbewerking.
Psammiet, o. (Gr.). Zandsteen ; Psammisme, o. (Gr.), warm zandbad (Zie
Arena arenaria), loozing van graveel;
Psammodes, zandig; Psammomantie, yr.,
waarzeggerij uit zand ; Psammos, m.,
zand, graveel.
Psapharosis, Psapherosis, Psaphyrosis, Psatharosis en Psathyrosis, vr.

(Gr.). Het fijnwrijven, murw worden der
beenderen ; Psathyrotes, y r., murwheid.
Pschent, m. Egyptische dubbele kroon.
Psecas, y r. (Gr.). Slavin die hare meesteres kapt en met zalf insmeert.
Pselaphetiek, y r. (Gr.). Kunst van te
onderzoeken door middel van betasting ;
Pselaphie, vr., wrijving, betasting.
Pselion, o. (Gr.). Gouden armband of
ring om den hals met afhangende kettinkjes.
Psellisma, o. (Gr.). Het stamelen, stotteren.
Psephisma, o. (Gr.). Besluit eener y olksvergadering dat door stemming tot stand
kwam ; Psephismata, mrv., raads- of
volksbesluiten; Psephismocratie, yr.,
staatsregeling waarin de besluiten der
volksvergaderingen geldig zijn; Psephocratisch, regeerend door meerderheid
van stemmen ; Psephopaict, m., speler
met steentjes, goochelaar ; Psephos, yr.,
steentje dat bij een stemming gebruikt
werd, die stemming zelve, de stem die
men daarbij uitbrengt ; Psephophorie,
vr., het stemm en (door middelvan steentj es).
Pseud (voor een klinker) en Pseudo.
Grieksch voorvoegsel dat valsch, nagemaakt, onecht beteekent.
Pseudadenogenesis en Pseudadenosis,
y r. (Gr.). ZiekeLijke vorming van klieren;
Pseudacoesis en Pseudacustiek, y r., misleiding van het gehoor; Pseudaesthesis,
y r., misleiding van het gevoel; Pseudangelie, y r., verkeerde of valsche boodschap ; Pseudangelos, m., overbrenger
van een valsche of verkeerde boodschap;
Pseudangionosis, y r., vorming van
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valsche vaten in het lichaam; Pseudaphie, yr., misleiding van den tastzin;
Pseudapostema, o., onechte zweer ;
Pseudarthrosis, yr., valsch gewricht, bij
niet genezen breuken van beenderen de
blijvende bewegelijkheid van de beide
uiteinden der breuk ; Pseudasthma, o.,
onechte aamborstigheid ; Pseudencephalus, m., misgeboorte met een gezwel in
plaats van hersens ; Pseudepigraphon
of Pseudepigraaf, o., geschrift dat verkeerdelijk aan een schrijver toegeschreven
wordt, onecht geschrift ; sePuderysipelas,
o., onechte roos (ziekte) ; Pseudevangelium, o., onecht evangelie; Pseudiater,
Pseudiatros, m., kwakzalver ; Pseudoabscessus = Pseudapostema ; Pseudoantiek, wat antiek schijnt maar het niet
is; Pseudoapostel, m., valsche apostel ;
Pseudoasthma — Pseudasthma ; Pseudobiographa, mvr., valsche levensberichten ; Pseudoblennemesis, yr., schijnbaar opgeven van slijm; Pseudoblepsie,
yr. = Pseudopie; Pseudocardiogmus,
o., onechte hartaandoening ; Pseudocatabrosis, yr., het verslikken; Pseudochristen, m., Christen in schijn; Pseudochrysoliet, m., groen obsidiaan ; Pseudocleteia, yr., verkeerde dagvaarding ;
Pseudocrisis, yr., crisis in schijn; Pseudocyesis, yr., schijnbare zwangerschap ;
Pseudodipteros, m., tempel met slechts
een rij kolommen (doch die schijnbaar
twee rijen kolommen heeft) (Zie Dipteros); Pseudodoxie, yr., verkeerde
meening, dwaalleer ; Pseudodoxologie,
yr., verhandeling over dwaalleeringen ;
Pseudogalene, yr., bedriegelijke gerustheid of opgeruimdheid; Pseudogeusie,
Pseudogeusis, yr., misleiding van den
smaak ; Pseudograaf, m., schriftvervalscher ; Pseudographie, yr., schriftvervalsching ; Pseudographum, o., valsch
geschrift ; Pseudohermaphroditisme, o.,
schijnbare tweeslachtigheid bij menschen ;
Pseudolsidoor, m., valsche Isidoor, schrijver van de zoogenaamde Pseudolsidorische Decretalen die aan den paus de
hoogste macht toekenden ; Pseudokristallen, mrv., lichamen die wel den uitwendigen vorm maar niet den bouw van
kristallen hebben ; Pseudokroep, yr.,
gedurende den nacht intredende aanvallen
van benauwde ademhaling die door ophooping van slijmen ontstaan ; Pseudologic, yr., bedrog met of valschheid in
woorden, het liegen; Pseudoloog, m.,
leugenaar; Pseudomant, m., leugenachtige waarzegger, leugenprofeet; Pseudomartyrie, yr., valsch getuigenis ; Pseudomedicus = Pseudiater; Pseudomembraan, o., valsch vlies dat bij ontsteking

Psilotaceen
ontstaat ; Pseudomessias, m., gewaande
Messias ; Pseudomorphosis, yr., ziekelijke vorming ; Pseudoniem, o., valsche
naam ; Pseudonymie, Pseudonymiteit,
yr., het voeren van een valschen of
aangenomen naam ; Pseudonymus, m.,
schrijver die niet onder zijn waren
maar onder een aangenomen naam
schrijft, b.v. Hildebrand voor Nic. Beets;
Pseudopaal, m., valsche opaal, katoog ;
Pseudoparadijsachtig, toestand van
een yolk dat in de grootste ruwheid
leeft terwijl de natuur het alles aanbiedt wat tot een gelukkig leven noodig is; Pseudoparasieten, mrv., planten
en dieren die wel op andere planten en
dieren leven maar er hun voedsel niet
uit trekken; Pseudoperipneumonie, vr.,
schijnbare longontsteking ; Pseudoperipteros, m., tempel die door pilasters en
niet door kolommen omringd is (die dus
slechts schijnbaar door zuilen omgeven
is); Pseudophilosoof, m., wijsgeer in
schijn; Pseudophlogosis, yr., schijnbare
ontsteking; Pseudophthisis, vr., schijnbare tering ; Pseudopie, yr., misleiding
van het gezicht; Pseudopleuritis, yr.,
onecht zijdewee ; Pseudopneumonie,
vr., schijnbaar longlijden; Pseudopneumonitis, yr., schijnbare longontsteking;
Pseudopsie = Pseudopie ; Pseudorcheocele, yr., schijnbaar gezwel der
teelballen ; Pseudoscoop, m., optische
toestel door den Engelschen natuurkundige
Wheatstone (18o2-1875) uitgevonden die
gezichtsbedrog teweegbrengt ; PseudoSmerdis, m., Medisch priester die zich
voor den broeder van Cambyses uitgaf,
zeven maanden over Perzie heerschte
en daarna vermoord werd (521 v. C.) ;
Pseudosmie en Pseudosphresie, yr.,
misleiding van den smaak; Pseudosyphilis,
yr., schijnbare venerische ziekte ; Pseudothanatos, m., schij ndood; Pseudoturkoois,
m., valsche turkoois; Pseudydropisis, vr.,
Pseudydropisie, yr., Pseudydrops, m.,
schijnbare waterzucht.
Pshaw, (Eng.; spr. : sjao). Uitroep van
verachting of afkeer.
Psi.23e letter van het Grieksche alphabet.
Psidium. Plantensoort uit de familie
der Myrtacetn.
Psiloi, mrv. (Gr.). Eig. ontblooten;
krijgslieden zonder schild en harnas, zooals
de slingeraars en de boogschutters; lichte
infanterie; Psiloma, o. en Psilosis, yr.,
het kaal zijn of worden vooral van de
oogleden; Psilometrie, yr., heldendicht
bij de Grieken der oudheid dat niet door
muziek begeleid werd.
Psilotaceen, mrv. Familie der Cryptogamen.
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Psilothrisch, (Gr.). Ontharend, kaal
makend; Psilothron, o. = Depilatorium.
Psimithion, Psimithium, o. (Gr.).
Loodwit.
Psittacisme, o. (Gr.). Gedachteloos napraten van niet begrepen woorden zooals
de papegaai doet ; Psittacula, yr., dwergpapegaai, parkiet; Psittacus, m., papegaai.
Psoa, yr. (Gr.). Streek der lendenen en
nieren; Psoas, groote spier der lendenen;
Psoasabsces, verettering dier spier ;
Psoitis, yr., ontsteking dier spier.
Psophema, o. Loozing van lucht uit
het onderlijf.
Psophia crepitans. Zie Agami.
Psora, yr. (Gr.). Schurft, huiduitslag
in den vorm van blaasjes die met ondragelijke jeukte gepaard gaat ; zij wordt
veroorzaakt door een microscopische
arachnide (z. a.) die onder de opperhuid
gangen graaft ; zij is besmettelijk en komt
vooral bij onzindelijke personen voor ; het
meest doeltreffende geneesmiddel is het
insmeren met zwavelvet ; Psora agria,
verouderde schurft ; Psora leprosa of
squamosa, schubachtige melaatschheid;
Psoriasis, yr., het schurftig worden ;
Psoriasis pedicularis (Zie Prurigo pedicularis) ; Psorica, mrv., middelen tegen
schurft; Psoriform, in den vorm van
schurft ; Psoromiasma, o., besmettelijke
schurftstof ; Psorophthalmie, yr., het
jeuken der oogen, ontsteking der oogleden,
schurft aan de oogleden ; Psorospermia,
mrv., schurft veroorzakende diertjes.
Psychagoga en Psychagogica, mrv.
(Gr.). Middelen tegen bezwijming of schijndood ; Psychagogos, m., zielenleider,
remand die de zielen beheerscht, Eijnaam
van Mercurius (die de zielen der afgestorvenen naar de onderwereld leidt) ;
Psy chagogisch, de zielen leidend; Psyche,
yr. (Gr.), geest, adem, ziel, geliefde van
Amor die met vleugels van een vlinder
afgebeeld wordt, vlinder als zinnebeeld
van het leven en van de onsterfelijkheid
der ziel; Psyche, vr. (Fr.; spr. : psiesjee),
groote beweegbare toiletspiegel die in een
raam gevat is en op twee tappen draait ;
Psychentonie, yr., bovenmatige inspanning van den geest; Psychentonisch,
den geest inspannend; Psychiater, m.,
geneesheer voor zielsziekten, arts voor
krankzinnigen; Psychiatric, yr., geneeskunde der zielsziekten ; Psychiatrisch,
wat die geneeskunde betreft ; Psychica,
(Zie Psyctica) ; Psychisch, wat de ziel
betreft ; Psychische ziekten, mrv., zielsziekten; Psychogenesis, yr., geschiedenis
van de ontwikkeling der ziel en der zielsvermogens ; Psychognosie, yr., kennis
der zielsvermogens ; Psychogonle, yr.,

Ptarmicum

ontstaan der ziel ; Psychograaf, yr., spiritistische toestel voor het overbrengen
van mededeelingen uit het rijk der geesten;
Psychologie, yr., zielkunde ; Psychologisch, zielkundig ; Psycholoog, m., zielkundige; Psychomachie, vr., zielsstrijd ;
Psychomant, m., en Psychomantis, m.,
geestenbezweerder ; Psychomantie, yr.,
geestenbezwering ; Psychomantium, o.,
plaats waar de geesten der afgestorvenen
bezworen worden om ze naar de toekomst
te vragen, tooverkring ; Psychonomie,
yr., leer van de wetten der ontwikkeling
van het zieleleven; Psychonosologie, vr.,
leer der zielsziekten ; Psychopannychie,
yr., slaap der ziel, doodslaap tot aan de
opstanding uit de dooden; Psychopannychieten, mrv., degenen die aan dien
doodslaap gelooven; Psychopathologic,
yr., leer der zielsziekten; Psychophysica,
yr., leer der betrekkingen tusschen ziel en
lichaam ; Psychopompos, m., zielengeleider, degene die de zielen der overledenen naar de onderwereld leidt (Mercurius);
Psychose of Psychosis, vr., zielsziekte ;
Psychostasie, yr., het wegen der ziel in
de onderwereld ; Psychotherapie, yr.,
behandeling der zielsziekten.
Psychotria. Plantensoort uit de familie
der Rubiaceen.
Psychrologie, yr. (Gr.). Het koele
(zonder bezieling) spreken; Psychrolusie,
yr., het nemen van een koud bad; Psychrolutron, 0., koud bad; Psychroluut, m.,
degene die een koud bad neemt; Psychrometer, m., toestel om de hoeveelheid
waterdamp in den dampkring te bepalen;
Psychrophobie, vr., afschuw van koude,
vooral van koud water ; Psychrophobisch, afkeerig van koude ; Psychroposie,
yr., het drinken van koud water ; Psychroterium, o., koelkamer; Psychrotisch,
door koude ontstaan, verkouden.
Psycter, m. (Gr.). Koelvat ; Psyctica,
mrv., verkoelende geneesmiddelen.
Psydracia, mrv. (Gr.). Witte blaasjes
(vooral op de punt van den neus en van
de tong); zweetblaasjes, onechte schurft;
—capitis, hoofdzeer ; Psydracium, o.,
verkleinwoord van Psydrax, m., jeukend
blaasje.
Psylla, yr. (Gr.). Vloo; Psyllion, Psyllium, o., vlooienkruid ; Psyllodes, vol
met vlooien.
Psylli, m. (Gr.). Slangenbezweerders
(een yolk in Afrika).
Psyxis, vr. (Gr.). Afkoeling, verkoudheid.
p. t. = pro tempore, (Lat.). Naar omstandigheden = pl. tit. = pleno titulo,
met volledigen titel = praemissis titulis,
met voorop geplaatste titels.
Ptarmicum (mrv. Ptarmica), o. (Gr.).
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Middel om te niezen ; Ptarmisch, wat
het niezen veroorzaakt.
Ptarmigan, (Eng.; spr. : tarmiegen).
Soort van korhoen die in bergachtige
streken voorkomt.
Ptelea. Plantensoort uit de familie der

Rutaceen.
Pterichthys, m. (Gr.). Fossiele vliegende
visch.
Pteridographie, yr. (Gr.). Natuurlijke
historie der varens ; Pteridograaf, m.,
beschrijver der varens ; Pterigomanie,
vr., voorliefde voor varens ; Pteris, yr.,
varen, varenkruid.
Ptero. Grieksch voorvoegsel dat vleugel of vin beteekent.
Pterodactylus, m. (Gr.). Fossiele vliegende hagedis.
Pteroglossus, m. (Gr.). Eig. vleugeltong, soort van toekan of Braziliaansche
vogel met een zeer grooten en sterken
snavel.
Pteroma, o. (Gr.). De zuilengalerijen
op zijde van een Griekschen tempel.
Pteron, o. (Gr.). Vleugel; Pterophorisch, vleugeldragend, gevleugeld.
Pteropoda, mrv. (Gr.). Vinpootigen,
kiasse van weekdieren wier voet voorzien
is van een breed, vleezig aanhangsel, dat
als yin dienst doet.
Pterostichus, m. (Gr.). Soort van kever
die op vochtige plaatsen onder puinhoopen,
bladeren, mos, enz. leeft.
Pterygium, o. (Gr.). Vlek op het oog;
het groeien van het vel over nagels en
tanden.
Pterygodes, Pterygoides, (Gr.). Vleugelvormig ; Pterylae, mrv., dekvederen
op de vleugels der vogels ; Pteryx, yr.,
vleugel, neusvleugel.
Ptilodera, mrv. (Gr.). Naakthalzen
(vogels).
Ptilogenesis, yr. (Gr.). Ziekelijke aangroeiing van vederen ; Ptilon, o., veer,
dons.
Ptilosis, yr. (Gr.). Het ruien der vogels;
bet uitvallen der ooghaartjes = Psilosis.
Ptisane. Zie Tisane.
Ptochiater, m. (Gr.). Armendokter ;
Ptochiatrie, vr., praktijk van zulk een
dokter ; Ptochocomium en Ptochotropheum, o., gesticht voor armenverpleging;
Ptochodochium, o., armenhuis.
Ptolemeus, m. (Gr.). Naam van zestien
koningen van Egypte, waarvan de bekendste zijn : P. I (Soter, d. i. redder, of
Lagi) (323-285 v. C.) stichter van de
dynastie der Lagiden; P. II (Philadelphos)
(285-247 v. C.), van wien gezegd wordt
dat hij den stoot gaf aan de vertaling
van het Oude Testament in het Grieksch
(vertaling der Zeventigen) en die den
BAA LE,

Handboek.
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beroemden vuurtoren op het eiland Pharos
liet bouwen ; P. XIV die Pompejus liet
vermoorden; P. XVI Caesarion (42-30 v.
C.), zoon van Caesar en Cleopatra, dien
Octavianus (Augustus) ter flood liet brengen.
Ptolemeus (Claudius). Grieksch sterrenkundige, geboren in Egypte in de 2de
eeuw na C., schrijver van een geographie
die gedurende de middeleeuwen zeer in
aanzien was; volgens zijn stelsel was de
aarde het middelpunt van het heelal
waarom zich de zon, de planeten, enz.
bewogen; het werd te niet gedaan door
het stelsel van Copernicus.
Ptomaine, yr. Alcaloide die ontstaat
bij de ontbinding van organische stollen.
Ptosis, vr. (Gr.). Het nedervallen, b.v.
van het bovenooglid ; naamval. Zie Casus.
Ptyalagoga, mrv. (Gr.). Middelen om
het loozen van speeksel te bevorderen;
Ptyaline, vr., oplosbaar ferment van
speeksel; Ptyatisme, o., overvloed van
speeksel = Salivatie , Ptyalismus bradypeptus, speekselvloed tengevolge van
slechte spijsvertering of zwakte der maag;
— callosus, speekselvl. tengevolge van
een verharding in de organen der spijsvertering ; — crapulosus, speekselvl. tengevolge van overlading vooral des morgens na een braspartij ; -- gravidarum,
onpasselijkheid van zwangere vrouwen ;
— hepaticus, braking tengevolge eener
leveraandoening ; — iners, het kwijlen ; —
jejunicus, door vasten ontstane speekselvl.;
— nauseosus, door misselijkheid ontstane
speekselvl.; — nephriticus, uit de nieren
voortkomende speekselvl. ; — pancreaticus, uit de alvleeschklier voortkomende
speekselvl.; — pituitosus, het opgeven
van slijmen; — verminosus, het spuwen
dat door het hebben van wormen ontstaat.
Ptychoceras, o. (Gr.). Soort van Ammoniet (z. a.).
Ptychodus, m. Soort 'fossiele kraakbeenvisch.
Ptychosperma. Plantensoort uit de
familie der palmen.
Ptychotis. Plantensoort uit de familie
der Umbelliferen.
Ptysis, vr. (Gr.). Het spuwen; Ptysma,
spuwsel; Ptysmagoga, mrv., het spuwen
bevorderende middelen.
Pu. Chineesche lengtemaat.
Puberes, mrv. (Lat.). Huwbare jonge
personen ; Puberteit, yr., huwbaarheid,
geslachtsrijpheid; Puberteitschlorose,
yr., bleekzucht in den tijd van het huwbaar worden; Pubes, yr., haar der schaamdeelen, huwbaarheid, dons op planten;
Pubescent, huwbaar wordend, met fijne
slappe haren bezet; Pubescentie, yr.,
58
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het krijgen van een vlasbaard, dons onder
den neus, het huwbaar worden ; Pubesceeren, huwbaar worden.
Publica, yr. (Ital.). Pasmunt te Napels;
Publica auctoritate, (Lat.), met toestemming der overheid, op hoog bevel; Publicae concordiae pignus, o., onderpand
der openbare eendracht (opschrift der
medaille die tot herinnering aan de
Fransche Juli-omwenteling van 1830 geslagen is); Publicandum, o., hetgeen
bekend gemaakt moet worden, openbare
aankondiging ; Public.anus, m. (Lat.),
(Fr.) Publicain, m., pachter der belastingen, tollenaar ; Publican, m. (Eng.), herbergier, slijter, tapper; Publicatie, yr.,
openbaarmaking, afkondiging; Publicatio
sententiae, afkondiging van het vonnis ;
— testament:, opening van een testament ; Publicatum, bekend gemaakt, als
znw. o. het bekend gemaakte ; Publice,
openbaar, algemeen bekend ; Publiceeren,
(Fr.) publier, (Eng.) to publish, (D.) herausgeben, verOffentlichen, (Ital.) pubblicare,
(Sp.) publican uitgeven (van boeken),
bekend maken; Publicist, m., schrijver
over staatkunde en staatsrecht, dagbladschrijver; Publiciteit, yr., openbaarheid;
Publicum, o. (Lat.), (Fr.) public, (Eng.)
public, (D.) Publikum, (Ital.) pubblico, (Sp.)
piiblico, het publiek, toeschouwers, toehoorders, lezers ; Publicum meritorum
pretium, o., openbare belooning der verdienste (zinspreuk der Hongaarsche ridderorde van Sint-Stephanus); Publicus,
openbaar ; Publiek, openbaar ; als znw.
(Zie Publicum) ; In het publiek komen,
zich in het openbaar vertoonen; Ein
Publikum lesen, (D.), aan een universiteit een college geven waarvoor niet betaald wordt en waartoe alle studenten
vrijen toegang hebben ; Publisher, m.
(Eng. ; spr. : pubblisjur), (Fr.) editeur, (D.)
Herausgeber, uitgever van boeken.
P. U. C. Verkorting van Post urbem
conditam, (Lat.). Na de stichting der
stad (Rome).
Puca-cici. Groote roodgele soort mieren
in Peru.
Puccinia. Microscopische paddenstoel
die op boomen groeit.
Puce, yr. (Fr.; spr.: puus). Vloo ; Avoir
la puce a l' ()reale, ongerust zijn ; als bnw.
beteekent het vlookleurig.
Pucelage, m. (Fr. ; spr.: puuslaazje).
Maagdom ; Pucelle, yr. (spr. : puussel),
maagd ; Pucelle d'Orleans, yr., Jeanne
d'Arc.
Puceron, m. (Fr. ; spr.: puusron). Bladluis.
Puchero, m. (Sp.). Eig. kookpot ; lievelingsgerecht der Spanjaarden.

Pugillus
Puck, m. (Eng.). Kaboutermannetje
waarvan sprake is in Shakespeare's
Midsummer Night's Dream.
Pud, o. Russisch gewicht.
Pudding, (Eng.). Engelsch erecht dat
uit bloem van meel, melk, eieren en
krenten bestaat.
Puddling, (Eng.). Handelwijze om gegoten ijzer in staal te veranderen.
Puddy, o. Indische maat voor olie en
melk te Madras = I'!, liter.
Pudenda, mrv. (Lat.). Geslachtsdeelen,
teeldeelen ; Pudendagra, yr. (Lat.-Gr.),
pijn daarin.
Pudeur, vr. (Fr.). Eerbaarheid ; Pudica,
vr. (Lat.), eerbare ; Pudiceeren, zich
schamen ; Pudicitia, yr., eerbaarheid,
ingetogenheid, godin der kuischheid; Pudicus, m., eerbaar ; Pudor, m. = Pudeur.
Pudroliet, o. Kruit dat uit run, salpeterzure kali, houtskool, zwavel en salpeter
bestaat.
Puebla, m. (Sp.). Stadje, vlek.
Puella, yr. (Lat.). Meisje.
Puer, m. (Lat.). Knaap, jonge slaaf ;
Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant, kinderen zijn kinderen, kinderen
doen kinderachtige dingen ; Pueriel, kinderachtig ; Puerilia, mrv., jongensstreken,
kinderachtigheden ; Puarilite, yr. (Fr.),
kinderachtigheid ; Renvoyer quelqu'un a
la civilite puerile et honnite, iemand aan
het verstand brengen dat hij zijn wereld
niet kent ; Puerilitas, yr. (Lat.), knapenleeftijd, kinderachtigheid; Pueritia, yr.,
de kinderjaren, de jeugd.
Puerpera, yr. (Lat.). Kraamvrouw;
Puerperale koorts, yr., kraamvrouwenkoorts ; Puerperium, o., kraambed.
Puerto, m. (Sp.). Haven; bergpas in de
Pyreneen ; Puerto de Espana, Spaansche
haven, hoofdplaats van het eiland Trinidad.
Puff, (Eng.). Rukwind ; hoogdravende
en leugenachtige aanbeveling of advertentie.
Pufferstaat, m. (D.). Bufferstaat, een tusschen twee groote rijken liggende staat,
b.v. Afghanistan tusschen Rusland en de
Engelsche bezittingen in Azie, vroeger
Korea tusschen Rusland en Japan.
Puffin, (Eng.). Labradorsche vetgans ;
soort van stormvogel.
Pug. = Pugillus, m. (Lat.) z. a.
Puga. Indisch bloemenoffer.
Pugilatie, yr., Pugilatus, m., Pugilisme, o. (Lat.). Vuistgevecht ; Pugil, m.
en Pugilist, m., vuistvechter ; Pugilistisch, wat het vuistgevecht betreft, Pugillares (libelli of codicilli), mrv., plankjes om op te schrijven, zakboekje.
Pugillus, m. (Lat.). Een handvol; Pugilometer, m., vuistkrachtmeter.
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— plumbeus,
Pugio, m. (Lat.). Dolk;
looden dolk, in figuurlijke beteekenis een
zwak bewijs.
Pugna, vr. (Lat.). Strijd, gevecht; Pugnaciteit, vr., strijdlust ; Pagnator, m.,
strijder ; Pugnax, strijdlustig.
Pugnis et calcibus, (Lat.). Eig. met
vuisten en hielen d. i. uit alle macht ;
Pugnus, m., vuist, handvol.
Puissance, vr. (Fr. ; spr.: pwiessans).
Macht; mogendheid; Puissant, (spr. :
pwiessant), machtig.
Puits, m. (Fr. ; spr.: pwie). Put ; — artesten, Artesische put (z. a.); — de mine,
mijnschacht ; — de science, eig. put van
wetenschap, zeer geleerd man.
Puicher, m. (Lat.). Schoon, fraai, voortreffelijk ; Puicheria, vr., Puicherius, m.,
de schoone, aanvallige ; Puicherine, yr.,
schoonheidsmiddel voor de hued; Pulchre,
bene, recte, (Lat.). Goed, zeer goed,
volmaakt (Horatius Ars poetica, 428).
Puicinella, m. (Ital. ; spr.: poeltsjinella).
Polichinelle (z. a.).
Pulegium, of Pule um o. (Lat.).
Vlooienkruid, polei •; Pulex, m., vloo;
Pulicina, mrv., vlooien.
Pulgada, yr. (Van het Spaansch pulgar,
duim). Duim (maat).
Pulk, m. (Poolsch). Compagnie kozakken.
Pullanen, mrv. De tijdens de kruistochten in Palestina geboren afstammelingen der Christenen.
Pullarius, m. (Lat.). Oppasser van
kippen, verzorger der heilige hoenders
in het Rome der oudheid uit weer al of
niet eten men de toekomst voorspelde;
Pullomantle, vr., waarzeggerij door middel van hoenders.
Pullulatie, y r. (Lat.). Sterke vermenigvuldiging, het voortwoekeren der planten;
Pulluleeren, voortwoekeren, krioelen,
zich uitbreiden.
Pulmentum, o. (Lat.). Toespijs.
Pulmo, m. (Lat.). Long; Pulmonair,
wat de longen betreft; Pulmonaria, longkruid, plantensoort uit de familie der
Asperifoliaceen, Pulmonie, yr., longtering ;
Pulmonisch, longziek.
Pulpa, vr. (Lat.). Week en vleezig bestanddeel van vruchten en groenten ;
Pulpeus, vleezig, vol merg.
Pulpe, yr. (Fr. ; spr. : puulp). Zie Pulpa;
Pulpeeren, tot moes maken.
Pulperia, yr. (Sp.). Hut in de Pampas
waarin een tapperij of een wankel gevestigd is.
Pulpit, (Eng.; spr. : poelpit). (Van het
Latin Pulpitum, voorste gedeelte van
het tooneel waar de tooneelspelers zich
bevonden). Preekstoel. Zie ook Pupitre.
Pulque, m. Gegiste drank uit het sap

Pulvis

der Agave americana die vooral in Mexico
gedronken wordt.
Puls, vr. (Lat.). Pap, brij (van meel,
erwten enz.).
Pulsate et aperietur v obis (Lat.).

Klopt en u zal opengedaan worden
(Lucas XI, 9).
Pulsatie, y r. (Lat.). Polsslag ; trillende
beweging van veerkrachtige vloeistoffen;
Pulsatio abdominalis, het kloppen in de
buikholte; —• aurium, het kloppen in de
ooren ,• — capitis, het kloppen in het hoofd ;
— collaris, het kloppen in den hals; —
myura, zwakke maar zeer snelle pols;
— pectoralis of — thoracica, het kloppen
in de borst ; Pulsatief, kloppend ; Pulseeren, kloppen; Pulsie, y r., slingerende
beweging, geklop ; Pulsimantie, yr.,
waarzeggerij uit den polsslag; Pulsimeter, m., polsslagmeter.
Pulsatilla. Plantensoort uit de familie
der Ranunculaceen.
Pulsus, m. (Lat.). Het kloppen; polsslag ; slagader ; klokgelui ; Pulsans, m.,
de kloppende, klokluider.
Pultiphaag, m. (Lat.-Gr.). Papeter. Zie
Puls.
Pulv. = Pulvis.
Pulveraticum, o. (Lat.). Werkloon, fooi

voor stofferig werk, landmetersloon;
Pulveres, (mrv. van Pulvis (z. a.) poeders);

compositi, samengestelde poeders;
Pulverisatie, vr., het fijnstampen ; Pub.
veriseeren, tot poeder maken, fijnstampen; Puiveriseur, m. (Fr.), ijnstamper

van artsenijen.
Pulvillus, m. (Lat.) (verkleinwoord
van Puivinus, (z. a.). Kussentje; verbandkussen vanpluksel.
Pulvinar, o. of Puivinarium, o. (Lat.).
Rustbed (voor de beelden der goden) ;
scheepshelling; ring aan een Ionische zuil ;
Pulviniform, in den vorm van een kussen;
Puivinus, m. (Lat.), kussen, kleine verhooging, tuinbed, perk, zandbank, op.
hooping van puin en zand onder water
bij wijze van fundament.
Pulvis, m. (Lat.). Stof, poeder;
bruisp. ; — aerophorus laxans,
—aerophus,
laxeerend bruisp. ; — Algaroth: (Zie
Algarottipoeder) ; — anglicus, Engelsch
poeder; — antimonialis, spiesglansp. ; —
cardinalis de Lugo, kardinaalp.; — carthusianorum (Zie Kartuizerpoeder) ; —
chrysoceraunius (Zie Aurum fulminans);
— dentifricius, tandp. , — fulminans,
donderp. ; — grossus, grofpoeder; —
hypnoticus, slaapp.; — jesuitarum (Zie
Kina) ; — narcoticus, verdoovend of bedwelmend poeder; — nitri oxalici, zuurklaverzout; — salicylicus cum talco, salicylstrooipoeder ; — stomachicus, maagp.;
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— sympatheticus, zwavelzuurkoperoxyde ;
— tormentarius, buskruit.
Pulwane, m. (Poolsch). Opgezette korhaan voor de jacht op korhoenders.
Puma, m. Amerikaansche leeuw, ook
couguar geheeten.
Pumex, m. (Lat.). Puimsteen; Pumiceeren, met puimsteen gladwrijven, gladmaken.
Pumicine, yr. Palmolie.
Pumpernickel, m. (D.). Pompernikkel,
Westfaalsch zwart roggebrood; hard
amandelgebak.
Pun, (Eng.). Woordspeling, ui, mop ;
munt in Bengalen ; Japansch gewicht.
Puna, yr. Bergziekte vooral in de
Andes; Punas, koude hoogvlakten in
Bolivia en Peru.
Punamusteen, m. Niersteen van het
eiland Tawai Punamu ten zuiden van
Nieuw-Zeeland.
Punch, m. (Eng.; spr. : punsj). Potsenmaker in een manonettenspel ; Engelsche
hansworst of polichinel (Zie Polichinelle); titel van een in 1841 opgericht
Engelsch humoristisch weekblad.
Punch, (Eng.). Drank die uit rum of
arak, citroensap en sulker bestaat, pons;
Punch-Bowl, kom waaruit pons in de
glazen , geschept wordt.
Punch, (Eng.). Scherp ijzeren werktuigje dat dient om te perforeeren of te
graveeren ; stempel voor het vervaardigen der matrijzen van munten en medailles.
Puncheon, (Eng.; spr.: puns jun).V ochtmaat = 84 tot 120 gallons.
Puncta (Lat.) diaereseos, (Gr.) mrv.
Deelteekens op klinkers ; Punctatim, in
een punt samengevat, kort en bondig;
Punctatie, yr., het ontwerpen eener
overeenkomst, stippeling, waarzeggerij uit
stippels of punten; Puncticulae, mrv.,
puntjes, prikjes, steekjes ; Puncteeren,
stippelen, de bepalingen eener overeenkomst opstellen alvorens die overeenkomst te sluiten ; bij het schrijven punten
onder een doorgehaald woord zetten om
aan te duiden dat die doorhaling niet
geldig is; in de Oostersche talen vocaalyr.. prik,
teekens plaatsen; Punctie,
steek, heelkundige bewerking die .bestaat
in het opensteken eener met etter of
vocht gevulde holte ; Puncto, wat betreft ;
— adulterii, wegens echtbreuk ; — debiti,
wat de schulden betreft ; — furti et vitae
vagae, wegens diefstal en landlooperij ;
— homicidii, wegens moord of doodslag ;
--sexti mandati, wat het zesde gebod
betreft; — stupri, wegens verkrachting;
Punctualist, m., iemand die zeer nauwgezet en stipt is ; Punctualiteit, yr. (Fr.)

Punze

ponctualite, (Eng.) punctuality, (D.) Plink/.
lichkeit, (Ital.) puntualitet, (Sp.) puntualidad, stiptheid; Punctuatie, yr., plaatsing der leesteekens, stippeling ; Punctueel, (Fr.) ponctuel, (Eng.) punctual,
(D.) pfinktlich, (Ital.) puntuale, (Sp.) puntual,
stipt; Punctum,o.(Lat.), punt,s tippel, steek,
als uitroep beteekent het: daarmede uit, er
wordt niet langer over gesproken, Punctum coecum, plaats in het netvlies waar
de gezichtszenuw in het oog treedt ; - fixum, steunpunt van den hefboom ;
— inflexionis, buigingspunt; — litis, zaak
waarover geprocedeerd wordt; — mobile,
bewegelijk punt; -- saliens, hanetrede in
eieren, hoofdpunt; Punctuur, yr. (Zie
Punctie); Puncturen, mrv., twee punten
aan het deksel der drukpers om de Yellen
papier die bedrukt moeten worden vast
te houden, opengestoken gedeelten van
een ziek lichaamsdeel.
Pundit, m. Geleerde Bramaan in Hindostan, die bedreven is in de taal, de
wetten, de wetenschap en den godsdienst
van dat land.
Pung, (Eng.). Met een paard bespannen
slede in Amerika.
Pungal, m. Indisch feest ter eere der
zon dat in Januari gevierd wordt.
Pungent, (Lat.). Prikkelend ; stekend;
scherp ; bijtend.
Punica, yr. (Lat.). Granaatboom, plantensoort uit de familie der Punicaceen ;
Puniceus, (Lat.), wat de kleur van een
granaatappel heeft, purperrood.
Punier, m. Carthager ; Punisch, Carthaagsch ; Punische trouw = Fides punica (z. a.); Punisch was, o. (cera punica),
schilderswas.
Punissable, (Fr.; spr.: puuniessable).
Strafbaar ; Punition, yr. (Fr.), (Eng.)
punishment, (D.) Strafe, (Ital.) punizione,
(Sp.) castigo, straf ; Punitur, ne peccetur, (Lat.), er wordt gestraft opdat er
niet gezondigd worde.
Punsch = Punch (drank).
Punta, yr. (Ital.). Punt, voorgebergte ;
Hongaarsche wijde mantel van schapevel
met mouwen ; Punta d'arco of dell'arco,
boogspits.
Puntas, mrv. (Sp.). Kant (speldenwerk).
Zie Point.
Puntello, o. (Ital.). Stut aan beeldhouwen bouwwerken tot het vastzetten van
vrij staande deelen.
Punze, yr. (D.). Stalen stempel voor
gedreven werk ; Punzieren, gedreven
werk maken, figuren op metalen aanbrengen ; Punzierung, yr., in Oostenrijk
het stempelen van gouden en zilveren
voorwerpen waarvan het fijngehalte vastgesteld is. Zie Poincon.
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Pupa, y r. (Lat.). Poppetje, meisje ;
Pupazzo (mrv. Pupazzi) (Ital.) marionet.
Pupil, m. (Lat.) Pupillus, m. Minderjarige die onder voogdij staat ; Pupillaire, (Fr.), wat de minderjarigen betreft ;
Pupillaire deposita, mrv., gerechtelijk ge-

deponeerde gelden die aan minderjarigen
behooren; Pupillaris substitutio (Zie
Substitutio); Pupillariteit, vr., het onder
voogdij staan.
Pupil, vr., (Lat.) Pupilla, y r. Oogappel ;
Pupillaire, wat tot den oogappel behoort ;
Pupillaris membrana, vliesje dat in de
7de of 8ste maand der zwangerschap den
oogappel afsluit.
Pupitre, m. (Fr.; spr. : puupietre), (Lat.)
Pulpitum. Lessenaar.
Puppis, y r. (Lat.). Achtersteven ; In
puppi zitten, aan het roer zitten; In
prora et puppi, van voren en van achteren,
overal.
Pur, (Fr.; spr.: puur), (Lat.) Purus.
Onvermengd, rein, zuiver, kiesch.
Pura, y r. Stad (in vele Indische plaatsnamen).
Puranas, mrv. Indische mythologische
werken.
Pura veritas, y r. (Lat.). De zuivere
waarheid.
Purée, y r. (Fr.; spr.: puuree). Dikke
erwten- of linzensoep; — de pommes
de terre, gestoofde aardappelen; — de pas,
erwtensoep.
Pure pute, (Lat.). Zuiver.
Purera, y r. (Sp.). Vrouw die sigaren
(puros) maakt en geen sigaretten.
Purga, y r. Sneeuwstorm in Siberie.
Purgantia, mrv. (Lat.).Purgeermiddelen,

afvoerende middelen; Purgatie, yr.,
zuivering, gerechtelijke rechtvaardiging
of verontschuldiging ; Purgatief, zuiverend, purgeerend, laxeerend, afdrijvend;
Purgatio alvi, vr., zuivering van het
onderlijf ; — menstrua, maandelijksche
zuivering ; — canonica, zuivering van een
verdenking door den zuiveringseed of
door een tweegevecht; — contumaciae,
het zich ter beschikking van de justitie
stellen nadat men verstek heeft laten
gaan • -- morae, opheffing der nadeelige
gevolgen van het in verzuim zijn (Zie
mora creditoris en debitoris) ; — vuls
garis, tweegevecht; Purgatorium, o.,
zuiveringsmiddel, vagevuur (Zie Juramentum purgatorium); Purgeeren,

zuiveren, afvoeren, rechtvaardigen, zijden
stollen door koking in zeepsop of aluinwater gereed maken voor het verven;
Purgeermos, 0., I Jslandsch mos ; Purgeerzout, o., glauberzout (z. a.).
Purificatie, y r. (Lat.). Zuivering, reiniging ; Purificatio Mariae, y r., zuivering

Purus putus

van Maria, vrouwendag (2 Februari) (Zie
Chandeleur) ; Purificatorium, o., doek
die door de Catholieke priesters gebruikt
wordt om den miskelk uit te vegen;
Purificeeren, zuiveren, reinigen.
Purim, o. (Hebr.). Eig. feest der loten,
dat door de Joden op den 14 en 15 Adar
(in Maart) gevierd wordt tot herinnering
aan het verijdelen der pogingen die door
Haman in het werk gesteld werden om
de Joden uit te roeien. Zie het boek
Esther in het Oude Testament.
Purisme, o. Overdreven zucht om de
taal van vreemde woorden te zuiveren
en daarvoor inheemsche woorden in de
plaats te stellen, b.v. opsteller in plaats
van redacteur, Purist, m., taalzuiveraar ;
Puriteit, y r., reinheid, zuiverheid.
Puritein, m. (Fr.) puritain, (Eng.) puritan, (D.) Puritaner. Zuiveraar van het geloof ; deze naam werd onder de regeering
van de Engelsche koningin Elisabeth en
harer onmiddellijke opvolgers gegeven
aan die dissenters (z.a.) welke alleen aan
het zuivere woord Gods gehoorzaamden
en dus tegen de Anglicaansche kerk gekant waren ; Puritanisme, o., leer en
streven der Puriteinen, streng Presbyteranisme. Zie ook Anglicaansche kerk,
Non-conformist en Perfectionist.
Puros, mrv. Reinen, koningsgezinde
partij in Spanje.
Purper, o. (Lat.) purpura, (Fr.) pourpre,
(Eng.) purple, (D.) Purper, (Ital.) porpora
(Sp.) purpura. Roode kleur of verf die
in de oudheid uit de purperslak getrokken werd; gewaad dat deze kleur heeft;
keizerlijke en koninklijke waardigheid;
waardigheid van kardinaal (Zie Pourpre);
Purpura, y r. (Lat.), Porphyra, (Gr.), purperslak, gevaarlijke ziekte waarin zich
roode vlekjes op de huid vertoonen, vlekziekte ; — haemorrhagica, bloedvlekz.; —
scorbutica, scheurbuikvlekz. ; — urticans
of urticata, netelroos ; Purpurascens, wat
een purperroode kleur aanneemt ; Purpuraten, mrv., in purper gekleede kat-dinalen ; Purpurine, y r., kleurstof der
meekrap ; Purpuriet, m., versteende purperslak.
Purperhoen, o. Soort van steltlooper,
waterhoen.
Purperkorrels, mrv. -,-- Kermes.
Purperslakken. Weekdieren die tot de
soorten Murex en Purpura behooren.
Purulent, (Lat.). Etterend, etterachtig;
Purulentatie, y r., ettering; Purulentia,
mrv., middelen voor het veroorzaken van
etter ; Purulentie, vr., het etteren; Pug
rulescentie, y r., verettering.
Purus putus, (Lat.). Iemand die alleer
in een beroep, ambacht of wetenschai

Pus

bedreven is maar van andere zaken niets
of weet.
Pus, o. (Lat.). Etter ; — corrosivum of
malignum, kwaadaardige etter.
Pus, m. (Gr.). Voet.
Pusjedaar, o. Geborduurde Turksche
stof.
Pusjtu of Pasjtu, o. (Perzisch). Inheemsche naam voor de taal der Afghanen.
Puserone, m. (Ital.) = Paederast.
Pusey (Eduard Bouverie, gezegd).
Hoogleeraar in het Hebreeuwsch aan de
universiteit van Oxford; hij was in 1833
de grondlegger eener leer die naar hem
Puseyisme genoemd werd en waardoor
een deel der Anglicaansche kerk tot het
Catholicisme overging ; Puseyist, m., aanhanger dezer leer, ook Tractariaan genoemd omdat het puseyisme het eerst
in de Tracts of the times (tractaatjes van
de tijden) publiek werd gemaakt.
Pusikan. Oudduitsche naam der strijdbij1 in een familiewapen.
Pusillanime (Fr.), (Lat.) Pusillanimis
en Pusillanimus. Kleinzielig, kleinmoedig ; Pusillanimite, yr., kleinmoedigheid.
Pusillus, (Lat.). Klein, gering, nietig.
Pus spurium, (Lat.). Onechte etter,
etterachtige stof.
Pussta, yr. (Hongaarsch). Uitgestrekte
dorre vlakte in Hongarije.
Pustula (mrv. Pustulae), yr. (Lat.).
Klein gezwel op de huid waaruit etter
vloeit, blaar, puist, pok ; — gangraenosa
sibirica, Siberische kankerachtige puist ;
— livida Esthoniae blauwachtige Esth'
landsche puist; Pustuleus,
etterig, puistachtig, vol blaartjes of blaasjes, vol uitslag.
Putamen,o.(Lat.).Schil,dop,schaal, bast.
Putana, yr. (Sp.), (Fr.) putain, (Eng.)
put, (D.) Hure, (Ital.) puttana. Hoer.
Putatie, vr. (Lat.). Meening, veronderstaling ; Putatief, wat voor lets gehouden wordt dat het niet is ; Putatief
huwelijk, o., huwelijk dat ten onrechte
maar te goeder trouw gesloten is omdat
de man en de vrouw onbekend waren
met de hindernissen die zich tegen dat
huwelijk verzetten.
Pute, yr. (Fr.), (Eng.) put, (D.) Hure,
(Ital.) putta, (Sp.) puta. Zie Putana.
Puteal, o. (Lat.). Muur om een put ;
opgemetseld rond muurwerk als de mond
van een put rondom plaatsen, die door
den bliksem getroffen waren, om te verhinderen dat deze ontheiligd werden;
Puteus, m., put, bron ; Puticuli, mrv.,
graven voor verscheidene lijken, begraafplaatsen voor behoeftigen en misdadigers.
Putidus, (Lat.). Stinkend.
Putois (Fr. ; spr. : puutoa), m. (Lat.)
Putorius. Bunsing.
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Putredo, (Lat.). Rotheid, toestand van
verrotting ; Putrefactie, vr., verrotting;
Putreficeeren, tot verrotting doen overgaan, ontbinden ; Putresceeren, rotten,
tot verrotting overgaan ; Putrescentie,
yr., het rot worden ; Putrescibel, wat
aan verrotting onderhevig is ; Putridus,
rot, rottend ; Putrida febris, yr., rotkoorts ; Putriditeit, yr., toestand van
verrotting.
Putsjaris, mrv. Indische boetelingen.
Puttana. Zie Putana.
Putto, m. (Ital. mrv. Putti). Knaap,
kind ; in de bouw- en schilderkunst afbeelding van een kind of engel.
Puy, m. (Fr. ; spr. : pwie). Stompe bergtop van een uitgedoofden vulkaan ; Puy
de Dome, berg in Auvergne.
pwt. Verkorting van Pennyweight,
2oste deel van een Engelsch ons.
pxt. Verkorting van Pinxit (z. a).
Pyaemie, yr. (Gr.). Verrotting ; etterkoorts bij brandwonden.
Pyanepsion, m. (Gr.). De vierde en
vroeger de vijfde maand van den oudAtheenschen kalender, waarin de Pyanepsia ter eere van Apollo en Diana gevierd werden (half October—half November).
Pyarthrum, o. (Gr.). Etter in de gewrichten.
Pycnodontes, mrv. (Gr.). Eig. met dicht
op elkaar staande tanden, versteende visschen met platte tanden.
Pycnogonidae, mrv. (Gr.). Keldermotten.
Pycnosis, vr. (Gr.). Verdikking ; het
dik of vast maken ; de dichtheid.
Pycnostylon, o. (Gr.). Gebouw waarvan de kolommen dicht bij elkander
staan ; Pycnostylos, met dicht bij elkander
staande of vele kolommen.
Pycnotes, yr. (Gr.) = Pycnosis; Pycnotica, mrv., verdikkende geneesmiddelen ; Pycnotisch, verdikkend.
Pycta of Pyctes, m. (Gr.). Vuistvechter,
bokser.
Pyecchysis, yr. (Gr.). Uitstorting van
etter.
Pyelitis, yr. (Gr.). Ontsteking van het
bekken der nieren ; Pyelonephritis, yr.
(Gr.), ontsteking van het bekken der
nieren en van de nieren; Pyelos, yr.
(Gr.), bekken, trog, bak.
Pyemesis, vr. (Gr.). Het spuwen of
braken van etter ; Pyesis, vr., het etteren.
Pygargus, m. (Gr.).Viervoetig deer
dat genoemd wordt in Deuteronomsum IV,5 en dat waarschijnlijk een antilop e
of gazelle is ; arend met witten staart,
groote zeearend die 2 14 meter vlucht heeft
en die klein vee en zelfs kinderen aanvalt.

Pyge

Pyge, yr. (Gr.). Aars, achterste.
Pygidium, o. (Gr.). Staartschild der
kreeften.
Pygmaeen. Zie Pygmeen.
Pygmalion. In de mythologie een
beeldhouwer die verliefd werd op een
standbeeld van Galatea (z. a.) dat hij
zelf gemaakt had; Venus blies dit standbeeld het leven in en P. trouwde er
mede.
Pygmalion. Koning van Tyrus en
broeder van Dido; hij doodde den gemaal zijner zuster (Sichaeus) en werd
door zijn vrouw Astarte vermoord.
Pygme, y r. (Gr.). Vuist ; vuistgevecht ;
lengtemaat van de punt van den elleboog
of tot aan de gebalde vuist =18 vingerbreedten of 13A duim.
Pygmee, m. (Gr.). Dwerg ; Pygmeen,
mrv., mythologisch y olk van dwergen
dat door de ouden in verschillende landen
maar vooral aan de bronnen van den
Nip geplaatst werd, en waarvan men
zegt dat het tegen kraanvogels vocht ;
Pygmelsch, dwergachtig.
Pygomelus, (Gr.). Misgeboorte met
meer dan het gewone getal ledematen.
Pygopoda, mrv. (Gr.). Vogels (duikers)
met korte pooten ter hoogte van den
aars.
Pyjama of Puyjama, m. Lichte wijde
broek die door de beide seksen in
Hindostan gedragen wordt; licht en wijd
huisgewaad dat uit een kort jasje en
een broek bestaat.
Pylades, m. (Gr.). Trouwe vriend van
Orestes (z. a.).
•Pylae, mrv. (Gr.). Poort; invaart ;
bergpas ; Pylaea, vr., verzamelplaats der
Amphictyonen (z. a.).
Pylephlebitls, y r. (Gr.). Ontsteking
der poortader.
Pylon, m. (Gr.). Poort ; massief vierzijdig gebouw dat het portaal van Egyptische monumenten uitmaakt; houten
stellaadje in den vorm van een toren;
Pylorieten, mrv., mosselen met ongelijke schelpen ; Pylorus, m., onderste
opening der maag waardoor deze gemeenschap heeft met den twaalfvingerigen darm ; Pylorus callosus, verharding van die opening der maag.
Pyocele, y r. (Gr.). Etterbreuk ; —
scrotalis, etterbreuk der teelballen ; Pyoconosis, yr., ontlasting van etter ; Pyochezia simulata, schijnbare afgang van
etter; spuria, afgang van ingeslikte
etter; Pyocoelie, y r., etterbuik ; Pyocystis, vr., etterbuil, etterzak ; Pyocarcinoom,
o., etterende kanker; Pyogenesis of
Pyogenie, vr., vorming van etter;
Pyogenisch, ettervormend; Pyohaemie,
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vr., etterachtigheid van het bloed ;Pyometra, y r., etterachtig gezwel in de
baarmoeder; Pyon, o. (Gr.), etter;
Pyophthalmla, y r., etterende oogontsteking ; Pyophthalmus, m., etterend
oog ; Pyoplanie, y r., verspreiding van
etter ; Pyopoesls, vr. = Pyogenesis;
Pyoptysis, vr., het opgeven of spuwen
van etter ; abdominalis, het etterspuwen dat uit het onderlijf voortkomt ; — phthisica, het opgeven van
etter bij longtering ; Pyorrhagie, yr.,
uitstorting van etter ; Pyorrhoea, yr.,
ettervloed; Pyorrhoea alvina = Pyochezia ; aurium, ettervloeiing uit
de ooren ; — faucium, ettervl. uit den
slokdarm ; — nasalis, ettervl. uit den
neus ; — ettervl. uit het oog ; — palpebrarum, ettervl. uit de oogleden; —
pulmonalis = Pyoptysis ; — simulata,
schijnbare ettervl.; — urinalis = Pyurie;
— uterina, ettervl. uit de baarmoeder; —
vaginalis, ettervl. uit de scheede ; yentriculi, ettervl. uit de maag ; — viarum lacrimalium, ettervl. uit de tranenkanalen ;
Pyosis, y r., ettering, ophooping van etter;
Pyothorax, m., etterborst ; Pyoturie, yr.
= Pyurie.
Pyr, o. (Gr.). Vuur ; koortshitte = Pyretos; Pyra, y r., brandstapel.
Pyracantha. Plantensoort uit de familie

der Rosaceen.
Pyralidae, mrv. (Gr.). Motten.
Pyramidaal en Piramidaal, (Gr.). In
den vorm eener pyramide ; PyramidaalDodecaEder, dubbele zesvlakkige pyramide; Pyramide, y r., (Gr.) Pyramis, meet-

kunstig lichaam dat een veelhoek tot
basis heeft en tot zijvlakken driehoeken
die in een punt samenkomen, welk pun
top heet : Regelmatige pyramide, die een
regelmatigen veelhoek tot basis heef
Afgeknotte
gedeelte eener pyramide
dat overblijft, nadat er door deze pyra
mide een vlak evenwijdig met hare basis
is gebracht, welk gedeelte den top bevat;
bouwwerk der oude Egyptenaren waarin
de koningen begraven werden (de beroemdste zijn die van Cheops, Chefren en
Mycerinos, de groote i38 meter hooge
pyramide werd tot de zeven wonderen
der oude wereld gerekend); Slag btj de
Pyramiden, m., overwinning door Bonaparte in 1798 op de Mammelukken van
Moerad-Bey behaald (vOOr dien slag vaardigde B. een dagorder uit waarin de beroemde woorden voorkomen : Soldats, du
haut de ces Pyramides quarante slicks
vows contemplent, d. Soldaten, van den
top dezer pyramiden zien veertig eeuwen
op u neder); Pyramidenspier, vr., neertrekkende spier der mondhoeken; Pyra-

Pyramus

920

midion, o., punt in den vorm eener py-

ramide op obelisken.
Pyramus en Thisbe. In de mythologie
twee geliefden te Babylon, die door een
scheur in den muur met elkander spraken
en tengevolge van een ongelukkig misverstand zelfmoord pleegden.
Pyraetheion, o. (Gr.). Tempel der Perzische vuuraanbidders.
Pyreion, o. (Gr.). Gereedschap om
vuur te maken, tondeldoos.
Pyrenaeiet, m. Granaatsteen in de
Pyreneen.
Pyrenomyceten, mrv. Soort paddenstoelen.
Pyrethrum, o. (Gr.). Plantensoort uit
de familie der Composite die insectenpoeder oplevert, bertramkruid, kwijlwortel.
Pyretica, mrv. (Gr.). Middelen tegen
de koorts.
Pyretine, y r. Bij de afscheiding van
olie de in de retort achterblijvende niet
vluchtige zwarte stof die op plantaardige
hars gelijkt.
Pyretion, o. (Gr.). Lichte graad van
koorts.
Pyretisch, (Gr.). Koortsachtig.
Pyretogenesie of Pyretogenie, yr.
(Gr.). Ontstaan en verheffing van koorts ;
Pyretograp hie, y r., beschrijving der
. koortsen ; Pyretologie, yr., verhandeling
over koorts; Pyretologisch, wat de leer
der koorts betreft ; Pyretologist of
Pyretoloog, m., degene die deze leer
beoefent ; Pyretophthalmie, vr., koorts
die met oogontsteking gepaard gaat ;
Pyretos, m., koorts, koortshitte ; Pyretosymptomatographie, yr., beschrijving
der koortsaanvallen ; Pyrexis, y r., aanval
van koorts.
Pyrgos, m. (Gr., mrv. Pyrgoi). Toren,
vestingtoren, belegeringstoren op wielen ;
bovenverdieping van het Oudgrieksche
huis ; dobbelbeker ; hooge smalle vierhoekige toren ter eere van mannelijke eerstgeborenen; Pyrgopolinices, bestormer
van stadsmuren, hoofdpersoon in den
Miles Gloriosus van Plautus, ijzervreter,
pochhans.
Pyrheliometer, m. (Gr.). Werktuig tot
bepaling van de warmte der zon.
Pyria, y r. en Pyriaterion, o. (Gr.).
Warm damp- of zandbad, droog zweetbad.
Pyriet, m. (Gr.). Verbinding van zwavel met een metaal, vuursteen ; Pyritisch,
vuur gevend; Pyritologie, yr., kennis
der vuursteenen.
Pyrisch, (Gr.). Vurig.
Pyroballist, m. (Gr.). Vuurwerker ;
Pyroballistiek en Pyroboliek, y r., kunst
van met vuur te werpen.

Pyroscaaf
Pyrodynamiek, y r. (Gr.). Verhandeling
over de kracht van het vuur.
Pyroelectriciteit, y r. (Gr.). Door verwarming opgewekte electriciteit in kristallen.
Pyrogenesie, y r. (Gr.). Ontstaan van
het vuur - Pyrogenesis, y r., voortbrenging van het
' vuur ; Pyrogenetisch, vuur
voortbrengend.
Pyrographisch, (Gr.). Wordt gezegd
van den afdruk die bij de verbranding
van kruit op reageerend papier ontstaat.
Pyrolater, m. (Gr.). Vuuraanbidder ;
Pyrolatrie y r., vuuraanbidding.
Pyrologie, y r. (Gr.). Leer van het vuur.
Pyrolusiet, m. (Gr.). Gewone bruinsteen.
Pyromanie vr., (Gr.). Vuurwoede, lust
om met vuur om te gaan of brand te
stichten.
Pyromant, m. (Gr.). Waarzegger uit
vuur ; Pyromantie, y r. waarzeggerij uit
vuur vooral uit het offervuur.
Pyrometer, m. (Gr.). Door Musschenbroek in 1731 uitgevonden werktuig voor
het bepalen of meten van zeer hooge
temperaturen; Pyrometrie, y r., kunst om
zulke temperaturen te meten.
Pyronomie, y r. (Gr.). Vuurleiding, kunst
om een richting aan het vuur te geven.
Pyroop, m. (Gr.). Vuuroogig ; bloedroode Boheemsche granaat.
Pyropapier, o. Papier dat wanneer het
met gloeiende kolen of een vlam in aanraking gebracht wordt zeer snel en met
schitteringen verbrandt; plantaardig papier dat met een mengsel van geconcentreerd salpeter- en zwavelzuur behandeld is.
Pyrophaag, m. (Gr.). Vuureter ; Pyrophagie, vr., het eten of inslikken van
vuur.
Pyrophaan, m. (Gr.). Opaal die door
inzuiging van gesmolten was doorzichtig
wordt. Zie Hydrophaan.
- •
Pyrophoon, o. Door Kastner i n 1879
uitgevonden m uziekinstrument welks tonen
door middel van gas voortgebracht worden, vuurorgel.
Pyrophoor, m. (Gr.). Eig. vuurdrager;
zwartachtig grijs poeder dat van zelf
ontbrandt zoodra het aan de lucht blootgesteld wordt.
Pyropine, y r. In de rottende deelen
van olifantstanden gevondene robijnroode
zelfstandigheid die wel in water geweekt
maar niet opgelost worden kan.
Pyropisch, (Gr.). Met vurige oogen,
blinkend als vuur.
Pyropissiet. Geelbruine, zachte en vetachtige delfstof.
Pyroscaaf, o. (Gr.). Eig. vuurschip,
vroegere benaming voor stoomboot.

Pyroscoop
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Pyroscoop, o. (Gr.). Toestel om de
intensiteit der warmte te bepalen.
Pyrosideriet, m. (Gr.). Schilferige bruinijzersteen.
Pyrosis, y r. (Gr.). Eig. het branden ;
brandende pijn die van uit de maagstreek
naar de opening van den slokdarm loopt,
maagzuur; het vuurrood worden van het
aangezicht; ontsteking.
Pyrosoma, o. (Gr.). Glimworm.
Pyrosophie, vr. (Gr.). Vuurwijsheid,
spotnaam voor scheikunde.
Pyrostatiek, vr. (Gr.). Leer van het
evenwicht van het vuur.
Pyrotechnie of Pyrotechniek, yr.
(Gr.). Kunst om vuurwerk te maken ;
Pyrotechnisch, wat die kunst betreft.
Pyrotelegraaf, y r. (Gr.). Toestel om
te waarschuwen dat er brand ontstaan is.
Pyrothonied, o. (Gr.). Bruine olieachtige stof, die, wanneer men een in
den vorm van een kegel opgerold stuk
papier of linnen van boven aansteekt en
langzaam laat verbranden, uit den aan
het ondereinde te voorschijn komenden
rook ontstaat en zich op koude voorwerpen afzet.
Pyrotisch, (Gr.). Brandend, vurig.
Pyrotypisch, (Gr.). Wat een door vuur
veranderde gedaante heeft.
Pyroxyline, y r. (Gr.). Schietkatoen.
Pyroxylon, o. (Gr.). Product dat ontstaat door de inwerking van stikstofzuur op een celluleuse stof b.v. hout,
papier, enz.
Pyrrha, y r. (Gr.). Vrouw van Deucalion (z. a.).
Pyrriche, vr. (Gr.). Grieksche krijgsdans , Pyrrichius, m. (Gr.), versvoet die
nit twee korte lettergrepen bestaat en
dikwijls in de Pyrriche voorkwam.
Pyrrho. Grieksch wijsgeer in de vierde
eeuw v. C., grondlegger van het Scepticisme (z. a.); Pyrrhonisch, twijfelzuchtig: Pyrrhonisme, o., twijfelzucht.
Pyrrhus, m. (Gr.). Ook Neoptolemus
genoemd, zoon van Achilles; na de
inneming van Troje werd Andromache
(z. a.) zijn slavin ; in Griekenland teruggekeerd stichtte hij het koninkrijk Epirus.
Pyrrhus. Koning van Epirus bekend
door zijn oorlog tegen de Romeinen
waarin hij olifanten gebruikte ; tegen den
raad van Cineas stak hij naar Italic over
en overwon de Romeinen bij Heraclea
(28o v. C.) en Asculum (279 v. C.); deze
laatste overwinning kwam hem zoo duur
te staan dat hij de gelukwenschingen
zijner onderbevelhebbers beantwoordde
door te zeggen : Nog zulk een overwinning
en ik ben verloren; Pyrrhus-overwinning,
y r., te duur gekochte zegepraal of succes;

Pyulcie

ten slotte moest P. Italic ontruimen na zijne
geweldige nederlaag bij Beneventum hem
door den consul Curius Dentatus toegebracht (275 v. C.); Pyrrhus werd bij de
inneming van Argos (272 v. C.) gedood
door een oude vrouw die een dakpan
op zijn hoofd liet vallen.
Pyrsoi, mrv. (Gr.). Oud-Grieksche
vuurseinen, signaal door middel van brandende fakkels gedurende den nacht gegeven ; Pyrsuroi, mrv., torenwachters
die zulke seinen gaven.
Pyruliet, m. Versteende slak.
Pytelia. Bloedvink.
Pythagoras. Grieksch wijsgeer en wiskundige in de zesde eeuw v. C. wiens
bestaan zeer problematisch is ; naar men
zegt, zou hij te Samos geboren zijn en
na vele omzwervingen te Croton in het
Zuiden van Italic de sekte der Pythagoreers
gesticht hebben; als aanhanger van de
leer der zielsverhuizing zou hij van zijn
leerlingen een strenge levenswijze geeischt hebben ; men weet niet of hij wiskundige en sterrenkundige ontdekkingen
gedaan heeft, maar de tafel van vermenigvuldiging en het theorema (z. a.) van
P. (Zie Hypotenusa en Magister matheseos) worden aan hem toegeschreven ;
Pythagorisme, leer van P. ; Pythagoreel-, m., aanhanger dier leer.
Pythia, y r. (Gr.). Waarzeggende priesteres van Apollo te Pytho (Delphi) door
wier mond deze god sprak ; om hare
orakels te verkondigen kauwde de pythia,
na drie dagen gevast te hebben, laurierbladeren en, ten prooi aan een opgewondenheid die waarschijnlijk door het sap
dier bladeren verergerd werd, klom zij op
een drievoet welke geplaatst was boven een
spleet in den grond waaruit giftige dampen opstegen; haar geheele lichaam begon
dan te beven, haar haren rezen te berge
en haar met schuim bedekte en stuiptrekkende mond antwoordde op de vragen
die tot haar gericht werden; Pythiade,
y r., tijdruimte van vier jaren tusschen
twee op elkaar volgende Pythische spelen;
Pythiambische strophe, y r., versmaat
die uit een dactylischen hexameter en
een jambischen dimeter of trimeter bestaat ; Pythisch, aan Apollo gewijd zooals de om de vier jaar te Delphi gevierde
Pythische spelen, Pythios, m., bijnaam
van Apollo ; Pythius, m., de ervarene,
verstandige ; Python, m., niet vergiftige
reuzenslang die soms acht meter lang
kan worden, de door Apollo verslagen
Pythische draak; Pythonissa of Pythonisse, y r., profetes, waarzegster.
Pyulcie, y r. (Gr.). Het uithalen, loozen
van etter ; Pyulcon, o., zilveren pijpje

Pyxidium

voor het afvoeren van etter ; Pyurie, yr.,
het urineeren van etter ; — chylosa, het uri•
neeren van chyl of melksap ; critica=
- purtformis, — lactea = — chylosa;
— metastatica, het urineeren van met
urine vermengde etter ; — mucosa, het
loozen van slijm ; puriformis, het loozen van etterachtig slijm ; — renalis, het
loozen van etter uit de nieren ; — serosa
= — mucosa; — vesicalis, het loozen van
etter uit de blaas.
Pyxidium, o. (Gr.). Busje, kokertje;
vrucht die door het afscheuren van een
dekselvormig gedeelte geopend wordt;
Pyxis, y r., koker, foedraal vooral voor
de hostie; Pyxis nautica, eig. schippersbus, kompas.
Pyx kid lax, (Gr.). Met hand en voet
d. uit alle macht = Pugnis et calcibus (z. a.).
Pyxodes, (Gr.). In den vorm van een
foedraal.

Q.
Q of q. In Romeinsche handschriften
verkorting van Quaestor, quartus, que,
quinquennalis, Quintus, Quirinus ; als
muntteeken op Fransche munten Narbonne (tot 1709) en Perpignan; in de
wiskunde verkorting van Quadraat; op
zakken met Spaansche wol Quarter
(vierde soort).
Q. a. m. = quem ad modum, (Lat.).

Op welke wijze ? Gelijk, evenals.
Q. B. = Queen's Bench (z. a.).
Q. b. f. = Quare bene factum, (Lat.).

Daarom is het goed gedaan.
Q. B. F. F. (F. Q.) S. = Quod bonum,
felix, faustum (fortunatumque) sit,
(Lat.). Moge het goed, gelukkig en geze-

gend zijn.
Q. b. m. v. Op grafsteenen = Qui of
quae bene mecum vixit, (Lat.). Hij of zij

die gelukkig met mij geleefd heeft.
Q. D. B. V. = Quod Deus bene vertat. (Lat.). Wat God ten goede moge

keeren of doen gelukken.
q, e. = quod est. (Lat.). Hetgeen be-

teekent of wil zeggen.
Q. E. = Quintessens.
Q. E. D. = Quod erat demonstrandum, (Lat.). Wat te bewijzen was.
Q. L. of q. pl. = Quantum libet of
quantum placet, (Lat.). Zooveel als men

verkiest.
Q. M. Verkorting van Quadratmelle, (D.).
qm. = quondam, (Lat.). Eertijds.
Q. r. = Quod rectum, (Lat.). Wat
recht is.
q. s. = Quantum satis of quantum
sufficit, (Lat.). Zooveel als voldoende is.
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Quadragena

Qu. of quaer. = Quaeritur, (Lat.). Er
wordt gevraagd ; men vraagt.
Qu. urb. = Quaestor urbanus, (Lat.).

Stedelijke rentmeester.
qua, (Lat.). Krachtens, in hoedanigheid
van, als, b.v. qua voogd, in hoedanigheid
van voogd ; qua talcs, als zoodanig.
Quacquero, m. (Ital.). Kwaker (z. a.).
Quaden, mrv. Oud-Germaansche y olksstam ten noorden van den Donau in het
hedendaagsche Moravie.
Quader, m. (Van het Latijn Quadra).
Vierhoekige gehouwen steen.
Quadernario, m. (Ital.). Vierregelige
strophe = Quatrain.
Quadra, vr. (Lat.). Vierkant voorwerp ;
grondslag van een zuil ; vierkante plaat ;
(Ital.) onderste deel van een kroonlijst.
Quadrus, (Lat.). Vierhoekig, vierkant.
Quadraat, o. (Lat.). Gelijkzijdige en
rechthoekige vierhoek, vierkant; tweede
macht van een getal, getal dat met zich
zelf vermenigvuldigd is ; Quadraatschrift,
y r., hoekig Hebreeuwsch schrift, schrift
in Romeinsche hoofdletters; Quadraatvergelijking, vr., tweedemachtsvergelijking ; Quadrata, mrv., indeeling der leden
van geestelijke orden in monniken, leekebroeders, nonnen en leekezusters volgens
de kloosterregeling van Gregorius VII;
Quadrata caro manus, korte spier in de
holte der hand ; Quadratmelle, yr. (D.),
vierkante mijl ; Quadratorist, m., eig.
schilder van vierhoeken, muurschilder ;
Quadratuur, yr., verandering van een
willekeurige figuur in een vierkant, bepaling van den inhoud van door kromme
lijnen begrensde vlakken ; Quadratuur
van den cirkel, verandering van een
cirkelvlak in een vierkant van denzelfden
inhoud, welk vraagstuk tot nu toe onoplosbaar is gebleken (Zie Pi); De quadratuur van den cirkel zoeken, een onoplosbaar vraagstuk trachten op te lossen, een
geheel hersenschimmige onderneming beginnen ; in de sterrenkunde beteekent
Quadratuur de stand van twee sterren
die 90 van elkaar verwijderd zijn; Quadratus, vierkant; Quadratus homo, m.,
stevige kort ineengedrongen man, flinke
man ; Quadratrix, y r., in de oudheid uitgevonden kromme lien om bij benadering
de quadratuur van den cirkel te bepalen.
Quadragena, yr. Veertigdaagsche boetedoening door bidden en vasten in de
Catholieke kerk; Quadragenarius, m.
(Lat.), (Fr.) Quadragesaire, iemand die
veertig jaar oud is, veertiger; Quadragesima (pars), vr., veertigste deel, veertigste penning (belasting bij de Romeinen) ;
Quadragesima, vr., veertigste dag voor
Paschen, eerste Zondag in de vasten

Quadrangulair
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(Zie Invocavit); Quadragesimaal, veertigdaagsch (vasten) ; Quadragesimale, o.,
veertigdaagsche vasten in de Catholieke
kerk.
Quadrangulair, (Lat.). Vierhoekig, vierkant; Quadranguleeren, vierhoekig maken, woorden in een vierkant schrijven ;
Quadrangulum, o. (Lat.), vierhoek.
Quadrans, m. (Lat.). Vierde deel van
een As (z, a.) ; een kwart voet; een kwart
morgen ; een kwart percent; Quadrat).taria, yr., vrouw die voor een kleinigheid
veil is, kwartjeshoer.
Quadrant, o. (Lat.). In graden verdeeld
vierde deel van een cirkel; werktuig voor
het bepalen der hoogten en afstanden van
hemellichamen ; toestel voor het richten
van het geschut ; bij staal- en steenslijpers
een toestel om aan het voorwerp dat
geslepenmoet worden telkens de vereischte richting te geven ; Quadrantal,
o., Oudromeinsche vochtmaat = 26,26
liter (Zie Amphora); Quadrantaal-uurwerk, yr., zonnewijzer die op een graadboog
beschreven is ; Quadrantenelectrometer,
m., toestel voor het bepalen der electrische
spanning op den conductor eener electriseermachine; Quadrantoxyde, o., verbinding van vier atomen metaal met een
atoom zuurstof.
Quadreeren, (Lat.). In het vierkant
brengen, vierkant maken ; een getal met
zichzelf vermenigvuldigen of tot de tweede '
macht verheffen ; bij het afwerken van
een muur daarin insnijdingen maken zoodanig dat die muur uit quadersteenen
schijnt te bestaan.
Quadricolore, (Fr.). Met vier verschillende kleuren.
Quadricorne, (Fr.). Met helmknoppen
die in vier horens eindigen.
Quadridentaal, (Lat.). Met vier tanden.
Quadriennium, o. (Lat.). Tijdvak van
vier jaar ; Quadriennaal, vierjarig.
Quadrifidus, (Lat.). In vieren gespleten.
Quadrifinium, o. (Lat.). Plaats waar
de grenzen van vier landen bij elkander
komen, kruisweg.
Quadrifolisch, (Lat.). Vierbladerig ;
Quadrifolium, o., vierblad.
Quadriga, yr. (Lat.). Met vier paarden
naast elkander bespannen wagen ; wagen
met vier witte paarden bespannen waarop
de Romeinsche triumphatoren (z.a.) hun
intocht in Rome deden; kruisverband
(heelkunde) ; Quadriga falcata, zeiswagen;
Quadrigarum supplicium, doodstraf
waarbij de veroordeelde door twee vierspannen uiteengescheurd werd ; Quadrigati nummi, munten waarop een quadriga
met het beeld der overwinning afgebeeld
is (zilveren denarius).

Quadrigeminu corpora of — eminentia cerebri, mrv. (Lat.). Eig. vier heuvels,
verbinding van het merg der groote met
dat der kleine hersens, verlengde ruggemerg.
Quadrigemini musculi, mrv. (Lat.). De
vier kleine dijspieren.
Quadrijugisch, (Lat.). Met vier onder
een juk ; vierspannig.
Quadrilateraal, (Lat.). Vierzijdig; Quadrilatere, m. (Fr. ; spr.: kwadrilateer)
vierhoek, strategische stelling die op vier
versterkte punten rust; de Venetiaansche
vierhoek bestond uit de vestingen Verona,
Peschiera, Legnano en Mantua.
Quadrille, vr. (Fr.; spr.: kadrielje). Troep
ruiters bij het carrouselrijden ; troep stierenbevechters ; vereeniging van een even
getal paren dansers die contredansen
uitvoeren; reeks dansfiguren die door die
dansers uitgevoerd worden ; muziek die
bij dien dans behoort.
Quadrille, m. (Fr.). Kaartspel dat met
zijn vieren gespeeld wordt.
Quadrille, (Fr.; spr.: kadrieljee). Geruit.
Quadrillion, m. = i met 24 nullen.
Quadrimanen. Zie Quadrumanen.
Quadrin, m. Spaansche koperen munt

=f
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Quadrinomisch, (Lat.-Gr.). Uit vier termen bestaande; Quadrinomlum ,o.,algebra ische grootheid die uit vier termen bestaat.
Quadriparteeren, (Lat.). Vierendeelen ;
Quadripartitie, yr., vierendeeling.
Quadripetalisch, (Lat.-Gr.). Met vier
bloembladen.
Quadriphyllisch, (Lat.-Gr.). Met vier
bladeren.
Quadrireme, yr. (Lat.). Vaartuig met
vier ripen roeiers of met vier roeiers aan
elken roeiriem.
Quadrisectie, yr. (Lat.). Verdeeling in
vieren.
Quadrisyllabisch, (Lat.-Gr.). Vierlettergrepig; Quadrisyllabum, o., vierlettergrepig woord.
Quadrivalvisch, (Lat.). Met vier doppen
(vruchten).
Quadrivasculair, (Lat.). Met vier vaten,
met vier zaadhuisjes, met vier kelken.
Quadrivium, o. (Lat.). Eig. de vier
wegen, viersprong, plaats waar vier
wegen bijeenkomen of twee wegen
elkander kruisen ; in de middeleeuwen
dat gedeelteder vrije kunsten dat de
vier wiskundige wetenschappen omvatte,
n.l. rekenkunde, muziek, meetkunde en
sterrenkunde; met het Trivium (z. a.)
maakten zij de zeven vrije kunsten uit.
Quadro, o. (Ital.). Vierstemmig muziekstuk; cylindervormig deel van het onderstuk eener kolom.

Quadroon
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Quadroon, m. (Eng.; spr. : kwedroen),
(Fr.) quarteron, (Sp.) cuarteron. Kleurling
met een kwart gedeelte bloed van een
menschenras en drie kwart van een
ander; afstammeling van een blanke en
een mulattin of van een mulat en een
blanke vrouw.
Quadrule. Mossel met twee schelpen.
Quadrumana, mrv. (Lat.). Vierhandigen,
apen, die thans Primaten (z. a.) genoemd
worden.
Quadrupeda, mrv. (Lat.). Viervoetige
dieren.
Quadrupel, Quadruplex (Lat.). Viervoudig ; Quadrupel, m., dubbele Spaansche
pistool (z. a.), voormalige Fransche
gouden munt onder Lodewijk XIII =
f 14,25 ; Quadruplator, m., aangever van
een staatsmisdadiger die het vierde deel
van diens goederen kreeg ; Quadruple
alliantie (z. a.); Quadruplicatie, vr.,
verviervoudiging; Quadrupliceeren, een
derde verdedigend geschrift voor een
beklaagde indienen; Quadrupliciteit, yr.,
viervoudigheid ; Quadrupleeren, verviervoudigen, verklikken, aangeven; Quadruplette, vr. (Fr. ; spr. : kwadruplet), rijwiel
of fiets voor vier personen; Quadruplex,
m., (Fr. ; spr. : kwadrupleks), telegraphische
toestel waarmede vier telegrammen
tegelijk overgeseind kunnen worden; als
bnw. = Quadrupel ; Quadrupliek, yr.,
vierde geschrift of derde verdedigend
geschrift voor een beklaagde ; Quadruplum, o., viervoud.
Quae nocent, docent, (Lat.), Dommage
rend sage, (Fr.). Door schade wordt men
wijs.
Quaerenda pecunia primum est, (Lat.).
Het eerste dat men doen moet is geld
verdienen; Quaerens quem devoret,
iemand zoekende om te verscheuren
(Eerste Zendbrief van Petrus V, 8) ;
Quaeritur, er wordt gevraagd, men
vraagt ; Quaesitum jus (Zie Jus) ; Quaest.
= Quaestionis, behoorend tot de zaak
waarom het gnat ; Quaestie, yr., (Lat.)
Quaestio, vraag, strijdvraag, onderzoek,
pijnbank ; Quaestio facti, yr. vraag naar
de bijzonderheden eener gebeurten
is, de
vraag hoe een zaak zich heeft toegedragen ; Quaestio juris, rechtsvraag ; Quaestitinarii, bijnaam der scholastici in de
13de eeuw wegens de vele lastige en
dikwijls noodelooze vragen die zij opwierpen ; Quaestionem moveeren, een
vraag te berde brengen ; Quaestioneeren,
ondervragen, uitvragen, met vragen bestormen ; Quaestor, m. (Lat.)., Romeinsch
overheidspersoon die vooral met het beheer der financien belast was, penningmeester, rentmeester, ontvanger der col-

Qualifiable
legegelden op universiteiten ; Quaestor
generaal, m., algemeene penningmeester;
Quaestuarius, m., iemand die alleen aan
het verdienen van geld denkt, woekeraar ;
Quaestuur, yr., ambt van quaestor, van
penningmeester, plaats waar gelden in
ontvangst genomen worden ; Quaestus,
m., nering, kostwinning, middel van bestaan.
Quagga, m. of o. of Guacha. Zuidafrikaansch gestreept viervoetig dier dat
den ezel en de zebra nabij komt.
Quai, m. (Fr.; spr. : kee), (Eng.) wharf,
(D.) Kat, Kaje, (Ital.) molo, (Sp.) muelle.
Kaai, kade, openbare weg tusschen het
water en de huizen ; perron in een spoorwegstation ; Quayage, (Fr.), (Eng.) wharfage, (D.) Kaigebuhr, (Ital.) diritti di molo,
(Sp.) derechos de muelle, kaaigeld voor het
lossen en laden van schepen.
Quaker, m. (Eng. ; spr. : kweeker) =
Kwaker (z. a.); = bergvink of bergnachtegaal.
Qualibet ex re, (Lat.). Uit allerlei dingen ; uit allerlei oorzaken.
Qualifiable, (Fr.). Bepaalbaar; Qualificatie, vr., toekenning van een hoedanigheid, betiteling, aanduiding ; Qualificatief,
hoedanigheid aanduidend, bepalend ; Qualificator, m., theoloog die belast is met
het aanwijzen der misdaden of vergrijpen die door een geestelijke rechtbank
b.v. de inquisitie berecht moeten worden ;
Qualificeerbaar, wat tot een bepaalde
soort gebracht kan worden, wat bepaald
kan worden; Qualificeeren, een hoedanigheid of een titel toekennen, bestempelen, betitelen ; Gequalificeerde bekentenis, yr., bekentenis der in de akte van
beschuldiging voorkomende feiten maar
met eenige beperkingen en bijvoegingen ;
Gequalificeerde misdaden, mrv., misdaden met verzwarende omstandigheden ;
Qualls, (Lat.), welk, hoedanig ; Qualls
artifex pereo, welk een groot kunstenaar sterft er met mij (uitroep van Nero
voordat hij zich van het leven beroofde
en waardoor hij het verlies wilde uitdrukken dat de wereld leed door den
dood van een man die op het tooneel en
in het circus uitgeblonken had); Qualls
pater, tails filius, zoo vader zoo zoon ;
Qualls rex, tails grex, zoo de koning
zoo de kudde d. i. zoo de beer zoo de
knecht ; Qualls vir, talcs oratio, zoo de
man zoo de spraak d. i. aan zijn spreken
kent men den man; Qualitates occuitae,
mrv., verborgen hoedanigheden; Quailteit, yr., hoedanigheid, rang, titel; Qualitatief, wat de hoedanigheid betreft ;
Qualitatieve analyse, yr., onderzoek naar
de bestanddeelen eener stof ; Qualiter,

Qua mandatarius
taliter, (Lat.), hoe het ook zij, het moge
zijn hoe het wil.
Qua mandatarius, (Lat.). Als gevolmachtigde.
Quamasj. Eetbare wortel van Anthertcum (Camassia) esculentum die de Noordamerikaansche Indianen geroosterd eten.
Quam diu se bene gesserit, (Lat.).
Zoo lang hij zich goed gedraagt (op Engelsche akten van aanstelling of benoeming).
Quam parva sapientia regitur mundus, (Lat.). Met hoe weinig wijsheid wordt
de wereld geregeerd!
Quamquam of Quamvis, '(Lat.). Ofschoon ; universitaire Latijnsche redevoering zoo genoemd naar het dikwijls
daarin voorkomende woord; gewauwel.
Zie Cancan.
Quan, m. Doodkist die tot aan de
plaatsing van den grafsteen door de
Japanners op het graf der begravenen
gezet wordt; munteenheid in Cochinchina.
Quand meme, (Fr. ; spr.: kanmeem).
In weerwil van dat alles.
Quando, (Lat.). Wanneer ? Quando, o.,
het wanneer, de tijd waarop jets gebeurd
of voorgevallen is.
Quandoque bonus dormitat Homerus,
(Lat.). De goede Homerus slaapt wel
eens (Horatius, Ars poetica, 359) d. i. een
geniale schrijver is niet altijd zich zelven
gelijk, de beste kan een fout of vergissing begaan.
Quang, m. Regenten, bijnaam der Chineesche mandarijnen.
Quanipas, mrv. Llanos in het noorden
van Zuidamerika bij de Indianen.
Quant a, (Fr. ; spr.: kanta). Wat betreft ; Quant-a-moi, quant-h-soi, m.,
gevoel van eigenwaarde.
Quanta, mrv. (Lat.). Grootheden ;
standvastige grootheden; — dis—contiua,
creta, getallen ; Quanti (pretit)? tot weaken
prijs ? hoe duur ? Quantitatief, wat de
hoeveelheid betreft ; Quantitatieve analyse, yr., onderzoek naar de hoeveelheid
der deelen eener stof, b.v. bij vergiftiging
door arsenicum het nauwkeurig bepalen
der hoeveelheid vergif die toegediend is ;
Quantitativum, o., woord dat een hoeveelheid uitdrukt ; Quantiteeren, de
quantiteit als grondsla van den versbouw
aannemen; Quantiteit, yr., menigte, hoeveelheid, wat voor vermeerdering en vermindering vatbaar is, tijdduur eener
lettergreep, toonlengte ; Quantite negligeable (Fr.; spr.: kantietee neeghliezjable),
hoeveelheid of grootheid die verwaarloosd
mag worden of die niet waard is dat men
er op let ; Quantum, o. (Lat.), hoeveelheid,
grootheid, bedrag, som, (Fr.) quantity, lot,
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(Eng.) quantity, lot, (D.) Quantitat, Quantum,
(Ital.) quantity, lotto, (Sp.) cantidad, lote;
Quantum de jure, voor zoover het recht
is, voor zoover het recht het toelaat; —
est quod nescimus, hoeveel weten wij
niet ! — in me, zooveel ik vermag, voor
zooveel het aan mij ligt ; — libet, zooveel
als men verkiest ; — mutatus ab illo ./
(vrij vertaald) hoezeer verschilde hij van
hetgeen hij was (Aeneis II, 274), woorden
die Vergilius aan Aeneas in den mond
legt als deze door afgrijzen wordt
aangegrepen bij het zien van den met
wonden bedekten Hector die hem in een
droom verschijnt , — meruit, zooveel , hij
verdiend heeft (in de Engelsche rechtspraak voor arbeid of diensten over wier
betaling geen overeenkomst aangegaan
is); — placet =_-_- — libel; — satis of sufficit (op recepten), zooveel als genoeg of
toereikend is ; — valebant, zooveel zij
waard waren (van goederen) ; — vis =
— libel; Quantus, hoe groot, hoeveel, hoezeer, zooveel als.
Quanwon, yr. Japansche godheid welke
de natuur verpersoonlijkt.
Quappa. Indiaansche stam in Dakota.
Quappe. Visch uit de familie der schelvisschen.
Qua protector, (Lat.). Als beschermer.
Quarantaine, yr. (Fr.; spr. : karanteen).
Getal van ongeveer veertig; veertigjarige
leeftijd; veertigdaagsche vasten ; witte of
roode muurbloem; aardappel.
Quarantaine, vr. (Fr.), (Eng.) quarantine, (D.) Quarantine, (Ital.) quarantena.
(Sp.) cuarentena. Korter of langer verblijf
op een afgezonderde plaats (dat vroeger
minstens veertig dagen duurde) waaraan
personen, vaartuigen en goederen onderworpen worden die uit een land komen
waarin een besmettelijke ziekte heerscht;
Quarantaine le roi, veertigdaagsche
wapenstilstand die door koning Philips
Augustus (1165-1223) werd uitgevaardigd
en gedurende welken een beleedigde een
beleediging niet mocht wreken.
Quarante, (Fr.; spr. : karant). Zie Academie francaise ; Quarantia, yr. (Ital.),
rechtbank der veertigen in de voormalige
Venetiaansche republiek.
Quarderonneeren, (Fr.). Eig. in den
vorm van een kwartcirkel maken ; hoeken of kanten aan planken en balken
afronden.
Quarentigiatum documentum, o. Akte
die tot grondslag van een proces kan
dienen.
Quart* m. (Fr.; spr. : karree). Zie
Carre , vlaktemaat op de Fransche Antillen = I 1/2926 hectare ; op wasbleeken
een lichte vierhoekige stellage die met
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linnen doeken bedekt is waarop het was
in reepen uitgespreid wordt.
Quarren. Toon dien de houtsnip op
warme avonden laat hooren.
Quarreograaf, m. (Fr.-Gr.). Toestel
voor het opnemen van perspectief-teekeningen.
Quarron. Pill met een vierhoekige punt.
Quart, o. (Lat.). Zie Kwart; voormalige Pruisische vocht- en korenmaat;
Quarta, yr., vierde klasse van een gymnasium, soort wol; Quarta Falcidia (Zie
Falcidia) ; Quartal, o. (D.), (Fr.) trimestre,
(Eng.) quarter, (Ital. en Sp.) trimestre,
kwartaal, vierdedeel van een jaar ; Quartaliter, (Fr.) trimestriel, (Eng.) quarterly,
(D.) viertelPihrlich, (Ital.) trimestrale, (Sp.)
trimestral, driemaandelijksch ; QuartalSchrift, vr. (D.), tijdschrift dat om de
drie maanden verschijnt ; Quartalstufe,
yr. (D.), teeken dat een inspecteur van
den bergbouw na afloop van elk kwartaal in het gesteente hakt om daaraan te
kunnen zien hoeveel er in het volgende
kwartaal verwerkt wordt ; Quartan(us),
(Lat.), vierdendaagsch ; Quartana, yr.,
vierdendaagsche koorts, maat in Sardinie ;
Quartaner, m. (D.), leerling der vierde
klasse ; Quartano, oliemaat op Majorca
= 3V6 kilo ; Quartant, m. (D.), kwartijn,
boek in quarto ; Quartaro, m. (Ital.), maat
in Lombardije ; Quartarola, yr., maat te
Napels en Parma ; Quartatie, vr., samensmelting van een goudbevattende legeering met zilver ; Quartaut, m. (Fr. ; spr. :
kartoo), oude Fransche vochtmaat = 70
liter, thans een vat van 57 tot 137 liter;
Quartbouillon, m. (Fr. ; spr.: kaarboeljon),
zeezout van geringe qualiteit; Quart
d'heure, m. (Fr.; spr. : kaardeur), kwartier
(15 minuten); Passer un mauvais quart
d'heure, in zeer korten tijd iets zeer onaangenaams ondervinden; Quart d'heure de
Rabelais (z. a.), oogenblik waarop het
gelag betaald moet worden, onaangenaam
oogenblik (naar men zegt, was R. op reis
van Italic naar Parijs ; toen hij te Lyon
kwam was zijn geld op en beyond hij
zich daardoor in groote verlegenheid ; om
zijn reis te kunnen voortzetten legde hij
in de kamer van het logement die hij
betrokken had, eenige pakjes neder waarop
geschreven stond verg:f voor den koning,
vergif voor de koningin, enz. ; toen de
logementhouder deze pakjes zag, ging hij
de overheid waarschuwen welke R. gevangen liet nemen en als misdadiger naar
Parijs brengen ; te Parijs aangekomen
kon R. niet weten hoe zijn gewaagde
grap opgenomen zou worden en verkeerde hij dus in groote ongerustheid
over het lot dat hem te wachten stond ;
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R. wist zich uit de verlegenheid te redden
door aan koning Frans I een brief te
schrijven waarin hij aan dezen zijn avontuur vertelde ; de koning lachte er hartelijk
om en liet R. terstond in vrijheid stellen);
Quarte, yr. (Lat.) vierde deel van bezoldigingen en jaarwedden, vierde toon
van den grondtoon derde snaar eener
viool, vierde wijze van pareeren in het
schermen, vier op elkaar volgende kaarten
van dezelfde kleur ; Quartel, o. (Zie
Kwarteel); Quartello, m. (Ital.), korenmaat te Rome ; Quarter, (Eng. ; spr. :
kwaatur), vierde deel, gewicht van 28
Engelsche ponden, inhoudsmaat van V,
ton, kwartier der maan; Quarter - day,
(spr. : dee), dag waarop elke drie maanden
de huur of de interest betaald wordt;
Quarter - deck, gedeelte van het dek van
een schip achter den grooten mast ;
Quarter - master, m. (spr.: maastur), officier van administratie, kwartiermeester;
Quarter - sessions, mrv., terechtzittingen
die elke drie maanden in elk graafschap
in Engeland gehouden worden; Quarterly,
driemaandelijksch; Quarterly Review,
(spr. : rievjoe), beroemd Engelsch weten•
schappelijk tijdschrift ; Quarterolla, vr.,
korenmaat te Rome ; Quarteron, m. (Fr.;
spr. : karteron), voormalig gewicht = '/8
kilo, vijfentwintigtal, vochtmaat te Geneve,
vruchtenmaat te Freiburg min Waadtland
(Zie Quadroon) ; Quartet, o., vierstemmig
muziekstuk ; Quartettino, o. (Ital.), klein
quartet; Quarticeno, m. (Ital.) korenmaat
te Bologna ; Quartidi, m. (Fr. ; spr. :
kwartidi), vierde dag eener decade (z. a.).
Quartier, m. (Fr.; spr. : kartjee). Vierde
deel; wijk in een stad; kwartaal (van
jaarwedden en pensioenen) kwartier der
maan, kwartier in een familiewapen ; lijfsbehoud ; hakleder ; — d'hiver, winterkwartier ; — general, hoofdkwartier; —
latin, studentenwijk te Parijs ; — maitre,
kwartiermeester (korporaal bij de marine) ;
— mestre, oude naam voor wachtmeester
(cavalerie).
Quartilho, m. Portugeesche vochtmaat.
Quartillo, m. (Sp.). Spaansche koperen munt = ii 4 reaal of 8'4 maravedi;
Spaansch gewicht = V, kilo; korenmaat
te Cadix.
Quartino, m. (Ital.). Vochtmaat te
Alessandria ; Napolitaansche rekenmunt.
Quartirolo, m. Vruchtenmaat te Bologna.
Quartierung of Quartation, vr. (D.).
Afscheiding van het goud van het zilver
door middel van salpeterzuur als de verhouding dier beide metalen = i : 3 is.
Quarto, (Lat.). Ten vierde ; Quarto, o.,
boekformaat waarin het vel druks in
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vieren verdeeld is (Zie In quarto) ; Spaansche rekenmunt; vochtmaat te Barcelona ;
Italiaansche korenmaat.
Quartodecimanen, mrv. JoodschChristelijke sekte die het Paaschfeest op
14 Nisan vierde.
Quarto die post, (Lat.). Op den vierden dag daarna.
Quartole, y r. Groep van vier even
lange noten die te zamen den tijdduur
van drie noten hebben.
Quartuccio, m. (Ital.; spr.: kwartoetsjoo).
Vochtmaat te Messina ; Toscaansche
korenmaat.
Quartus, m. (Lat.). De vierde ; vierde
leeraar aan een gymnasium.
Quartz, m. (D.). Kiezelachtig kristalvormig gesteente, rotskristal; Quartzig,
quartzachtig ; Quartziet, o., kiezel bevattende zandsteen ; Quartzpeliet, o., leem
vermengd met zeer fijne deeltjes quartz;
Quartzporfier, 0., rood porfier (Ital.)
Porfido rosso antico.
Quas = Kwas (z. a.).
Quasi, (Lat.). Schijnbaar, als het ware,

bijna, nagenoeg; — adulterium, o., ontrouw eener verloofde voor de voltrekking van het huwelijk; — alliniteit, y r., schijnverwantschap ; — contract, o., schijnverdrag, contract zonder voorafgaande overeenkomst, b.v. het bestuur der zaken van
een ander gedurende diens afwezigheid
(Zie Negotiorum gestio) ; — delict, o.,
onrechtmatige daad die zonder boos opzet
volvoerd is niaar toch aan een ander
schade berokkent en aanleiding geeft tot
het instellen eener vordering tot schadevergoeding, b.v. het uitgieten van water
dat bij ongeluk op iemand neerkomt ; —
dominium, o., schijnbare eigendom; —
geleerde, m., halfgeleerde ; — legitimiteit,
y r., schijnbare wettigheid ; — matrimonium, o., huwelijk in schijn, huwelijk
gelijk dat van Jozef en Maria ; Quasimodogeniti (Lat.), als nieuw geborene
kinderkens (Isle Zendbriej van Petrus, II, 2),
naam van den eersten Zondag na Paschen;
— possessio furls, het feitelijk uitoefenen van een zakelijk recht op eens
anders goed in den vollen omvang, zooals dit recht in de wet gedefinieerd wordt,
zonder nochtans tot die uitoefening gerechtigd te zijn, b.v. men gedraagt zich
als vruchtgebruiker van eens anders goed,
zonder dat vruchtgebruik fangs wettelijken
weg te hebben verkregen ; — publica documenta, stukken die door drie te goeder
naam en faam bekend staande getuigen
onderteekend zijn, maar die toch bij de
gerechtelijke stukken achterstaan ; Quasi
re bene (optime) gesta, (Lat.), als of
alles goed (best) gegaan of afgeloopen

Quatre

was; Quasi-traditie, yr., het mogelijk
maken van de uitoefening van een zakelijk recht aan den gerechtigde door den
daarmede belaste, nadat genoemd zakelijk
recht door afspraak tusschen beiden was
gevestigd, gewoonlijk bestond het daarin
dat de belaste er zich niet tegen verzette
dat de gerechtigde het zakelijk recht uitoefende ; Quasi ususfructus, m., oneigenlijk vruchtgebruik, bevoegdheid om zaken
die door het gebruik teniet gaan te
verbruiken (b.v. eetwaren, groote hoeveelheden graan, wijn, olie) met dien
verstande, dat, als het vruchtgebruik
eindigt, er een zelfde hoeveelheid teruggegeven moet worden ; het eigenlijke
vruchtgebruik veronderstelt een zaak die
door het gebruik niet teniet gaat en waarvan men de vruchten trekt.
Quassatio, y r. (Lat.). Het schudden,
slaan ; kneuzing.
Quassia of Quassie, y r. Kwassiehout,
bitterhout, bitterschors, dat, naar men
zegt, genoemd is naar een neger Coassi,
die het eerst de geneeskracht van dit
gewas ontdekte ; deze plant behoort tot
de Rutaceen in Guyana en wordt in
stukjes gesneden in de geneeskunde gebruikt ; Quassiebeker, m., uit kwassiehout
vervaardigde beker die aan den wijn die
men erin doet een bitteren smaak en
geneeskracht mededeelt ; Quassine, yr.,
hoofdbestanddeel dezer plant.
Qua tails. Zie Qua.
Quatember, m. (Van het Latijn quatuor
tempora). Vierde gedeelte van een jaar ;
driemaandelijksche vastendag in de Catholieke kerk ; driemaandelijksche belasting.
Quaternair, (Lat.). Vier bevattend ;
door vier deelbaar; wat het tegenwoordige geologisch tijdvak betreft ; Quaterne,
y r., combinatie van vier nommers in de
loterij die in dezelfde trekking uitgeloot
zijn, worp van twee vieren, vier bezette
nummers op dënrij in het kienspel ;
Quaternio, m., viertal, geheel dat uit
vier deelen bestaat, vier dubbele bladen
in oude handschriften en boeken; Quaterniteit, y r., viervoudigheid
Qua testis, (Lat.). Als getuige.
Quatrain, m. (Fr.; spr.: katrein). Klein
gedicht dat uit vier versregels bestaat.
Quatre, m. (Fr.; spr. : katre). Vier;
(spr. : mein), vierhandig muziek—mains,
stuk voor piano ; — mendiants, mrv. eig.
vier bedelaars d. i. schotel bij het dessert
met vijgen, noten, rozijnen en amandelen;
Quatre-Nations (college des), door Mazarin
(z.a.) gestichte inrichting van onderwijs
waarin 15 Italianen, 15 Elzassers, 20
Vlamingen en io uit Roussillon afkomstige
edellieden opgenomen konden worden;
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Mazarin heeft aan deze stichting zijn
bibliotheek vermaakt (Zie Bibliotlaque
Mazarine) ; het college werd onder de
Fransche omwenteling opgeheven ; sedert
1806 is het Institut de France (z. a.) in
het gebouw gevestigd.
Quatricinium, o. Vierstemmig muziekstuk.
Quatriduum, o. (Lat.). Tijd van vier
dagen.
Quattro, (Ital.) Vier; Quattrocentisten,
mrv. Italiaansche kunstenaars der 15de
eeuw; Quattrocento, kunstuitdrukking
voor 15de eeuw.
Quatuor of Quattuor, (Lat.). Vier;
Quatuorviraat, o. (Lat.), ambt der viermannen (Quatuorviri), collegie van vier
mannen in het Rome der oudheid.
Que, in het Latijn achter een woord
gevoegd, beteekent en; in het Fransch
beteekent het dat, die, wat.
Quebrachohout, o. Hout uit Argentinie
dat vooral in de looierijen gebruikt wordt.
Quebrada, yr. (Sp.). Kloof.
Queen, yr. (Eng. • spr.: kwien). Koningin ;
koningin die
Queen Anne (1665-1714)
'
van 1702-1714 over Engeland regeerde,
dochter van Jacob II ; zij vereenigde
Engeland en Schotland (Zie Marlborough);
Queen's bench (spr. : bens), eig. bank
der koningin, hoogste gerechtshof in
Engeland ()rider de regeering eener
koningin (Zie King's bench); Queen
metaal, o., legeering van tin, lood, spiesglans en bismuth.
Que faire ? (Fr.; spr. : ke feer). Wat te
doen ?
Quei. Oude Chineesche munt in den
vorm van een langwerpigen vierhoek met
een opening in het midden.
Quema, yr. (Sp.). Brand; Quemadero,
m., plaats waar ketters verbrand werden.
Qu'en dira-t-on ? (Fr. ; spr.: kandieraton). Eig. wat zal men daarvan zeggen ;
praatjes, achterklap.
Quena, o. Muziekinstrument der Peruanen dat op een fluit gelijkt.
Quenelle, yr. (Fr. ; spr.: kenel). Balletje
vleesch of visch in een pastei.
Quercitrine, yr. Geelachtig grijs poeder uit Quercitronschors, gemalen schors
van een Noordamerikaanschen eik (quer-

cus tinctoria Wild).
Querela, yr. (Lat.). Klacht, bezwaar ;
twist; onpasselijkheid ; — denegatae justitiae, klacht wegens geweigerden rechtsbijstand ; — inofficiosi testamenti, vordering van een ten onrechte uitgesloten
erfgenaam tegen de testamentaire erfgegenamen tot nietigverklaring van het
testament; — nullitatis, vordering wegens
nietigheid ; — protractae justitiae, vorde-

Quicunque
ring wegens vertraagden rechtsbijstand ;
Querelle, yr. (Fr.; spr. : kerel), twist,
krakeel ; Querelle d'Allemand, gezochte
twist zonder reden; Quereller, (spr. :
kerellee), krakeelen, twisten ; Chercher
querelle, twist zoeken; Querelleur, m.,
twistzoeker.
Querflote, yr. (D.). Dwarsfluit.
Querulant, m. Iemand die gaarne klaagt ;
Querulaat, m., beklaagde.
Questeur, m. (Fr.; spr.: kwesteur). Zie
Quaestor. Penningmeester der Kamer
van Afgevaardigden of van den Senaat
in Frankrijk.
Quéteur, m. (Fr.; spr. : keeteur). Collectant, inzamelaar van liefdegiften (vr.
Queteuse).
Queue, yr. (Fr. ; spr.: keu). Staart ;
sleep ; biljartkeu ; aantal personen die een
voor een achter elkander staan voor een
loket en wachten totdat het hun beurt is
om een spoorwegkaartje of een entreebiljet te nemen ; paardestaart van een
pacha ; handvat; Queue maken, den voor
een achter elkander in een Lange rij staan;
Habit en queue de morue, m., gekleede
rok (stalen pen) ; Le venin est dans la
queue, het vergif zit in den staart, d. i.
het ergste komt het laatst ; Fink en
queue de poisson, op niets uitloopen;
Tenir la queue de la poéle, het heft in
handen hebben.
Quia, (Lat.). Omdat; Mettre A quia,
(Fr.), den mond snoeren.
Quia nominor leo, (Lat.). Omdat ik
leeuw heet; deze woorden komen voor
in een fabel van Phaedrus, waarin de
leeuw zich het beste en grootste deel van
den buit toeeigent; La Fontaine heeft deze
fabel omgewerkt in de Vaars, de Geit en

het Schaaft in gezelschap met den Leeuw,
en aan deze bewerking is de uitdrukking

la part du lion (het leeuwendeel) ontleend.
Quibble, (Eng. ; spr.: kwibbul). Woordspeling.
Qui bene amat bene castigat, (Lat.).
Wie zijn kinderen liefheeft, spaart hun
de roede niet.
Qui bene distinguit bene docet, (Lat.).
Wie goed onderscheidt onderwijst goed.
Quibus, (Lat.). Eig. door welke ; zonderling persoon.
Quibus, m. (Fr.; spr.: kwiebuus). Gereed
geld, duiten.
Quibus auxiliis, (Lat.). Met wiens hulp ?
Quichua, o. (Sp. ; spr.: kietsjoea),
Kechua, Kehua, Ketschua. De taal die
ten tijde der Incas in Peru in gebruik was.
Quicquid sit, (Lat.) Wat het ook moge
zijn.
Quicunque, (Lat.). Wie het ook zij,
alwie.
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Quid ad te? (Lat.). Wat gaat u dat aan?
Quidagium, o. Zie Gabeila.
Quidam, m. (Lat.). Zeker iemand.
Quidditeit, yr., Quiddias, yr. Wezenlijke eigenschap ; strikvraag.
Quid deceat, quid non. (Lat.) Wat past
of betaamt, wat niet past (Horatius, Ars
poetica, 308) d. i. verbeter wat slecht is,
behoud wat goed is, zie wat past.
Quid faciendum ? (Lat.). Wat moet er
gedaan worden?
Quid faciamus of faciemus nos? (Lat.).
Wat moeten wij doen?
Quid hoc sibi vult? (Lat.). Wat moet
dat beteekenen?
Quid inde ? (Lat.). Wat moet daaruit
volgen?
Quid juris ? (Lat.). Wat is recht ? Wat
zegt de rechtswetenschap er van?
Quid juvat, amisso claudere saepta
grege ? Wat baat het den stal te sluiten
als de kudde er uit is ? d. i. den put
dempen als het kalf verdronken is; de
Franschen zeggen : Fermer ficurie quand
les chevaux son' sortis of dehors, den stal
sluiten als de paarden er uit zijn.
Quid juvat aspectus, si non conceditur usus ? (Lat.). Wat heeft men aan
het bekijken wanneer men het genot niet
hebben mag?
Quid novi? (Lat.). Welk nieuws is er?
Quid prodest? (Lat.). Wat baat het?
Quid pro quo ? (Lat.). Eig. wat voor
wat ; Quidproquo, o., het een voor het
andere, misvatting, misverstand, verwarring.
Quidquid, o. (Lat.). Wat ook ; Quidquid agis, prudenter agas et respice
finem, wat gij doet, doe dat met beleid
en let op het einde, verzin eer gij begint
(Latijnsche spreuk, die reeds in de middeleeuwen, by. in de Gesta Romanorum
c. 103 wordt geciteerd).
Quidquid delirant reges, plectuntur
Achivi, (Lat.). Telkens als de koningen
(Agamemnon en Achilles) dwaasheden
begaan, moeten de Grieken daarvoor
boeten (Horatius Epistulae 1, 2, 14) d. i.
de volken boeten voor de misslagen der
koningen; La Fontaine zegt : On voit que
de tout temps les- petits ont pati des sottises
des Brands, d. i. men ziet dat te allen
tijde de kleine lieden geleden hebben
door de dwaasheden der grooten ; de
Duitschers zeggen : Herrenstinde, Bauernbusse, de zonde der heeren wordt door
de boeren geboet.
Quidquid id est, timeo Danaos et
dona .ferentes, (Lat.). Wat het ook moge
zijn, ik vrees de Grieken zelfs wanneer
zij geschenken brengen, (waarschuwende
uitroep van Laokoon, toen hij het TroBAALE, Handboek.
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jaansche paard voor de muren van Troje
zag staan (Vergilius, Aeners II 0).
Quidquid in buccam venit, (Lat.).
Alles wat hem voor den mond komt.
Quidquid praecipies, esto brevis, ut
cito dicta M percipiant animi dociles
teneantque fideles, (Lat.). Wees kort
bij ieder voorschrift dat gij geeft, opdat
leerzame geesten uwe woorden snel in
zich opnemen en ze trouw bewaren (Horatius Ars poetica 335 en vlgd.).
Quidquid temptabam scribere, versus erat, (Lat.). Wat ik ook poogde te
schrijven schreef ik in dichtmaat (gezegde
van Ovidius (Tristia IV, io, 26) wien zijn
vader wilde beletten de dichtkunst te
beoefenen). Men vergelijke hiermede de
Genestet's gedicht : Vriendenraad en
dichters-antwoord, waarin deze zegt:
Vergeefs ! daar gloeit een lied in 't tintl'en
van mijn wangen ! Het klinkt in 't kloppen van mijn hart!
Quid reit? (Lat.). Wat is er ?
Quid si coelum ruat? (Lat.). Wat zal
er gebeuren als de hemel invalt?
Quid tune ? (Lat.). Wat dan?
Quies, yr. (Lat.). Rust; Quiesceeren,
rustig worden, tot bedaren komen ;
Quiescent, m., rustende, gepensioneerde ;
Quiescentie, yr., rust; Quieta non movere, (Lat.), wat in rust is moet niet in
beweging gebracht worden d. i. men moet
geen oude koeien uit de sloot halen, geen
slapende honden wakker maken; Quietisme, o., leer volgens welke de volmaaktheid van den Christen bestaat in
een lijdelijke overgave aan Gods wil en
in een geheele werkeloosheid van ziel
en lichaam; de bekendste verkondiger
dezer leer is Molinos (z. a.); Mevrouw
Guyon bracht het quietisme naar Frankrijk
over en Finelon verdedigde het in zijn
Explication des Maximes des Saints (Uitlegging van de grondregels der heiligen)
welk geschrift in 1699 door den paus
veroordeeld werd; het quietisme wordt
ook leer der zuivere liefde genoemd;
Quietist, m., aanhanger van het quietisme; Quieto, (Ital.) rustig, bedaard;
Quietus, (Lat.) rustig.
Quiinaceen. Kleine plantenfamilie uit
de orde der Parietalen.
Quilat of Quilate, m. (Sp. en Port.).
Karaat, als goudgewicht V„ ons, als gewicht voor edelgesteenten 1/, 0 ons.
Quilibet, (Lat.). Wie ook4 maar wil,
ieder zonder onderscheid, de eerste de
beste.
Quilibet fortunae suae faber, ieder
mensch is de maker van zijn eigen geluk ;
Quilibet praesumitur bonus of malus,
donec probetur contrarium, ieder wordt
59
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zoo lang voor goed of slecht gehouden
tot dat het tegendeel bewezen is.
Quillage, m. (Fr.; spr.: kiiaazje). Belasting op schepen die voor de eerste maal
een Fransche haven binnenloopen.
Quillaja. Plantensoort uit de familie
der Rosacein.
Quillo, m. Florentijnsche rekenmunt
= 15 denari en 5 soldi.
Quillot, m. Turksche korenmaat.
Beddesprei ;
Quilt, (Eng.; spr. :
met wol of katoen opgevuld kleedingstuk.
Quimos, mrv. Naar men zegt, een yolk
van dwergen op Madagascar.
Qtiina en Quinaquina. Zie Kina.
Quinarius, (Lat.), (Fr.) quinaire. Wat
door vijf deelbaar is, vijfvoudig.
Quincaille, yr. (Fr.; spr.: keinkaaii).
IJzeren of koperen gereedschap; Quincaillerie, yr., koper- en blikslagerswinkel.
Quinconce, m. (Fr.). Plaatsing van vijf
voorwerpen in een vierkant, een in het
midden en een aan elken hoek ; groep
van vijf aldus geplaatste boomen.
Quincunx, m. (Lat.) = Quinconce;
gewicht van vijf ons ; Romeinsche munt
van 5/1Q as; vlaktemaat van 1200 vierkante
voet.
Quindecagoon, m. (Lat.-Gr.) Vijftienhoek = Pentadecagoon ; Quindecimvir,
m. (Lat.), vijftienman, naam van de 15
Romeinsche overheidspersonen die belast
waren met het bewaren der Sibyllijnsche
boeken ; Quindecennalien, mrv. (Lat.),
feesten die om de 15 jaar gevierd worden;
Quindecime, yr., dubbel octaaf ; Quindenien, mrv., kerkelijke belasting die om
de 15 jaar door de bezitters van verscheidene prebenden aan den paus betaald
werd.
Quine, m. (Fr.; spr.: kien). Vijf nommers
in een loterij die tegelijk uitkomen ; in
het triktrakspel een worp waarin twee
vijven gegooid worden; in het kienspel
vijf bezette nommers op een rij; Un
quine a la loterie, een buitengewoon buitenkansje.
Qui nescit dissimulare, nescit regnare, (Lat.). Wie niet weet te veinzen,
weet niet te regeeren (grondstelling van
den Franschen koning Lodewijk XI).
Qui nimium probat, nihil probat,
(Lat.). Wie te veel bewijst bewijst niets.
Quinine, yr. = Kinine.
Quinisextum (Concilium), (Lat.). Concilie dat in 692 te Constantinopel gehouden is.
Quinola, yr. (Sp.; spr.: kienola). Kaartspel; hartenboer in het reverse.
Qui non habet in aere, luat in corpore.
Zie Luat in corpore, enz.
Qui non vult intelligi, non debet legi.

Quintadineeren

(Lat.). Wie niet begrepen wil worden,
moet niet gelezen worden.
Quinquagenarius , m. (Lat.), (Fr.)
Quinquagenaire, m. Vijftigjarige; Quinquagesima, yr., vijftigste dag voor Paschen, Zondag with- de vasten.
Quinquangulair, (Lat.).Vijfhoekig, Quinquangulum, o., vijfhoek ; Quinque (Lat.),
vijf; Quinquatrus,vr. (mrv.), feest ter eere
van Minerva dat te Romein Maart en Juli
gevierd werd ; Quinquecentisten (Zie
Cinquecentisten); Quinquennaal, vijfjarig, vijfjaarlijksch; Quinquennalia, mrv.,
feesten die in den tijd der Romeinsche
keizers om de vijf jaar gevierd werden ;
Quinquennium, o., tijdruimte van 5 jaar
(Zie Lustrum) ; Quinquereme, vr. (Fr.;
spr.: kwinkweereem) vaartuig met vijf rijen
roeibanken; Quinqueremis, vr. (Lat.) =
Quinquereme ; Quinquertium, o. (Lat.)
= Pentathlon (z. a.).
Quinquet, m. (Fr.; spr. : keinkee). Olielamp met dubbelen luchtstroom zoo genoemd naar den uitvinder.
Quinquevir, m. (Lat.). Vijfman, lid van
een collegie van vijf personen ; Quinqueviraat, o., heerschappij der vijfmannen.
Zie Pentarchie.
Quinquillion, o. Vijfde macht van een
millioen.
Quinquina, m. = Quinaquina.
Quint, (Fr.; spr.: kein). Vijfde in Charles-Quint, (z. a.) en Sixte-Quint, Sixtus
de vijfde. Zie Quinte.
Quinta, vr. (Sp. en Port.). Landhuis,
pachthoeve.
Quinta, yr. (Lat.). Vijfde klasse van
een gymnasium ; vijfde dag der week.
Quintaan-koorts, yr. Vijfdaagsche
koorts ; Quintana, yr., ledepop die op
een spil geplaatst en met een stok gewapend werd, zoodat, als men ze onhandig
met de lans trof, zij zich omdraaide en
een stokslag gaf op den rug van dengene
die haar getroffen had; Quintaner, m.,
(D.), leerling der vijfde klasse ; Quinte,
yr., (Lat.), vijftal, reeks van vijf kaarten
van dezelfde kleur in het piketspel ;
hoogste vioolsnaar, vijfde toon van den
grondtoon af, hevige en langdurige hoestbui (zoo genoemd omdat men vroeger
dacht dat zij om de vijf uren terugkwam) ;
nuk, plotseling opkomende kwade luim ;
Quinterne, y r., (Zie 'Quine), voormalig
Italiaansch snaarinstrument dat op een
citer geleek ; Quinternio, m., vijf in
elkander gelegde dubbele bladen papier,
samenstelling uit vijf bestanddeelen (letters, woorden, enz.); Quinteron,•Jn. (Sp.),
afstammeling van een Europeaan en een
vrouwelijke Quarterone.
Quintadineeren, (Fr.). Een krassende
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Quipil, m. (Sp.). Kort overhemd der
quint laten hooren (van orgelpijpen); een
Indiaansche vrouwen in Zuid-Amerika.
toon onzuiver, dof inzetten.
Quipos, mrv. (spr.: kiepos). Kleurige op
Quintal, m. (Fr. ; spr.: keintal). Gewicht
van vijftig kilo; — metrique, gewicht van een wonderlijke wijze aaneengeknoopte
snoeren die den Peruanen tot schrift
honderd kilo.
Quintes, mrv. (Fr. • spr.: keint). Beste dienden maar thans niet meer gebruikt
uit Bretagne. worden, knoopenschrift.
soort gebleekt Fransch '
Qui proficit in artibus et deficit in
Quintessens, yr. (Lat.). Hoofdbestandmoribus, plus deficit quam proficit,
deel, kern, het beste en fijnste, datgene
(Lat.). Wie in de wetenschap vooruit maar
waarop het vooral aankomt; de etherstof
in zedelijkheid achteruit gaat, gaat meer
die vroeger als het vijfde en fijnste eleachteruit dan vooruit.
ment beschouwd werd; QuintessencieeQuiproquo, m. (Fr.; spr.: kiproko). Zie
ren, muggeziften, haarklooven ; Quintet,
o. (Ital.), vijfstemmig muziekstuk ; Quin- Quidproquo.
Quiraat, o. Egyptisch gewicht.
ticlavus, m., gedeelte van een waldhoorn
Quirinaal, m. (Lat.; spr.: kwterienaal).
dat dient om de tonen te wijzigen ; Quintidi, m. (Fr.; spr.: kweintiedie), vijfde dag Een der zeven heuvels waarop Rome
der decade (z. a.) ; Quinteeren, gouden gebouwd is ; paleis van den koning van
Italic op dien heuvel met welks bouw in
en zilveren voorwerpen met een stempel
1574 begonnen werd en waarin zich vele
merken om het gehalte aan te duiden ;
Quintilis, m. (Lat.), eerst de vijfde maand kunstschatten bevinden.
Quirinalia, mrv. Feest ter eere van
van het jaar nl. toen dit met Maart begon,
Romulus ; Quirinus, m., bijnaam van Mars.
later de zevende, maand (Juli); Quintil,
m. (Fr.; spr.: kweintiel), couplet van vijf naam van Romulus nadat hij onder de
goden opgenomen was.
regels op twee rijmwoorden.
Quiritatie, yr. (Lat.) Het geschreeuw
Quintilianus, (Lat.). Rhetor in de eerste
om hulp; noodkreet.
eeuw n. C. die een verhandeling over de
Quiriten, mrv. (Lat.). Naam der burgers
redekunst (rhetorica) heeft geschreven
die te Rome woonden in tegenstelling met
(1- ongeveer 98 n. C.).
degenen die onder de wapens waren; de
Quintinist, m. Aanhanger eener sekte
naam der Romeinen als burgers.
in Picardie die de zonde loochende.
Quis ? (Lat.). Wie ?
Quinto, o. Gewicht op de westkust van
Qui scribit, bis legit. (Lat.). Wie schrijft
Afrika ; (Lat.) ten vijfde; Quintole, yr.,
leest tweemaal.
reeks van vijf noten (muziek); QuintQui sine peccato est. (Lat.). Wie zonSextakkoord, o., verbinding van de terts,
der zonde is (Evangelie van Johannes
de quint en de seat met den grondtoon;
Quintuor = Quintet; Quintupel, vijf- VIII, 3 — 1 2) .
Quisisana, (Ital.). Hier vindt men gevoudig ; Quintupel-alliantie, yr., verbond
nezing.
tusschen vijf mogendheden ; QuintupelQuispiam, (Lat.). Iemand, deze of gene.
tractaat, o., verdrag tusschen vijf staten ;
Quisque, (Lat.). leder ; Quisque sibi
Quintupleeren, vervijfvoudigen ; Quinproximus, ieder is zichzelven het naast;
tupliek, yr., vijfde tegenschrift; QuintuQuisque suorum verborum optimus
plum, o., het vijfvoudige ; Quintus, m.,
interpres, ieder is de beste uitlegger van
de vijfde, vijfde leeraar aan een gymnazijn eigen woorden ; Quisque praesuminasium.
tur, etc. Zie Quilibet.
Quintus Curtius. Latijnsch schrijver
Quis ? Quid ? Ubi ? Quibus auxiliis?
in de eerste eeuw n. C., die een geschiedenis van Alexander den Groote heeft Cur ? Quomodo ? Quando ? (Lat.). Wie ?
geschreven, welke meer romantisch dan wat ? waar ? door welke middelen ? waarom? hoe? wanneer? Technische hexawaar is.
meter die omvat wat in de redekunst
Quintus van Smyrna. Grieksch helomstandigheden genoemd wordt, en die
dendichter op het einde der vierde eeuw
n. C. die een vervolg op Homerus heeft de geheele instructie in strafzaken in het
kort samenvat : Wie is de schuldige ?
geschreven. Zie Posthomerisch.
Welke is de misdaad ? Waar is de misdaad
Quinzaine, yr. (Fr.; spr. : keinzeen).
begaan ? Door welke middelen of met welke
Vijftiental ; veertien dagen ; Quinze, (spr.:
keinze), vijftien; Qulnze-vingts, mrv. medeplichtigen ? Waarom ? Op welke wijze ?
Op welken ttid ?
(spr. : keinzevein), eig. vijftien maal twintig,
Quisquilla, mrv. (Lat.). Drek, vuilnis ;
gesticht ter verpleging van driehonderd
ongedierte ; vodderijen.
blinden (15 X 20) dat door den heiligen
Quisquis, (Lat.). Wie ook, ieder die ;
Lodewijk in 126o te Parrs is opgericht,
blinde die in dat gesticht verpleegd wordt.
Quisquis amat ranam, ranam putat
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esse Dianam, wie een kikvorsch liefheeft ziet daarin een Diana, d. i. ieder
meent dat zijn geliefde schoon is ; in het
tweede bedrijf van den Misanthrope werkt
Moliere dit gezegde uit als volgt :
L'amour, pour l'ordinaire, est peu fait a ces lois,
Et l'on volt les amants vanter toujours leur choix.
jamas leur passion n'y voit rien de blamable;
Et dans l'objet aime, tout leur devient aimable;
Its comptent les defautspez4r des perfections,
Et savent y donner de favorables noms:
La pale est au jasmin en blancheur comparable,
La noire a faire pear, une brune adorable;
La maigre a de la taille et de la liberti;
La grasse est dans son port pleine de majesti;
La malpropre sur soi, de peu d'attraits Margie,
Est mise sous le nom de beauti negligee;
La géante parait une diesse aux yeux;
La naive un abregi des merveilles des deux;
L'orgueilleuse a le coeur digne d'une couronne;
La fourbe a de resprit, la sotte est toute bonne;
La trop grande parleuse est d'agriable humeur,
Et la muette garde une honnite pudeur.
C'est ainsi qu'un amant dont l'ardeur est extreme
Aime jusqu' aux defauts des personnes qu'il aime.

d. i. De liefde is gewoonlijk niet zeer
aan deze wetten onderworpen en men
ziet dat de minnaars steeds op het voorwerp hunner keuze roemen. Nooit ziet
hun hartstocht er iets berispelijks in; en
in hun beminde wordt alles voor hen
beminnelijk ; zij rekenen de gebreken voor
volmaaktheden en weten er gunstige
namen aan te geven : de bleeke kan wat
de blankheid betreft met de jasmijn vergeleken worden, de foeileelijke zwarte
is een aanbiddelijke brunette; de magere
heeft een dun middel en is los in haar
bewegingen ; de dikke heeft een zeer
statige houding ; zij, die niet zindelijk is
op haar lichaam en weinig bekoorlijks
heeft, wordt met den naam van achtelooze
schoone bestempeld; de reuzin schijnt
een goden te zijn ; de dwergin is een kort
begrip van de wonderen des hemels ; de
hoogmoedige heeft een hart dat een
kroon waardig is; de bedriegster is geestig,
de dwaze is zeer goedaardig; de babbelaarster heeft een aangenaam humeur
en de stilzwijgende is fatsoenlijk en eerbaar. Zoo bemint een vurig minnaar zelfs
de gebreken der vrouwen die hij lief heeft.
Qui tacet, consentit, (Lat.). Wie zwijgt
stemt toe.
Quis tulerit Oracchos de seditione
quaerentes? Wie zal dulden dat de Gracchen over oproer klagen ? (Juvenalis,
Satiren II, 24) d. i. de pot verwijt den
ketel dat hij zwart is.
Quitantie, yr. (Fr.) quittance, recu,
acquit, (Eng.) receipt, acquittance, (D.) Quittung, (Ital.) ricevuta, quitanza, (Sp.) recibo.
Bewijs van ontvangst; Quiteeren, (Fr.)
quittancer, (Eng.) to receipt, (D.) dankend
quittieren, (Ital.) quietanzare, (Sp.) recibir,
voor voldaan teekenen.

Quiteeren, (Fr.). Verlafen; zich van iets
ontdoen.
Quitte, (Fr.; spr.: kiet). Ontslagen van,
vrij; Quitte of double spelen, het verlorene weder terugwinnen of dubbel
betalen, alles op het spel zetten.
Quitus, m. (Fr. ; spr.: kwituus). Vaststelling eener rekening waarbij wordt
verklaard dat het beheer van een rekenplichtige in orde is bevonden en hij gedechargeerd wordt.
Qui va la ? (Fr. ; spr. : kievala). Eig. wie
gaat daar ? wie is daar ? Qui vive?
(spr.: kievieve), werda, geroep der Fransche schildwachten (deze uitdrukking is
een samentrekking van Qui voulez-vous
que vive ? Wie wilt gij dat leven zal?
d. i. laat uw wapenkreet of krijgsgeschreeuw hooren opdat ik weten kan tot
welke partij of tot welk yolk gij behoort);
etre sur le qui-vive, op zijn hoede zijn,
zeer oplettend zijn op hetgeen er gebeurt,
er als de kippen bij zijn ; Qui vivra verra
(spr.: kievievra verra), eig. wie het beleven
zal zal het zien, d. i. wie dan leeft die
dan zorgt.
Quiz, (Eng. ; spr. : kwiz). Raadsel ; plagerij.
Quoad, (Lat.). Wat betreft; Quoad torum et mensam, van bed en tafel (gescheiden).
Quocunque modo, (Lat.). Op alle mogelijke manieren; op welke manier ook,
Quod, (Lat.). Wat ; Quod ab omnibus,
quod ubique, quod semper, wat door
iedereen, overal en te alien tijde (aangenomen is) ; Quod acceptatur, wat aangenomen wordt; Quod bene notandum,
waarop goed gelet moet worden ; Quod
bonum, felix faustumque sit, moge het
goed, gelukkig en gezegend zijn, moge
het goed en gelukkig afloopen (verkort
Q. B. F. F. S.); Quod cito fit, cito perit,
wat snel tot stand komt vergaat snel,
vroeg rijp vroeg rot; Quod Deus bene
vertat, wat God ten goede moge leiden ;
Quod differtur, non aufertur, (Fr.) Ce
qui est differe n'est pas perdu, uitstel
is geen afstel ; Quod di omen avertant,
mogen de goden dit voorteeken afwenden,
moge dit ongeluk niet plaats hebben ;
Quod dubitas ne feceris, waarover gij
in twijfel zijt doe dat niet; Quod erat
demonstrandum, wat te bewijzen was;
Quod fieri potest per pauca, non debet
per plura, wat met weinig gedaan kan
worden heeft het vele niet noodig.
Quodlibet, o. (Lat.). Eig. wat behaagt
of belieft; allegaartje, poespas, potpourri
(z. a.); kaartspel der Duitsche studenten.
Quod licet Jovi, non licet bovi, (Lat.).
Wat aan Jupiter geoorloofd is, is daarom
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den os nog niet geoorloofd, wat de een mag
doen, mag daarom een ander nog niet doen;
Quod minim est, wat wonderbaar is ;
Quod non est in actis, non est in mundo,
wat niet in de stukken staat is niet in de
wereld, d. i. bestaat voor den rechter
niet; Quod non opus est, nummo carum
est, wat men niet noodig heeft is voor
een penning te duur ; Quod optime notandum, waarop zeer nauwkeurig gelet
moet worden, Quod quis per alium
facit, id ipse fecisse putatur, wat
men door een ander laat doen wordt
beschouwd alsof men het zelf gedaan
had; Quod scripsi, scripsi, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven (antwoord van Pontius Pilatus aan de opperpriesters der Joden die hem het opschrift
boven het kruis van Jezus verweten (Zie
Evangelie van Johannes XIX : 22) ; Quod
tibi non vis fieri, id alteri ne feceris,
wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat
ook aan anderen niet ; Quod tua nihil
refert, ne cures, bekommer u niet over
hetgeen u niet aangaat; Quod vult Deus,
wat God wil.
Quolibet, m. (Fr. ; spr.: koliebee). Zie
Quodlibet; kwinkslag, scherts, hatelijke
opmerking, schimpscheut.
Quomodo, (Lat.). Hoe, op welke wijze;
Quomodo vales ? Hoe gaat het met u?
Quomodo, o., wijze van handelen, manier
waarop.
Quondam, (Lat.). Eertijds.
Quo non ascendam ? (Lat.). Hoe hoog
zal ik niet klimmen ? (zinspreuk in het
familiewapen van Fouquet (1615-168o)
onder een eekhorentje).
Quorum, (Eng.). Aantal leden eener
vergadering dat tegenwoordig moet zijn
om een geldig besluit te kunnen nemen ;
Quorum pars magna fui, (Lat.), waarin
ik een groot aandeel heb gehad ( Vergilius
Aeneas II, 6), woorden waarmede Aeneas
zijn verhaal van den laatsten nacht van
Troje begint.
Quos ego . . . .! (Lat.). Ik zal jullie !
Woorden die Vergilius (Aenels I, 135)
aan Neptunus in den mond legt die boos
is op de winden welke tegen zijn wil
hevig gewaaid hebben (bedreiging van
een meerdere tegen zijn ondergeschikten).
Quos vult Jupiter perdere, dementat
prius, (Lat.). Degenen die Jupiter te gronde
richten wil, slaat hij eerst met blindheid;
Racine zegt in zijn treurspel Athalie:
Daigne, daigne, mon Dieu, sur Mathan et sur elle
Ripandre cet esprit de vertige et d'erreur,
De la chute des rois funeste avant-coureur.

d. i. Wil, o God, over Mathan en haar
(Athalia) dien geest van duizeling en

q. v. = quantum vis

dwaling uitstorten, die de heillooze voorbode van den val der koningen is.
Quota, yr. = Quote ; Quota detractionis, vr. (Lat.), bedrag der korting;
Quota litis, aandeel in de winst of in
de zaak waarover geprocedeerd wordt;
Quotam contribueeren, zijn aandeel bijdragen • Quotatie, yr. = Quotisatie.
Quot' capita, tot senses, (Lat.), (Fr.)
Autant de fetes, autant d'avis. Zooveel
hoofden, zooveel zinnen; Quot homines,
tot sententiae, zooveel personen, zooveel
meeningen.
Quote, yr. of Quotum, o., (Lat.) quota
pars, (Fr.) quotepart, (Eng.) share, (D.)
verhaltnismassiger Anted, (Ital.)parte quota,
(Sp.) parte cuota. Evenredig aandeel;
Quote of Quoten-Schliissel, m. (D.),
evenredig aandeel in de gemeenschappelijke uitgaven in de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie.
Quotidiana vilescunt, (Lat.). Alledaagsche dingen worden geminacht (eig.
verliezen hare waarde); Quotidianus
typus, m., dagelijksche terugkeer eener
ziekte op hetzelfde uur ; Quotidien (Fr.;
spr.: kootiedieen), dagelijksch, wat alle
dag terugkomt ; Quotidienne, yr., dagblad
dat dagelijks verschijnt.
Quotient, m., (Lat.) Quotiens. Eig. hoeveel malen, hoe dikwijls; uitkomst eener
deeling ; Quoteeren, ingekomen stukken
met cijfers rnerken, aandeelen berekenen,
prijzen vaststellen; Quotisatie, yr., het
omslaan of verdeelen der bijdragen • Quotiseeren naar evenredigheid verdeelen;
Quotiteit, yr., verhouding der aandeelen ;
Quotite, yr. (Fr.; spr.: kotitee), vastgesteld bedrag van elk aandeel ; Quotite
disponible, gedeelte van goederen waarof schenking beschikt
over bijtament
tes
mag worden.
Quo titulo ? (Lat.). Onder welk voorwendsel? Met welk recht?
Quot verba, tot pondera, (Lat.). Zooveel woorden, zooveel gewichten.
Quotum. Zie Quote.
Quousque tandem ! (Lat.). Hoe lang
zal het nog duren ! (beginwoorden der
eerste redevoering van Cicero tegen Calilina (z.a.).
Quovis modo, (Lat.). Op iedere mogelijke wijze.
Q. S. = Quantum satis of sufficit,
(Lat.). Zooveel als genoeg, noodig of toereikend is (op recepten).
Q (u). urb. = Quaestor urbanus of urb is,
(Lat.). Stedelijke rentmeester.
q. v. = quantum vis, (Lat.). Zooveel
gij wilt, zooveel men wil ; ook = quod
videas, wat men zie.
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Raccord

R.
R als Oud-Romeinsch cijfer 80; R =
80000.
R. Verkorting van Romeinsche opschriften = Roma, Regia, Regnum, Restitutor,
Romanus; als muntteeken op Fransche
munten Orleans; cp pauselijke Rome; op
Braziliaansche Rio Janeiro; in verhandelingen over munten zeldzaam; ook =
repondu, beantwoord; in de muziek =
riftieno; bij het aanduiden van warmtegraden = Riaumur; in de wiskunde =
angelus rectus; = Radix, wortel ; op Rigasche hennep = Reinhanf ; op balen
Spaansche wol = beste soort; voorJoodsche namen = rabbi; op recepten recipe,
neem ; astrologisch symbool van Jupiter,
onder welke planeet men dacht dat het
inzamelen van kruiden het best plaats
had; ook = rec. of recomm., aanbevolen,
per post aangeteekend.
R. A. = Royal Academy, (Eng.; spr.:
rooiel). Koninklijke academie voor schoone
kunsten te Londen.
R a. Oud-Egyptische zonnegod die met
den kop van een sperwer afgebeeld wordt.
Ra, m. (Fr.). Trommelslag die uit een
zeer kort geroffel bestaat.
Ra , yr. (Ned.). Lang rondhout dat
horizontaal aan een mast vastgemaakt is
om er een zeil aan te bevestigen.
Raapfoelie, v. Buitenste schors van
afgevallen muskaatnoten.
Rab, m. (Russisch). Slaaf ; Raba, vr.,
slavin.
Rabab, o. (Arabisch). Viool.
Rabais, m. (Fr. ; spr. : rabee), (Eng.)
allowance, (D.) Rabatt, (Ital.) ribasso, (Sp.)
rebaja. Rabat (z. a.) ; Vente au rabais,
verkoop tegen verminderde prijzen.
Rabaissement, m. (Fr. ; spr.: rabeesseman). Verlaging ; vermindering ; vernedering ; Rabaisser, verlagen, verminderen,
vernederen.
Rabanne, yr. Trom der negers op de
Goudkust.
Rabat, m. (Fr. ; spr. : raba). Korting ; bef
der geestelijken, raadsheeren, rechters en
advocaten.
Rabat-eau, m. (Fr. ; spr.: rabato) of
Rabat I'eau, (spr. : rabaloo). Spatlap.
Rabat-joie, m. (Fr.; spr.: rabajoa).
Vreugdebederver, spelbreker.
Rabatteeren, (Fr.). Neerslaan, neerdrukken; verminderen; temperen; vernederen;
fnuiken ; effenen; knotten ; afslaan ; opjagen, naar de lagers drijven.
Rabbach. Zie Rabbach.
Rabbanieten, mrv. Joodsche sekte die
naast het Oude Testament ook den Tal-

mud als geloofsoorkonde aanneemt ; Rabbi, m. (als vocatives of zonder lidwoord
voor een eigennaam), heer, Joodsche godsdienstleeraar ; Rabbinaat, o., waardigheid
of gebied van een rabbijn ; Rabbinisme,
o., leer der rabbijnen die uit de Joodsche
overlevering ende geschriften der rabbijnen ontstaan is ; Rabbinist, m., aanhanger dier leer ; Rabbijn, m., Joodsch
schriftgeleerde en godsdienstleeraar ;
Rabbijnsch, wat de rabbijnen betreft.
Rabdologie. Zie Rhabdologie.
Rabelais (Francois). Fransch schrijver
die tusschen 1483 en 1500 geboren en in
1553 gestorven is • zijn bekendste werk
(Zie Mou'
is Gargantua en Pantagruel
tons de Panurge en Quart d' heure de
R.); Rabelaiserie, yr., scherts op de wijze
van R.
Babes de morue, mrv. (Fr.; spr.: raabdemoru). Aas dat bij de sardinenvangst
gebruikt wordt.
Rabiaat, (Lat.). Woedend, dol ; Rabies,
yr. (Lat.), dolheid (Zie Delirium); Rabies
canina hondsdolheid (Zie Rage).
Rabiot of Rabiau, m. (Fr.; spr.: rabieoo).
Wat er overblijft na de uitdeeling van
spijs en drank aan soldaten ; ongeoorloofde
toeeigening van een gedeelte der te verstrekken rations ; tijd gedurende welken
een militair in werkelijken dienst gehouden
wordt om de dagen die hij in de gevangenis heeft doorgebracht in te halen.
Rabtah. Hoofddoek der Arabische
vrouw en.
Rabula, m. (Lat.). Rechtsverdraaier ;
rabulist ; Rabulisterij, yr., rechtsverdraaiing ; Rabulistisch, het recht verdraaiend.
Raca, (Syrisch). Domoor (Zie Evangelie
van Matiheus V, 22).
Racahout, o. Arabisch voedingsmiddel
dat uit salep, cacao,. eikels, aardappelmeel,
rijst, sulker en vanielje bestaat.
Racaille, yr. (Fr.; spr.: rakaait). Uitvaagsel der maatschappij, gespuis, janhagel.
Raccolta, yr. (Ital.). Inzameling; oogst ;
bundel.
Raccommodage, m. (Fr. ; spr. : rakommodaazje). Herstelling, oplapping ; Raccommodement, m. (spr.: rakommoodman),
verzoening; Raccommodeeren, verstellen,
oplappen, verzoenen ; Raccommodeur,
m. (yr. Raccommodeuse), versteller, verstelster.
Raccord, m. (Fr. ; spr. : rakkor). Aaneenhechting, samenvoeging ; Raccordement, m., het aaneenhechten ,• Voie de
raccordement, spoorweg die dient om
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twee afzonderlijke spoorwegen met
elkander te verbinden, verbindingslijn ;
Raccordeeren, aaneenhechten, verbinden.
Raccourci, (Fr. ; spr.: rakkoersie). Verkort.
Raccroc, m. (Fr. ; spr. : rakkroo). Gelukstoot, beest in het biljartspel ; Rac.
crocheeren, weer aanhaken, aanklampen ; Raccrocheur, m., degene die een gelukstoot of beest maakt ; Raccrocheuse,
yr., publieke vrouw die de voorbijgangers
aanklampt,
Race, yr. (Fr. ; spr. : ras). Ras, geslacht ; stamhuis; in ongunstige beteekenis slechte soort Menschen ; Race de viperes, adderengebroed.
Race, (Eng. ; spr. : rees). Wedren; Racehorse, renpaard.
Racematie, yr. (Lat.). Nalezing ; het inhalen van het overgeslagene.
Racer, (Eng. ; spr. : reessur). Renpaard
dat deel neemt aan een wedren zonder
hinderpalen ; jacht (vaartuig) voor wedstrijden.
Race-tide, (Eng. ; spr. : reesteid). Snelle
strooming in een nauw vaarwater.
Rachat, m. (Fr. ; spr. : rasja), (Eng.)
re-purchase, redemption, (D.) Rfickkauj,
(Ital.) riscatto, (Sp.) rescate. Terugkoop.
Rachel, vr. (Hebr.). Moederlam, geduldige ; vrouw van den aartsvader
Jacob; Mademoiselle Rachel (haar ware
naam is Elisa Felix) (182o-1858), beroemde Fransche tooneelspeelster die
vooral in het treurspel uitmuntte en voor
wie een monument op het kerkhof van
Pere Lachaise (z. a.) te Parijs opgericht is.
Rachiagra. Zie Rhachiagra.
Rachialgie. Zie Rhachialgie.
Rachimburgen, mrv., (Fr.) Rachlmbourgs, mrv. Woord dat in Frankische
wetten voorkomt en de aanzienlijke personen aanduidt door welke de graven
zich lieten bijstaan op de terechtzittingen;
zij waren niet bevoegd om straffen op
te leggen maar wel om de rechtsregels
aan te geven alsmede de wijze van bewijzen ; zij stelden ook het bedrag van
het weergeld vast; later werden zij door
de schepenen vervangen.
Rachitis. Zie Rhachitis.
Racine (Jean) (1639-1699). Beroemd
Fransch treurspeldichter ; zijn voornaamste werken zijn Andromaque (1667), Britannicus (1669), Mithridate (1673), Iphigenie
(1 674), Phedre (i677), Esther (1689) en
A thalie (1691) ; hid schreef ook een blijspel
les Plaideurs.
Racine (Louis) (1692-1763). Zoon van
den vorige, schrijver van een gedicht
over den godsdienst.
Rack = Arak.
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Rackrent, (Eng.). Zoo hoog mogelijk
opgedreven pachtsom; Rackrenter, m.,
pachter die zulk een pachtsom betalen
moet.
Racleeren, (Fr.). Afkrabben; Racier
du violon, op de viool krassen.
Racontar, m. (Fr.). Vertelseltje, kletspraatje.
Racquitteeren, (Fr.). Terugwinnen wat
men verloren had.
Rad. = Radix.
Radan = Randak.
Radbert. Zie Robert.
Radderalbus, m. (Lat.-D.). Munt der
Rijnlandsche keurvorsten met een kruis
en een cirkel in den vorm van een rad.
Raddle, (Eng. ; spr.: reddul). Lange
staak die voor het maken van heggen
gebruikt wordt ; heg die uit in elkaar gestrengelde takken van heesters bestaat.
Raddolcento, (Ital.). Verzachtend, lieflijk.
Raddoppiamento, m. (Ital.). Verdubbeling ; Raddoppiato, verdubbeld.
Rade, yr. (Fr.). Zie Rhede.
Radeau, m. (Fr.; spr.: radoo). Vlot.
Radeeren, (Fr.). Gelijk strijken met den
strijkstok ; (Fr.) gratter (Eng.) to erase,
(D.) radieren, (Ital.) raschiare, (Sp.) raspar,
uitkrabben ; etsen ; Radeermes, o., krabmesje ; Radeernaald, yr., etsnaald.
Radegais, Radegast, m. (Slavisch).
Krijgsgod der Wenden.
Radesyge, yr. (Deensch). Kwaadaardige op melaatschheid gelijkende ziekte
in Scandinavia.
Radiaal (Zie Radius). Wat stralen uitschiet; wat het spaakbeen betreft ; Raw
diaalcellen, mrv., twee cellen aan den
voorrand van de vleugels der bijen; Raw
diaria, mrv., straaldieren (vroeger een
afdeeling van het dierenrijk die de Acalephen (z. a.) en de Echinodermen (z.a.)
omvatte) ; Radiata, mrv., straaldieren;
Radiant, m. (Fr.), punt des hemels waaruit de vallende sterren schijnen te komen;
Radiateur, m. (Fr.), toestel om het uitstralingsoppervlak van een buis of pijp
te vergrooten; Radiatie, vr., uitstraling,
uitkrabbing, doorhaling, het schrappen
van een post in een rekening en van een
naam op een lijst.
Radicaal, (Fr.). Van den grond of ; wat
het wezen of de kern eener zaak betreft;
vooruitstrevend ; tusschen vrijzinnig en
socialistisch ; als znw. stam van een woord;
zelfstandigheid die een zuur vormt door
zich met zuurstof te verbinden ; het teeken
V– voor een getal om aan te duiden dat
de wortel uit dat getal moet getrokken
worden ; Radicale azijn, m., geconcentreerde azijn; Radicale genezing, yr.,
geheele genezing; Radicalisme, o., leer

Radieux
en streven der radicalen; Radicaliter
Radicaal; Radicant, met hechtwortels
(wordt gezegd van planten die zich aan
muren vasthechten b. v. klimop); Radiceeren, tot zijn oorsprong terugbrengen;
Radicelle, vr., worteltje ; Radices, mrv.,
wortels; Radicivore, wortels etend; Radicula, y r. (Lat.). worteltje, deel van het
embryo der phanerogamen dat naderhand
den wortel uitmaakt.
Radieux, (Fr.). Stralend; schitterend;
opgeruimd.
Radiogram, o. Telegram dat door het
stelsel van Marconi is overgeseind, draadloos telegram.
Radlographie, yr. Photographie door
middel van X-stralen.
Radioliet, m. (Lat.-Gr.). Versteende
straalmossel.
Radiometer, m. (Lat.-Gr.). Sterrenkundig werktuig dat vroeger gebruikt
werd om de middagshoogte der zon te
bepalen ; thans een instrument dat dient
om de intensiteit der lichtstralen te meten.
Radioscopie, (Lat.-Gr.). Onderzoek door
middel van X-stralen.
Radiotherapie, vr. (Lat.-Gr.). Geneeswijze door middel van X-stralen.
Radis, m. (Fr.; spr.: radie). Zie Radijs.
Radium, o. Metaal dat in 1899 door
Curie, Bimont en mevrouw Curie ontdekt
is en dat gevonden wordt in pechblende
(natuurlijk oxyde van uranium); de zouten
van dit metaal zijn lichtgevend en veroorzaken uitstralingen die de lucht tot
geleider der electriciteit maken en ver•
schillende chemische werkingen hebben.
Radius, m. (Lat.). Straal ; spaak aan
een rad; het kleinste der beide beenderen
die den voorarm uitmaken, spaakbeen;
voorste rand aan de voorste vleugels der
bijen ; — vector, rechte lijn die uit het
brandpunt eener kromme lijn naar een
punt in den omtrek dier lijn getrokken
wordt.
Radix, yr. (Lat.). Wortel ; wortelgetal ;
scam- of wortelwoord ; — actaeae, wolfsw.,
christoffelkruid; — actaeae racemosae,
zwarte slangenw.; — agaves (Zie Agave);
— alcannae (Zie Alcannawortel); — alcannae verae, echte Oostersche alcannawortel ; — alchemillae, vrouwenmantelw.;
—
knoflookw.; althaeae (Zie Althaea); — anchusae, ossetongw. ; — angelicae of archangelicae, engelw. ; anserinae, ganzekruidw.; anthorae, hartw.;
apii, selderijw.; — aquilegiae (Zie
Aquilegia); — arcavae, holw.; aristolochiae anguicidae, slangendoodende aristolochiaw. (z. a.); — armoraciae, mieriksw. ;
— arnicae (Zie Arnica); — Aronis, aronsw. ;
asari, hagelwortel, wilde nardus; —
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asphodeh (Zie Asphodelos) ; bardanae,
klisw.; — been albi, witte behenw. (z. a.) ;
— been rubri, roode behenw. ; — belladonnae (Zie Belladonna); — bistortae,
adder- of slangenw.; boraginis, boragw. ;
— britannicae, waterpatikw. ; buxi,
buxisw. ; — calcitrapae, ridderspoorw. ; —
cardopatiae, paardewortel ; caricis,
kweekw.; — caryophyllatae, (Zie Caryophyllata) ; chelidoniae majoris, groote
zwaluwkruidw. ; — chinae (Zie Kina); -chinae occidentalis, Amerikaansche kinaw.;
cichorii, cichoreiw.; — contrayerbae (Zie
Contrayerba) ; cucumeris asinina, ezelkomkommerw. ;• -- curcumae (Zie Curcuma);
cycla mini, varkensbroodw. ; —
cynoglossi (Zie Cynoglossum);
dauci,
gele knol of raap ; — dentariae (Zie Dentaria) ;
doronici, gemzekruidw. ;
adder- of otterkopw.; — enulae, alantw.;
f
varenkruidw. ; filipendulae, roode
steenbreekw. ;
foeniculi, venkelw. ; —
fragariae, aardbeziew. ; galangae (Zie
Oalgant); — gentianae albae, witte gentiaanw.; — gentianae rubrae, roode gentiaanw.; —glycyrrhizae hispanica, Spaansch
zoethout ; — graminis, grasw., kweek ;
— helenii (Zie Alant) ; — hell; bori albi,
wit nieskruidw. ; — hellebori nigri, zwart
nieskruidw. ; hellebori viridis, groen
nieskruidw.; — heracanthae, veldsaffraanw.;
hirundinariae, zwaluwkruidw.; hyoscyami (Zie Hyoscyamos) ; — iridis florentinae, Florentijnsche viooltjesw. ; — iridis nostratis, inheemsch viooltjesw.;
iridis pseudacori, waterleliew.; jalapfrae,
jalappew.; — liliorum alborum, witte
leliew.; — liquiritiae mundata, russica,
— glycyrrhizae echinatae, zoethoutw.; —
lobeliae, blauwe kardinaalw.; malvae,
wilde maluwew.; mandragorae, alruinof tooverw.; — manihot (Zie Cassave en
Maniok);
mechoacannae, witte jalappe,
rabarber- of purgeerw.;
morsus diaboli,
nymduivelsbeetw.; — napi, raapw.;
phaeae, Witte waterroosw.; — paeoniae,
pioenroosw.;
palmatae, kruisbloemw.;
— pareirae bravae, Braziliaansche graspewortel ;
pastinacae, pastinakw.;
troselini, peterseliew.; — phytolaceae, kermes- of scharlakenbesw. • — pimpinellae,
pimpernelw.; — pimpinellae italicae, roode
pimpinellae
Italiaansche pimpernelw.;
nigrae, zwarte pimpernelw. ; — pneumonanthes, longbloemw.; —polygalae amarae,
bittere kruisbloemw. ; — polygalae hungaricae Hongaarsche kruisbloemw.;
polygala' espuriae, onechte kruisbloemw.; —
polygalae vulgaris, gewone kruisbloemw.;
potentillae, vijfvingerkruidw.; — planmicae (Zie Bertramwortel); — pyr thri
(Zie Pyrethrum) ; — raphani, zwarte
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ramenas ;
rhabarbari, rabarberw.; —
rhabarbari monachorum, monniks-, rabarber- of purgeerw.;
rubiae, meekrap ;
— salep, salepw.; — saponariae, zeepkruidw.; — sassaparillae, sassaparilw. ; —
saxsfragae albae, witte steenbreekw.; —
scillae, Romeinsche *in; — scorzonerae,
schorseneerw. ; serpentariae, slangenw. ;
— sipari, suikerw.; — spathulae Joetida,
stinkleliew.; spigeliae marilandicae, Marylandsche wormw.; symphyti, smeerw. ;
— taraxaci, boterbloem- of leeuwentandw. ;
— tragopogonis, boksbaardw.; — urticae,
brandnetelw.; valerianae majoris, groote
valeriaanw. ; valerianae minoris, kleine
valeriaanw.; — verbasci, wolkruidw.; —
zingiberis, gemberw.
violae, viooltjew. ;
Radopplamento.ZieRaddoppiamento.
Radotage, m. (Fr.; spr. : radotaazje).
Geraaskal, wartaal; toestand van iemand
die zotteklap uitslaat ; Radoteeren, zotteklap uitslaan, bazelen; Radoterie, gebazel ;
Radoteur, m., iemand die bazelt, zotteklap uitslaat.
Radoub, m. (Fr. ; spr.: radoe), (Eng.)
repair, (D.) Reparatur, (Ital.) raddobbo,
(Sp.) reparaciOn. Herstelling van een schip ;
(Fr.) radouber, (Eng.) to repair, (D.) reparieren, (Ital.) raddobbare, (Sp.) reparar,
herstellen, kalefateren ; Bassin de radoub,
m. (Fr.), droogdok.
Radoucissement, m. (Fr.; spr.: radoesieseman). Verzachting.
Radowo. Zie Redowa.
Radsja. Zie Rajah.
Radsjpoeten, mrv. Krijgshaftige yolksstam in het noordoosten van EngelschIndie.
Radusjnaja, (Russisch). Regenboogkleurige , naam voor biljetten van ioo
roebels.
Radijs, yr. Zie Raphanus.
Rafale, vr. (Fr.). Rukwind.
Raffinade, yr. (Fr.). Geraffineerde suiker Raffinage, m., het raffineeren van
suiker, petroleum, enz.; Raffineeren, verfijnen, louteren, zuiveren ; Raffineervuur,
o., smelthaard voor het wit maken van
ruw ijzer; Raffinement, m., verfijning,
loutering, zuivering, spitsvondigheid, gekunsteldheid, doortraptheid ; Raffinerie,
vr., raffinaderij ; Raffineur, m., raffinadeur ; Raffinose, C 1811„0 16 -I- HS O2 sui.
kerstof die in eucalyptusmanna, katoenzaad en beetwortelsuikermelasse voorkomt.
Raffzahne, mrv. (D.). Ver naar buiten
staande snijtanden.
Rafraichir, (Fr.; spr. : rafreesjier). Verfrisschen, af koelen; opfrisschen, ophalen
(van kleuren); bijwerken ; verdunnen (van
kalk); punten (van haar en baard), gelijk

Ragout
knippen; Rafraichissant, (spr. : rafreesfiessan), verfrisschend, afkoelend, verkwikkend; Rafraichissement, m. (spr. :
rafreesjiesseman), verfrissching, af koeling,
verkwikking, opfrissching, verversching,
verkoelend geneesmiddel; Rafraichisseur, m. (spr. : rafreesjiesseur), spuitje om
reukwater in zeer fijne druppels weg te
spuiten ; Rafraichissoir, m. (spr. : rafreesjiessoaar), koelvat voor dranken.
Ragazza, yr. (Ital.). Meisje ; Ragazzo,
m., knaap, bediende.
Rage, vr. (Fr. ; spr.: raazje). Zie Rabies
en Pasteur ; woede, dolheid; sommige
dieren kunnen dol worden o. a. de hond,
de kat, de vos, het schaap, de os, het
varken, het paard ; bij den hond openbaart zich de dolheid door droefheid,
verlies van eetlust en de onmogelijkheid
van te slikken of te drinken ; zijn geblaf
is schor en dof ; het dier loopt recht voor
zich uit en bijt alles wat zich op zijn weg
bevindt ;gewoonlijk wordt de smetstof
door een beet op den mensch overgebracht;
de eerste voorzorgen die in dit geval genomen moeten worden zijn de verwijding en uitbranding van de wond met een
gloeiend ijzer of naald omdat de tanden
van den hond kegelvormig zijn; de onderzoekingen van Pasteur hebben de doelmatigheid van inspuitingen met een door
hem vervaardigde stof bewezen ; thans
worden de door een dollen hond gebetenen met die stof behandeld of naar
het Institut Pasteur (z. a.) gezonden; de
dieren die aan dolheid lijden moeten terstond afgemaakt worden om de verspreiding dezer vreeselijke en doodelijke ziekte
te beletten ; een dier waarvan men vermoedt dat het dol zal worden moet zoo
spoedig mogelijk afgezonderd worden.
Ragged school, (Eng. ; spr. : regg hidskoel). School voor havelooze kinderen.
Ragione, yr. (Ital. ; spr. : radsjone),
(Fr.) raison, (Eng.) firm, (D.) Firma, (Sp.)
razOn. Firma.
Raglan (Lord Henry) (1788-1855). Engelsch generaal die gedurende het beleg
van Sebastopol aan de cholera gestorven
is ; naar hem genoemde overjas met kap
die omstreeks 1855 in de mode was.
Ragnaroek, o. In de Scandinavische
godenleer de schemering der goden,
laatste oordeel.
Ragotin, m. (Fr. ; spr. : rag hotein). Mismaakt bespottelijk mannetje, zoo genoemd
naar een persoon uit den Roman comique
van Scarron.
Ragout, m. (Fr. ; spr. : raghoe). Gerecht
dat uit in stukjes gesneden vleesch,
groenten of visch bestaat welke in een
gekruide saus gekookt zijn ; wat de be-
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geerte opwekt ; Ragoiltant, (spr. : raghoetan), smakelijk; Ragoilter, den eetlust
opwekken.
Baguet, m. (Fr. ; spr. : raghee). Kleine
gezouten labberdaan (morue verte).
Raguslno, m. Rekenmunt te Ragusa.
Rahatlukum, (Arab.). Lievelingsgerecht in het Oosten, dat uit meel, suiker,
amandels en verscheidene kruiderijen bestaat.
Rahel = Rachel.
Rahmenflaggen, mrv. (D.). Roodwitte
vlaggen voor het aanwijzen der schoten
bij het schijfschieten.
Rata = Raja.
Raid, (Eng. ; spr. : reed). Snelle en kortstondige inval in een vijandelijk land ;
langdurige rit waaruit het volhardingsvermogen van ruiters en paarden moet blijken.
Raiffeisenvereeniging, yr. Vereeniging
tot het goedkoop verschaffen van geldmiddelen aan landbouwers.
Rail, (Eng. ; spr. : reel). Stalen band op
spoor- en tramwegen waarover de wielen
der locomotieven en rijtuigen glijden ;
Railroad (spr.: reelrood) en Railway, (spr.:
(reelwee), (Fr.) chemin de fer, vole ferree,
(D.) Eisenbahn, (Ital.) ferrovia, strada ferrata, (Sp.) ferrocarril, via ferrea, spoorweg;
Railway company, (Eng.), (Fr.) compagnie
de chemin de fer, (D.) Eisenbahngesellschaft, (Ital.) compagma ferroviaria, (Sp.)
compania jerrocarrilera, spoorwegmaatschappij ; Railway guide, time table (Eng.),
(Fr.) indicateur des chemin de fer, horaire,
(D.) Kursbuch, Fahrplan, (Ital.) indicatore
delle strade ferrate, orario, (Sp.) guia de
los ferrocarriles, horario, spoorweggids ;
Railway station (Eng.), (Fr.) gare, (D.)
Bahnhof, (Ital.) stazione ferroviaria, (Sp.)
estaciOn del ferrocarril, spoorwegstation.
Raillerie, yr. (Fr. ; spr. : raaiierie).
Scherts, spotternij ; Entendre raillerie,
scherts kunnen verdragen ; Entendre la
raillerie, de kunst van schertsen verstaan;
Railleeren, schertsen, spotten; Railleur,
m., schertser, spotter.
Raimund, m. (Oudduitsch). Beschermer.
Rainer, m. (Oudduitsch). Raadgever in
het leger.
Rainette, yr. (Fr.; spr.: reenet). Groene
boomkikvorsch.
Rainfal, m. Naam van fijne wijnen.
Raiot, m. (Arabisch). Gezeten landman
in Engelsch-Indic.
Rais, m. (Turksch). Scheepskapitein.
Raisin, m. (Fr. ; spr. : reezein). Druif ;
Raisins de Corinthe, mrv., krenten ;
Raisin, m., papierformaat van 0,65 bij
0,5o meter ; Raisin g, m., confituur van
druivensap waarbij peren of andere
vruchten gevoegd worden.

Ralentir
Raison, yr. (Fr. ; spr. : reezon). Rede,
verstand ; reden, oorzaak; firma (z. a.);
Age de raison, jaren des onderscheids ;
Avoir raison, gelijk hebben ; Mariage de
raison, huwelijk waarbij stand en vermogen
den doorslag geven ; Mettre a la raison,
tot rede brengen ; Raison (fetal, reden om
de wetten van den staat met voeten te
treden ten einde een staatsgreep te vergoelijken ; Raison directe, rechte reden
tusschen twee grootheden die in dezelfde
verhouding af- of toenemen ; Raison
inverse, omgekeerde reden Raisonnable,
(Fr.), (Eng.) reasonable, (D.) billig, (Ital.)
equo e giusto, (Sp.) razonable, redelijk ;
Raisonneeren, redeneeren, tegenspreken;
Raisonnement, m., redeneering, tegenspraak ; Raisonneur, m., degene die redekavelt, die tegenspreekt.
Raiten, (Oudduitsch). Rekenen; Raitkammer, yr., rekenkamer; Raitpfennig,
m., sedert keizer Maximiliaan II tot aan
het einde van den dertigjarigen oorlog in
Bohemen, Oostenrijk en Silezie geslagen
koperen penning ; Raitung, yr., berekening.
Raizen, mrv. Slavische volksstam in Beneden-Hongarije, Slavonic, Zevenbergen
en Rumenie = Rasciers.
Raja, m. (Arabisch). Eig. vee, naam
der Turksche onderdanen die geen Mohamedanen zijn.
Rajah, Radjah, Raja, Radja en Radsia,
m. Hindoesche vorst.
Rak = Arak.
Raka = Raca.
Rakasira-balsem, m. Welriekende en
urineafdrijvende Amerikaansche bars.
Rake, ni. (Eng.; spr.: reek). Liederlijk,
losbandig man ; The rake's progress,
reeks van door Hogarth (1697-1764) geschilderde tafereelen . die het leven van
een losbol voorstellen.
Rake, o. (Eng. • spr.: reek). Riff.
Raken, mrv. (D.). Familie der klimvogels.
Raket, o. (Fr. raquette, van het Araisch rahat). Oyaal stuk hout dat met
b
netwerk bekleed is en bij het kaatsen en
raketten gebruikt wordt; soort van vuurpijl.
Raky, m. Slavonische pruimenbrandewijn.
Rale, m. (Fr.). Soort van steitlooper,
spriet, 'kwartelkoning, riethoen.
Rile, m. (Fr.). Gereutel; Rider reutelen.
' (spr.:
Raleigh (Walter) (1552-1618),
raolee). Gunsteling der Engelsche koningin
Elisabeth die onder Jacobus I onthoofd
werd; hij was tegelijk dichter, diplomaat,
staatsman en zeevaarder ; hij trachtte
Virginie (Noord-Amerika) en het dal van
den Orenoco te koloniseeren.
Ralentir, (Fr.; spr.: ralantier). Lang-
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zamer worden, vertragen; galentissement,m. (spr.: ralantiesseman), vertraging;
Rallentando, (Ital.)zamer
wordend,
, lang
vertragend.
gallidae, mrv. Sprieten, riethoenders.
galliement, m. (Fr. ; spr. : rallieman).
Samentrekking, vereeniging ; gallieeren,
weer verzamelen, samentrekken; Rale,
m., in de Fransche Kamer van Afgevaardigden iemand die monarchaal gezind
is maar zich op aanraden van den paus
met den repubhkeinschen regeeringsvorm
heeft verzoend.
Rallye paper, (Eng. ; spr. : rellt.fteper).
Soort van jacht, waarbij een ruiter die
voor de andere ruiters vertrokken is op
zijn weg stukjes papier strooit welke
aan de vervolgers zijn spoor aanwijzen ;
de vervolgers moeten dien ruiter trachten in te halen.
Ralph, (Eng.), Raoul, (Fr.) = Rudolf.
Ram, (Eng. ; spr. : rem). Mannelijk
schaap. Zie Aries.
Rama. Zevende vleeschwording of
verlichamelijking van Vishnoe in de
mythologie der Hindoes.
Ramadan of Ramadan, m. Negende
maand van het Mohamedaansche maanjaar gedurende welke de Mohamedanen
van den op- tot aan den ondergang der
zon moeten vasten ; daar de Mohamedaansche maanden zich naar de maan
regelen valt de ramadan elk jaar tien
dagen vroeger dan het vorige jaar.
Ramadou, (Fr. ; spr. : ramadoe). Uit
schapenmelk bereide zeer vette kaas in
de Pyreneen.
Ramage, m. (Fr.; spr.: ramaazje). Loofen bloemwerk op stoffen ; gekweel van
vogels.
giimajana, o. (Sanskriet). Heldendicht
in 50000 verzen waarin het Leven en de
heldendaden van Rama verhaald worden.
Ramasan = Ramadan.
gamasseeren. Oprapen ; bijeenbrengen ;
samenvatten ; Ramassis, m. (spr. : ramassie), samenraapsel.
gambade, yr. (Fr.). Voorkasteel eener
galei •; leuning aan de brug op een schip.
gambour, m. (Fr. ; spr. : ramboer) of
gambures. Eenigszins zure wijnappel.
name, yr. (Fr.; spr.: raam). Takje dat
in den grond gezet wordt om klimplanten
te steunen ; roeiriem ; riem papier ; Ramê,
gesteund ; Boulets rames, kettingkogels
die vroeger gebruikt werden om de
masten van vijandelijke schepen te vernielen ; Rameau, m. (spr.: ramoo), takje,
twijg; Dimanche des Rameaux, m., Palmzondag.
Rameau. Fransch componist (I8de
eeuw).

'Zan

Ramequin, m. (Fr. ; spr. : raamketn).
Gebak dat uit kaas gemaakt wordt.
gamex, m. (Lat.). Breuk (aan het lichaam);
mrv., de longen.
Ramie, vr. (Fr.). Brandnetel (Urtica
utilis) wier vezels een spinstof opleveren.
gamier, m. (Fr. ; spr. : ramiee). Wilde
duif, houtduif.
gamificatie, yr. Vertakking ; gamificeeren, vertakken ; gamines, mrv. (spr. :
ramii), takj es.
gamist, m. Aanhanger van den Franschen humanist Pierre La Ramie of Petrus
Ramus (1515-1572) die een voorlooper
was van Cartesius (z. a.) en in den SintBartholomeusnacht vermoord werd.
gamm, (D.). Plotseling vasthaken van
de knieschijf aan de gewrichten van het
dijbeen bij paarden en runderen.
Ramollissant, (Fr.; spr. : ramolliessan).
Weekmakend, verzachtend ; gamollissement, m., verweeking.
Ramonage, m. (Fr. ; spr.: ramonaazje).
Het vegen der schoorsteenen; gamoner,
schoorsteenvegen ; gamoneur, m., schoorsteenveger.
Rampant, (Fr.; spr. : ranpan). Kruipend ;
(in de wapenkunde) op zijn achterpooten
staande.
gampe, yr. (Fr.). Trapleuning; helling ;
voetlicht (tooneel).
Rampo, m. (Ital.). Eig. haak ; beschadiging der verpakking; gamponeeren, (Fr.)
endommager, (Eng.) to damage, (D.) ramponieren, (Ital.) danneggiare, (Sp.) daliar,
beschadigen; Ramponierte Ware, vr.
(D.), (Fr.) marchandises endommagees, avariies, (Eng.) damaged (averaged) goods,
(Ital.) merci danneggiate, avariate, (Sp.)
mercancias danadas, averiadas, beschadigde goederen.
Ramrod, (Eng. ; spr.: remrod). Laadstok
van een geweer.
Ramsay. Engelsch scheikundige in 1852
geboren.
gamsch, yr. (D.), (Fr.) rebut, (Eng.) refuse,
(Ital.) scarto, (Sp.) desecho. Uitschot, uitvaagsel, afval.
Ramsden, (Eng.). Verbeterde verrekijker zoo genoemd naar den vervaardiger.
Ramses. Naam van verscheidene Egyptische koningen der ictde en 2oste dynastie,
waarvan de bekendste is Ramses II meer
bekend onder den naam van Sesostris
(1330-127o v. C.) de beroemdste krijgsheld onder alle Egyptische koningen die
invallen deed in Ethiopie, Syria, KleinAzie en Mesopotamie, en wiens mummie
in 1881 gevonden is.
gamus, m. (Lat.). Tak ; Katoen in
ramo, ruw katoen vooral uit Egypte.
m
Ran, yr. Oud-Noorsche zeegod.

Rana

940Rapiat

Rana, yr. (Lat.). Kikvorsch ; gezwel
onder de tong der runderen (tongblaar);
Rana in fabula, de zich opblazende en
eindelijk barstende kikvorsch in de fabel.
Ranavalo-Manjaka III. Koningin van
Madagascar die in 1896 door de Franschen
onttroond en naar Algerie gezonden is.
Ranchero, m. (Sp.). Bewoner van een
Rancho, d. i. alleenstaande herdershut;
uitmuntende Mexicaansche ruiter en jager ;
Mexicaansche landman van Spaansch- '
Indiaansche afkomst.
Rancidus, (Lat.), (Fr.) Rance. Ranzig,
sterk van smaak en reuk, b.v. spek,
boter ; Ranciditeit, vr., ranzigheid ; Rando, (Sp.), wijn dien men heeft oud laten
worden en die den smaak van Spaanschen
wijn gekregen heeft.
Ranson. Zie Rantsoen.
Rancune, yr. (Fr. ; spr. : rankuun).
Wrok ; Sans rancune, zonder wrok, d. i.
laat ons alle vijandschap op zij zetten;
Rancuneux en Rancunier, (spr. : rankuunjee), wrok koesterend, wrokkend.
Randal, m. (D.). Lawaai, schandaal in
de studentenwereld ; Randaleeren, lawaai
maken, vechten.
Randglosse, yr. (D.-Gr.). Kantteekening.
Rang, m. (Fr.). Gelid, rij ; zitplaats ;
graad ; volgorde ; Range, (spr. : ranzjee),
geregeld, ordelijk, oppassend; Rangee, yr.
reeks; Rangeeren, scharen, op een rij
zetten, rangschikken, opruimen, in orde
brengen, rekenen tot ; Se ranger, op zij
gaan, uit den we g gaan, uitwijken, geregeld gaan leven.
Rangatira, m. Voornaam inboorling
op Nieuw-Zeeland.
Ranger, m. (Eng. ; spr. : reenzjur). Houtvester, jachtopziener ; ruiter die met een
karabijn gewapend is en ook te voet vecht.
Ranimeeren, (Fr.). Verlevendigen;
weder opwekken ; weder bezielen.
Ranoldisch, (Lat.-Gr.). Wat op een
kikvorsch gelijkt.
Ranter, m. (Eng. ; spr. : rentur). Drukke
babbelaar ; rumoerig prediker ; Ranters,
mrv., dweepzieke Engelsche sekte die
omstreeks 1645 ontstaan is en thans niet
meer bestaat ; de naam is overgegaan op
de Primitieve Methodisten.
Ranula, yr. (Lat.). Eig. kikvorschje ;
gezwel van een speekselklier onder de
tong.
Ranunculus, m. (Lat.). Ranonkel, hanevoet.
Ranz des vaches, m. (Fr.), (D.) Kuhreigen, m. Volkslied dat door de herders
op de Zwitsersche bergen gezongen of
op den alpenhoorn geblazen wordt ; de
gevoelens die dit lied bij de bergbewoners

opwekt hebben het beroemd gemaakt;
toen Frankrijk nog regimenten Zwitsers
in zijn dienst had, was het noodig om
het spelen van dit lied op straffe des doods
te verbieden, omdat de Zwitsersche soldaten daardoor het heimwee kregen en
deserteerden of zich van kant maakten.
Rantsoen, o., (Fr.) Ration, yr. (van
het Latijn redemptio, loskooping). Prijs die
voor de vrijlating van een gevangene
betaald wordt, losgeld ; bepaalde hoeveelheid spijs en drank die dagelijks aan
menschen of dieren verstrekt wordt;
Rantsoeneeren, op rantsoen stellen, loskoopen. Zie Ration.
Raoul, m. (Fr.; spr.: raoel). Rollo, Rudolf,
Roelof.
Raout, m. (Fr.; spr.: raoel), (Eng.) Rout.
Instuif, groote avondpartij.
Rapadura, yr. (Sp.). Het scheren.
Rapakiwi, m. Graniet met grove korrels
aan de kust der golf van Finland.
Rapatelle, yr. (Fr.). Paardenharen stof
waarvan zakken en zeven gemaakt worden.
Rapatrieeren, (Fr.). Naar het vaderland
terugzenden ; verzoenen ; Rapatriement,
m. (spr. : rapatrieman), terugzending en
terugkeer naar het vaderland.
Rapax, (Lat.), Rapace, (Fr.; spr.: ragas).
Roofgierig; Rapaces, mrv., roofvogels
(Zie Accipiter); Rapacitas, yr. (Lat.),
(Fr.) Rapacite, yr., roofzucht.
Rape, yr. (Fr.). Rasp ; houtvijl.
Rape, m. (Fr.). Nieuwe druiven die in
een vat wijn gelegd worden om den wijn
te verbeteren ; drank die verkregen wordt
door versche druiven in een vat te doen
en ze met water te begieten ; schavelingen
die in een vat gelegd worden om den
wijn te klaren ; soort snuif.
Ripe, (Fr.). Kaal, versleten.
Rapert, m. (D.). Rolpaard, affuit voor
scheepsgeschut.
Raphael, m. (Hebr.). Eig. God heeft
geschonken ; Raphael Sanzio (1483-1520),
beroemd Italiaansch schilder, beeldhouwer
en bouwkundige; met Leonard de Vinci
en Michel Angelo is hij de grootste kunstenaar der Renaissance(z. a.); hoewel vroeg
gestorven heeft hij vele meesterstukken
nagelaten ; hij werkte mede aan de versiering van het Vaticaan (Zie Loggia);
hij is onnavolgbaar in het schilderen van
madonna's.
Raphanie. Zie Rhaphanie.
Raphanus niger, (Lat.). Ramenas ; —
sativus radicula, radijs, uit Ghina afkomstig gewas.
Rapiarium, o. Rekeningboek, kladboek.
Rapiat, (Fr. ; spr. : rapia). Gretig, hebzuchtig.
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Rapide (Fr.), (Lat.) Rapidus. Snel,
vlug,
Rapide, m. (Fr.), (Eng.) fast (quick)
train, (D.) Schnellzug, (Ital.) treno celere,
raftido, accelerato, (Sp.) tren rapido. Sneltrein.
Rapide. m. (Fr.). Stroomversnelling.
Rapiditas, yr. (Lat.), Rapidite, vr. (Fr.).
Snelheid; Rapido, Rapidamente, (Ital.),
snel, vlug ; Rapido capite, (Lat.), kop
over hals.
Rapier, o., (Fr.) Rapiere, yr. Lange en
fine stootdegen die vooral in duels gebruikt werd.
Rapin, m. (Fr.; spr. : rapein). Kunstschildersleerling ; kladschilder.
Rapina, m. (Lat.). Roof, buit.
Rapiotage, m. (Fr.; spr.: rapieootaazje).
Onderzoek der gevangenen en wegneming
van alles wat zij bij zich hadden tijdens
de Fransche omwenteling.
Rapp (Jean) (1772-1821). Fransch
generaal die zich een jaar lang in Dantzig
staande hield.
Rappahannock, m. Tabak uit de omstreken van Philadelphia.
Rappel, m. (D.). Waanzin, kolder.
Rappel, m. (Fr.). Terugroeping; sein
tot verzameling dat door de trom of
den hoorn gegeven wordt; Rappel
l'ordre, het tot de orde roepen ; Battre
le rappel, verzameling slaan ; Rappeleeren, terugroepen, herinneren, manen.
Rappist, m. Lid van een socialistisch
genootschap dat in 1805 te Pittsburg in
Noord-Amerika door den Wurtemberger
George Rapp gesticht is.
Rapport, m. (Fr.; spr.: rappr), (Eng.)
report, (D.) Berk ht, Auskunft, (tal.)
I
rapporto, (Sp.) relation. Verslag, bericht.
Rapport, m. (Fr.). Opbrengst; Maison
de rapport, vr., huurhuis.
Rapporteeren, (Fr.). Verslag uitbrengen ;
terugbrengen ; opbrengen; weder inbrengen in een nalatenschap; klikken; toepassen; Rapporteur, m., verslaggever,
klikker, graadboog.
Rapprocheeren, (Fr.). Dichterbij brengen ; tot elkaar brengen, verzoenen ; vergelijken; Rapprochement, m. (spr.: rapprosjeman), het naderbijbrengen, toenadering, vergelijking.
Rapsmehl, o. (D.). Meel uit raapkoeken;
Rapsiil, (D.), raapolie.
Rapsode. Zie Rhapsodic.
Rapt, m. (Fr.). Schaking, ontvoering. ;
Raptatores, mrv., roofvogels ; Raptim,
g
(Lat.), haastig, vluchti
; Raptor, m.,
schaker, verleider ; Raptus, m. (Lat.),
stuiptrekking, aanval van waanzin of
razernij, geestdrift. Zie Crimen raptus.
Rapuse, yr. (Fr.). Raspsel ; vijlsel.

Rassurant
Rapuse, yr. (D.). Berooving, plundering ; kaartspel.
Raquette. Zie Raket.
Rare, (Fr.), (Lat.), Rarus. Zeldzaam ;
ijl ; Rara avis in terris, (Lat.), zeldzame
vogel op aarde (Juvenalis, Satiren VI,
165), uitdrukking die Juvenalis gebruikt
om te kennen te geven dat er zeer weinig
getrouwde vrouwen als Penelope en Lucretia (z. a.) zijn (gewoonlijk wordt in
terris weggelaten en zegt men alleen
rara avis, witte raaf, de Franschen
zeggen merle blanc, witte merel) ; Rarefacientia, mrv., geneesmiddelen die de
porien verwijden ; Rarefactie, yr., verdunning der lucht, verwijding der porien ;
Rarissime, (r.), hoogst zeldzaam ; Rarete, vr. (Fr.), (Eng.) scarcity, (D.).
Seltenheit, (Ital.), raritci, scarsitas, (Sp.) rareza, schaarschte (van geld) ; Rariteit,
yr., ijlheid, zeldzaamheid ; Rariteiten,
mrv., zeldzame wonderlijke dingen ; Raritas dentium, (Lat.), het te ver van
elkaar af staan van tanden.
Ras, m. Piemonteesche lengtemaat.
Ras, (Arab.). Hoofd ; spits; punt; voorgebergte ; vorst ; stadhouder in Abessinie.
Ras, (Fr.), (Lat.) Rasus. Tot op het
vel afgeknipt of afgesneden ; met zeer
kort haar ; Rase campagne, open veld ;
Faire table rase, schoon schip maken.
Ras, m. (Fr.) -- Raz.
Rasade, yr. (Fr. ; spr. : razaad). Glas
of beker tot aan den rand toe vol geschonken.
Rasant, (Fr. ; spr. : razan). Strijkend
langs, even aanrakend ; zeer vervelend ;
Raseeren, met den grond gelijk maken,
slechten, erg vervelen ; Raseur, m., vervelende kerel.
Rascatie, yr. Het opgeven van slijmen,
rochelen.
Rasciers, mrv. Zie Raizen.
Rasibus, (Fr. ; spr. : raziebuus). Vlak
langs, rakelings.
Rasiera, vr. (Ital.). Strijkhout, strijkstok ;
Siciliaansche korenmaat.
Raskol, (Russisch). Afscheiding, sekte ;
Raskolnik, m., oudgeloovige der Grieksche
kerk in Rusland.
Rasmus. Verkorting van Erasmus.
Raso, m. (Ital.). Lengtemaat in Sardinie.
Raspatie, yr. Afschaving ; Raspatorium, o., werktuig om af te schaven ;
Raspatuur, vr. = Raspatie.
Rassade, yr. (Fr.). Glaskoralen die
vroeger gebruikt werden in den ruilhandel
met de negers.
Rassis, (Fr. ; spr. : rassie). Bezadigd ;
oudbakken ; belegen ; bestorven.
Rassurant, (Fr. ; spr.: rassuuran). Geruststellend.
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Rasta, (Oudduitsch). Oud-Germaansche
mijl = 1/8 geographische mijl.
Rastaquotare, m. (Fr. ; spr.: rastakoeerer), (Sp.) Rastracuero. Eig. degene
die leder voortsleept, omdat de bewoners
van Argentinie, enz., hun rijkdom vooral
aan den uitvoer van huiden te danken
hebben : vreemdeling die op een grooten
voet leeft en wiens middelen van bestaan
niet bekend zijn ; dit woord wordt gewoonlijk verkort tot Rasta.
Rastel, m. (Fr.). Troep menschen die
op wijn en andere dranken onthaald
worden vooral bij verkiezingen.
Rastraal of Rostraal, o. Liniaal om
notenbalken te trekken ; Rastreeren of
Rostreeren, notenbalken trekken.
Rastrola, m. (Sp.). Stoppels ; stoppelveld ; maYsstroo.
Rasuur, yr. (Lat:). Afschaving ; uitkrabbing van jets geschrevens ; raspsel ;
kaal geschoren plek op het hoofd van
een Catholiek geestelijke; Rasura, yr., elk
geraspt artikel in apotheken, delging,
weglating, leemte.
Rata, vr. (Lat.). Eig. rata pars, evenredige bijdrage of deel.
Rata, m. (Fr.). Verkorting van Ratatouille.
Ratafia, m. Likeur die vervaardigd
wordt door in alcohol met suiker aromatische stollen te laten weeken, kruidenbrandewijn, uitgegist suikersap.
Ratanhia, m. Wortel die een sterkere
werking heeft dan kina en zeer samentrekkend is (Krameria triandra).
Ratapoil, m. (Fr.; spr.: ratapoail). Blinde
bewonderaar van Napoleon I, ultra-bonapartist.
Ratatouille, yr. (Fr. • spr. : ratatoeiz),
(Sp.) Ratatulla, yr. : (spr. : ratatoelja),
(Provencaalsch) Ratatoulho. Ratj etoe,
poespas.
Rat de cave, m. (Fr. ; spr. : radecaav).
Waslichtje dat zeer dun en gekronkeld
is; ambtenaar der belastingen die van zulk
een lichtje voorzien kelders, waarin wijn
en sterke dranken geborgen zijn, visiteert.
Rate, yr. (Fr.). Milt • Desopiler dilater
la rate, doen lachen; be pus se fouler la
rate, het werk gemakkelijk opnemen, zich
niet afsloven.
Rate, m. (Fr.; spr.: ratee). Schot dat niet
afgaat; schrijver, kunstenaar of tooneelspeler die geen opgang maakt, dokter
zonder patiênten, advocaat zonder clienten.
Rfiteau, m. (Fr.; spr.: ratoo). Hark; werktuig dat de croupiers (z. a.) gebruiken om
geld naar zich toe te halen of te verdeelen.
Ratel, m. (Fr.). Viervoetig roofdier dat
op een das gelijkt, honigdas.

Ratio

Ratel, o. Perzisch gewicht.
Ratelier, m. (Fr.; spr.: ratliee). Ruif ;
geweerrek; pijpenrek ; rek om gereedschap op te hangen aan een werkbank
of schaafbank ; valsch gebit.
Rathymie. Zie Rhathymie.
Ratificatie, yr. Bekrachtiging, goedkeuring; Ratificeeren, bekrachtigen, go edkeuren.
Ratihabeeren, (Lat.) = Ratificeeren ;
Ratihabitie = Ratificatie.
Ratine, yr. (Fr.), Gekruiste wollen stof,
ratijn ; Ratineeren, krullig maken = Friseeren.
Ratio, yr. (Lat.). Rekenschap, berekening; verstand ; grondstelling ; regel; plan;
oorzaak, reden; Ratiocinatie, vr., oefening in het redeneeren, redefiguur waardoor de spreker zich zelven aanmaant
om de reden eener bewering aan te geven ;
Ratiocineeren, rekenen, berekenen, oefenen in het redeneeren ; Ratiocinium, o.
= Ratiocinatie ; Ratio decidendi, reden
eener beslissing ; Ratio dubitandi, reden
tot twijfel; Ratiolatrie, yr., aanbidding
of vereering van het verstand ; Ratio
legis, gedachte die aan de wet ten grondslag ligt, grond der wet ; Ration, yr.
(Fr.; spr.: rassieon), rantsoen (z. a.), portie ;
Rationabel, verstandig, uitrekenbaar ;
Rationale, o., vierkante lap versierd met
twaalf edelgesteenten dien de Joodsche
hoogepriester op zijn borst droeg (Zie
Pectorale); Rationalisme, o., wijsgeerig
stelsel dat de openbaring verwerpt en in
alles het gezag van het verstand erkent,
leer volgens welke de denkbeelden uit
het verstand en niet uit de ervaring voortkomen, heerschappij van het verstand;
Rationalist, m., aanhanger dier leer;
Rationalistisch, wat het rationalisme betreft ; Rationaliteit, yr., berekenbaarheid,
meetbaarheid ; Rationarium, o. (Lat.),
rekeningboek, statistisch overzicht; Ratione, in aanmerking genomen, uithoofde
van ; Ratione conscientiae, uithoofde van
het geweten, gewetenshalve ; Rationeel,
in overeenstemming met het verstand,
wat alleen op het verstand en niet op de
ervaring berust; Rationeele horizon, m.,
groote cirkel der hemelglobe wiens vlak
loodrecht staat op de verticaal der plaats
van waarneming; Ratione officii, ambtshalve, plichtmatig ; Rationes decidendi,
mrv., beslissende redenen ; Rationes dubitandi, redenen tot twijfel; Rationes
pro et contra, redenen voor en tegen ;
Ratio sufficlens, voldoende reden • Rationneeren, de hoeveelheid levensmiddelen die per dag aan ieder persoon in een
belegerde vesting verstrekt zullen worden
vaststellen.
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Reactie

Ravigote, yr. (Fr.; spr.: ravieghoot).
Ratis, o. Indisch gewicht voor diamanten
Saus die uit verschillende kruiden, azijn
en parelen van 31/2 green of 7/8 karaat.
en knoflook bestaat; Ravigoteeren, opRatisbonne. Fransche naam van Reknappen, weder sterk maken.
gensburg.
Ravin, m. (Fr.; spr.: ravijn). Holle weg,
Ratissoire, yr. (Fr.; spr.: ratiessoaar).
kloof.
Schoffel.
Ravioli, m. mrv. (Ital.). Stukjes deeg
Ratiten, mrv. Loopvogels b.v. struisdie fijngehakt gekruid vleesch bevatten
vogels.
en met geraspte kaas bestrooid zijn.
Ratiti numi, mrv. (Lat.). Romeinsche
Ravis, vr. = Raucitas.
munten waarop een vlot afgebeeld is ;
Ravissement, m. (Fr.; spr.: raviesman).
Ratium jus, o., recht om hout te vlotten.
Verrukking ; schaking.
Raton, m. (Fr.). Gebak dat van zachte
Ravitailieeren, (Fr.). Proviandeeren;
kaas gemaakt wordt.
Ravitaillement, m., proviandeering.
Rilto-Romaansch, o. Romaansche taal
Rawki, yr. Jakje der bajaderen.
die nog gesproken wordt in GrauwbunRaye, (Fr.; spr.: reijee). Gestreept ;
derland, in eenige dalen van Zuid-Tirol
Canon rayi, m., getrokken kanon.
en in Friaul; zij wordt ook Churwelsch
Ray-grass, (Eng.; spr.: reeghres). Plant
genoemd.
die gebruikt wordt voor het maken van
Rattacheeren, (Fr.). Weder vastmaken ;
grasperken (Lolium perenne).
in verband brengen met.
Rayon, m. (Fr.; spr.: reejon). Straal
Rattan, m.(Turksch). Klein Spaansch
(Zie Radius); spaak van een wiel; voor
riet dat gebruikt wordt voor de bastonbij het ploegen; plank in een boeken- en
nade (z. a.).
winkelkast; grond rondom een vesting
Rattenendo of Rattenuto, (Ital.) Terugwaarop niet gebouwd mag worden, verhoudend, talmend.
boden kring; raat die de bijen maken;
Rattrapeeren, (Fr.). Weer inhalen;
Rayons X of de Roentgen, X-stralen;
terugkrijgen; weder vangen of pakken;
Rayonnant, stralend, zeer blij ; RayonSe rattrafer, zijn schade inhalen.
nement, m., uitstraling.
Ratula. Zie Raspatorium.
Raz, m. (Woord uit Neder-Bretagne).
Ratum, (Lat.). Besloten, goedgekeurd,
Zeer sterke strooming in een nauwe zeevastgesteld; Ratum, m., het goedgekeurde,
engte; Raz de maree, m., het hevig en
bepaalde; Ratum et gratum, bekrachplotseling rijzen van het zeewater, grondzee.
tigd en goedgekeurd.
Raza. Zoutmaat te Oporto = 43 liter.
Rature, yr. (Fr.). Doorhaling met de
Razzia, yr. (Arab. rhaziat). Strooptocht
pen; Ratureeren, met de pen doorhalen.
op ,vijandelijk gebied om vee, koren, enz.
Raucitas, yr. (Lat.), (Fr.) tZaucite, yr.
bust te maken; het gevangennemen van
Schorheid ; Raucus (Lat.), Rauque, (Fr.;
een troep dieven of ander gespuis; Razspr.: rook), schor.
zieeren, een razzia uitvoeren.
Raudales, mrv. (Sp.). StroomversnelR. C. = Romana Civitas, vr. (Lat.).
lingen.
Ravage, m. (Fr. ; spr.: ravaazje). Ver- Romeinsche staat; = Roma Condita, yr.
(Lat.), stichting van Rome.
woesting door oorlog, geweld, door de
R. D. = Reverendus Dominus, m.
elementen en hartstochten ; Ravageeren,
verwoesten; Ravageur, m. (spr.: rava- (Lat.), weleerwaarde Neer; = Reverendo
zjeur), verwoester, persoon die aan de Domino, aan den weleerwaarden heer ;
= Regis domus, yr. (Lat.), huis des konings.
oevers der Seine te, Parijs naar allerlei
voorwerpen zoekt (vroeger werd het ook
Re, m. (Ital. ; spr. : ree). Koning ; Re
galantuomo, koning-fatsoenlijk man (bijgezegd van arme drommels die in de
naam van den Italiaanschen koning Victor
Parijsche straatgoten zochten).
Ravaudage, m. (Fr.; spr.: ravoodaazje). Emmanuel II (1820-1878).
Re, m. Tweede noot der toonladder
Verstelling van versieten kleedingstukken,
oplapping ; knoeiwerk ; gewauwel ; Ra- van ut.
Re. Latijnsch en Fransch voorvoegsel
vaudeeren, verstellen, oplappen, wauwedat her, terug, weder beteekent.
len, uitschelden; Ravaudeur, m., oplapper,
Rea. Zie Reis.
wauwelaar ; Ravaudeuse, yr., oplapster,
Rea, m. (Fr.). Wiel in een katrol waarwauwelaarster.
over het touw loopt.
Ravelijn, o. (Fr.). Driehoekig vestingReaal. Zie Real (munt).
werk dat in het stelsel van Vauban voor
Reaal, o. Onderstel der letterkast op
de courtine (z. a.) wordt aangelegd.
een drukkerij.
Raves de morue. Zie Rabes.
Reactie, vr. Terugwerking, terugslag ;
Raviggiuoll, mrv. (Ital.). Geitekaas uit
streven eener staatkundige partij die den
den omtrek van Brescia.
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vooruitang bestrijdt en oude toestanden
weder in het leven wil roepen, terugkeer
tot datgene wat uit den tijd is; inwerking
van de eene stof op de andere in de
scheikunde ; het opwekken van een werking die tegenover gesteld is aan een
andere ; Reactif, m. (Fr.) = Reagens ;
Reactionnair, m., tegenstander van den
vooruitgang, verstokte behoudsman (Zie
Conservatief) ; Reageeren, terugwerken,
inwerken op, opkomen tegen ; Reagens,
m. (mrv. Reagentia), in de scheikunde
een stof die door de veranderingen welke
zij ondergaat de aanwezigheid van andere
stoffen openbaart b.v. lakmoes.
Reader, m. (Eng. ; spr.: riedur). Lezer;
voorlezer ; lector ; leesboek ; Readingroom, (spr. : riedingroem), leeskamer.
Readmissie, vr. Wedertoelating.
Readoptie, yr. Wederaanneming.
Readunatie, yr. Wedervereeniging.
Readvertentie, yr. Vernieuwde oplettendheid.
Ready, (Eng. ; spr. : reddie). Gereed.
Reaedificatie, yr. Wederopbouwing,
vernieuwing.
Real, (Sp.). Koninklijk.
Real, (D.). Werkelijk; wezenlijk; zakelijk ; — Arrest, m., beslaglegging op zaken ;
— Citation, yr., het voor den rechter
brengen door middel van een gerechtsdienaar ; — Kaution, yr., zakelijke borgtocht ; — Kontrakt, m., overeenkomst die,
haar kracht ontleent aan het overdragen
van een zaak. Zie Contract.
Real, m. (Sp.). Muntstuk ter waarde
van f 0.125 ; Real de plata, zilverreaal ;
Real de vellon, koperen reaal.
Real-Disziplinen, mrv. Wis- en natuurkundige wetenschappen in tegenstelling
met de taalwetenschap.
Reale, yr. (Fr. en Ital.). Galei des konings of van den admiraal.
Real-Encyklopaedie, vr. (D.). Algemeen woordenboek van werkelijk bestaande of bestaan hebbende dingen;
Reales, o., hetgeen werkelijk bestaat of
aanwezig is in tegenstelling met het gedachte en schijnbare.
Realgar, m. (Arab.). Spelonkpoeder,
verbinding van arsenicum met zwavel,
rood arsenicum.
Real-Geld, o. (D.), (Fr.) espêces sonnantes,
numiraire, (Eng.) specie, hard cash, (Ital.)
denaro sonante, numerario, (Sp.) moneda
sonante. Klinkende munt ; — Gymnasium,
o. (Lat.-Gr.), hoogere burgerschool, inrichting van middelbaar onderwijs ; Realia,
mrv., wis- en natuurkundige vakken,
werkelijk bestaande dingen; Real-Injurie,
yr. (D.), beleediging door handtastelijkheden ; Realisable, (Fr.), uitvoerbaar,

Rebab

geschikt om verwezenlijkt te worden, wat
te gelde gemaakt kan worden ; Realisatie,
yr., (Fr.) realisation, (Eng.) realization, (D.)
Umsetzung in Geld, (Ital.) realizzazione,
(Sp.) realization, omzetting in geld ; Realiseeren, (Fr.) rialiser, (Eng.) realize, (D.)
in Geld utnsetzen, (Ital.) realizzare, (Sp.)
realizar, in geld omzetten, verwezenlijken,
tot stand brengen, als werkelijk voorstellen ;
Realisme, o., het weergeven der werkelijkheid, het opvatten der dingen zooals
zij werkelijk zijn en niet zooals zij ntioesten
zijn, ongevoeligheid voor idealen, nuchterheid (Zie Idealisme); Realist, m.,
kunstenaar en letterkundige die de werkelijkheid met al het leelijke dat haar
aankleeft zoo getrouw mogelijk tracht
wedertegeven, b.v. Emile Zola; Real'stisch, wat het realisme betreft, nuchter,
ongevoelig voor idealen, alleen met de
werkelijkheid rekening houdend ; Realiter,
werkelijk, wezenlijk ; Real-Katalog, m.,
lijst waarop de boeken naar hun inhoud
gerangschikt zijn in tegenstelling met
Nominal-Katalog, lijst waarop de boeken
volgens de namen der schrijvers geplaatst
zijn; Real-Lexicon, o., woordenboek over
werkelijk bestaande zaken ; Real-Becht
(Zie Jus Reale); Real-Schule, yr. ---_-__
Real-Gymnasium ; Real-System, o., regeeringsstelsel volgens hetwelk de deelen
van een staat en hunne bewoners op
dezelfde wijze behandeld worden en waarbij geen afstamming in aanmerking komt;
Real-Union, yr., vereeniging van twee
staten met een gemeenschappelijke yolksvertegenwoordiging b.v. Engeland en
Schotland.
Reambulatio metarum, vr. (Lat.). Eig.
het op- en neergaan langs de grenzen,
inspectie der grenzen.
Rear, (Eng.; spr.: rier). Achterhoede;
Rear-Admiral, m., schout bij nacht.
Reas. Zie Reis.
Reassekuranz, vr. (D.), (Fr.) reassurance,
(Eng.) re-insurance, (Ital.) riassicurazione,
(Sp.) reaseguro. Herverzekering; Reassekurieren, (D.), (Fr.) reassurer, (Eng.)
to re-insure, (Ital.) riassicurare, (Sp.) reasegurar, herverzekeren. Zie de artt. 271
en 280 van het Wetb. van Koophandel.
Reassignatie, yr. (Lat.). Vernieuwde
dagvaarding; Reassigneeren, op nieuw
dagvaarden.
Reassumeeren. Weder opvatten; Reassumtio litis, vr., hervatting van een
rechtsgeding; Reassumtie, yr., hervatting.
Reatus, m. (Lat.). Het in staat van
beschuldiging zijn; In reatu, in staat
van beschuldiging.
Rebab, o. (Arab.), (Perzisch) Rubab.

Rebaptisatie
Tweesnarig Turksch muziekinstrument.
Zie Rabab.
Rebaptisatie, yr. (Lat.). Het wederdoopen ; Rebaptiseeren, wederdoopen.
Rebattement, m. (Fr.; spr. : rebatman).
Herhaling van dezelfde woorden en tonen;
in de wapenkunde het in elkander loopen
van allerlei figuren.
Rebbach, Rebbes of Rebes, m.
(Joodsch). Winst, voordeel, woeker.
Rebbes of Zadikim = Chasidim (z. a.).
Rebebe. Korenmaat in Alexandria.
Rebec, m. (Fr.). Viool met drie snaren
waarop de meistreelen speelden.
Rebecca, yr. (Hebr.). E.! welgedane,
goed in het vleesch zittende; degene die
door haar schoonheid boeit ; vrouw van
den aartsvader Isaac; opstand in Wales
in 1839 tegen de toiheffing op de wegen.
(Zie Genesis XXIV, 6o) ; Rebeccaieten,
mrv., deelnemers aan dien opstand die
des nachts met zwart gemaakte aangezichten en in vrouwenkleederen uittrokken
om de fabrieken te vernielen, soort van
Chartisten (z. a.).
Rebel, m. (Lat.). Oproermaker, muiter ;
Rebelleeren, muiten, oproer maken ;
Rebellie, vr., oproer, muiterij ; Rebelsch,
oproerig.
Rebi, m. (Arab.). Lente, naam van de
derde en vierde maand in den Arabischen
kalender.
Reboisement, m. (Fr. ; spr. : reboazeman). Het weder met boomen beplanten.
Rebondir, (Fr.). Weder opspringen.
Rebozos, m. (Sp.). Lange Mexicaansche
omslagdoeken.
Rebulla, m. Wijn uit het graafschap
GOrz.
Rebus, m. (Fr.; spr. : reebuus). Raadsel
dat hoofdzakelijk uit figuren bestaat.
Rebus sic stantibus, (Lat.). Zooals de
zaken nu staan, bij dezen toestand, onder
deze omstandigheden.
Rebut, m. (Fr. ; spr. : rebuu), (Eng.)
refuse, waste matter, (D.) Ausschuss, (Ital.)
scartol (Sp.) desecho. Uitschot, uitvaagsel;
Rebuten, mrv., onbestelbare brieven; Een
brief tot de rebuten brengen, een brief
ter zijde leggen omdat hij onbestelbaar is;
Rebutant, terugstootend, norsch ; Rebuteeren, ruw afwijzen, norsch bejegenen,
terugstooten, verwerpen, tegen de borst
stuiten.
Rebutter, (Eng.). Antwoord van den
verweerder op de Tripliek van den eischer = Quadrupliek.
Rec. Verkorting van Recensent, Recensie en Recipe.
Recadentie, yr. (Lat.). Terugval, wederinstorting; het vervallen van een recht
aan den vorigen bezitter.
BAALE,
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Recalcitrant, (Fr.). Weerspannig ; Recalcitreeren, achteruitslaan, tegenstribbelen, weerspannig zijn.
Recambio. Zie Ricambio.
Recantatie, yr. (Lat.). Herroeping van
het gesprokene of geschrevene ; Recanteeren, herroepen. Zie Palinodie.
Recapiteeren. Zie Recapiteeren; Recapito. Zie Ricapito.
Recapitulant, m. (Lat.). Herhaler; Recapitulatie, yr., samenvatting, korte herhaling, overzicht;, Recapitulatief, samenvattend, een kort overzicht gevend : Recapituleeren, herhalen, samenvatten.
Recaption, (Eng. ; spr. : riekapsjun). Het
wedervangen, terugnemen.
Recarboneeren, (Lat.). De verloren
koolstof teruggeven.
Recaveeren, (Lat.). Tegenwaarborg geven ; Recauta, mrv., quitantien.
Recedeeren. Terugtreden, afzien van;
weder afstaan.
Recenseeren, (Lat.). Boeken en geschriften beoordeelen en aankondigen ;
Recensement, m. (Fr. ; spr. : resanseman),
volkstelling die in Nederland om de tien
en in Frankrijk om de vijf jaar plaats
heeft, telling van de uitgebrachte stemmen,
inventaris van dieren, voertuigen, enz. die
in tijd van oorlog gerequireerd kunnen
worden ; Recenseur, m. (spr. : resanseur),
degene die met een recensement belast is;
Recensent, m., beoordeelaar en aankondiger van boeken, kunstrechter ; Recensie,
yr., boekbeoordeeling, vergelijking eener
uitgave van een schrijver der oudheid met
de handschriften ; Recensie-exemplaar,
o., exemplaar van een boek dat aan tijdschriften en dagbladen gezonden wordt
met verzoek het aan te kondigen.
Recent, (Lat.). Pas gebeurd, jong,
nieuw, versch ; levendig ; Recentioren,
mrv., de nieuweren, vooral nieuwere
schrijvers.
Recepis, o. (Lat.), (Fr.) ricepissi, (Eng.)
acknowledgement of receipt, (D.) Empfangsschein, (Ital.) scontrino (cedola) di ricevuta,
(Sp.) recibo. Bewijs van ontvangst; bewijsstuk dat men op een leening heeft ingeschreven en dat later door de werkelijke
obligatie vervangen wordt.
Recept, o. (Lat.). Voorschrift van een
geneeskundige; Receptaculum, o., stapelplaats, magazijn, vergaarbak, schuilplaats,
toevluchtsoord (Zie Receptacle) ; Receptarius, m., aannemer en inschrijver van
recepten ; Recepta Sententia, yr., aangenomen meening, rechtsregel die algemeen aangenomen is ; Receptator, m.,
opnemer, heler ; Receptibel, begrijpelijk,
aannemelijk ; Receptibiliteit, aannemelijkheid, vatbaarheid ; Recepteeren, ge6o
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neesmiddelen voorschrijven ; Receptie,
vr. (Lat.), opneming, aanneming, ontvangst;
Receptie van het Romeinsche recht,
de opname van het R. r., d. i. het langzamerhand doordringen van het Romeinsche
recht in de rechtspraktijk in Duitschland
en andere landen van West-Europa, aangezien de inheemsche land- en stadsrechten,
daar zij Beene algemeene beginselen inhielden, onvoldoende bleken ; de receptie
begon in den loop der 14e eeuw en was
voleindigd in het begin der i6e eeuw ;
Receptitia bona (Zie Bona) ; Receptief,
ontvankelijk, geschikt om opgenomen te
worden; Receptiviteit, yr., ontvankelijkheid, vatbaarheid; Receptor, m., verberger,
heler, ontvanger; Receptoraat, o., ambt
van ontvanger ; Receptuur, yr., het
schrijven van recepten en de bereiding
van geneesmiddelen.
Receptacle, m. (Fr.). Verzamelplaats,
vergaarbak ; stoomkast ; bloembodem.
Recepteur, m. (Fr.). Seinontvanger ;
telephoonhoren.
Receptum, o. (Lat.). Recept ; —arbitrii,
overeenkomst van partijen om een geschil
aan de uitspraak van een scheidsrechter
te onderwerpen, aan wiens uitspraak zij
zich zullen onderwerpen ; — nautarum,
cauponum, stabulariorum, de aansprakelijkheid van schippers, herbergiers en vrachtrijders voor de schade aan of het verlies
van aan hen toevertrouwde goederen;
Receptum jus, o., aangenomen rechtsregel.
Reces, m. (Lat.). Eig. terugtred ; vacantie
van een wetgeyend lichaam, b.v. van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal;
achterstand ; overeenkomst ; uitslag van
aangeknoopte onderhandelingen; achterstallige gelden ; Recessus oralis, mondelinge overeenkomst voor het gerecht ;
— provincialis, sluiting der zitting van de
Provinciale Staten • — scriptus, schriftelijke overeenkomst ; Recesseeren, een
eindovereenkomst sluiten ; Recess-Herrschaft, yr. (D.), gemediatiseerde souvereiniteit weer verhouding tot den staat door
een reces (overeenkomst) vastgesteld is.
Recette, yr. (Fr.), (Eng.) receipts, (D.)
Einnahme, (Ital.) incasso, (Sp.) entrada.
Ontvangst, inning; kantoor van een ontvanger ; keukenrecept; voorschrift ; Receveur, m., ontvanger.
Rechange, m. (Fr.; spr.: resjanzje).
Zie Ricambio; het verwisselen; waarloos
stuk - Rechangeeren, weder verwisselen.
Rechaud, m. (Fr.; spr : reesjoo). Komfoor, vuurpan; bordenwarmer.
Rechauffer, (Fr. spr. : reesjoofee). Opwarmen ; nieuw leven inblazen.
Recherche, yr. (Fr.), (Eng.) investigation,

inquiry, (D.) Untersuchung, (Ital.) ricerche,
(Sp.) investigaciOn. Onderzoeking (Zie
Paternite), Rechercher, (spr.: resjersjee),
op nieuw zoeken, opzoeken, navorschen,
dmgen naar, aanzoek doen ; Rechercheur,
(spr. : resjersjeur) ambtenaar der politie
die met het opsporen van misdrijven en
misdadigers belast is (Zie Detective)
(dit woord dat Fransch schijnt te zijn
maar het niet is wordt vertaald door
agent de la Sie rete); Recherche-vaartuig,
m., vaartuig dat op de binnenwateren
gebruikt wordt voor het onderzoek der
schepen en scheepspapieren.
Rechimdar. Zie Resjimdar.
Rechute, yr. (Fr. ; spr. : resjuut). Wederinstorting (van ziekten).
Recidentiae jus, o. (Lat.). Et frecht
volgens hetwelk goederen aan de vaderlijke en moederlijke linie vervallen.
Recidive, yr. (Fr. ; spr. : reesiediev). Herhaling van een misdrijf of fout (Zie artt.
421-423 van het Wetb. van Strafrecht) ;
Recidiver, in dezelfde fout vervallen,
hetzelfde misdrijf weder begaan ; Recidivist, m., iemand die bij herhaling hetzelfde misdrijf pleegt of dezelfde fout
begaat. Zie Furtum reiteratum en Palindromie.
Recief, o., (Fr.) Recif, m. Rij klippen
die gelijk zijn met den waterspiegel. Zie
Pernambuk.
Recipe, (Lat.). Neem (op recepten) ;
Recipiangulum, o. (Zie Transporteur),
Recipiatur, het worde aangenomen ;
Recipiendaire, m. (Fr.), (Lat.) Recipiendus, m., hij die opgenomen moet
worden ; degene die op plechtige wijze
in een genootschap of academie als lid
aangenomen wordt (degene die als nieuw
lid der Acadimie franraise wordt genstalleerd moet een rede uitspreken waarin
de verdiensten van den persoon wiens
plaats hij inneemt in het licht gesteld
worden); Recipient of Recipiens, m.(Lat.),
eig. die ontvangt, opnemer, ontvanger,
glazen klok waaruit de lucht dcftar de
luchtpomp verwijderd wordt ; Recipieeren, (Fr.) recevoir, (Eng.) to receive, (D.)
empfangen, (Ital.) ricevere, (Sp.) recibir,
ontvangen, opnemen.
Reciprocabel. Wat uitgewisseld, vergolden kan worden ; Reciprocabiliteit,
vr.,uitwisselbaarheid;Reciprocatie, vr.,uitwisseling, wedervergelding; Reciproceeren, weder vergelden, een bewezen dienst
door een wederdienst beloonen ; Reciproce, wederzijds Reciprociteit, yr.,
wederkeerigheid, wederzijdsche begunstig ; Reciprocum, o. (Lat.), wederkeerig
w erkwoord; Reciproque, (Fr.), wederkeerig, wederzijdsch.

Recit
Recit, m. (Fr.; spr. : reecie). Verhaal,
vertelling.
Recita, yr. (Ital.; spr.: redsjita). Opvoering van een tooneelstuk; Recital, m.
(Fr.), voordracht van gedichten en prozastukken; Recital, (Eng.; spr.: rieseitul),
herhaling van een andermans woorden,
opsomming der bijzonderheden eener gebeurtenis ; Recitando, wat als een verhaal gezongen moet worden ; Recitatie,
yr. (Lat.), het hardop voorlezen, het
opzeggen, voordragen ; Recitatief, o.,
verhalende zang, wijze van zingen die
het spreken nabijkomt; Recitativo accompagnato, m. (Ital.), verhalende zang met
begeleiding ; — con gli stromenti = —
stromentato; — parlante, eerder gesproken
dan wel gezongen recitatief ; — secco of
semplice, recitatief waarbij alleen de
en aangeslagen worden ; —
hoofdakkoord
stromentato, recitatief met begeleiding van
orkest; Reciteeren, hardop voorlezen,
het uit het hoofd geleerde opzeggen, voordragen, verhalen, vertellen.
Recke ? m. (Oud-Duitsch). Held die verbannen is en in den vreemde vertoeft;
held ; reus, krachtige jonge man.
Reclamant, m. (Lat.) (Fr.) reclamant,
(Eng.) claimant, (D.) Reklamant, (Ital. en
Sp.) reclamante. Terugeischer, opvorderaar; degene die een bezwaarschrift indient;
Reclamatie, yr., (Fr.) reclamation, (Eng.)
claim, (D.) Reklamation, (Ital.) reclamo,
(Sp.) reclamation, terugvordering, opeisching, bezwaarschrift ; Reclame, yr.,
(Fr.) reclame, (Eng.) puff, (D.) Reklame,
(Ital.) reclamo, (Sp.) reclamo, alles wat
dient om de aandacht van het publiek te
trekken door aanplakbiljetten met zonderlinge figuren en schreeuwende kleuren,
door hoogdravende en leugenachtige advertenties, enz. (sommige dagbladen
plaatsen advertenties tusschen de nieuwstijdingen in), terugvordering (Zie den 8sten
titel van het Eerste boek van het Wetb.
van Koophandel (Artt. 230-245) „van
reclame of terugvordering in zaken van
koophandel". Art. 230 luidt : „In geval
koopmanschappen zijn verkocht en geleverd, en de koopprijs niet ten voile is
gekweten) is de verkooper, bij faillissement van den kooper, gerechtigd om de
koopmanschappen terug te vorderen,
onder de volgende bepalingen". De eenzelvigheid der koopmanschappen moet
blijken en zij moeten worden teruggevorderd binnen 3o dagen, nadat zij onder
den failliet of een derde zijn opgeslagen) ;
Reclame waken, (Fr.) faire de la reclame,
(Eng.) to make a puff, to puff up, (D.) Reklame machen, (Ital.)far reclamo, (Sp.) pacer reclamo, de aandacht op iets vestigen
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door opziehbarende aankondigingen, advertenties, aanplakborden, enz. ; Reclameeren, (Fr.) reclamer, (Eng.) to claim,
(D.) reklamieren, (Ital.) reclamare, (Sp.) reclamar, terugvorderen, opeischen, met
aandrang vragen, een bezwaarschrift
indienen.
Reclausus, m. (Lat.). Kluizenaar.
Reclinatie, yr. (Lat.). Ombuiging, het
naar beneden of naar achteren duwen
b. v. van de staar; Reclinatio palpebrarum, omkeering der oogleden ; — uteri,
achteruitzakking der baarmoeder ; Reclinatorium, o., vertrek waarin men uitrust,
rustbed ; Reclineeren, ombuigen, naar
beneden of naar achteren duwen.
Reclus, m. (Fr.; spr.: reklu). Zie Reclausus; Reclusion, yr., opsluiting in een
gevangenis met de verplichting om te
arbeiden.
Recognitie, yr. (Fr.). Belasting die voor
een verkregen vergunning betaald moet
worden.
Recoleeren, (Lat.). Weder doorzijgen.
Recoleeren, (Fr.). Op nieuw nagaan,
collationneeren ; aan getuigen de door
hen afgelegde verklaringen voorlezen om
te zien of zij waarbij volharden ; Recolement, m. (spr. : reecolman), het opnieuw
nagaan, voorlezing der verklaringen van
getuigen.
Recollet, m. (Fr.; spr. : reekollee), (Lat.)
Recollectus, m. Franciscaner monnik,
minderbroeder van een zeer strengen
regel; Recollectin, yr., non van diezelfde
orde ; Recollectie, vr., bezinning, vrome
inkeering in zich zelven; Recolligeeren,
zich bezinnen, tot zich zelven inkeeren,
weder tot bezinning of op krachten komen.
Recolte, yr. (Fr.). Oogst ; Recolter,
oogsten.
Recommandabel, (Fr.) recommandable,
(Eng.) recommendable, (D.) empfehlenswert,
(Ital.) raccomandabile, (Sp.) recomendable.
Aanbevelenswaardig ; Recommandatie,
yr. (Fr.) recommandation, (Eng.) recommendation, (D.) Empfehlung, (Ital.) raccomandazione, (Sp.) recomendaciOn, aanbeveling ; Recommandeeren, (Fr.) recommander, (Eng.) to recommend, (D.) empfehlen,
(Ital.) raccomandare, (Sp.) recomendar, aanbevelen; Recommander des lettres, (Fr.),
(Eng.) to register letters, (D.) Briefe anschreiben, (Ital.) raccomandare lettere, (Sp.)
certificar cartas, brieven laten aanteekenen;
Lettre recommandee, chargee, (Fr.),
(Eng.) registered letter, (D.) Einschreibbrief,
(Ital.) lettera raccomandata, (Sp.) carta
certificada, aangeteekende brief.
Recomparatie, yr. (Lat.). Wederverkrijging ; terugkoop.
Recompensa dotis, (Lat.). Hetgeen tot

Recompingeeren
verzorging van weduwen van vorsten of
adellijke personen dient ; Recompense,
yr. (Fr. ; spr.: reekonpans), belooning;
Recompenser, (spr.: reekonpansee), beloonen.
Recompingeeren, (Lat.). Weder samenvoegen.
Recompleteeren. Weder volledig
maken.
Recomponeeren, (Lat.). Weder in orde
brengen ; weder samenstellen, omwerken ;
Recompositie, yr., wedersamenstelling,
herstelling.
Recompter, (Fr.; spr.: rekontee). Overtellen.
Reconciliable, (Fr.). Verzoenbaar; Reconciliatie , yr., verzoening, plechtige
zuivering van een ontheiligd gedeelte van
een kerkgebouw, wederopneming van een
ketter in de kerk; Reconcilieeren, verznenen, weder in de kerk opnemen, weder
wijden.
Reconcinnator, m. (Lat.). Degene die
iets op nieuw inricht of regelt ; Reconcinneeren, weder herstellen, weder terecht
brengen.
Reconductie, yr. (Lat.). Vernieuwing
van pacht of huur; Reconduceeren, weder
pachten.
Reconfortatie, vr. (Fr.). Versterking ;
verkwikking.
Reconfrontatie, yr. (Fr.). Hernieuwde
confrontatie (z.a.).
Reconnaissance, yr.(Fr.; spr.: rekoneessans). Erkenning; erkentelijkheid, dank baarheid; Reconnaissance du moat de
piete, bewijs van de bank van leening,
lommerdbriefje ; Reconnaissance d'une
dette, (Fr.), (Eng.) acknowledgement of a
debt, (D.) Anerkennung einer Schuld, (Ital.)
riconoscimento di un debit°, (Sp.) reconocimiento de una deuda, erkenning eener
schuld; Reconnaissant, (spr.: rekonneesan),
erkentelijk, dankbaar.
Reconquistadores, mrv. (Sp.). Heroveraars der vrijheid, partij der blauwen in
Venezuela.
Reconsideratie, yr. Hernieuwde overweging ; het terugkomen op een genomen
besluit.
Reconsolidatie, yr. Wederbevestiging.
Reconstitutie, yr. Wederoprichting,
herstelling ; gerechtelijke handeling waardoor een nieuwe schuldeischer in de plaats
van den ouden treedt.
Reconstructie, yr. Wederopbouwing ;
Reconstrueeren, wederopbouwen.
Reconvalescent, m. Herstellende, iemand die aan de beterhand is ; Reconvalescentie, yr., herstelling, genezing ; Reconvalesceeren, aan de beterhand zijn,
herstellen.
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Reconvenieeren. Een tegenklacht of
tegenvordering indienen; Reconvenient,
m., iemand die een tegenklacht of tegenvordering indient ; Reconvent, m., iemand
tegen wien zulk een vordering ingediend
wordt; Reconventie, yr., tegenvordering.
Zie de artt. 250-253 van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering.
Reconvertiten, mrv. Personen die door
een pope (z.a.) gevormd en daarna Luthersch geworden zijn en die door de
Grieksche kerk teruggevorderd worden.
Recoqueeren. (Lat.). Opkoken; opwarmen ; versmelten, omsmeden.
Record, (Eng. ; spr.: riekood). Register;
authentiek of officieel afschrift; archiefstuk ; verste of stand die in een bepaalden tijd afgelegd is door fietsrijders, automobielen en andere motorrijtuigen ; hoogste aantal punten dat in een spel behaald
wordt; Het record slaan, harder rijden
dan tot nu toe gereden is, een hooger
aantal punten behalen dan tot nu toe behaald is; Recorder, m. (spr.: riekodur),
archivaris = Registrator en Syndicus.
Recordatie, vr. (Lat.). Herinnering ;
vereeniging van onderwijzers en leerlingen die al zingende van huis tot huis
gingen om een inzameling to houden ;
Recordeeren, in herinnering brengen, al
zingende rondgaan.
Recorporeeren, (Lat.). Weder belichamen ; weder inlijven.
Recours, m. (Fr.; spr. : rekoer). Toevlucht; beroep, appel. Zie Regres.
Recouvrage, m. (Fr.; spr.: rekoevraasje).
Het overtrekken vanparaplu's, parasols,
enz.
Recouvreeren, (Fr.) recouvrer, (Eng.)
to cash, (D.) einkassieren, (Ital.) incassare,
(Sp.) recobrar. Inkasseeren; terugkrijgen;
Recouvrement, m. (Fr. ; spr. rekoevreman), (Eng.) encashment, (D.) Einkassierung, (Ital.) incasso, (Sp.) cobranza, inkasseering, terugkrijging.
Recovery, (Eng.; spr.: riekoverie). Het
terugkrijgen ; beterschap ; het door eenvonnis verkrijgen van een recht.
Recrastinatie, yr. (Lat.). Verschuiving,
verdaging; Recrastineeren, verschuiven,
verdagen.
Recreatie, yr. (Lat.). Herstelling, genezing ; uitspanning, ontspanning ; opfrissching ; speeluur op scholen; Recreatief,
ontspannend, opfrisschend.
Recredentie, yr. Voorloopig bezit en
genot van iets waarover geprocedeerd
wordt; Recredentiarius, m., voorloopig
bezitter van een betwiste prebende.
Recreditief, o. Terugroepingsbrief (van
gezanten) waardoor het Creditief ingetrokken wordt.

Recrement
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Recrement, o. = Excrement.
Recresceeren, (Lat.). Weder groeien.
Recriminatie, y r. Tegenbeschuldiging ;
beantwoording van smaadredenen ; Recriminatorisch, tegenbeschuldigend ; Recrimineeren, tegenbeschuldigingen uiten,

noemd ; Rectory, (Eng. ; spr.: rektorie),
pastorie.
Rectrices, mrv. (Lat.). Stijve staartvederen der vogels die tot stuur dienen
bij het vliegen.

terugschelden.

Endeldarm.
Rev.*, m. (Fr. ; spr. : resuu), (Eng.) receipt, (D.) Empfangsschein, (Ital.) ricevuta,
(Sp.) recibo. Bewijs van ontvangst.
Recueil, m. (Fr. ; spr. : rekuii). Verzameling, bundel; Recueillement, m. (spr.:
rekuiieman), stille overpeinzing; Recueillir,
(spr. : rekuiir), inzamelen, bijeenbrengen,
opnemen, oogsten.
Recul, m. (Fr. ; spr. : rekuul). Achterwaartsche beweging; terugsprong van
een kanon ; daling in prijs; Reculeeren,
achteruitgaan, terugdeinzen, terugspringen,
dalen in prijs, uitstellen, opschuiven;
Reculer pour mieux sauter, achteruitgaan
om een aanloop te nemen, toegeven om
later beter zijn slag te kunnen slaan, een
klein voordeel opgeven om later een
grooter te verkrijgen; Quand on n'avance
pas, on recule, als men niet vooruitgaat
gaat men achteruit; Marcher a reculons,
den kreeftengang gaan.
Recuperatie, vr. (Lat.). Terugverkrijging ; Recupereeren, terugverkrijgen.
Recurrens series, y r. (Lat.). Terugloopende reeks; Recurrent, m., degene
die zijn toevlucht tot iets neemt, die hulp
zoekt; Recurreeren, (Fr.) avoir recours,
recourir a, (Eng.) to have recourse to, (D.)
Zuflucht nehmen, (Ital.) aver ricorso a,
(Sp.) tener recurso a, zijn toevlucht nemen;
Recursus ab abusu, m., bij de wereldlijke
macht ingediend bezwaarschrift tegen
misbruik der geestelijke macht ; Recursus
ad comitia, beroep op den Rijksdag.
Recurvirostra, yr. (Lat.). Soort steltloopers met een langen snavel waarvan
de punt naar boven omgebogen is. Zie

Recrudescentie, y r. (Lat.). Het weder
opengaan van een wond ; verergering van
een ziekte die aan het afnemen is; toeneming;
vernieuwing van verbodsbepalingen.
Recruteeren, (Fr.). Aanwerven; Recruteering, vr. (Fr.) Recrutement, m., aanwerving ; Recruut, m., aangeworven of ongeoefende soldaat; Recrutenschool, yr.,
handleiding voor het oefenen in den
wapenhandel.
Recta (via), (Lat.). Rechtuit.
Rectangulair, (Fr.). Rechthoekig ; Rectangulum, o., rechthoek. Zie Orthogoon.
Rectascensie, y r. Rechte klimming in
de sterrenkunde.
Recta-wissel, m. Wissel die aan een
bepaald persoon maar niet aan diens order
betaalbaar is en die dus niet geendosseerd kan worden.
Recte, (Lat.). Recht, juist, richtig,
zeer goed.
Rectificatie, yr. (Lat.). Rechtmaking;
verbetering; verhelping ; bepaling van
lengte van kromme lijnen; tweede distilleering; Rectificator, m., verbeteraar,
werktuig om fouten in natuur- en sterrenkundige waarnemingen te verbeteren;
Rectificeeren, rechtmaken, verbeteren,
louteren, zuiveren door een tweede distillatie.
Rectiliniair, (Fr.) Rectiligne. Rechtlijnig ; Rectirostre, (Fr.), met een rechten
snavel.
Rectio, y r. (Lat.). Regeering in de
spraakleer, verbinding van regeerende
en geregeerde rededeelen.
Rectitis, y r. Ontsteking van den endeldarm. Zie Rectum (intestinum rectum).
Recto (folio), (Lat.). Op den voorkant
van een vel papier. Zie Verso.
Rector, m.(Lat.). Bestuurder van een
gymnasium; voorzitter van een studentenkorps; hoofd eener instelling van liefdadigheid in de Catholieke kerk of van
een bagijnhof; in de Episcopale kerk een
geestelijke die een kerspel of parochie heeft
en daarvan de inkomsten trekt maar den
dienst meestal aan een Vicar (z.a.) overlaat (Zie Non-resident); Rectoraat, o.,
ambt en waardigheid van rector ; Rector
magnificus, m., voorzitter van den senaat
eener universiteit die de promotion en universitaire plechtigheden leidt en met de
inschrijving der studenten belast is, in
Nederland wordt hij voor een jaar be-

Rectum (intestinum rectum), (Lat.).

Avocette.
Recusabel, (Lat.). Wraakbaar; Recusant, m., wraker ; in Engeland iemand

die de oppermacht des konings in kerkelijke zaken weigert te erkennen, tegenstander der Episcopale kerk (Zie Nonconformist); Recusatio judicis, yr.,
wraking van een rechter ; — juramenti,
eedsweigering; Recusatie, y r., wraking,
weigering; Recuseeren, wraken.
Recussie, y r. Het terugstuiten; Recuteeren, het doen terugstuiten.
Recutitie, y r. (Lat.). Vorming van een
kunstmatige voorhuid; Recutitus, m.,
iemand met een kunstmatige voorhuid,
besnedene.
Red, (Eng.). Rood ; Red-book, (spr.:
boek), staatsalmanak ; Red-coat, (spr.:
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koot), roodrok (naam der Engelsche soldaten).
Redacteur, m. (Fr.). Opsteller, degene
die een dagblad of een tijdschrift in elkander zet; Redactie, vr., het opstellen,
in elkander zetten, het personeel dat de
artikelen voor een dagblad of tijdschrift
opstelt of schrijft, bureaux der redactie;
Redactioneel, wat de redactie betreft of
van haar uitgaat.
Redan, m. (Fr.). Vestingwerk dat uit
twee gelijke zijden bestaat die een uitspringenden hoek vormen.
Redanimeeren. Weder bezielen, doen
herleven.
Redargueeren, (Lat.). Wederleggen,
logenstraffen, van dwaling overtuigen.
Redateeren. Den datum van een brief
of een ander geschrift vroeger dan de
werkelijke datum stellen.
Redde Caesars quae sunt Caesaris
et quae sunt Del Deo, (Lat.). Geef den
Keizer wat des Keizers is en Gode wat
Godes is (Evangelievan Mattheus XXII, 21).
Redditi, mrv. (Lat.). Eig. teruggegevenen ; monniken, kluizenaars, leekebroeders;- Redditle, yr., teruggave, overgave, laatste deel van een volzin, nazindeel ; Redditiva, mrv., in de oude spraakleer de Demonstrativa zulk, zoodanig,
zooveel, met betrekking op de Correlativa
Welk, hoedanig, hoeveel.
Redecilla, yr. (Sp.). Haarnet.
Redeem (Eng. ; spr. : riediem), (Fr.)
racheter, (D.) zuruckkaufen, (Ital.) riscattare,
ricomprare, (Sp.) rescatar. Terugkoopen.
Redemptie of Redemtie, yr. (Lat.),
(Fr.) redemption, rachat, (Eng.) redemption,
(D.) RuckkauJ, ErlOsung, (Ital.) riscatto,
(Sp.) rescate. Het loskoopen ; vrijkoopen ;
verlossing ; zaligmaking ; Redemptioner,
in. (Eng. ; spr. : riedemsjenur), iemand die
zich vrijkoopt, vroeger een landverhuizer
naar Noord-Amerika die de passagiersvracht niet betalen kon en daarom verplicht
was te arbeiden om zijn schuld of te doen;
Redemptor of Redemtor, m. (Lat.), (Fr.)
Redempteur, m., loskooper, verlosser,
zaligmaker; Redemptor litis, hij die voor
een zekere som gelds een proces en de
daaraan verbonden kwade kansen overneemt; Redemptorist, m. Zie Liguoriaan.
Redevable, (Fr.). Verschuldigd; Redevance, yr. (Fr. ; spr. : redevans), cijns.
Redhibeeren, (Lat.), (Fr.) reprendre,
(Eng.) to take back, (D.) zuriicknehmen,
(Ital.) riprender, (Sp.) recoger. Terugnemen ; Redhibitie, vr., vernietiging van
een koop wegens slechte qualiteit of
gebreken van het gekochte ; Redhibitievordering, yr., (Lat. actio redhibiioria),
eisch tot terugbetaling van de koopsom

Redoute
tegen teruggave van het geleverde wegens
daaraan klevende gebreken ; Redhibitorisch, wat de teruggave of terugneming
betreft, wat aanleiding geeft tot vernietiging van een koop ; Vice redhibitoire,
m. (Fr.), gebrek waardoor een koop
nietig verklaard kan worden.
Redhostimenti loco. In plaats van
wedervergelding ; Redhostimentum, o.,
wedervergelding.
Redif, m. (Arab.). Turksche landweer
die alleen in oorlogstijd dienst doet.
Redigeeren, (Lat.). In orde brengen ;
opstellen ; voor den druk gereed maken,
persklaar maken ; een dagblad of tijdschrift in elkaar zetten.
Redimeeren, (Lat.). Terugkoopen ; koopen ; loskoopen, vrijkoopen ; verlossen.
Redimibel, (Fr.) vendable, (Eng.) salable,
(D.) verkauflich, (Ital.) vendibile, (Sp.)
vendible. Verkoopbaar.
Redimiculum, o. (Lat.). Band om het
voorhoofd ; verbinding van twee personen.
Redingote, vr. (Fr.; spr. : redeinghot),
(Eng.) riding-coat, rijjas (spr.: reidingkoot).
Gekleede jas met twee rijen knoopen.
Redintegratio actorum, yr. (Lat.).
Herstelling van verloren gegane stukken
of bescheiden door gebruik te maken van
de bescheiden die in het bezit der procedeerende partijen zijn; Redintegratie,
yr., vernieuwing, herstelling, herhaling van
een woord om er nadruk aan te geven ;
Redintegreeren, vernieuwen, herstellen.
Redir, m. (Arab.). Plas met regenwater
in de Sahara.
Redistributie, yr. Nieuwe uitdeeling.
Redite, yr. (Fr.; spr. : rediet). Noodelooze herhaling.
Reditus, m. (Lat.). Terugkeer ; mrv.
inkomsten; — annul, jaarlijksche inkomsten ; — irredimibiles, onafkoopbare cijnsen ; — redimibiles, afkoopbare cijnsen.
Redivivus, (Lat.). Uit de dooden opgestaan, herleefd, vernieuwd.
Redondillas, mrv. (Sp.). Verzen van
zes en acht lettergrepen in Spanje en
Portugal.
Redouble (pas), m. (Fr. ; spr.: pa
redoeblee). Versnelde pas; Redoubleeren,
verdubbelen, op nieuw voeren; Redoublement, m. (spr.: redoebleman), verdubbeling.
Redoul, Rodoul of Roudou, m. (Fr.).
Sumakplant ook leerlooiersboom genoemd
omdat verscheidene deelen dezer plant
veel tannine bevatten.
Redoutable, (Fr.; spr. : -redoetable).
Geducht, ontzagwekkend ; Redouteeren,
duchten, vreezen.
Redoute, yr. (Fr.; spr. : redoet). Kleine
vierhoekige verschansing zonder in-
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springende hoeken en met een nauwen
ingang aan de achterzijde die keel genoemd
wordt; uitspanning waar gedanst, gespeeld
en muziek gemaakt wordt ; feest dat in
zulk een uitspanning gegeven wordt.
Redowa, yr. (Boheemsch). Dans die op
de polka en mazurka (z. a.) gelijkt.
Redresseeren, (Fr.). Weder rechtop
of overeind zetten ; weder recht zetten ;
verbeteren, herstellen, goed maken ; Redresseur de torts, m., dolend ridder die
het onrecht 'wreekte, waanwijze wereldhervormer.
Redruthiet, o. Koperglans.
Redsjeb, m. (Arab.). Eig. eerbied ; naam
van de zevende maand waarin het strijden
verboden was.
• Red Star Line, (Eng.; spr. : 'reddstaarlein). Eig. roode ster lijn, stoomvaartverbinding tusschen Europa en NoordAmerika.
Red tape, (Eng.; spr.: teep). Eig . rood
dun lint of koord dat gebruikt wordt voor
het bijeenhouden van officieele en gerechtelijke stukken ; bureaucratie (z. a.);
Red tapist, m. (spr. : teepist), bureaucraat.
Reduceeren, (Lat.), (Fr.) riduire, (Eng.)
to reduce, (D.) herabsetzen, ermassigen,
(Ital.) ridurre, (Sp.) reducer. Verlagen,
verminderen; herleiden, vereenvoudigen,
verkleinen; metalen van zuurstofverbindingen zuiveren ; munten, maten en
gewichten herleiden ; onderwerpen, ten
onder brengen ; door koking concentreeren;
Reducibel, herleidbaar ; Reducidos, mrv.
(Sp.), door de inquisitie veroordeelden
welke voor hun verbranding geworgd
werden; Reduceeroven, m., smeltoven
voor het zuiveren van metalen; Reductible, (Fr.), herleidbaar ; Reductie, yr.
(Fr.) reduction, (Eng.) reduction, (D.)
Herabsetzung, Ermassigung, (Ital.) riduzione, (Sp.) reduction, verlaging, vermin..
dering, korting, herleiding, zuivering, vereenvoudiging; Reductie van Groningen,
het terugbrengen van Groningen tot de
Unie van Utrecht in 1594 door prins
Maurits ; Reducties, mrv., naam van de
vroegere nederzettingen der Jezuleten in
Zuid-Amerika ; Reductieformule, vr.,
formule voor het herleiden van breuken ;
Reductietabel, yr., tabel voor de herleiding van munten, maten en gewichten;
Reductor, m., hersteller, werktuig voor
het zetten van verstuikte ledematen.
Reduit, m. (Fr.; spr. : reedwie). Vestingwerk dat binnen een ander aangelegd
is ; laatste vestingwerk waarin een leger
terugtrekt, b.v. in Nederland de stelling
van Amsterdam.
Redulcereeren, (Lat.). Weder aan het
zweren brengen, weder openkrabben.,

Redundantie, vr. (Lat.). Overvloed ;
overtolligheid ; wijdloopigheid ; Reduna
deeren, overvloeien.
Reduplicatie, yr. Verdubbeling van
een lettergreep of letter ; herhaling der
beginlettergreep bij de vorming van het
perfectum (z. a.) der werkwoorden in
verscheidene Indogermaansche talen
(Sanskriet, Grieksch, Latijn, Gothisch) ;
redefiguur die in de herhaling van een
woord bestaat; Reduplicatief, verdubbelend, herhalend ; Redupliceeren, verdubbelen, herhalen.
Reduvia, yr. (Lat.). Nijdnagel aan de
vingers.
Reduvini, mrv. Soort van wandluizen,
familie uit de orde der halfvleugeligen.
Reediteeren, (Fr.). Voor de tweede
maal uitgeven (boek) ; Reeditie, vr.,
tweede =gave.
Reef, (Eng. ;
Reef in een
sr e:qartzaer
rief). ; rif.
zeal ; goudhouden
Reeel, (Fr.). Wezenlijk, werkelijk ; betrouwbaar ; grondig.
Reel, (Eng. ; spr. : riel). Vlugge Schotsche
dans.
Reelectie, yr. (Fr.). Herkiezing ; Redligible, herkiesbaar.
Reemtie, yr. Terugkoop.
Re et corpore, (Lat.). Aan have en
lichaam (straffen).
Reexecutie, yr. Teruggave van het
gerechtelijk genomene.
Reexhibeeren. Weder vertoonen.
Reexportatie, vr. Wederuitvoer van
koopwaren ; Reexporteeren, weder uitvoeren.
Ref. = Referent.
Refactie, yr. (Fr.) refaction, (Eng.) fret,
(D.) Refaktie, (Ital.) rifacimento, (Sp.) rehacimiento. Korting (rabat) voor stof en
onreinheden in koopwaren vooral in
tabak, vergoeding voor verlies in gewicht ;
Refactiemeester, m., deskundige die het
bedrag dezer korting vaststelt.
Refaire, (Fr. ; spr. : refeer). Overdoen,
overmaken ; herstellen, in orde brengen;
Se refaire, weer op krachten komen, zijn
verlies herwinnen; Refait, m. (spr. : refee),
partij of zet die overgedaan moet worden,
nieuw gewei van het hert. '
Refan. Zie Renfan.
Refdi, (Scandinavischl. Soort van mes.
Refectie, yr. (Lat.). Herstelling, vernieuwing, herbouwing ; verkwikking, lafenis, opknapping; Refectorium, o., (Fr.)
Refectoire, m., eetzaal in abdijen, kloosters en kostscholen, reefter ; Refectuur,
yr., recht om uit een bosch hout te halen
om daarmede een huis te herstellen.
Refelleeren, (Lat.). Wederleggen.
Referaat, o. Bericht, uiteenzetting; Re-
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fereeren, (Lat.), verwijzen naar, berichten,
rapport uitbrengen ; Referendaris, m.,
hoofdambtenaar die aan het hoofd eener
afdeeling van een ministerie staat ; Referendariaat, o., ambt van ref erendaris ;
Referendum, o. (Lat.), eig. wat bericht
of gerapporteerd dient te worden ; aanvrage die een diplomatiek agent bij zijn
regeering indient om nieuwe instructies
te krijgen ; recht der kiezers om rechtstreeks over vragen van algemeen belang
te beslissen door middel van een yolksstemming met ja of neen, voor of tegen;
het referendum wordt vooral in Zwitscrland in toepassing gebracht ; Referens of
Referent, m., rapporteur ; Referentie, yr.
(Fr.) reference, (Eng.) reference, (D.) Referenz,
(Ital.) referenza, (Sp.) referencia, verwijzing
aar personen of handelshuizen die bereid
naar
zijn om inlichtingen te verstrekken.
Reficientia, mrv. (Lat.). Verkwikkende
geneesmiddelen ; Reficeeren, herstellen,
vernieuwen, verkwikken.
Reflgeeren, (Lat.). Losmaken, afscheuren, afrukken.
Refin, m. (Fr. ; spr. : refein), (Sp.) Refino, m. Fijnste Spaansche wol en daarvan vervaardigde stof.
Reflectant, m. (Fr.) amateur, (Eng.)
intending purchaser, buyer, (D.) Reflektant,
(Ital.) aspirante, (Sp.) interesado. Degene
die gading maakt ; Reflecteeren, (Fr.)
avoir l'intention d'acheter, (Eng.) to intend
to buy, (D.) reflectieren, (Ital.) aver l'intenzione di comprare, (Sp.) tener la intenci(m
de comprar, gading maken.
Reflecteeren, (Lat.). Terugdraaien,
terugwenden, terugkaatsen ; nadenken,
peinzen ; Reflex, m., weerschijn, werking
van een prikkel op een zenuw die door
de hersens of het ruggemerg op een
andere zenuw overgaat; Reflexibel, terugkastsbaar ; Reflexibiliteit, yr., geschiktheid om teruggekaatst te worden ; Reflector, m., Reflecteur, m. (Fr.), toestel
om de lichtstralen terug te kaatsen ; Reflet, m. (Fr. ; spr. : reflee), weerschijn ;
Reflexie, yr., weerkaatsing, verandering
in de richting der licht- en geluidsgolven,
overdenking ; Reflexie-Goniometer, m.,
door Wollaston uitgevonden hoekmeter
die op de weerkaatsing van het licht
berust ; Reflexie-hoek, m., hoek dien een
lichtstraal op het punt van inval met den
teruggekaatsten lichtstraal maakt ; Reflexio palpebrarum (Zie Reclinatio palpebrarum); Reflexief, terugkaatsend,
wederkeerend ; Reflexieve pronomina,
mrv., wederkeerende voornaamwoorden ;
Reflexivum (Zie Verbum) ; Reflexverlamming, yr., storing in de werking der
gevoelszenuwen.

Refriceeren
Refloresceeren, (Lat.). Weder opbloeien; Refloreeren, weder bloeien.
Reflueeren, (Lat.). Terugvloeien ; terugkeeren naar het uitgangspunt; Reflux,
m. (Fr.; spr.: refluu), (Lat.) Ref luxes,
m., eb, terugvloeiing van het bloed naar
het hart.
Refonte, vr. (Fr.). Omsmelting ; omwerking.
Reform, .(Tr. Hervorming, verbetering;
Reformkleeding, yr., vereenvoudigde
vrouwenkleeding ; Reformaat. (Zie Recollet); Reformatie, yr., hervorming der
kerk door Luther, Calvin en Zwingli;
Ref ormatio in pejus, wijziging van een
betwist vonnis in het nadeel van dengene
die het betwist ; Reformator, m., hervormer; Reformatorisch, hervormend ;
Reformatorisch vonnis, o., beslissing
van een hooger gerechtshof waardoor
het vonnis dat door een lagere rechtbank
gewezen is, geheel of gedeeltelijk vernietigd wordt ; Reformbill, (Eng.), elke
wet die een hervorming of verbetering
ten doel heel t, vooral de wet van 7 Juni
1832 waardoor de verkiezing der leden
van het parlement gewijzigd werd; RCforme, yr. (Fr.) (Zie Reformatie), afdanking van militairen en paarden die voor
den krijgsdienst ongeschikt geworden
zijn ; Reformê, m., hervormde, afgedankte;
Reformeeren, hervormen ; Reformer, m.
(Eng.), hervormer; Reformist, m., degene
die de staatsinrichting tracht te verbeteren
of te hervormen.
Refourneeren, (Fr.). Weder verschaffen,
weder leveren.
Refracta dosis, vr. (Lat.-Gr.). In kleine
deelen toegediende hoeveelheid geneesmiddelen ; Refractaire, (Fr.), Refractarius, m. (Lat.), weerspannige, soldaat
die weigert op te komen, onder de Eerste
Fransche omwenteling een priester die den
eed op de Constitution civile du clergi
weigerde of te leggen ; als bvn., bestand
tegen, vuurvast, wat alleen bij zeer hooge
temperatuur smelt, weerspannig.
Refractie, yr. Breking der lichtstralen;
Refractief, straalbrekend ; Refractor, m.,
straalbreker, toestel om de lichtstralen
te breken ; Refrangibel, breekbaar ; Refrangibiliteit, yr., breekbaarheid der
lichtstralen; Refrangeeren en Refracteeren, lichtstralen breken.
Refragabel. Wederlegbaar ; Refrageeren, wederleggen, zich verzetten.
Refrain, m. (Fr.), Refrein, herhaling van
hetzelfde vers aan het slot van elk couplet.
Refrenatie, yr. (Lat.). Beteugeling;
Refreneeren, beteugelen, intoomen.
Refriceeren, (Lat.). Weder openkrabben
van wonden.
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Refrigerantia, mrv. (Lat.). Afkoelende middelen ; Refrigeratie, yr., afkoeling,
verlaging der temperatuur ; Refrigerator, m., toestel die dient om de ternperatuur te verlagen, bak waarin de
buis van een distilleerkolf hangt en die
met koud water gevuld is om de verdichting der dampen te verkrijgen ; Refrigeratief, afkoelend ; Refrigeratorium,
0., koelbak ; Refrigereeren, afkoelen,
koud maken; Refrigerium, o., verkoelend
middel.
Refringent, (Lat.). Wat de lichtstralen
van hun weg doet afwijken ; Refringeeren, lichtstralen breken, terugkaatsen ;
Refringentie, yr., geschiktheid om lichtstralen te breken.
Refroidir, (Fr.; spr. : refroadier). Afkoelen, koud maken ; Se refroidir, koud
worden, kou vatten; Refroidissement, m.
(spr. : refroadiesman), verkoeling, gevatte
kou, verflauwing in ijver, in genegenheid.
Refuge, m. (Fr. ; spr. : refuuzje). Wijkplaats ; cirkelvormig trottoir op een plein
of in een straat waar een druk rijtuigverkeer is om den voetgangers gelegenheid
te geven de straat over te steken; toevluchtsoord ; uitwijking der Protestanten
uit Frankrijk tengevolge van de herroeping van het Edict van Nantes (z.a.) (duizenden dezer Hugenoten (z.a.) vluchtten
naar Nederland en werden daar in de
Waalsche kerk opgenomen); Refugie, m.,
Fransche Protestant die omstreeks 1685
naar het buitenland gevlucht is (men moet
dit woord niet verwarren met Emigre
(z.a.); Se Refugier, (spr. : reefuuzjieee),
uitwijken, een wijkplaats zoeken.
Refulgentie, vr. (Lat.). Weerschijn.
Refundeeren, (Lat.). Omsmelten ; omwerken.
Refus, m. (Fr.; spr.: refuu), (Eng.)
refusal, (D.) Verzveigerung, (Ital.) rifiuto,
(Sp.) rehusamiento. Weigering ; Refuseeren, (Fr.) refuser, (Eng.) to refuse, (D.)
verweigern, (Ital.) rifiutare, (Sp.) rehusar,
weigeren, afwijzen, ontzeggen ; On a refuse
du monde, veel personen konden geen
plaats krijgen ; Cela n'est pas de re,
dat
sla ik niet af; Le vent refuse, de wind
schraalt ; Tel refuse qui apris muse of
Qui refuse muse, hapt als men u den lepel
biedt, want anders, vrienden, krijgt gij
het niet, d. i.. wie niet van een goede
gelegenheid gebruik maakt, vindt ze later
niet meer terug.
Refusio expensarum of sumtuum,
yr. (Lat.). Vergoeding van kosten ; Refusie,
yr., terugbetaling, vergoeding; Refusis
expensis, na terugbetaling der kosten.
Refutatie, yr. (Lat.). Wederlegging ;
Refuteeren, wederleggen.

Regens

Reg. = Regens ; = Regiment.
Regaal, o. (D.). Boekenplank.
Regaal, (Lat.) Regalia. Koninklijk ;
Regaalbruin, bruine verfstof die uit
ijzervitriool en natronloog bestaat ; Regaalpapier, o., groote soort papier =
Royaal papier.
Regain, (Fr. ; spr. : reghein). Nagras,
1etgroen, tweede snede ; verjonging, opleving.
Regal, m. (Fr.). Feestmaaltijd; lievelingskost, tractatie ; Regaleeren, onthalen,
tracteeren.
Regale, yr. (Fr.). Recht van den koning
van Frankrijk op de inkomsten van een
bisdom gedurende de ontstentenis van
een bisschop ; Regalia, mrv. (Lat.), souvereiniteitsrechten, b.v. het recht der
munt, teekenen der koninklijke waardigheid ; Regalien, (Fr.), wat tot de souvereiniteitsrechten behoort.
Regard, m. (Fr. ; spr.: regaar). Blik,
oogopslag (Zie En regard); Regardant,
nauwlettend, zuinig ; Regardeeren, bekijken, kijken naar, beschouwen, aangaan;
Cela me regarde, dat gaat mij aan; Y
regarder a deux foil, zich tweemaal bedenken.
Reigate, yr. (Fr.; spr.: reeghaat), (Ital.)
Regatta, yr. Zeil- en roeiwedstrijd ;
gondelwedstrijd te Venetic.
Regdowa. Zie Redowa.
Regel, vr., (Lat.) Regula, yr. Richtsnoer ; voorschrift.
Regelatie, yr. (Lat.). Het dooien; de
dooi.
Regence, yr. (Fr.; spr.: reezjans). Regentschap ; de bekendste regentschappen in
de geschiedenis van Frankrijk zijn : dat
van Anna de Beaujeu (z. a.), dat van
Marie de Medicis gedurende de minderjarigheid van Lodewijk XIII (1610-1620)
(Zie Concini), dat van Anna van Oostenrijk gedurende de minderjarigheid van
Lodewijk XIV (1643-166o) (Zie Fronde
en Mazarin); de benaming Regence
wordt voornamelijk gegeven aan het
regentschap van Philippe d'Orlians (z. a.);
Regency, (Eng.; spr.: riedzjensie) regentschap.
Regeneratie, yr. (Lat.). Wedergeboorte;
wederopleving; weder aangroeiing ; Regenerateur, (Fr.), Regenerator (Lat.),
hersteller, herschepper ; Regenereeren,
hernieuwen, herstellen, weder doen aangroeien, weder doen opleven.
Regens, m. (Lat.). Regeerder; opziener
en leeraar in scholen voor geestelijken ;
Regens chori, m., directeur of leider
van een koor ; Regent, m., bestuurder
van een rijk gedurende de minderjarigheid
van den vorst of vorstin (Zie Philippe
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d'Orleans), in Engeland regeerde de latere
koning George IV gedurende de krankzinnigheid van zijn vader (1810-1820),
de schoonste diamant in de kroon van
Frankrijk ; Regentes, yr., bestuurster van
een land gedurende de minderjarigheid
van een vorst of vorstin, b.v. koningin
Emma der Nederlanden (189o-1898).
Regereeren, (Lat.). Beantwoorden, tegenwerpen.
Regerminatie, yr. (Lat.). Het weder
ontkiemen of uitloopen ; Regermineeren,
weder ontkiemen, weder uitloopen.
Regesta, mrv. (Lat.). Verzameling van
be velschriften, verordeningen, bullen of
oorkonden in chronologische volgorde
met een korte opgave van den inhoud,
den datum en de plaats waar zij bewaard
worden; register, naamlijst. Zie Archief.
Regia, yr. (Lat.). Koninklijk paleis ;
Regia majestas, yr., koninklijke majesteit;
Regiae leges, mrv., oudste Romeinsche
wetten die vooral op den godsdienst betrekking hebben.
Regicide, m. (Fr.; spr. : reezjiesiede).
Koningsmoord ; koningsmoordenaar ; als
bvnw. koningmoordend ; benaming der
leden van de Nationale Conventie die voor
den dood van Lodewijk XVI stemden
(Zie Philippe Egalite), Regicidium, o.
(Lat.), koningsmoord.
Regie, yr. (Fr. ; spr.: reezjie). Administratie van goederen met verplichting om
daarvan rekenschap te geven ; tak van
dienst die met de inning der indirecte
belastingen belast is; in Frankrijk en in
sommige andere landen het verwerken
van tabak en het maken van sigaren van
regeeringswege, alsmede de verkoop
daarvan, zoodat de staat het tabaksmonopolie heeft (Zie Bureau de tabac),
uitvoering van publieke werken in eigen
beheer door den staat.
Regifugium, o. (Lat.). Vlucht des
konings, feest dat te Rome op den 20
Februari ter herinnering aan de verdrijving van koning Tarquinius Superbus
en zijn geslacht (5o9 v. C.) gevierd werd.
Regime, m. (Fr.; spr. : reezjiem). Regeeungsvorm, staatsinrichting ; leefregel,
duet (z. a.) ; Regime direct, m., lijdend
voorwerp, accusatief ; Regime indirect,
m., medewerkend voorwerp, datief ;
Ancien regime, m., regeeringsvorm in
Frankrijk voor de omwenteling van 1789.
Regiment, m. (Fr.; spr. : reezjieman).
Heerschappij; regeering; afdeeling infanterie van twee tot vijf bataljons a 600 tot
loop man ; afdeeling cavalerie van 4 eskadrons a 200 man.
Regina, yr. (Lat.). Koningin.
Regina castra, (Lat.), (Fr.) Ratisbonne.

Register
Regensburg in Beieren aan den Donau.
Reginald. Zie Reinald.
Regio, vr. (Lat.), Region, (Fr.; spr.:
reezjieon). Landstreek, gewest; luchtlaag;
gebied; sfeer ; Regional, wat een uit
verscheidene departementen bestaande
landstreek in Frankrijk betreft; Regionales, mrv., kerkedienaars te Rome ; Regionalisme, o., het streven om alleen de
belangen eener bepaalde landstreek te
bevorderen, het streven naar decentralisatie (z. a.) (Zie Provincialisme) ; Regionalist, m., voorstander der decentralisatie ; Regionarius, m., districtsnotaris,
districtsbisschop, districtsarts ; Regiones,
mrv. (Lat.), landstreken, streken ; Regiones axillares, okselstreek ; — coeli,
hemelstreken ; — Italiae, de elf districten
waarin Italic onder keizer Augustus verdeeld werd ; — urbis, wijken der stad
Rome ten getale van vier onder Servius
Tullius en van veertien onder Augustus.
Regiomontanus, m. (Lat.). Inwoner
van Koningsbergen.
Regiomontanus, (Johan Muller,gezegd)
(1436-1476). Beroemd Duitsch wis- en
sterrenkundige.
Regis ad exemplum, (Lat.) (Claudius
Claudianus : de quarto consulatu Honorii
300) naar het voorbeeld des konings (of
keizers) zal het yolk zich aan diens verordeningen houden, zoo deze zichzelf
gelijk blijft en zich er ook aan houdt;
dit gedicht dateert van het begin van
30 n. C.; de dichter Claudianus stierf
waarschijnlijk in 404 n. C. ongeveer 30
jaren oud.
Regisseur, m. (Fr. ; spr. : reezjiesseur),
(Eng.) accountant, bookkeeper, (D.) Rechnungsfiihrer, (Ital.) contabile, (Sp.) contador. Rekenplichtige ; degene die in een
schouwburg voor den geregelden gang
der voorstelling en voor het tijdig optreden der tooneelspelers zorgt.
Register, o., (Fr.) registre, (Eng.) register, (D.) Register, (Ital. en Sp.) registro.
Lijst ; bladwijzer ; inhoudsopgave ; alphabetisch ingericht koopmansboek ; — papier, o., sterk papier voor koopmansboeken ; — schip, Spaansch vaartuig voor
den handel op Amerika ; — ton = ongeveer 3 kubieke meter ; Registrande, yr.,
(Fr.) inscription, enregistrement, (Eng.)
entry, (D.) Eintragung, (Ital.) inscrizione,
registrazione, (Sp.) inscripciôn, inschrijving
in een register ; Registratie, vr., aanteekening van een akte in een daarvoor
bestemd register welke voornamelijk
dient om aan die akte een zekere dagteekening te geven (Zie art. 1917 van
het Burgerlijk Wetboek), tak van dienst
die met die inschrijving belast is ; Regis-
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trator, m., inschrijver in een register,
bewaarder en rangschikker van oorkonden (Zie Archivaris en Recorder) Registratuur, yr., ambtelijke inschrijving
in een register, bewaarplaats van oorkonden ; Registreeren, (Fr.) enregistrer,
(Eng.) to register, (D.) eintragen, registrieren, (Ital.) registrare, (Sp.) registrar,
in een register schrijven.
Regis voluntas suprema lex esto,
(Lat.). De wil des konings moet de hoogste
wet zijn.
Regium donum, (Lat.). Koninklijke gift;
som gelds die jaarlijks door den koning
van En eland aan de Presbyteriaansche
eestelij kheid in Ierland verstrekt wordt.
g
Regius morbus, (Ital.). Eig. koninklijke
ziekte, geelzucht.
Regius professor, m. (Ital.). Koninklijk
hoogleeraar, bezitter van een prof essoraat dat door den koning van En eland
ingesteld is.
Reglement, o. (Fr.). Regeling ; verordening ; dienstvoorschrift ; Reglementeeren, door een verordening regelen,
aan een reglement onderwerpen ; Reglementair, volgens het reglement.
Reglement, m. (Fr.; spr. : reeghleman),
(Eng.) settlement, (D.) Ausgleichung, (Ital.)
pareggio, regolarizzazione, (Sp.) arreglo.
Afrekening.
Reglet, m. (Fr. ; spr. : reeglee). Liniaal
•
der kastenmakers ; richeltje.
Reglette, yr. (Fr. ; spr. : reeghlet). Liniaaltje der drukkers.
Regleur, m. (Fr.). Linieerder.
Reglisse, vr. (Fr. ; spr.: reeglies). Zoethout ; Jus de reglisse, m., drop.
Regloir, m. (Fr.; spr. : reeghloaar).
Liniaal om notenbalken te trekken.
Regna naturae, mrv. (Lat.). De drie
rijken der natuur; Regnator, m., heerscher,
gebieder, koning,- Regnatrix domus, yr.,
het regeerende keizerlijke of koninklijke
huis ; Regne, m. (Fr.; spr.: renje), regeering, natuurrijk ; Regnicola, m. (Lat.), (Fr.)
Regnicole, m., bewoner van het rijk,
inboorling, ingezetene; Regnicolair, wat
de inboorlingen betreft, wat de bewoners
van het rijk betreft; Regnum animale,
(Lat.), (Fr.) Regne animal, m., dierenrijk ; Regnum vegetabile, (Lat.), (Fr.)
Regne vegetal, plantenrijk; Regnum minerale, (Lat.), (Fr.) Regne mineral,
delfstoffenrijk.
Regnard (Jean Francois) (1655-1709).
Fransch blijspeldichter; zijn voornaamste
werken zijn le Joueur (de Speler), le
Distrait (de Verstrooide), le Ligataire
universe' (de Universeele Erfgenaam).
(1573-1613).
Regnier
(Mathurin)
Fransch hekeldichter.

Regula
Regraciatie, vr. Wederbegenadiging ;
Regracieeren, weder begenadigen.
Regrat, m. (Fr.; spr.: regra). Verkoop
in het klein ; Regrattage, m., het afkrabben van een muur; Regratteeren,
op nieuw krabben, afkrabben van muren,
voordeeltjes in den kleinhandel of door
uitafdingen behalen ; Regratterie,
dragerswinkel, handel in allerlei rommel;
Regrattier, m., schacheraar, uitdrager,
knibbelaar.
Regredeeren, (Lat.). Teruggaan, achteruitgaan ; Regredient, m., hij die regres
neemt, erfgenaam die weder aanspraak
maakt op een erfenis na den dood van
den persoon te wiens behoeve hij afstand
van die erfenis had gedaan of er van
uitgesloten was ; Regredientle, yr. of
Regres, o., (Fr.) recours, (Eng.) recourse,
(D.) Regress, Rfickgriti, (Ital.) regresso,
(Sp.) recurso , teruggang, verhaal op;
Regres nemen, (Fr.) recourir contre, (Eng.)
to have remedy against, (D.) Regress nehmen
gegen, (Ital.) prender regresso, (Sp.) hacer
recurso, een vordering tot vrijwaring of
schadevergoeding tegen iemand instellen,
geleden schade op iemand verhalen ;
Regressief , teruggaand ; Regressieve
methode =\Analytische methode; Regressieve Sorites, m., teruggaande sluitrede waarin van het lage tot het hooge
opgeklommen wordt ; Regressie , vr.,
teruggang, stijlfiguur waardoor de woorden in omgekeerde orde herhaald worden
b.v. men moet eten om te leven en niet
leven om te eten; Regresrecht, o., recht
om schadevergoeding te vorderen ; Regressus. Zie Regres.
Regret, m. (Fr.; spr. : regree). Spijt,
leedwezen ; Regrettable, betreurenswaardig ; Regretteeren, betreuren, spijt hebben van.
Regula, yr. (Lat.), (Fr.) ?Vie, (Eng.)
rule, (D.) Regel, (Ital.) regola, (Sp.) reg la.
Regel; — de tri, (eig. — de tribus numeris,
positionibus of propositionibus), regel van
drieen ; Reguladetri-Oesicht, o. (D.),
gezicht van een rekenaar, boekhouder of
koopman; — /idei, geloofsregel; — juris,
rechtsregel; -- multiplex, kettingregel ;
Regularisatie, vr., het inordebrengen,
regelmatig maken; Regulariseeren, in
orde brengen ; Regulariteit, yr., regelmatigheid ; Regulariter, (Lat.) replmatig,
in orde; Regulatief, o., voorschrift, richtsnoer ; Regulator, (Fr.) RCgulateur m.,
regelaar, leider, persoon in Noord-Amerika
die tegelijk rechter en beul is en de
lynchwet (z. a.) ten uitvoer brengt, zeer
geregeld loopende hangklok die de
horlogemakers gebruiken om pendules
en horloges te regelen, pendule voor de

Regulier

956

eetkamer, elke toestel die dient om de
beweging eener machine te regelen
vooral die welke den overgang van den
stoom uit den stoomketel naar de cylinders regelt, stel- of richtschijf, onrust in
horloges, toestel die nauwkeurig aanwijst
hoeveel vellen er gestempeld zijn ; Regules oproeping voor den landdag
in Hongarije ; Reguleeren, (Lat.), in orde
brengen of regelen (vooral van uurwerken); Reguleering, vr., regeling.
Regulier. A an de regels eener geestelijke orde onderworpen; als znw. monnik ;
Clerge regulier, m., reguliere geestelijkheid (monniken) tegenovergestelde van
siculier (z. a.).
Regulier-Wechsel, m. (D.). Mis- of
jaarmarktwissel met bepaalden vervaltijd.
Regulus, m. (Lat.). Eig. koninkje; ertskern; ster van de eerste grootte in het
sterrenbeeld van den leeuw (a Leonis);
goudhaantje; fahelachtig dier = Basilisk;
Regulinisch, gereinigd (van metalen);
Regulus antimonii, spiesglanskoning;
— antimonii jovialis, mengsel van antimonium en tin; — antimonii martialis,
spiesglansmetaal ; — antimonii arsenic:,
vergif om vliegen te dooden.
Regulus (Marcus Attius). Romeinsch
consul in 267 en 256 v. C. ; nadat hij in
de handen der Carthagers was gevallen
werd hij op zijn eerewoord naar Rome
gezonden om voorstellen tot uitwisseling
van gevangenen te doen ; hij ontraadde
de Romeinen in die voorstellen te treden
en keerde volgens zijn belofte naar
Carthago terug waar hij ter dood gebracht
werd ; dit laatste wordt echter tegenwoordig op goede gronden in twijfel
getrokken.
Regurgitatie, yr. Het wederinslikken,
braken, overgeven ; Regurgiteeren, braken, overgeven.
abilitatie, yr., (Fr.) rehabilitation,
Reh
(Eng.) re-establishment, (D.) Wiedereinsetzung, (Ital.) riabilitazione, (Sp.) rehabilitaciOn. Herstel in den vorigen toestand,
eerherstel (Zie Faillissement); Rehabiliteeren, (Fr.) rehabiliter, (Eng.) to reestablish, (D.) wiedereinsetzen, (Ital.) riabilitare, (Sp.) rehabilitar, in den vorigen
toestand terugbrengen, in eer herstellen.
Rehausser, (Fr.; spr. : reoossee), (Eng.)
lo raise, (D.) erhähen, (Ital.) rialzare, (Sp.)
alzar. Verhoogen ; Rehaut, m. (spr. :reoo),
verhooging, lichte plek op een schilderij.
Rehilete, m. (Sp.). Pluimbal.
Reichsunmittelbare, mrv. (D.). In het
oude Duitsche rijk vorsten en vrije steden
die rechtstreeks onder den keizer stonden.
Reimportatie, yr. Wederinvoer ; Reimporteeren, weder invoeren.

Rejectabel

Reimpressie, yr. (Fr.). Herdruk ; Reimprimatur, het worde herdrukt (verlof
om een boek te herdrukken); Reimprimeeren, herdrukken.
Reinald, m. (Oudduitsch). De sterk
heerschende = Reinhold, Reinwald,
Reinout, Renaud.
Reine, vr. (Fr. ; spr.: reen), (Lat.) Regina, yr. Koningin ; Reine-Claude, (spr. :
kloode), groote zeer gezochte groene pruim
zoo genoemd naar Claude, dochter van
Lodewijk XII en gemalin van Frans I
(1499-1524).
Reineke, m. = Reinhard.
Reinette, yr. (Fr.) of Rainette, vr.
Gespikkelde tafelappel uit den omtrek
van Rouaan.
Reinfeudatie, vr. Wederbeleening.
Reinhard, m. (Oudduitsch). Slimme
raadgever, listig persoon.
Reinhold = Reinald.
Reinmar, m. De zeer beroemde.
Reinstallatie, yr. (Fr.). Hernieuwde
bevestiging in een ambt; Reinstalleeren,
weder bevestigen.
Reinwald = Reinald.
Reis. Portugeesche munt; 5 Reis =
f 0,015; Conto de refs = een millioen
refs ; Milreis = f 2,70.
Reis, m. (Arab.). Hoofd ; scheepskapitein ; Reis-Effendi, m. Oppersecretaris
van staat, minister van buitenlandsche
zaken.
Reislaufen, o. (D.). Het sedert de 15e
eeuw in Zwitserland in zwang gekomen
gebruik dat jongelieden zich vereenigden
om in dienst eener vreemde mogendheid
te treden.
Reis-Ulema, m. (Arab.). Oudste der
rechtsgeleerden.
Rate r, verkorting van Reiteretur,
(Lat.). Het worde herhaald, nogmaals
bereid (op recepten) ; Reiteratie. yr.,
herhaling; Reiteratief, herhalend ; Reitereeren, herhalen.
Reitre, m. (Fr. ; spr. : reetre.), (D.) Reiter. In de Middeleeuwen en later een
Duitsch cavalerist in Franschen dienst.
Rei vindicatio, yr. (Lat.). Opvordering eener zaak.
Reja, yr. (Sp.). Venstertralie.
Rejectabel, (Lat.), (Fr.) Rejetable.
Verwerpelijk ; Rejectatie, vr., verwerping, afwijzing ; Rejectie, yr., het v erwerpenn; Rejectorium, o., verwerping
van een appêl of beroep door een hooger
rechtscollege ; Re jet, m. (Fr. ; spr. :
rezjee), verwerping, afwijzing; Rejeteau,
m. (spr. : rezjetoo), richel die onder aan
een raam is aangebracht om het binnendringen van het regenwater te beletten ;
Rejeteeren, verwerpen, terugwerpen,
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afwijzen, verzetten, nieuwe loten schieten ;
Rejeton, m. (spr. : rezjeton), loot, spruit.
Rejon, m. (Sp.). Werpspies bij stierengevechten ; Rejoneador, m., slingeraar
van werpspiesen.
Rajoulssance, yr. (Fr. ; spr. : reezjoeiessans). Vreugdebetoon ; hoeveelheid beenderen die de slachters bij het vleesch
voegen en bij het gewicht in rekening
brengen ; zetkaart in het lansquenet (z.a.).
Rejuvenescentle, yr. (Lat.). Verjonging.
Reklet. Zie Mat.
Rel. rel. = Reliqua reliqua, (Lat.).
En al het overige.
Relaas, o. Verhaal, omstandige uiteenzetting.
Relabeeren, (Lat.). Terugvallen.
Reliche, m. (Fr. ; spr. : relaasje). Verademing, ontspanning ;rust, tijdelijke
schorsing van den arbeid ; staking gedurende een of meer dagen der tooneelvoorstellingen in een schouwburg die
aangeduid wordt door dwars over de
aanplakbiljetten een strook papier te
plakken met het woord reletche daarop ;
Ce theatre fait reltiche, deze schouwburg
speelt vandaag niet.
Reliche, yr. (Fr.). Het afbreken eener
zeereis, het binnenloopen in een noodhaven ; Nous times une seconde reletche a
Sainte-Helene, wij deden voor de tweede
maal Sint-Helena aan.
Relachement, m. (Fr. ; spr. : relaasjeman). Ontspanning; verslappmg ; loslijvigheid; verkoeling van ijver en vriendschap.
Reficher, (Fr. ; spr. : relaasjee). Ontspannen ; verslappen ; loslaten van gevangenen ; loslijvig maken; verflauwen ;
in een noodhaven binnenloopen.
Relais, m. (Fr. ; spr.: relee). Plaats waar
men versche paarden krijgt als men met
de post reist, wisselplaats ; die paarden
zelven; troep honden die op verschillende
puntengeplaatst zijn bij een jacht ; telegraphisch toestel om een te zwakken stroom
te versterken ; in vestingen een pad
tusschen den wal en de gracht; Chevaux
de relais, mrv., wisselpaarden, versche
paarden ; Systime de relais, m., regeling
van den arbeid waardoor bepaalde ploegen werklieden elkander op bepaalde
tijden aflossen. Zie Relayer.
Refills, m. (Fr.), (van het werkw.
relaisser). Grond die bloot komt als het
zee- of rivierwater afloopt.
Relanceeren, (Fr.). Opjagen ; ijverig
opzoeken ; lastig vallen ; bits bejegenen.
Relaps, m. (Fr.), Relapsus, m. (Lat.).
Iemand die op nieuw tot ketterij vervalt.
Relarglr, (Fr. ; spr.: reelarzjier). Ruimer
of wijder maken.
Relata refero, (Lat.). Ik vertel verder

Relevallles
wat mij gezegd is of zooals ik het
gehoord heb ; Relatie, yr., (Fr.) relation,
(Eng.) connection, (D.) Verbindung, (Ital.)
relazione, (Sp.) relaciOn, verbinding, betrekking; Relatlef, betrekkelijk ; Relatlo
juramenti, yr., het terugschuiven van
een eed! op dengene die dezen oplegde,
terugwijzing van den eed; Relativa (Zie
Pronomina relativa) ; Relativiteit, yr.,
betrekkelijkheid; Relator, m. (Lat.), berichtgever, verhaler ; Relateeren, vermelden,
verhalen.
Relaxantla, mrv. (Lat.). Ontspannende,
verslappende middelen ; Relaxatie, yr.,
ontspanning, verslapping, vermindering
eener straf, vrijlating ; Relaxatio arrests,
yr., opheffing van een beslag ; — juramenti, het ontslaan van de nakoming
eener belofte onder eede; —furls, afwijking
van de wet in een op zich zelf staanp
geval ; Relaxeeren, verslappen, ontbinden,
loslaten, in vrijheid stellen.
Relayer, (Fr.; spr. : releejee). Aflossen ;
versche paarden krijgen; naar den stal gaan.
Release, (Eng. ; spr. : relies). Bevrijding
van dwang, loslating ; ontslag van een
verantwoordelijkheid ; kwijtschelding van
schuld en straf ; overdracht van iemands
recht op landerijen.
Relegatie, yr. (Lat.). Verbanning; aanwijzing van een bepaalde verblijfplaats ;
straf voor recidivisten die bestaat in de
opzending naar en het gedwongen verblijf
in een Fransche kolonie b.v. Noumea in
Nieuw-Caledonia; verwijdering van studenten van een universiteit ; Relegatlo
cum infamia, smadelijke verwijdering
van een universiteit ; — in fierfietuum,
levenslange verbanning ; Relegeeren, verbannen, naar een kolonie opzenden, verwijderen ; Reláguer au second plan, (Fr.),
op den achtergrond schuiven.
Relevallles, mrv. (Fr. ; spr. : relevaaii).
Eerste kerkgang eener kraamvrouw na
haar bevalling ; Relevant, (Lat.) ter zake
dienende, belangrijk, tegenovergestelde
van Irrelevant (z. a.) ; Relevantie, yr.,
belangrijkheid, toepasselijkheid ; Relevatie, yr., verlichting, bevrijding ; Relêve,
yr. (Fr.), aflossing ; Releve, naar boven
gestoken, opgestoken, verheven, sterk
uitgesproken ; als znw. (Fr.) releve, (Eng.)
statement, (D.) Rechnungsauszug, (Ital.)
estratto del conto, (Sp.) extracto de cuenta,
uittreksel uit een rekening, tusschengerecht; Relevee, vr., (Fr.) namiddag ; Releveeren, weer oprichten, op doen staan,
aflossen, de aandacht vestigen op, op den
voorgrond plaatsen, in het licht stellen,
pikant maken, luister bijzetten ; Relever
le gant, den handschoen oprapen, een uitdaging aannemen.
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Relicta, vr. (Lat.). Eig. de nagelatene,
weduwe ; yr., het achterlaten,
in den steek laten.
Relief, m. (Fr. ; spr. : relieef). Verheven
beeldwerk (Zie Bas-relief en Hautrelief) ; Relief aan lets geven, iets scherp
doen uitkomen; Reliefdruk, m. = Ectypographic ; Rellefglobe, yr., globe waarop
de gebergten door verhoogingen en de
zeeen door verlagingen voorgesteld worden; Reliefkaart, yr., landkaart met verhoogingen en verlagingen ; Reliefkant,
yr. ,Venetiaansche kant met uitspringende
bloemen.
Relief, (Eng.). Verlichting, leniging ;
aflossing.
Religie, vr. (Fr.). Godsdienst, geloof ;
Religie-oorlogen, mrv., godsdienstoorlogen in Frankrijk tusschen Catholieken en
Protestanten (1562-1598) ; Religieus,
godsdienstig, kerkelijk, stipt; Religieuse,
yr., non ; yr. (Fr. ; spr. : relkzfion)
(Zie Religie) ; Entrer en religion, in een
klooster gaan ; Religionnaire, m., vroegere
naam der Protestanten in Frankrijk ; Religlosamente (Zie Religioso); Religiosus
(lies (Zie Dies) ; Religiositeit, yr., godsdienstigheid, vroomheid ; Religioso, (Ital.),
plechtig.
Relinqueeren, (Lat.), (Eng. to relinquish). Verlaten, achterlaten ; afzien van ;
Reliquat, m. (Fr.; spr.: relieka), (Eng.)
balance, residue, (D.) Restbetrag, (Ital. en
Sp.) residuo, wat nog betaald moet worden
na de afsluiting eener rekening, saldo ;
Reliqularium, o., (Fr.) Reliquaire, m.,
reliquiekastje ; Reliquie, vr. (Lat.), gedeelte van het lichaam van een heilige,
voorwerp dat aan een heilige heeft toebehoord of door hem gebruikt is.
Rellianist, m. Aanhanger van Johanna
Relly in Engeland in de i8de eeuw die
meende dat de sacramenten zinnebeelden
zijn ; Rellianisme, o., leer van Relly.
Relocatie, yr. (Lat.). Vernieuwing van
huur of pacht; verlenging van den duur
daarvan; Reloceeren, weder verhuren
of verpachten.
Relucteeren, (Lat.). Tegenworstelen,
zich verzetten.
Relueeren, (Lat.). Inlossen ; Reluendi
jus, o., recht van lossing van een pand;
Relultie, yr., lossing van een pand.
Rem acu tetigisti, (Lat.). Eig. gij hebt
de zaak met de naald aangeraakt, gij
hebt den spijker op den kop geslagen;
Rem acu tetigit, hij heeft den spijker
op den kop geslagen.
1Remancipeeren, (Lat.). Weder uit zijn
macht ontslaan.
Remanens, o. (Lat.). Hetgeen achterblijft ; Remanent, achterblijvend.

Remercier

Remarlage, m. (Fr.; spr.: remariaazje).
Tweede huwelijk.
Remarquable, (Fr.), (Eng.) remarkable,
(D.) bemerkenswert, (Ital.) rimarchevole,
(Sp.) notable. Merkwaardig, opmerkelijk ;
Remarque, yr. (Fr.), (Eng.) remark, (D.)
Bemerkung, (Ital.) osservazione, (Sp.) observaciOn, opmerking; Remarqueeren,
(Fr.) remarquer, (Eng.) to remark, (D.)
bemerken, (Ital.) osservare, (Sp.) observar,
opmerken.
Remballage, m. (Fr.; spr.: ramballaazje).
Wederinpakking.
Rembarquement, m. (Fr.; spr. : rambarkman). Wederinscheping; Rembara
keeren, weder inschepen.
Remblai, m. (Fr.; spr. ranblee). Ophooging van grond ; Remblayer, (spr. :
ranbleeee), dichtgooien, ophoogen, aanaarden. Zie Deblai.
Rembours, o., (Fr.) remboursement,
(Eng.) reimbursement, (D.) Nachnahme,
(Ital.) rimborso, (Sp.) reembolso. Terugbetaling ; aflossing; overgave van een
gekocht voorwerp tegen onmiddellijke
contante betaling; Remboursable, aflosbaar ; Rembourseeren, terugbetalen,
aflossen ; Tegen rembours zenden, (Fr.),
envoyer contre remboursement, (Eng.) to
send goods payable on delivery, (D.) gegen
Nachnahme senden, (Ital.) *dire contro
rimborso, (Sp.) enviar contra reembolso,
zenden op zoodanige wijze dat de goederen
Diet anders dan tegen contante betaling
worden afgegeven.
Remeabel, (Lat.). Teruggaande.
Remedla, mrv. (Lat.), Geneesmiddelen;
Remediabel, wat te verhelpen is; Remediatie, vr., genezing; Remedle, yr., geneesmiddel ; Remedieeren , verhelpen ,
voorzien in, raad schaffen • Remedium, o.,
geneesmiddel, rechtsmiddel ; Remedium,
o., (Fr.) remede, tolerance, (Eng.) remedy,
(D.) Remedium, Toleranz, (Ital.) tolleranza,
(Sp.) tolerancia, geoorloofde afwijking van
n
gewicht en gehalte
het voorgeschreve
der munten; Remedium devolutivum,
rechtsmiddel om iets van zich afteschuiven; — furls, rechtsmiddel; — pingue,
zeer doelmatig rechtsmiddel; suspensivum, rechtsmiddel waardoor een proces
gerekt of op de lange baan geschoven
wordt; Remeduur, yr., gerechtelijke verhelping, verbetering.
Remamoratif, (Fr.). Wat dient om aan
iets te herinneren ; Rememorer, herinneren.
Remercier, (Fr. ; spr. : remersiee), (Eng.)
to thank, (D.) danken, (Ital.) ringraziare,
(Sp.) agradecer. Bedanken; Remerciment
en Remerciement, m. (Fr.; spr.: remersieman), (Eng.) thanks, (D.) Dank, (Ital.)
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ringraziamento, (Sp.) agradecimiento (Zie
Gratias), dankbetuiging.
Remesse. Zie Remise.
Remex, m. (Lat.). Roeier ; Remige, yr.
(Fr.), slagpen der vogels; Remigatie, vr.,
het roeien ; Remigia, yr. en Remigius,
hij (zip) die roeit, gids.
Remington. Achterlaadgeweer zoo genoemd naar den uitvinder.
Remingtoniet, o. Naar den Noordamerikaan Remington ' genoemde rozeroode delfstof.
Reminiscentie, yr. (Lat.). Onbewuste
of onwillekeurige herinnering ; nagalm ;
Reminiscere, naam van den tweeden
Zdndag in de vasten naar de beginwoorden van psalm XXV, 6: Reminiscere
Domine, Heer, gedenk.
Bemis, (Fr.; spr. : remie). Uitgesteld;
ter hand gesteld, overhandigd; in het
schaken en sommige kaartspelen onbeslist
d. i. dat geen der spelers de partij wint;
Remise, yr. (Fr.), (Eng.) remittance, (D.)
Rimesse, (Ital.) rimessa, (Sp.) remesa, geld
dat overgemaakt wordt om een schuld
aftedoen, overhandiging, afgifte, overlegging ; korting, afslag ; kwijtschelding,
uitstel, opschorting; koetshuis, wagenhuis;
plaats waar de patrijzen neerstrijken ;
struikgewas waarin bij strenge vorst het
wild gevoederd wordt ; Remiseeren, in
een koets- of wagenhuis opbergen, onder
een afdak zetten ; Remisier, m. (Fr.; spr.:
remieziee), tusschenpersoon die aan makelaars in effecten beursorders bezorgt, die
voor hen klanten opsnort.
Remissibel, (Lat.), (Fr.) Remissible.
Vergefelijk, wat kwijtgescholden kan worden; Remissie, yr., (Fr.) Remission, yr.
vergeving, kwijtschelding, het afnemen
of verminderen van de kenteekenen eener
ziekte ; Sans remission, zonder ophouden,
ongenadig ; Remissio juramenti, vr.
(Lat.), vrijstelling van een eed ; Re'rnissionnaire, m., degene aan wien de koning
van Frankrijk gratie had geschonken
door middel van een lettre de remission
(begenadigingsbrief) ; Remissoriaal, naar
een rechter verwijzend ; Remissoriales
(Htterae), verwijzing van een proces
door een hooger gerechtshof naar een
lagere rechtbank ; Remissoria, mrv., Oudduitsche wetboeken uit de I5de eeuw ;
Remittenda of Remittenden, mrv. (Lat.),
(Fr.) retours, (Eng.) returns (Ital.) ritorni,
(Sp.) retornos; terugzendingen, boeken die,
aan de boekhandelaars teruggestuurd
worden ; Remitteeren, (Fr.) faire remise,
envoyer des fonds, (Eng.) to remit, to make
a remittance, to send money, (D.) remittieren, Geld senden, (Ital.) far rimessa, rimettere denaro, (Sp.) hacer remesa, remitir

Remordre

dinero, geld overmaken, afnemen (van
koorts) ; Remittens febris, vr., afnemende koorts ; Remittent, m.. (Fr.) envoyeur, (Eng.) remitter, (D.) Uebersender,
(Ital.) mittente, (Sp.) remitente, degene die
geld overmaakt ; Remittent, m., (D.) (Fr.)
preneur, (Eng.) payee, taker, (D.) Nehmer,
(Ital.) prenditore, (Sp.) tomador, nemer
van een wissel.
Remolade of Remoulade, yr. (Fr.),
(Ital.) Remolata. Saus die bestaat uit
fijne groenten, knoflook, olie en citroensap en die gebruikt wordt bij koud vleesch
en visch.
Remollesceeren, (Lat.). Weder week
worden ; Remollientia, mrv., verweekende middelen.
Remonetiseeren. Weder in omloop
brengen, weder gangbaar verklaren (van
munten), tegenovergestelde van Demonetiseeren (z. a.).
Remonstranten, mrv. Eig. degenen die
tegenwerpingen maken, die vertoogen
indienen (Zie Arminiaan); Remonstrantie, yr., tegenwerping, vertoog ; Remonstreeren,tegenwerpen,vertoogen indienen.
Remonte, vr. (Fr.). Het opvaren eener
rivier, tegenovergestelde van Descente
(z. a.) ; het verschaffen van nieuwe paarden aan de cavalerie, het aankoopen van
nieuwe paarden ; Remonteeren, van
nieuwe paarden voorzien, weder bereden
maken, weder bestijgen, stroomopwaarts
varen, opklimmen tot, weder boven brengen, weder optrekken; Remonter des
bottes, laarzen van nieuwe voorschoenen
voorzien ; Remonter une montre, een
horloge opwinden ; Remonter une piece
de theatre, een tooneelstuk weder opvoeren ; Remonter un violon, nieuwe
snaren op een viool spannen ; La rente
remonte, (Fr.), de staatsschuld gaat weder
naar boven ; Le vent remonte, de wind
gaat van het noorden naar het zuiden ;
Remonter au vent, oploeven, zoo dicht
mogelijk bij den wind houden, prangen ;
Remonte-depot, 0., depot van remontepaarden ; Remontoir, m. (Fr. ; spr.: remontoaar), toestel aan een horloge waardoor
men het kan opwinden zonder het te
openen en zonder een horlogesleutel te
gebruiken ; Remonture, yr., okselstuk
aan vrouwenkleederen.
Remora, m. Hindernis ; zuig- of schildvisch wiens kop voorzien is van een
schijf waarmede hij zich aan drijvende
voorwerpen vastkleeft; daarom meende
men eertijds dat hij het vermogen bezat
om schepen tegen te houden.
Remordre, (Fr.). Op nieuw bijten ; Remords, m. (Fr.; spr. : remoor), gewetenswroeging.

Remoreeren
Remoreeren, (Lat.). Ophouden, vertragen.
Remorque, vr. (Fr.; spr.: remork). Het
sleepen, sleeptouw; Remorquer (Fr. ;
spr.: remorkee) un navire, (Eng.) to tow a
ship, (D.) ein Schiff ins Schlepptau nehmen,
(Ital.) rimorchiare una nave, (Sp.) remolcar
una nave, een schip sleepen ; Prendre
la remorque, op sleeptouw nemen; Remorqueur, m. (Fr.), (Eng.) tow-boat, towsteamer, (D.) Schleppschiff, (Ital.) piroscafo
rimorchiatore, (Sp.) remokador, sleepboot;
Voiture de remorque, aangehaakte tramwagen.
Remote, (Eng. ; spr.: riemoot), (Lat.)
Remotus. Verwijderd, ver of ; Remotie,
vr., verwijdering, wegbrenging, afzetting;
Remotio ab officio, yr. (Lat.), ontzetting
uit een ambt; Remotiores cognati, mrv.,
verre bloedverwanten; Remotis arbitris,
na verwijdering der getuigen, onder vier
oogen ; — partibus, na het vertrek der
belanghebbenden.
Remoulade. Zie Remolade.
Removable, (Eng. ; spr.: riemoevebul).
Verplaatsbaar; Removal, (spr.: riemoevul),
verplaatsing, verhuizing ; Remove, (spr.:
riemoev), het verzetten van een stuk op
het schaak- of dambord, zet.
Removeeren, (Lat.). Wegzetten, wegbrengen ; afzetten uit een ambt; verwijderen. Zie Amoveeren.
Rempaillage, m. (Fr. ; spr. : ranfiaaiiaazje). Het stoelen matten ; Rempailler,
(spr.: ranpaaiiee), stoelen matten ; Rempailleur, m. (spr.: ranpaaiieur), stoelenmatter.
Rempaquement, m. (Fr.; spr.: ranpakman). Het pakken van haring in tonnen;
Rempaqueter, (spr. : ranpaktee), weder
inpakken.
Rem-part, m. (Fr.; spr. : ranpaar). Vestingwal, bolwerk.
Remphan, yr. De zon die als koningin
des hemels door de afvallige Israelieten
vereerd werd (Handelingen der Apostelen
VII, 43).
Remplacable, (Fr. ; spr.: ranplassable).
W at vervangen kan worden Remplacant,
m. (spr.: ranplassan), plaatsvervanger,
vroeger degene die tegen betaling voor
een ander in den krijgsdienst trad; Remplaceeren, (Fr.) remplacer, (Eng.) to replace,
(D.) ersetzen, (Ital.) rimpiazzare, (Sp.)
reemplazar, vervangen, in de plaats stellen;
Remplacement, m. (Fr.; spr.: ranplasman), plaatsvervanging.
Remplage, m. (Fr.; spr.: ranplaazje).
Het aanvullen van een vat wijn dat niet
vol is; kleine stukken steen en kalk om
een muur op te vullen.
Rempli, m. (Fr.; spr.: ranplie). Inslag,
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plooi die in een stof aangebracht wordt
om ze nauwer of korter te maken; Remplier, (spr. : ranpliee), een plooi leggen in.
Remplissage, m. (Fr. ; spr.: ranpliessaazje). Opvulling, aanvulling; opvulsel,
stopwoorden; herstelling van beschadigde
kant; Remplisseuse, v., kantwerkster die
kant herstelt, kantstopster.
Remplol, m. (Fr.; spr.: ranploa). Nieuw
gebruik ; weder belegging van gelden;
aankoop van een onroerend goed met
het geld dat door den verkoop van een
ander onroerend goed vrijkomt; Remployeeren, weder gebruiken, beleggen.
Remplumer, (Fr. ; spr.: ranpluumee).
Weder met vederen bedekken; Se remplumer, weder dik worden, er weder
bovenop komen.
Remptir of Remter, m. (Oudduitsch).
Samentrekking van Refectorium (z. a.).
Remuable, (Fr.). Beweegbaar ; Remueménage (spr. meenaazje), m. wanorde,
drukte, onrust.
Remunerateur, (Fr.), (Eng.) paying,
(D.) lohnend, (Ital.) rimunerativo, (Sp.)
remunerador. Loonend, voordeelig; Remuneratie, yr. (Lat.), belooning, vergelding ; Remuneratorisch, tot belooning
strekkend; Remunereeren, beloonen,
vergelden.
Ren, m. (Lat., mrv. Renes). Nier; Ren
mobilis, wandelnier; Renal, (Fr.), wat
de nieren betreft.
Renaissance, yr. (Fr. ; spr.: reneessans).
Eig. wedergeboorte, herleving, hernieuwde
bloei; herleving der letteren, kunsten en
wetenschappen in de i5de en i6de eeuw
onder den invloed van de beschaving der
Grieken en Romeinen; zij werd vooral
bevorderd door de uitvinding der boekdrukkunst, die de werken van de schrijvers
der oudheid in de handen van velen
bracht, en door de uitvinding van het
graveeren, die de werken der kunst
vermenigvuldigde ; in Italic werd zij bevorderd en aangemoedigd door Julius II
en Leo X; zij is het tijdvak van Ariosto,
Macchiavelli, Tasso, Leonard de Vinci,
Raphael, Michel Angelo; in Frankrijk
stichtte koning Frans I het College de
France; de voornaamste Fransche schrijvers uit den tijd der Renaissance zijn
Rabelais, Marot, Ronsard (Zie Pleiade),
Renaissance-still, m., bouwtrant die gekenmerkt wordt door een terugkeeren
tot de werken en den stijl der oudheid ;
Hollandsche Renaissance, navolging van
den bouwtrant der i6de en i7de eeuw
in Nederland.
Renan (Ernest) (1823-1892). Fransch
philoloog en geschiedschrijver; zijn voornaamste werk is Etudes sur les origines

Renard
du Christianisme (Studien over het ontstaan
van het Christendom).
Renard, m. (Fr.; spr.: renaar). Vos,
viervoetig vleeschetend zoogdier dat
vooral op kippen en kleine zoogdieren
aast en bekend is door zijn listen ; Roman
de Renart, m., verzameling van 26
Fransche gedichten waarin de personen
dieren zijn, het Fransche dierenepos
waarin de vos de hoofdrol speelt ; En sa
peau mourra le renard, de vos verliest
wel zijn haar maar niet zijn streken ;
Renarde, yr., wijfjesvos ; Renardeau, m.
(spr.:renardoo), jonge vos; Renarder, (spr.:
renarder), listig te werk gaan, braken ; Renardier, (spr. : renardjee), degene die met
het uitroeien van vossen belast is ; Renardare, yr. (spr. : renardjeer), vossenhol.
Renata, vr., Renatus, m. De wedergeborene.
Renaud, m. (Fr.; spr. : renoo). Zie
Reinald.
Rencherlr, (Fr.; spr.: ransjeerier), (Eng.)
to make expensive, to raise in price, (D.)
verteuern, (Ital.) rincarare, (Sp.) encarecer.
Duurder maken ; hooger bieden ; opslaan.
Rencontre, vr. (Fr.; spr. : rankontre).
Ontmoeting ; schermutseling ; verwijsnommer in koopmansboeken ; Rencontreeren, ontmoeten, aantreffen, tegenkomen.
Rendant, m. (Fr.; spr.: randan). Degene
die rekening doet.
Rendeeren, (Fr.) rendre beaucoup, rapporter beaucoup, (Eng.) to pay well, to
bring in much, (D.) rendieren, rentieren,
(Ital.) render molto, (Sp.) rentar biers, veel
opbrengen; Rendement, m. (Fr.; spr.:
randman), (Eng.) produce, (D.) Ertrag,
(Ital.) prodotto, reddito, (Sp.) rendimiento.
Opbrengst.
Rendez-vous, m. (Fr.; spr. : randeevoe).
Plaats van samenkomst ; afspraak tusschen
twee of meer personen om op dezelfde
plaats en denzelfden tijd elkander te ontmoeten.
Rene, m. (Fr.). Zie Renatus; Rene
d'Anjou, bijgenaamd le bon roi (de goede
koning) (1409-148o), hertog van Anjou
en Lotharingen, graaf van Provence, die
in 1417 koning van Sicilie werd en in
1434 het koninkrijk Napels erfde dat hij
echter nooit in zijn bezit heeft gekregen;
titel van een der schoonste werken van
Chczteaubriand (18o5) waarin de schrijver
zich zelven ten tooneele voert onder den
naam Rene; Rene heeft veel van Goethe's
Werther en is het type van die ziekelijke
gemoederen die bitter klagen over de
hinderpalen die het leven hun in den weg
legt en een grooten afkeer hebben van
de werkelijkheid.
BAALE, Handboek.
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Renegaat, m. Afvallige ; hij die van
Christen Mohamedaan geworden is; degene die van partij verandert.
Renegrida, vr. Bruinroode in de zon
gedroogde cochenille.
Renfan, yr. Heilige vaan der Noormannen.
Renflement, m. (Fr. ; spr. : ranfleman).
Opzwelling, verdikking.
Renforcement, m. (Fr.; ranforsman).
Versterking; Renforcer, (spr. : ranforsee),
sterker maken, meer kracht geven; Renfort, m. (spr. : ranfoor), versterking (hulptroepen).
Rengage, m. (Fr. ; spr. : ranghazjee).
Militair die na zijn tijd uitgediend te hebben
een nieuwe dienstverbintenis aangaat;
Rengagement, m. (Fr.; spr. : ranghazjeman), het op nieuw dienst nemen.
Rengaine, yr. (Fr.; spr.: rangheen).
Het tot vervelens toe herhalen van iets ;
Rengainer, (spr. : rangheenee), weder in
de scheede steken ; Rengainer son compliment, voor zich houden wat men
wilde zeggen.
Renier, (Fr.; spr.: renieee). Verloochenen.
Reniflard, m. (Fr. ; spr. : reniflaar).
Klep aan een stoomketel die de lucht
inzuigt wanneer de spanning beneden de
atmosferische drukking daalt.
Renitent, m. (Lat.). Weerspannige; als
bvnw, wat den vingerdruk weerstaat;
Renitentle, yr., weerstand, weerbarstigheid ;Reniteeren, weerstreven, weerstaan.
Renktitt, o. In Zweden zeer gezocht
uit Lapland ingevoerd vleesch van rendieren.
Renne, m. (Fr.; spr. : ren). Rendier.
Renommage, yr. (D.) Bluf, schreeuwerige, twistzoekende wijze van optreden
van ruwe studenten ; Renommieren, (D.),
bluffen, den vechtersbaas uithangen in de
studentenwereld; Renommist, m., bluffer,
schreeuwer, vechtersbaas.
Renommee, yr. (Fr.), (Eng.) renown,
reputation, fame, (D.) Ruf, (Ital.) riputazione,
rinomanza, Tama, (Sp.) reputation, renombre,fama. Goede naam; faam. Zie Fama.
Renonce, yr. (Fr. ; spr. : renons). In het
kaartspel het niet bekennen van een kleur,
het verzaken ; in Duitschland bij studentenkorpsen iemand die in het korps wenscht
opgenomen te worden en slechts twee
in plaats van drie korpskleuren aan zijn
muts draagt ; Renonceeren, verzaken,
geen kleur bekennen, afzien van, het opgeven; Renouncement, m., verzaking, zelfverloochening ; Renonclatie, vr., het afstand doen van.
Renoncule, yr. (Fr.). Ranonkel, eig.
kikvorschje, (Lat. Ranunculus, m.) zoo
genoemd omdat een soort dezer planten
6r

Renouvellement
in het water groeit; een andere soort die
boterbloem heet groeit in vochtige weiden.
Renouvellement, m. (Fr. ; spr.: renoevelman), (Eng.) renewal, (D.) Erneuerung,
(Ital.) rinnovazione, (Sp.) renovaciOn. Vernieuwing, hervatting.
Renovated butter. (Eng.; spr.: renoveetid). Eig. hernieuwde boter, AmeHkaansche boter die na bijvoeging van i °/0
glycerine en 5 0/0 zout in gesloten bussen
met ijswater bewaard wordt ; om ze in
haar oorspronkelijken vorm terugtebrengen wordt zij gesmolten om het zout en
de glycerine er uittetrekken; vervolgens
wordt zij met driemaal haar volume aan
melk vermengd ; deze emulsie van boter
en melk gelijkt op versche room die
daarna op de gewone manier gekarnd
wordt. Zie Revue des Deux Mondes van
If Judi 1907, art. Aux Etats- Unis.
Renovatie, yr. (Lat.). Vernieuwing ;
opknapping ; Renovatum, vernieuwd, opgeknapt; Renoveeren, vernieuwen, opknappen.
Renseignemenis, mrv. (Fr.; spr. : ranseenjeman), (Eng.) information, inquiries,
(D.) Auskunft, Erkundigungen, (Ital.) informazioni, (Sp.) informes. Inlichtingen ;
Renseigneeren, (Fr.) renseigner, (Eng.)
to give information, to inform. (D.) Auskunft erteilen, (Ital.) dar informazioni, informare, (Sp.) dar in formes, inlichtingen
geven.
Rente, yr. (Fr.; spr.: rant), (Eng.) income,
annuity, (D.) Rente,( Ital.) rendita, (Sp.) renta.
. Jaarlijksch inkomen ; Cent milk livres de
rente, jaarlijksch inko men van i00000 francs;
interest der Fransche staatsschuld ; Rente
3°/0 perpetuelle, Fransche onaflosbare
staatsschuld ; Rente 3% amortissable,
aflosbare staatsschuld ; Titre de rente,
m., obligatie Fransche staatsschuld ; Rente
viagêre, (Eng.) life annuity, (D.) Lebens(Leib)rente, (Ital.) rendita vitalicia, vitalizo,
(Sp.) renta vitalicia, vitalicio, lijfrente ;
Rentier, m. (spr. : ranee) rentenier ; Rentare, yr., rentenierster.
Rentoilage, m. (Fr. ; spr. : rantoalaazje).
Verdoeking van een schilderij ; Rentoiler
(spr. : rantoalee), verdoeken, de kleuren
eener schilderij op een nieuw doek overbrengen wanneer het oorspronkelijke
doek versieten is ; Rentoileur, m. (spr. :
rantoaleur), verdoeker.
Rentrant, (Fr. ; spr. : rantran). Inspringend, tegenovergestelde van Saillant (z. a.);
Rentre, naar binnen geslagen, opgekropt ;
Rentree, yr. (spr. : rantree), hervatting
der lessen na de groote vacantie, begin
van een nieuwen cursus, hervatting der
werkzaamheden van rechterlijke collegies,
het weder optreden ; Rentrer, (spy.:
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rantree), weder binnenkomen, naar huis
gaan, binnenhalen.
Renueeren, (Lat.). Afslaan, weigeren ;
afkeuren.
Renumeratie, vr. (Lat.). Terugbetaling;
Renumereeren, terugbetalen.
Renuntiatie, yr. (Lat.). Bericht over
den toestand van een lijk ; het afzien
van ; Renuntiatie-akte, vr., akte waarbij
afstand van een recht gedaan wordt b.v.
het afstand doen van de regeering ; Renuntiatio litis, yr., staking van een
proces ; — successionis, afstand van de erfopvolging; Renuntiatorium juramentum,
eed waardoor afstand gedaan wordt;
Renuntieeren, berichten, afzien van, afstand doen van. Zie Renonceeren.
Renversable, (Fr.; spr.: ranversable).
W at omver geworpen kan worden ; Renverse, yr. (spr. : ranvers), toestand van
hetgeen omver geworpen is, wind en
stroom in tegenovergestelde 'richting ;
Tomber a la renverse, achterover vallen ;
Renverseeren, omverwerpen, omkeeren ;
Renversant, verbazingwekkend, waar
men van omvalt ; Renversement, m.,
omverwerping.
Renvi, m. (Fr.; spr. : ranvie). Verhooging van den inzet in sommige kaartspelen.
Renvoi, m. (Fr. ; spr.: ranvoa), (Eng.)
return, (D.) Zuracksendung, (Ital.) rinvio,
(Sp.) retorno. Terugzending; verwijzing ,
renvooi; terugkaatsing ; ontslag , wegzending ; Renvoyer, (Fr.; spr. : ranvoajee),
(Eng.) to send back, to return, (D.) zurficksenden, zuriickschicken, (Ital.) rinviare,
ritornare , (Sp.) retornar, , terugzenden ;
Renvoyer aux calendes grecques. Zie
Ad calendas graecas.
Reoccupeeren, (Fr.). Weder bezetten.
Reo negante, actori incumbit probatio, yr. (Lat.). Als de gedaagde ontkent
moet de eischer het bewijs leveren.
Reordinatie, yr. Hernieuwde priesterwijding omdat de eerste ongeldig verklaard is ; Reordineeren, op nieuw wijden.
Reorganisateur , m. (Fr.).. Wederinrichter ; Reorganisatie, yr., wederinrichting ; Reorganiseeren, op nieuw inrichten.
Reouverture, yr. (Fr.; spr. : reeoevertuur). Heropening.
Reoxydatie, yr. Het op nieuw van
zuurstof voorzien.
Repagula, mrv. (Lat.). Grendel; dwarsbalk die in den muur bevestigd is en
waarmede de deur gesloten kan worden.
Repanditas, yr. (Lat.). Opwaartsche
kromming van de ruggestreng; Repon
dus, opwaarts gebogen, gekromd.
Reparabel, (Lat.). Herstelbaar, wat
goedgemaakt kan of moet worden ; Re-
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paratie, y r., herstelling ; Reparation
d'honneur, yr. (Fr.), eerherstel; Reparatuur, vr. = Reparatie ; Repareeren,

herstellen, goedmaken.
Repartie, yr. (Fr.). Vlug en snedig
antwoord ; Repartir, weder vertrekken,
vlug en snedig antwoorden.
Repartir, (Fr.), (Eng.) to allot, (D.) ver'ellen, (Ital.) ripartire, (Sp.) repartir, verdeelen; Repartition, vr. (Fr.), (Eng.) allotment, (D.) Verteilung, (Ital.) ripartizione,
(Sp.) reparticiOn, verdeeling, omslag.
Repas, m. (Fr. ; spr.: repay. Maaltijd ;
feestmaal.
Repassage, m. (Fr.; spr. : repassaazje).
Herhaalde overvaart ; het strijken ; het
aanzetten (van messen, enz.) ; Repasse,
vr., met zemelen vermengd grof meel,
tweede distillatie van cognac ; Repasseeren, weder door-, over-, voorbijgaan,
weder aankomen, terugrijden, terugvaren,
weder overzetten, weder overreiken, nog
Bens doorloopen, overzien, overkijken,
strijken, gladstrijken ; Repasseur, m., aanzetter van messen, scharen, enz.; Repasseuse, y r., strijkster.
Repatrieeren. Zie Rapatrier.
Repeal, (Eng.; spr. : repiel). Herroeping
(Zie Revocatie); Repeal of the union
(spr.: joeniun), opheffing der vereeniging
van Ierland met Engeland zooals O'Connell
wilde ; Repealer, m. (spr.: repielur), voorstander dier opheffing.
Repel, (Eng.). Terugdrijven, afslaan ;
Repellentia, mrv. (Lat.), terugdrijvende
geneesmiddelen ; Repelleeren, terugdrijven.
Rependeeren, (Lat.). Weder betalen,
vergoeden, vergelden; Repens, m., vergoeding ; Repensie, y r., het vergoeden,
vergelden.
Repente, (Lat.). Plotseling; Repentina,
mrv., zaken ,waar haast bid is, spoedeischende zaken.
Repercussie, y r. (Lat.). Het terugkaatsen, terugslag; terugwerping ; terugstuiting ; weeromstuit ; Repercussief, terugdrijvend; Repercuteeren, terugslaan,
terugwerpen, terugstuiten, terugkaatsen ;
Repercutientia, mrv., terugdrijvende geneesmiddelen.
Repere en Repaire, m. (Fr.).Merk op een
muur of een paal om de richting aantegeven ; cirkelvormige gegoten ijzeren
plaat die de hoogte eener plaats aanduidt.
Repertoire, m. (Fr.; spr.: reepertoaar),
(Lat.) Repertorium, o. Lijst waarop de
artikelen zoo geplaatst zijn, dat men ze
gemakkelijk overzien kan; klapper op
koopmansboeken; lijst van tooneelstukken
die aan een schouwburg toebehooren en
desnoods terstond opgevoerd kunnen
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worden ; lijst der rollen die een tooneelspeler spelen kan ; voorloopige aankondiging van tooneelstukken die men voornemens is in een schouwburg op te voeren;
Ancien repertoire, tooneelstukken uit de
nde en 18de eeuw, b.v. van Racine,
Moliere, enz. ; Repertoria, mrv. (Lat.),
boeken die zoo ingericht zijn, dat men ze
gemakkelijk naslaan kan.
Repeteeren. (Lat.). HerhAlen; terugvorderen ; Repeteergeweer, o., geweer
waarmede vcrseheidene schoten achter
elkander gedaan kunnen worden zonder
dat het weder geladen behoeft te worden;
Repetent, m., herhaler, het telkens herhaalde gedeelte eener repeteerende breuk ;
Repetitie, y r., herhaling, terugvordering
van hetgeen men uitgeleend of te veel
betaald heeft, rhetorische figuur die bestaat
in het telkens herhalen van hetzelfde
woord of dezelfde zinswending; Repetitiehorloge, y r., horloge dat de uren slaat
als men op een veer drukt ; Repetities,
mrv., privaatlessen die aan scholieren en
studenten gegeven worden om hen voor
een examen klaartemaken of om te herhalen wat op school of op het college
behandeld is, verklaringen van sommige
wetten der Italiaansche rechtsgeleerden
der i4de en i5de eeuw; Repetitio dotis,
terugvordering van den bruidschat ; Repetitio est mater studiorum, herhaling
is de moeder van alle studie ; Repetiteur,
m. (Fr.), hij die scholieren en studenten
voor een examen klaar maakt ; Maitre
repetiteur, m. (Zie Maitre d'etudes
en Pion); Repetitor, m. (Lat.), herhaler, terugeischer, degene die studenten
voor een examen klaar maakt ; Repetitorium, o., herhalingsonderwijs; Repetundae, (nl. pecuniae) mrv., door een
stadhouder afgeperste gelden die gerechtelijk teruggevorderd konden worden. Zie
Crimen repetundarum.
Repic, m. (Fr. ; spr. : repiek). In het

piketspel wanneer men 3o punten in de
hand heeft en de tegenpartij niets tellen
kan, zoodat men dan in plaats van 3o
negentig punten telt.
Repignoratie, y r. (Lat.). Lossing van
een pand ; Repignoreeren, een pand
lossen.
Repit, m. (Fr.; spr. : reepte), (Eng.)
delay, postponement, (D.) Aufschub, (Ital.)
dilazione, respiro, (Sp.) dilaciOn. Uitstel,
respijt.
Replaceeren, (Fr.). Op nieuw plaatsen.
Replitrage, m. (Fr.; spr.: replaatraazje).
Bepleistering; lapwerk ; schijnbare verzoening ; Replfitrer, bepleisteren, oplappen, schijnbaar verzoenen.
Repletie, y r. (Lat.). Aanvulling ; zwaar-
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lijvigheid ; volbloedigheid; overlading met
voedsel.
Rep% m. (Fr.). Dubbele vouw; rimpel;
schuilhoek ; kronkeling.
Replica, yr. (Ital.). Herhaling van een
gezang ; Replicato (Ital.), herhaald.
Replicatio, yr. (Lat.). Antwoord van
den eischer op een door den gedaagde
opgeworpen exceptie (z.a.)
Repliceeren. De tegenpartij beantwoorden, van repliek dienen ; tegenspreken;
Repliek, vr., wederantwoord (van den
eischer op het antwoord van den gedaagde), tegenspraak, laatste woord dat
een tooneelspeler zegt voordat een andere
tooneelspeler begint te spreken ; Manquer
la replique, niet op tijd invallen (tooneel).
Replieeren, (Fr.). Weder vouwen ; in
de plooien leggen ; dichtslaan ; doen terugtrekken.
Replumbeeren, (Lat.). Lood van zilver
afscheiden ; van lood zuiveren.
Reply, (Eng.; spr.: rieplel), (Fr.) reponse,
(D.) Antwort, (Ital.) risposta, replica, (Sp.)
respuesta, replica. Antwoord.
Repolon, m. (Fr.). Halve volte in de
rijkunst.
Repondant, m. (Fr.), (Eng.) bail, guarantee, (D.) Burge, (Ital.) garante, (Sp.)
fiador. Borg; Repondeeren, (Fr.) repondre,
garantir, se porter caution, (Eng.) to bail
for, to guaranty for, (D.) bergen, (Ital.)

garantire, rispondere, (Sp.) garantir, responder. Instaan voor, zich borg stellen.
Repondre, (Fr.), (Eng.) to answer, to
reply, (D.) antworten, (Ital.) rispondere,
(Sp.) responder. Antwoorden ; Reponse,
yr. (Fr.). Zie Reply.
Reponeeren, (Lat.). Op zij leggen, bewaren ; een verstuikt lichaamsdeel zetten,
een breuk naar binnen duwen.
Repopulatie, yr. (Fr.). Wederbevolking.
Report, m. (Fr. ; spr. : repoor). Zie
Contango Reporteeren, (Fr.) reporter,
(Eng.) to carry over, (D.) reportieren, in
Report nehmen, (Ital.) prender a riporto,
(Sp.) tomar en report, reportar. Geld uitleenen op effecten als onderpand, prolongeeren ; Reporte, m., (Fr.), (Eng.) person
carried over, (D.). Reportierte, (Ital.) riportato, (Sp.) reportado, degene die een
prolongatie sluit en effecten als onderpand
geeft ; Reporteur, m. (Fr.), (Eng.) the

person carrying over, (D.). Reportnehmer
(Ital.) riportatore, (Sp.) reportador, degene
die prolongeert , die geld uitleent op
effecten als onderpand.
Report, (Eng.). Bericht, Reportage, m.,
bet schrijven van verslagen voor dagbladen, het opsnorren van nieuwtjes ;
Reporter, m. (Eng.; spr.: riepootur), verslaggever van dagbladen; Reporter, (Fr.;

Representable
spr.: reportee), terugbrengen, overbrengen.
Repos, m. (Fr.; spr.: repoo). Rust;
Valeurs de tout repos, zeer soliede
effecten.
Reposceeren, (Lat.). Terugvorderen,
terugeischen.
Repositie, vr. (Lat.). Het opleggen,
bergen (van goederen); wederinzetting ;
terugduwing; het zetten van een verstuikt
lichaamsdeel ; Repositarius, m., bewaarder; Repositio herniae, yr. (Lat.), induwing eener breuk; Repositorium, o.,
onderstel voor schotels op een tafel,
plateau, graftombe.
Reposoir, m. (Fr.; spr.: repoozoaar).
Rustplaats ; altaar dat bij processies op
den openbaren weg wordt opgericht ;
vroeger een gebouwtje dat aan den kant
van den weg geplaatst was om tot schuilplaats voor reizigers te dienen.
Repoussant, (Fr.; spr.:repoessan).Terugstootend, weerzinwekkend; Repousseeren, (Fr.) repousser, (Eng.) to reject, to
dismiss, (D.) zurackweisen, (Ital.) respingere, (Sp.) rechazar, repulsar, van de hand
wijzen, terugdrijven, afslaan; Repoussoir,
m. (spr. : repoessoaar), drevel, drijfijzer,
doorslag, donker gedeelte op den voorgrond eener schilderij dat dient om de
voorwerpen op den achtergrond verder
of te doen schijnen, beiteltje der steenhouwers, persoon of zaak waardoor een
andere beter uitkomt of op den voorgrond treedt.
Reprehendeeren, (Lat.). Berispen, laken; Reprehensibel, berispelijk, laakbaar ;
Reprehensie, yr., berisping, blaam ; Reprehensief, berispend.
Represailles, mrv. (Fr.; spr. : refireezaaii), (Ital.) Ripresaglia. Weerwraak, het
vergelden van kwaad met kwaad. Zie
art. 637 Wetb. van Kooph.
Representable, (Fr.). Wat ten tooneele
gevoerd kan worden, wie of wat voorgesteld kan worden • Representant, m.
(D.) Vertreter,
(Fr.), (Eng.) representative,
'
(Ital.) rappresentante, (Sp.)refiresentante,vertegenwoordiger, plaatsvervanger, plaatsvervullende erfgenaam. (Zie Burg. Wetb.,
Artt. 888-895 en Land, Verklaring van
het Burg. Wetb., deel III, p. 28: „Plaatsvervulling geeft het recht om .als erfgenaam op te treden in de plaats, in
den graad en in de rechten van eenen
vooroverleden naderen bloedverwant van
den overledene ; het wordt toegekend
aan de afstammelingen van dien vooroverledene") , volksvertegenwoordiger ;
Representant de commerce, m. handelsreiziger ; Representatie, vr. (Fr.)
representation, (Eng.) representation, (D.)
Vertretung, (Ital.) rapfiresentanza, (Sp.)
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representation, vertegenwoordiging, plaatsvervanging, plaatsvervulling (van erfgenamen) , tooneelvoorstelling , opvoering , afbeelding, vertoog, bedenking ,
vertoon ; Representatief, vertegenwoordigend , voorstellend, uit volksvertegenwoordigers samengesteld ; Representatiefstelsel , o., staatsregeling met
vertegenwoordiging van het yolk ; Representatiekosten , mrv., gelden , die
aan ministers en andere hooge staatsambtenaren boven hun jaarwedde uitgekeerd worden tot bestrijding der uitgaven voor de feestelijke ontvangst van
vreemde gezanten, enz.; Representatierecht, o., recht van vertegenwoordiging,
recht van afstammelingen om als erfgenaain op te treden in de plaats van vooroverleden nadere bloedverwanten (Zie
Representant), Representeeren, (Fr.)
refiresenter, (Eng.) to represent, (D.) vertreten, (Ital.) rappresentare, (Sp.) refiresentar, vertegenwoordigen, vervangen, vertoonen, opvoeren, afbeelden, als erfgenaam in de rechten van een vooroverledene treden, zich flink voordoen, zijn
stand ophouden, op grooten voet leven;
Representative man, (Eng.), persoon die
het type van zijn yolk of zijn stand is,
iemand met wien men voor den dag kan
komen.
Repressie, vr. (Lat.). Beteugeling,
onderdrukking ; Repressief, beteugelend,
tegenovergestelde van Preventief (z. a.);
de politie treedt zooveel mogelijk fireventief
en niet refiressief oft, d. i. zij tracht in de
eerste plaats overtredingen te voorkomen
en neemt eerst dan repressieve maatregelen als waarschuwingen niet baten.
Reprieve, (Eng.). Voorloopig uitstel van
de terechtstelling van een ter dood veroordeelde.
Reprimande , yr. (Fr.). Berisping ,
terechtwijzing ; Reprimandeeren, berispen, terechtwijzen.
Reprimer, (Fr. ; spr.: reepriemee). Beteugelen, tegengaan, stuiten.
Reprise, yr. (Fr.; spr.: refiriez). Herneming ; wederopvoering van een tooneelstuk ; herhaling ; het weder stijgen der
koersen en prijzen in den handel ; hervatting ; A plusieurs reprises, herhaaldelijk.
Repristinatie, yr. (Lat.). Herstelling
in den vorigen toestand; Repristineeren,
herstellen.
Reprobateur, (Fr.). Streng veroordeelend, gispend; Reprobatie, vr. (Lat.),
strenge berisping, verwerping, verdoemenis ; Reprobeeren, verwerpen, verdoem en.
Reprochable, (Fr.; spr. : reprosjable).
Berispelijk ; Reproche, m. (spr.: reprosj),
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(Eng.) reproach, (D.) Vorwurf, (Ital.) rimprovero, (Sp.) refiroche, verwiit , Reprocheeren, verwijten, (Fr.) reprocher, (Eng.)
to reproach, to upbraid, (D.) vorwerfen,
(Ital.) rimproverare, (Sp.) reprochar.
Reproducent, m. Degene die een tegenbewijs levert ; Reproduct, m., degene
tegen wien een tegenbewijs aangevoerd
wordt ; Reproductie, yr., voortteling,
voortplanting, namaking, weergeving,
kopie, herhaling ; Reproducteur, m. (Fr.),
dat tot voortteling geschikt is ; Reproductibiliteit, yr., geschiktheid om voorttetelen ; Reproduceeren, weer voortbrengen, voorttelen, namaken, weergeven,
overnemen , tegenbewijzen aanvoeren ;
Zich reproduceeren, zich voortplanten,
weer voortgebracht worden, weer merkbaar worden, zich herhalen, zich op nieuw
vertoonen.
Repromissie, yr. (Lat.). Tegenbelofte ;
Repromitteeren, een tegenbelofte afleggen.
Repropitieeren, (Lat.). Weder verzoenen.
Reproseliet, m. (Lat.-Gr.). Iemand die
tot zijn vroeger geloof teruggekeerd is.
Reprosit ! Reproost ! Moge het u weder goed bekomen (antwoord op Prosit).
Reps, m. (Fr.). Rips.
Reptatio, vr. (Lat.). Het kruipen; Reptilia of Reptilian, mrv., kruipende dieren ;
medewerkers aan dagbladen die in geheime verstandhouding met de regeering
staan; Reptilienfonds, o. (D.), spotnaam
voor de som waarmede zulke medewerkers bezoldigd worden ; Reptilia
Parnassi, geleerde stumpers.
Republicatie, yr. Herhaalde afkondiging ; Republiceeren, weder afkondigen.
Republiek, yr. (Lat. Res publica, openbare zaak), (Fr.) Republique, yr. (Eng.)
Republic. Gemeenebest, staat die niet
door een vorst geregeerd wordt, vrijstaat ;
Republikein, m., aanhanger van den
republikeinschen regeeringsvorm, tegenstander van den monarchalen regeeringsvorm, soort Zuid-Amerikaansche vink ;
Republikeinsch, wat de republiek betreft ;
Republikaniseeren, tot een republiek of
republikeinsch maken ; Republikanisme,
o., leer der republikeinen, gehechtheid
aan den republikeinschen regeeringsvorm.
Repudiatie, yr. (Lat.). Verstooting , afwijzing ; in Noord-Amerika de weigering
van een staat om zijn schulden te betalen ;
Repudiatie-akte, vr., wet welke die weigering om schuld te betalen bevat; Repudiator, m., voorstander van zulk een
weigering ; Repudiatio hereditatis, het
verwerpen of niet aanvaarden eener erfenis ; — legati, nietaanvaarding van een
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legaat (z.a.); Repudium, o., het tenietdoen
van een verloving of trouwbelofte, echtscheiding ; — necessarium, noodzakelijke
echtscheiding; — voluntarium, vrijwillige
intrekking van een trouwbelofte.
Repuerasceeren, (Lat.). Weder kind
worden ; kindsch worden.
Repugnant, (Lat.). Weerstrevend, weerzin wekkend, tegenzin inboezemend ; Repugnantie, yr., het weerstreven, tegenstand, tegenzin, afkeer ; Repugneeren,
weerstreven, strijdig zijn met, afkeer
hebben, tegenstaan, tegen de borst stuiten.
Repulluleeren, (Lat.). Weder uitspruiten ; weder snel voortwoekeren.
Repuls, m. (Lat.) Repulsa, yr. Terugstooting ; afwijzing na een slecht examen;
weigering (Zie Virtus repulsae nescia);
Repulseeren, afstooten, afwijzen, weigeren ; Repulsie, yr., afstooting ; Repulsief, afstootend; Repulsieve kracht, yr.,
afstootende kracht die twee lichamen
van elkaar verwijdert.
Repunceeren, (Lat.-D.). Het gehalte
van gouden en zilveren voorwerpen door
stempeling aanduiden en waarborgen.
Repurgeeren, (Lat.). Weder reinigen,
op nieuw zuiveren.
Reputatie, yr. (Lat.). Eig. berekening;
meening die het publiek van iemand heeft
en die dus goed of slecht kan zijn ; Reputeeren, rekenen, achten, houden voor.
Requerant, m. (Fr.; spr. : rekeeran).
Eischer in rechten ; Requerir, (spr. : rekeerier). Zie Requireeren.
Requet, m. (Fr.; spr. : rekee). Linnen
uit Bretagne.
Requete, vr. (Fr.; spr.: rekeet). Verzoekschrift, rekest; Maitre des requetes (z.a.).
Requiem, o. (Lat.). Eig. de vierde naamval van requies, (z.a.) rust; zielmis in de
Catholieke kerk, gebed voor de dooden
en de daarbij behoorende muziek ; Requiem aeternam da eis, Domine, geef
hun de eeuwige rust, o Heer ; Requies, yr.,
rust ; Requies Nicola', kinderrust, slaapdrank voor kinderen ; Requiescat in
pace, hij (zij) ruste in vrede (opschrift
op grafsteenen) ; Requiesceeren, rusten ;
Requietorium, o., rustplaats, graf.
Requinteron, m. (Sp.). Kind van een
quinteron en een blanke vrouw of omgekeerd.
Requireeren, (Lat.). Opzoeken, opsporen ; eischen, vorderen (Zie Angareeren); Requirent, m., eischer ; Requisieten, mrv., dingen die noodig zijn voor
de opvoering van een tooneelstuk (met
uitzondering van het decoratief en de
kleedingstukken); Requisiteur, m., degene
die voor de aanschaffing en plaatsing van
tooneelbenoodigdheden zorgt ; Requisitie,
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opeisching in rechten, vordering die b.v.
strekt tot overlegging van een geschreven
stuk, tot oproeping van een persoon, tot
veroordeelmg van een beklaagde, inroeping der gewapende macht, het opleggen
van gedwongen leveringen van levensmiddelen, enz. aan de bewoners van een
stad of landstreek, brandschatting ; Requisitoire, m. (Fr.; spr.: reekiezitoaar),
eisch die door een ambtenaar van het
openbaar ministerie gedaan wordt, b.v.
dat een beklaagde worde veroordeeld ;
Requisitoriales (litterae), schrijven dat
een verzoek of vordering bevat ; Requisitorium, o. = Requisitoire ; Requisitioneeren, (Fr.), leveranties van levensmiddelen, enz.
e afdwingen, brandschatten ;
Requisition permanente, yr., besluit der
Nationale Conventie van 23 Augustus 1793
waarbij alle ongehuwde Franschen van 18
tot 25 par tot den krijgsdienst opgeroepen
werden; Requisitus, geeischt verzocht.
Rerum divisio, yr. (Lat.). Verdeeling van
goederen of zaken; Rerum permutatio,
vr., verruiling van zaken, verandering van
toestand. Zie Nervus rerum.
Res, yr. (Lat.). Zaak ; ding ; goed; vermogen ; Res angusta domi, armoede in
huis, bekrompen omstandigheden (Juvenails, Satiren III, DV) beletten dikwijls
een eerlijk man om in de wereld vooruit
te komen ; Res judicata pro veritate
habetur, het vonnis dat in een zaak geveld is wordt voor waar gehouden ; Res,
non verba, daden en geen woorden,
praatjes vullen geen gaatjes ; Res nullius,
onbeheerde zaak, zaak die aan niemand
toebehoort b.v. de res derelicta (z.a.) ;
Res perit domino, de zaak gaat te niet
voor rekening van den eigenaar, (nl. als
de zaak door toeval te niet gaat), de schade
die door het verlies eener zaak ontstaat
is voor rekening van den eigenaar (axioma
van het Romeinsche recht) ; Res sacra
miser, een ongelukkige is heilig, men moet
eerbied hebben voor het ongeluk ; Res
accessoria, o., bijzaak ; Res alicujus,
eigendom van een persoon ; Res aliena,
vreemd goed, goed dat aan een ander
toebehoort ; Res alienabilis, vervreemdbaar goed ; Res allodialis, vrij erfgoed ;
Res altioris indaginis, zaak die nader
onderzocht moet worden ; Res communis,
gemeenschappelijke zaak, gemeen goed ;
Res controversa, betwiste zaak ; Res
corporal's, zaak die door de zintuigen
waartenemen is ; Res credita, uitgeleende
zaak ; Res decisa, besliste zaak ; Res
derelicta, zaak waarvan de eigenaar heeft
afgezien, welks bezit en eigendom hij
heeft opgegeven; Res dividua, deelbare
zaak; Res dubia, twijfelachtige zaak ,
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Res ecclesiastIcae, mrv., kerkelijke goederen; Res facts, daadzaak, feit; Res
familiar's, huisgezin, vermogen ; Res
fungibilis, zaak die naar maat, gewicht
of getal wordt berekend; Res immobilis,
onroerend goed; Res indecisa, onbesliste
zaak ; Res indivisibills, ondeelbare zaak;
Res Integra, ongeschonden, onaangetaste

zaak waarin nog nets gebeurd of verhandeld is ; Res Judicata, zaak waarin
vonnis gewezen is, gewijsde zaak; Res
litigiosa, zaak waarover geprocedeerd
wordt; Res merae facultatis, willekeurig te behandelen zaak ; Res mobilis,
roerend goed ; Res naturales, mrv.,
natuurlijke dingen ; Res nullius cedit
primo occupanti, een onbeheerde zaak
behoort aan den eerste die ze in bezit
neemt; Res pessimi exempli, zaak die
zeer slecht afloopt ; Res praeternaturales, mrv., bovennatuurlijke dingen ;
Res privata, bijzonder vermogen; Res
publics, openbare zaak, gemeenebest
(Zie Republiek); Res publicae, mrv.,
staatszaken, goederen van den staat ; Res
quarem commercium non est, mrv.,
zaken die niet het onderwerp van privaatrechterlijke verhoudingen kunnen zijn ;
Res redit ad triarios, eig. de zaak komt
aan de triariers of het derde gelid der
Romeinsche slagorde d. i. de zaak is tot
het uiterste gekomen ; Res sacrae, mrv.,
zaken die aan de kerk behooren ; Res
severa est verum gaudium, een ernstige
zaak is een ware vreugde ; Res singularis, op zich zelve staande zaak ; Res
spirituales, mrv., geestelijke dingen; Res
universitatis, eigendom eener gemeenschap.
Resacado, m. (Sp.). Peruaansche brandewijn die uit ruwe sulker bereid wordt.
Resacratie, yr. (Lat.). Hernieuwde wijding ; Resacreeren, opnieuw wijden.
Resalutatie, v. (Lat.). Wederbegroeting;
het teruggroeten ; Resaluteeren, weder
begroeten, teruggroeten.
Resanesceeren, (Lat.). Weder gezond
worden.
Resarceeren, (Lat.). Weder opknappen;
schadeloos stellen.
Rescheto, o. Handtrom in Moldavie.
Reschimbar of Rechimbar, m. Degene
die het paard van den sultan van Turkije
bij den teugel houdt.
Reschrolm , m. (Hebr.). Misdadiger ;
jodenhater.
Rescindable, (Fr.). Dat ongeldig verklaard kan worden ; Rescindant, wat
aanleiding geeft tot nietigverklaring ; als
znw. verzoek om een akte of vonnis nietig
te verklaren; Rescindeeren, (Lat.) eig.
verscheuren, nietig verklaren ; Rescision,

Reservando
(Fr.) yr. , nietigverklaring eener akte.
Rescissibel. W at nietig verklaard kan
worden ; Rescissie, yr. (Lat.). Zie Resci!don.
Rescontreeren. Zie Scontrieren.
Rescribeeren, (Lat.). Terugschrijven,

antwoorden; eischen; weder beschrijven,
b.v. handschriften; Rescript, o. (Lat),
brief van den pans (bul of breve) die ten
behoeve van sommige personen in particuliere zaken . uitgevaardigd wordt; bevelschrift van sommige vorsten in particuHere zaken ; Rescriptum principis, antwoord dat de Romeinsche keizers gaven
op de rechtsvragen waarover zij door
overheidspersonen en gouverneurs der
provincien of ook wel door procedeerende partijen geraadpleegd werden ;
Rescriptie, yr., schriftelijke last tot uitbetaling.
Resculpeeren, (Lat.). Een kopergravure
vernieuwen.
Reseau, m. (Fr.- spr.: reezoo). Net, netwerk ; ineenstrengeling; Reseau de chemins
de fer, spoorwegnet.
Resectie, vr. (Lat.). Wegsnijding; Reseceeren, wegsnijden, snoeien.
Reseda, yr. Plant met welriekende
bloemen.
Reserantia, mrv. (Lat.). Geneesmiddelen
die dienen om te openen ; Resereeren,
openen.
Reservando, (Lat.). Voorbehouden;
Reservatie, yr., het voorbehouden; in de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika
een gedeelte land dat voor een bepaald
doel afgezonderd wordt b.v. om er een
school op te bouwen, landstreek die aan
de Indianen als woonplaats aangewezen
wordt; Reservatio honoris, yr., voorbehoud der eer ; Reservatio mentalis,
geestelijk voorbehoud, belofte die men
doet of verzekering die men overluid
geeft, terwijl men tegelijkertijd in zich
zelven zegt dat men die belofte of verzekering niet nakomen zal, arglistig verbergen van hetgeen men denkt met het
doel om anderen te misleiden; Reservatis reservandis, met voorbehoud van
hetgeen voorbehouden moet worden;
Reservatum ecclesiasticum, o., geestelijk
voorbehoud in den godsdienstvrede van
Augsburg (1555); Reserve, yr. (Fr.), (Eng.)
e, (Ital.)
reserve, (D.) Vorbehalt, kficklag
riserva, (Sp.) reserva, voorbehoud, voorraad, opgespaard kapitaal eener vennootschap of maatschappij, terughouding,
ingetogenheid, omzichtigheid, gedeelte van
het Fransche leger dat gelijk staat met de
landweer, troepen die eerst dan in het vuur
gebracht worden als het hoog noodig is,
voorraad van lichaamskrachten, gedeelte
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van een bosch dat niet omgehakt wordt, deel
eener nalatenschap waarover de overledene niet de vrije beschikking had ;
Reserveeren, (Fr.) reserver, (Eng.) to
reserve, (D.) reservieren, (Ital.) riservare,
(Sp.) reservar, voorbehouden, bewaren,
besparen, achterhouden, wegleggen, bespreken van plaatsen in schouwburgen,
enz.; Reservefonds, o. (Fr.) fonds de
reserve, (Eng.) reserve fund, (D.) .Reservefonds, (Ital.) fondo di riserva, (Sp.) fondo
de reserva, overgespaard kapitaal eener
maatschappij dat alleen in geval van nood
aangesproken wordt ; Reservoir, m. (Fr. ;
spr.: reezervoaar), vergaarbak, waterbekken, vischkaar (soort van kist met gaatjes
er in die in het water gelegd wordt om
de visch in het leven te houden) ; Reserviste, m., soldaat der landweer.
Resideeren, (Lat.). Verblijven; Resident, m., gevolmachtigde van een regeering aan een vreemd hof of bij een buitenlandsche regeering die lager in rang is
dan een ambassadeur (z. a.), hoofdambtenaar in Nederlandsch Indic die met het
bestuur eener residentie belast is, zaakgelastigde der voormalige Engelsche
Oostindische Compagnie; Minister-resident, m., titel van een gezant van lageren
rang ; Assistent-resident, m., hoofdambtenaar in Nederlandsch-Indic die met
het bestuur eener assistent-residentie belast was ; Residentia, mrv., bezinksel,
grondsop ; Residentie, vr. (Fr.) residence,
(Eng.) residency, (D.) Residenz, stad waar
een vorst gewoonlijk verblijft, zetel der
regeering, gedeelte van NederlandschIndie dat door een resident bestuurd
wordt ; Residu, m. (Fr.; spr.: reeziedu),
(Lat.) Residuum, o. (Eng.) residue, (D.)
Rest, (Ital.) residuo, (Sp.) resto, overschot,
bezinksel. Zie Caput en Reliquat.
Resignant, m. Degene die afstand doet
van een ambt of een prebende ; Resignatarius,m. (Fr.) Resignataire, m., degene
te wiens behoeve afstand van een prebende is gedaan; Resignatie, yr., ontzegeling, gerechtelijke opening, afstand,
nederlegging van een ambt, overgave
aan Gods wil, gelatenheid, berusting, zelfverloochening ; Resigneeren, ontzegelen,
openen, afstand doen, nederleggen (ambt),
berusten in.
Resiliatie, Yr. (Fr.) risiliation, (Eng.)
dissolution, rescission, (D.) Auflosung, (Ital.)
scioglimento, rescissione, (Sp.) resoluciOn,
rescisiOn. Nietigverklaring eener akte ;
ontbinding van cen contract ; Resideeren,
(Fr.) resilier, (Eng.) to rescind, (D.) aufiOsen,
(Ital.) sciogliere, (Sp.) resolver, nietig verklaren, ontbinden.
Resilla, yr. (Sp. ; spr.: reezielja). Haar-

Resolubel

netje der Spaansche vrouwen = Redecilia ; Resille, yr. (Fr.; spr.: reezie), haarnetje, dun staafje lood dat de deelen van
een kerkraam verbindt.
Resina, yr. (Lat.), (Fr.) risme, (Eng.)
resin, (D.) Harz, (Ital. en Sp.) resina.
Hars, talrijke ontvlambare zelfstandigheden die onoplosbaar zijn in water maar
oplosbaar in alcohol ; in kouden toestand
zijn zij eenigszins bros en doorschijnend
en hebben een geelachtige klcur; in zuiveren toestand zijn zij bijna reuk- en
smaakloos; zij zijn zeer slechte geleiders
der electriciteit en vloeien meestal uit
boomen ; — alba, witte hars ; — balsami
coparvae (Zie Copalva); — caoutchouc
(z.a.) ; — communis = — pini ; — cupri,
koperh.; — draconis, drakenbloed ; —
elastica, gomelastiek ; — guajaci, guajakh.
— lutea, gele hars ; — pini, pijnboomh. ;
Resineeren, hars uit boomen doen vloeien,
met hars bedekken; Resineus, harsachtig,
harshoudend ; Resineuse electriciteit,
yr., electriciteit die ontwikkeld wordt als
men een stuk hars met een wollen lap
wrijft; Resinier, m. (Fr. ; spr. : reezienjee),
degene die hars uit pijnboomen haalt;
Re'sinifere, hars bevattend of voortbrengend.
Resipiscentia, yr. (Lat.), Resipiscence,
yr. (Fr.; spr. : reesipiessans). Inkeer, berouw dat tot verbetering leidt ; het weder
tot zich zelven komen na een flauwte;
Resipisceeren, weder tot zijn zinnen,
weder tot zichzelven komen.
Resistance, yr. (Fr.; spr. : reeziestans).
Tegenstand, verzet; weerstandsvermogen;
Pike de resistance, hoofdschotel; Contre
la force it n'y a pas de resistance, voor
geweld moet men bukken ; Caisse de resistance, weerstandskas ; Resistendi jus,
o., recht orn- zich tegen willekeur te verzetten ; Resisteeren, (Lat.), (Fr.) resister,
(Eng.) to resist, (D.) Widerstand leisten,
widerstehen, (Ital.) resistere, (Sp.) resistir,
tegenstand bieden, zich verzetten tegen.
Re sol. In het Italiaansch gezang (solmisatie) een verandering waardoor op
den toon g of d niet meer re maar sol
gezongen wordt.
Resolubel en Resolvabel, (Lat.). Oplosbaar, ontbindbaar ; Resolutie, yr., oplossing, opheffing, ontbinding, besluit ;
Resolutief, oplossend ; Resolutio dominii, opheffing van het eigendomsrecht ;
— inflammationis, verdeeling eener ontsteking ; — nervorum, verlamming der
zenuwen; — pignoris, opheffing van het
pandrecht ; Resoluut, vastberaden ; Resolventia, mrv., oplossende geneesmiddelen ; Resolveeren, oplossen, ontbinden,
besluiten.
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Resonantia, y r. (Lat.), Resonance, yr.
,(Fr.; spr. : reezoonans), Eigenschap waar-

door de duur of de intensiteit van het
geluid versterkt wordt, het weerklinken,
nagalm ; — multiple, het klinken der bid tonen; Resonator, m., (Fr.) Resonnateur,
m., toestel om tonen te versterken ; Resonanzboden, m. (D.), (Fr.) Caisse de
resonance,vr.,klankbodem ;Resonneeren,

weergalmen, het geluid terugkaatsen;
Resonitus, m., weerklank, nagalm.
Resorbeeren, (Lat.). Inzuigen; opslorpen ; Resorbentia, mrv., opslorpende
geneesmiddelen ; Resorbentia vasa, mrv.,
opslorpende of lymphavaten; Resorptie,
y r., inzuiging, opslorping, geheele verdwijning.
Resp. = Responde , (Lat.), geef antwoord ; = Respondeatur (z. a.) ; = Respectief ; = Respect en Respectu ; =
Respondent en Responsum.
Respect, o. (Lat. Respectus, m. z. a.).
Eerbied, ontzag ; Respectabiliteit, vr.,
achtenswaardigheid ; Respectable, (Fr.),
eerbiedwaardig, achtbaar ; Respecteeren,
eerbiedigen, in eere huuden, ontzien, hoogachten; Respectief, wat ieder in het bijzonder betreft ; Respectivement, (Fr.) ieder
voor zoover hem betreft; Respekttage,
mrv. (D.), (Fr.) fours de grace, (Eng.) days
of grace, (Ital.) giorni di grazia, rispetto,
(Sp.) dias de gracia, respijtdagen; Respectu, in aanmerking genomen, ten aanzien van; Respectueux,(Fr.),eerbiedig; Respectus, m., het terugzien, toevlucht, toevluchtsoord ; Sommation respectueuse,
Acte respectueux, akte van eerbied
waardoor een meerderjarig kind zijn
ouders sommeert om hun toestemming
tot zijn huwelijk te geven.
Respergeeren, (Lat.). Besprenkelen,
besproeien ; Respersie, y r., besprenkeling.
Respice finem, (Lat.). Let op het
einde. Zie Quidquid agis enz.
Respirable, (Fr.). Geschikt om ingeademd te worden; inadembaar; Respiratie,
Yr., het ademen, ademhaling ; Respiratiesysteem, 0., die deelen van het lichaam
die dienen voor de ademhaling, functie
waardoor menschen en dieren de zuurstof uit de dampkringslucht opnemen,
welke het aderlijk in slagaderlijk bloed
omzet ; er zijn vier wijzen van ademhaling : I°. door longen (zoogdieren, vogels
en kruipende dieren), 2°. door kieuwen
(visschen, ringwormen, schaal- en weekdieren), 3°. door luchtpijpen (insecten en
arachniden), 4°. door de huid (zoliphyte;
de ademhalingswerktuigen van den
mensch en der hoogere dieren zijn de
neus, de mond, het strottenhoofd, de
luchtpijp, de luchtpijpstakken en de longen ;
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ongeveer zestien maal in een minuut
brengt de mechanische beweging der
ribben en van het middeirif de in- en
uitademing teweeg ; tweemaal per minuut
gaat al het bloed door de longen en
neemt de zuurstof der ingeademde lucht
op, welke vervangen wordt in de uitgeademde lucht door een ongeveer gelijke hoeveelheid koolzuur • uithoofde van
dit aanhoudend bederven 'der lucht door
de ademhaling moet er voor een voldoende luchtverversching (ventilatie) gezorgd worden vooral in lokalen waar
veel menschen bijeen zijn ; Respirator, m.,
toestel die op den mond wordt gelegd
om het inademen van koude of schadelijke lucht te voorkomen, longenbeschermer ; Respireeren, ademen, ademhalen,
uitblazen (rusten), vurig. verlangen.
Respiro, m. (Ital.), (Fr.) dilai, repit,
atermoiement, (Eng.) delay, respite, (D.)
Stundung, Zahlungsaufschub, (Sp.) plazo.
Uitstel van betaling.
Respiceeren, (Lat.). In aanmerking
nemen, letten op ; Respicientie, y r., het
letten op.
Respondeatur (Lat.). Er worde geantwoord ; Respondeeren, antwoorden, overeenkomen, passen; Respondent, m.,
degene die antwoordt, student die zich
bereid verklaart om te antwoorden op
de vragen welke op een responsiecollege
gedaan zullen worden ; Respondentia,
mrv., bodemerijcontract waarbij de lading
en niet het schip verpand wordt, zekerheid voor een voorschot op goederen
die over zee uitgevoerd worden ; Responsa, mrv. van Responsum ; Responsa
prudentium, adviezen van rechtsgeleerden over betwiste rechtspunten; Responsabel, verantwoordelijk, (Fr.) responsable,
(Eng.) responsible, (D.) verantzvortlich, (Ital.)
responsabile, (Sp.) responsable ; Responsabiliteit, y r., (Fr.) responsabilite, (Eng.)
responsibility, (D.) Verantwortlichkeit, (Ital.)
responsabilitel, (Sp.) responsabilidad, verantwoordelijkheid ; Responsales, mrv.,
geestelijke zaakgelastigden ; Responsgelden, mrv., gelden die de priors aan den
grootmeester der Maltezerorde moesten
opbrengen ; Responsie, y r., het antwoorden op de vragen die door een hoogleeraar gedaan worden ; Responsiecollege, o., college waarop een hoogleeraar
vragen stelt die betrekking hebben op
de door hem behandelde stof ; Responsief, antwoordend ; Responsorium, o.,
kerkelijke beurtzang tusschen den dienstdoenden geestelijke en het koor; Responsum, o. (Lat.), (Fr.) reponse (Eng.)
' (Sp.)
answer,, (D.) Antwort, (Ital.) risposta,
respuesta, antwoord.
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Respueeren, (Lat.). Uitspuwen ; verwerpen ; versmaden.
Ressaut, m. (Fr. ; spr. : resoo). Het
vooruitspringen eener kroonlijst ; plotselinge overgang.
Ressemblance, y r. (Fr. ; spr. : resanblans). Gelijkenis ; Ressemblant (spr. :
resanblan), gelij k end.
Ressentiment, ‘rn. (Fr. ; spr. : resantieman). Het zich herinneren eener aangedane beleediging en de begeerte zich
daarover to wreken, wrok (Zie Rancune);
Ressentir (spr. : resantier), sterk gevoelen.
Resserrement, m. (Fr.; spr.: reseerman).
Samentrekking ; wegsluiting; beklemming;
beperking; schaarschte (van geld*; Resserreeren, op nieuw wegbergen, wegsluiten, beperken, nauwer toehalen.
Ressort, m. (Fr. ; spr. : resor). Veer,
drijfveer ; veerkracht, spankracht.
Ressort, o. (Fr.).Rechtsgebied ; bevoegdheid ; Ressorteeren, tot een rechtsgebied
behooren, staan onder.
Ressource, y r. (Fr. ; spr.: resoers), (Eng.)
resource, (D.) Hilfsquelle, (Ital.) risorsa,
(Sp.) recurso. Hulpbron ; redmiddel ; uitvlucht.
Ressusciter, (Fr.; spr.: reesuusietee). Uit
de dooden doen opstaan ; nieuw leven
geven ; doen herleven.
Rest, yr. (Fr.) reste, (Eng.) rest, (D.) Rest,
(Ital. en Sp.) resto). Overblijfsel, overschot.
Rest, (Eng.). Rust.
Restanten, mrv. (Fr.) arrerages, (Eng.)
arrears, (D.) Rficksteinde, (Ital.) arretrati,
(Sp.) atrasos. Achterstallige vorderingen ;
winkelgoederen die opgeruimd worden
tegen verminderde prijzen.
Restaurant, m. (Fr. ; spr. : restooran).
Versterkend middel ; eethuis, gaarkeuken ;
Restaurantia, mrv. (Lat.), versterkende
middelen ; Restaurateur, m. (Fr.), hersteller, degene die iets weder tot bloei
brengt, verdoeker van schilderijen, houder
van een eethuis, gaarkok ; Restauratie,
y r., herstelling in den vorigen toestand
(gebouw), verdoeking van schilderijen,
het weder tot bloei brengen van kunsten
en wetenschappen ; geschiedkundig tijdvak van 1814 tot 183o, van den val van
Napoleon I tot aan de Juli-omwenteling,
men onderscheidt twee restauraties : de
eerste van April 1814 tot 20 Maart 1815
(Zie Cent lours), de tweede van Juli
1815 tot 29 Juli 183o (val van Karel X);
Restaurator,m. (Lat.) (Zie Restaurateur);
Restaureeren, herstellen, terugbrengen
in den vroegeren toestand, opknappen ;
Restoration, (Eng. ; spr. : restooreesjun),
herstelling, herstel der Engelsche monarchic in 166o door de troonsbestijging van
Karel II.
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Resteeren, (Fr.) rester, (Eng.) to be left,
to remain, (D.) ubrig bleiben, (Ital.) restart,
rimanere, (Sp.) restar. Overblijven.
Restingueeren, (Lat.). Uitdooven, blusschen.
Restionaceen. Plantenfamilie uit de
orde der Farinosen.
Restipulatie, y r. Tegenbelofte ; Restipuleeren, een tegenbelofte bedingen of
vorderen.
Restitueeren, (Lat.), (Fr.)restituer, (Eng.)
to return, (D.) zuruckgeben, (Ital.) restituire,
(Sp.) restituir. Teruggeven; Restitueeren
van geld, (Fr.) rembourser, (Eng.) reimburse, (D.) zurfickerstatten, (Ital.) rimborsare,
(Sp.) reembolsar; Restitueeren van inkomende rechten, (Fr.) restituer les droits,
(Eng.) to pay the drawback (z. a.), (D.) den
Zoll erstatten, (Ital.) restituire it dazio, (Sp.)
restituir it der echo; Restitutie, vr., (Fr.)
restitution, remboursement, (Eng.) reimbursement, (D.) Zurfickerstattung, (Ital.)
restituzione, rimborso, (Sp.) restitution,
reembolso, teruggave; Restitutie-edict,
o., besluit waardoor iets in den vorigen
toestand teruggebracht wordt, b.v. het
edict van keizer Ferdinand II dat in
1629 tegen de Protestanten uitgevaardigd
werd ; Restitutie-oorlog, m., oorlog die
door den Franschen koning Lodewijk XIV
tegen Duitschland, Engeland en Nederland
gevoerd werd (1689-1697) (Zie Reunion);
Restitutio expensarum, y r., vergoeding
van kosten ; — in integrum, herstel in
den vorigen toestand ; — naturalium, erkenning van onechte kinderen.
Resto. Zie Rest.
Restorno. Zie Ristorno.
Restrictie, y r. (Lat.), (Fr. en Eng.)
restriction, limitation, (D.) Beschrankung,
Einschriinkung, (Ital.) restrizione, limitazione, (Sp.) restricciOn, limitation. Beperking;
voorbehoud ; Restrictief, (Fr.) restrict f,
(Eng.) restrictive, (D.) beschrtinkend, (Ital.)
ristrettivo, (Sp.) restrictivo, beperkend ;
Restringeeren, (Fr.) restreindre, limiter,
(Eng.) to restrict, to limit, (D.) beschranken,
einschrtinken, (Ital.) ristringere, limitare,
(Sp.) restringir, limitar, beperken.
Restrueeren, (Lat.). Weder opbouwen ;
Restructie, vr., wederopbouw.
Resubjectie, yr. (Lat.). Hernieuwde
onder*erping ; Resubliceeren , weder
onderwerpen.
Resul-Allah, m. (Arab.). Afgezant Gods
(bijnaam van Mohammed).
Resulceeren, (Lat.). Weder beploegen;'
weder openkrabben van wonden.
Resultaat, o. (Fr.) resultat, (Eng.) result,
(D.) Resultat, (Ital.) risultato, (Sp.) resultado.
Uitslag ; gevolg ; uitkomst ; Resultante,
yr., kracht die twee of meer op hetzelfde
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punt werkende krachten vervangt en die
door toepassing van het parallelogram
der krachten berekend wordt; Resulteeren, (Lat.), eig.terugspringen, voortvloeien, voortspruiten, volgen uit.
Resume, m. (Fr. • spr.: reezumee). Korte
samenvatting der hOofdpunten kort overzicht ; Resumeeren, in het kort samenvatten ; Resumptie, yr., samenvatting,
herhaling der hoofdpunten ; Resumptief,
o., versterkend middel (mrv. Resumptiva).
Zie Epitomiseeren en Restaurantia.
Resupinatie, vr. (Lat.). Het liggen op
den rug, achterwaartsche kromming ;
Resupinus, achterovergebogen, op den
rug.
Resurgeeren, (Lat.). Weder opstaan,
weder naar boven komen.
Resurrectie, yr. (Lat.). Opstanding uit
de dooden ; Resurrectionist, m., dief in
Engeland die lijken opgraaft en ze aan
de ontleedkundigen verkoopt.
Resuscitatie, yr. (Lat.). Wederopwekking uit den dood; hernieuwing b.v. van
een rechtsgedin*; Resusciteeren, weder
ópwekken, hermeuwen.
Retable of Retable, m. (Fr.). Altaarblad, versierd metsel- of timmerwerk
waartegen het altaar steunt.
Retablissement, m. (Fr. ; spr. : reetabliesman). Herstelling, genezing.
Retail, (Eng. • spr. : rieteel), (Fr.) commerce de ditail),' (D.) Kleinhandel, (Ital.)
commercio al minuto, (Sp.) comercio por
menor. Kleinhandel (Zie Detail) ; Retail
dealer, m. (spr.: dielur), (Fr.) ditaillant,
(D.) Kkinhiindler, (Ital.) dettagliante, piccolo
negozianter (Sp.) comerciante por menor,
handelaar in het klein.
Retal. Marokkaansch gewicht.
Retaliation, (Eng.; spr.: rieteeliaesjun).
Wedervergelding, het met gelijke munt
(Lat.), gelijk met
betalen ; Retapeeren,
gelijk vergelden.
Retama. Plantensoort uit de familie der
Leguminosen.
Retapeeren, (Fr.). Opknappen ; nieuwe
krachten geven.
Retard, m. (Fr. ; spr. : retaar). Vertraging ; het achterblijven ; het niet op tijd
betalen ; het achterloopen van uurwerken,
tegenovergestelde van Avance ; Retardataire, m., achterblijver ; Retardaten,
mrv. (Lat.), achterstallige vorderingen ;
Retardeeren, uitstellen, vertragen, te
langzaam loopen, achtergaan ; Retardement, m. (spr. : retardman), uitstel, vertraging ; Retardando, (Ital.). Zie Ritardando.
Retaxeeren. Op nieuw schatten.
Rete, o. (Lat.). Net; Rete arteriosum,
slagadernet; — Malpighii of mucosum,

slijmnet der buitenhuid; — venosum, adernet.
Reteen, stof die in steenkolenteer of in teer uit naaldboomen gevonden
wordt.
Retenir, (Fr.), (Eng.) to retain, (D.)
zurfickbehalten, (Ital.) ritenere, (Sp.) retener.
Terughouden, niet afgeven, achterhouden,
vasthouden; school laten blijven ; inhouden,
onderdrukken ; onthouden, in het geheugen
houden; bespreken (plaats); bestellen;
Retentie, yr., (Fr.) retention, (Eng.) retention, (D.) Zurfickbehaltung, (Ital.) ritenzione,
(Sp.) retenciOn, achterhouding, terughouding; Recht van Retentie, recht van
terughouding (Zie Asser en Van Heusde,
Handleiding tot de beoefening van het
Ned. Burgerl. Recht II, p. 408: „Het recht
van terughouding of retentie is de bevoegdheid, door de wet in bepaalde gevallen aan remand toegekend, om eens
anders zaak, die hij onder zich heeft, en
die hij verplicht is af te geven of te
ontruimen, zoolang onder zich te houden,
totdat is voldaan aan eene hem toekomende
(doorgaans tot die zaak betrekkelijke)
vordering". Voorbeeld : de bezitter te
goeder trouw, veroordeeld om de zaak
aan den eigenaar af te geven, mag deze
zaak onder zich houden, zoolang kosten
en uitgaven tot behoud en ten nutte van
die zaak gemaakt, hem niet door den
eigenaar zijn vergoed. Zie art. 63o B. W.);
Retentio alvi, hardlijvigheid, verstopping ;
— foetus, moeilijke verlossing ; — lactis,
wegblijven van het zog ; — mensium,
wegblijven der maandstonden; — urinae
(Zie Ischurie) ; Retentief, terughoudend,
samentrekkend ; Retentum, het achtergehoudene, voorbehoud; Retenuto, (Ital.).
Zie Ritenuto.
Reteporen, mrv. (Lat.). Netkoralen ;
Reteporieten, mrv., kristalversteeningen.
Retiarius, m. (Lat.). Gladiator (z. a.)
die met een drietand en een net (rete,
z. a.) bewapend was, welk laatste hij zijn
tegenstander den Secutor, die met schild
en zwaard gewapend was, over het hoofd
trachtte te werpen, teneinde hem aldus
weerloos te maken; ook streed hij met
de Mirmillones (z. a.).
Reticentia, vr.,(Lat.), (Fr.). Reticence,
yr. Zie Aposiopesis. Zwijgen, achterhoudendheid ; rhetorische figuur waardoor
de spreker stilhoudt, voordat hij zijn gedachte geheel heeft uitgedrukt, terwiji hij
evenwel duidelijk laat merken wat hij
bedoelt; Reticeeren, verzwijgen, met stilzwijgen voorbijgaan.
Reticulaire, (Fr.). Netvormig; Reticule,
m. (Fr.),(Lat.)Reticulum,eig.netje,haarnet,
zakje dat de vrouwen in de hand dragen
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en dat ten onrechte ook Ridicule genoemd
wordt, in telescopen en verrekijkers een
schijfje met een cirkelvormige opening
en twee zeer fijne draden die elkaar
rechthoekig snijden; Reticulare corpus,
o. (Lat.), slijmnet der huid ; Reticulatum
opus, o. (Lat.), netverband, verband van
steenen met diagonale voegen.
Retina, yr. (Lat.). Netvlies in het oog.
Retinaculum, o. (Lat.). Heelkundig
instrument (soort van tang) ; breukband ;
touw om schepen vast te leggen.
Retin-Asphalt, o. (D.) Hars die in bruinkolenlagen gevonden wordt.
Retiniet, o. Harsachtig bestanddeel
van bruinkool.
Retinitis, yr. Ontsteking van het netvlies. Zie Retina.
Retinodes. Harsachtig; wat op hars
gelijkt.
Retine, yr. (Gr.). Hars = Resina.
Retirade, yr. (Fr.), (Ital.) Ritirata.
Verschansing binnen in een bastion ; in
Nederland wordt dit woord gebruikt om
een waterplaats en sekreet op spoorwegstations, enz. aan te duiden (Zie Lavabo);
Retiratie, yr., weerdruk, het drukken
op den achterkant eener bladzijde ; Retireeren, terugtrekken; Zich retireeren
uit zaken, (Fr.) se retirer des affaires,
(Eng.) to retire (withdraw) from business,
(D.) aus dem Geschafte treten, (Ital.) ritirarsi dagli affari, (Sp.) retirarse de los
negocios, uit zaken gaan.
Retorqueeren (Lat.). Letterlijk : achteruit- of terugwenden ; een tegenstander
met diens eigen argumenten bestrijden,
iemand met zijn eigen woorden doodslaan ; Retorquendo, bij wijze van weerwraak; Retorsie, yr., wederlegging door
middel van de door de tegenpartij aangevoerde bewijsgronden, weerwraak die
een regeering neemt over een maatregel
eener andere regeering ; Retorsie-systeem, o., stelsel volgens hetwelk de
inkomende rechten op voortbrengselen
uit een anderen staat verhoogd worden,
omdat deze laatste staat hoogere inkomende rechten is gaan heffen ; Retorsionis jure, volgens het recht van weerwraak.
Retort, m. (Eng.). Distilleerkolf.
Retorte, yr. (Fr.). Distilleerkolf (dit
woord ii.
s i n onbruik geraakt en vervangen door Cornue). Zie Alambic (deze
laatste bestaat uit een helm, een distilleerkolf, een afkoeler en een distilleerbuis).
Retouche, yr. (Fr. ; spr. : retoesje). Bijwerking, verbetering van een schilderij,
een teekening , photographie of letterkundig werk; Retoucheur, m., bijwerker,
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verbeteraar; Retoucheeren, bijwerken,
verbeteren.
Retour, m. (Fr.), (Eng.) return (D.)
Rfickkehr, (Ital.) ritorno, (Sp.) retorno.
Terugkeer, terugreis ; ommekeer ; terugzending ; wederdienst ; Retourbiljet, o.
(Fr.) billet dialler et retour, (Eng.) return
ticket, (D.) Rackfahrschein, (Ital.) biglietto
di andata e ritorno, (Sp.) billete de ida y
vuelta, spoorwegkaartje voor de heenen terugreis ; Retourkosten, mrv., (Fr.)
frais de retour, (Eng.) back charges, (D.)
Riickspesen, (Ital.) spese di ritorno, (Sp.)
gastos de retorno, kosten van terugzending ; Retourreis, yr. (Fr.) voyage de
retour, (Eng.) return journey, homeward
passage, (D.) Rfickreise, (Ital.) viaggio di
ritorno, (Sp.) viaje de retorno, terugreis;
Retourvracht, yr., (Fr.) cargaison, chargement de retour, (Eng.) return (homeward)
cargo, (D.) Riickfracht, (Ital.) carico di
ritorno, ricarico, (Sp.) carga de vuelta,
vracht voor de terugreis; Retourwissel,
m. (Zie Retraite) ; Retourneeren (Fr.)
retourner, (Eng.) to return, (D.) zuriickkehren, zurlicksenden, (Ital.) ritornare, (Sp.)
retornar, terugkeeren, omkeeren, terugzenden.
Retraceeren, (Fr.). Overteekenen ; op
nieuw ontwerpen ; onder de oogen brengen, afschilderen.
Retract, m. (Lat.). Het terugtrekken ;
Retractatie, yr., intrekken, herroeping.
(Zie Palinodie) ; Retracteeren, intrekken,
herroepen, een herwissel trekken ; (Fr.)
faire une retraite, (Eng.) to redraw, (D.)
einen Riickwechsel ausstellen, (Ital.) far un
ricambio, (Sp.) hacer un recambio (Zie
Retraite) ; Retractief, samentrekkend;
Retractile, (Fr.) voor intrekking geschikt ;
Retractor, m., terugtrekkende spier, heelkundig instrument om doorgesneden spieren terugtetrekken ; Retractatio Juramenti, vr., het in verzet komen tegen
en valsch verklaren van een afgelegden
eed.
Retradeeren, (Lat.). Teruggeven; weder
uitleveren, weder overgeven ; Retraditie,
vr., teruggave.
Retraheeren, (Lat.). Terugtrekken, intrekken, terugnemen ; Retrahent, m.,
degene die intrekt, die het recht van
naasting uitoefent; Retrahentes musculi,
mrv., terugtrekkende spieren.
Retrait, m. (Fr. ; spr. : retree). Samentrekking ; intrekking ; inkrimping ; geheim
gemak ; terughaling uit de spaarbank ;
Retrait d'unprojet de loi, intrekking van
een wetsontwerp.
Retraite, yr. (Fr.; spr. : retreet). Terugtocht, aftocht; taptoe; toevluchtsoord;afzondering ; pensioen ; Battre, sonner la retraite,
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R,ettore, m. (Ital.). Bestuurder, leider.
de taptoe slaan, blazen; Battre en retraite,
Retulit, o. (Lat.). Het uitgeven door
den aftocht blazen ; Caisse des retraites,
een notaris van een door diens voorganyr., pensioenfonds ; Mettre a la retraite,
ger opgemaakte akte.
pensionneeren.
Retundeeren, (Lat.). Terugstooten,
Retraite, yr. (Fr.), (Eng.) redraft, (D.)
terugdrijven.
Ruckwechsel, (Ital.) ricambio, (Sp.) recamReunctor, m. (Lat.). Iemand die met
bio. Herwissel, wissel die getrokken wordt
zalf inwrijft, geneeskundig assistent.
om het bedrag en de kosten van een geReiinieeren. Wedervereenigen , bijprotesteerden wissel terug te krijgen
eenbrengen ; Reunion, yr. (Fr.) weder(Zie Wetb. van Kooph. art. 187 en v.); wisvereeniging, samenkomst, vergadering ;
sel dies een koopman of bankier op een
Chambres de reunion, mrv., door den
anderen koopman of bankier trekt, welke
Franschen koning Lodewijk XIV in 1679
laatste er een op den eerste heeft geingestelde collegies te Metz, Besancon,
trokken.
Doornik en Breisach, die volgens een
Retraite. (Fr. ; spr. : retreetee). Gepen•
spitsvondige uitlegging van het vredessionneerd.
verdrag van Nijmegen (1678) moesten
Retranchement, m. (Fr.; spr. : retransuitmaken welke landen vroeger aan
feman). Afsnijding, besnoeiing, afschaffing;
Frankrijk hadden behoord en weder met
verschansing; Retrancheeren, afsnijden,
Frankrijk vereenigd dienden te worden •
besnoeien, afschaffen, verschansen.
Retribueeren, (Lat.). Beloonen, betalen ; door de Kamer van Metz werden 6oc;
steden, dorpen, kasteelen, enz. onder
Retributie, yr., loon, vergoeding; RetriFransche heerschappij gebracht, de Kamer
bution scolaire, yr. (Fr.) schoolgeld.
van Besancon nam den hertog van WurRetrieving, (Eng.). Het terugvinden ;
temberg Montbiliard af, enz.; Lodewijk
het terugbrengen.
XIV zette de kroon op deze rooverijen
Retro. Latijnsch voorvoegsel dat achdoor in vollen vrede de stad Straatsburg
terwaarts beteekent; Retroactie, yr.,
aan het Duitsche rijk te ontrukken 130
terugwerking ; Retroactief, terugwerSept. 1681); eindelijk sloten Spanje en
kend ; Retroactiviteit, yr., terugwerhet Duitsche rijk met Lodewijk een twinkende kracht; Retroageeren, een terugtigjarigen wapenstilstand (15 Aug. 1684)
werkende kracht hebben, naar achteren
waarbij alle met Frankrijk vereenigde
drijven, ongedaan maken ; Retrocedeeren, weder afstaan ; Retrocessie, yr., landen met inbegrip van Straatsburg en
het weder afstaan; Retrochorus, m., in Luxemburg in het bezit van den Franschen koning werden gelaten. Zie Restikloosterkerken een kapel achter het koor;
Retrodateeren, een vroegeren datum tutie-oorlog.
Reus, m. (Lat.). Beklaagde, schuldige ;
dan de werkelijke zetten (Zie AntidateeReus credendi, schuldeischer ; Reus deren); Retrodateering, vr., het zetten van
bend', schuldenaar.
een vroegeren datum ; Retrofeudum, o.,
Reiisseeren, (Fr.). Slagen, gelukken,
achterleen; Retroflexie, yr., achterwaartgoed uitvallen ; het ver in de wereld
sche buiging; Retrogradatie, vr., teruggang, achterwaartsche beweging, schijn- brengen ; Reussite, vr. (Fr. ; spr. : reeuussiet), goede uitslag, welslagen.
baar teruggaande beweging in de sterRevaccinatie, vr. Herhaalde inenting
renkunde; Retrograde, (Fr.), achtermet koepokstof.
waartsch, terugloopend; RetrogradeeRevalenta arabica, yr. Zoogenaamd
ren, achterwaarts gaan, den vooruitgang
versterkend middel dat uit erwten- en
bestrijden, in rang verlagen, degradeeren;
linzenmeel bestaat.
Retrogrado , (Ital.) steeds langzamer ;
Revalentie, yr. (Lat.). Het weder aanRetrogradus morbus, m. (Lat.) afnesterken; Revalesceeren, weder aanmende ziekte; Retrogressie, yr., achtersterken.
waartsche beweging ; Retrorsum en ReRevalidatie, yr. Wedergeldigverklatrorsus, (Lat.) achteruit, terug ; Retroring ; Revalideeren, weder geldig maken.
spectie, yr., terugblik; Retrospectief,
Revaleeren. Maken dat men betaald
terugblikkend, een blik in het verleden
werpend; Retrotractie, yr., het naar wordt.
Revanche, yr. (Fr.; spr. : revansj). Weachteren trekken; Retroversie, yr., omdervergelding, weerwraak ; in het spel
keering, het terugvertalen = Reversie
aan den verliezer de gelegenheid geven
en Reclinatie Retroversio uteri, achom zoo mogelijk het verlorene terugteterwaartsche ombuiging der baarmoeder ;
winnen door een nieuw spel met hem te
Retroversus, naar achteren gebogen ;
beginnen; Revanche pour Speijerbach,
Retroverteeren, naar achteren buigen,
vergoeding voor Speijerbach (woorden
terugvertalen.
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die erfprins Frederik van Hessen den
in 1704 bij HOchstedt gevangen genomen
Franschen maarschalk Tallard toeriep
die den 15 Nov. 1703 de Duitschers bij
den Speijerbach verslagen had) ; Revanche nemen, met gelijke munt betalen,
zich wreken.
Revanesceeren, (Lat.). Weder verdwijnen.
Revéche, (Fr.; spr. : reveesj). Wrang,
stug; onhandelbaar ; als znw., vr., grove
wollen stof die tot voering gebruikt
wordt.
Revell, m. (Fr. ; spr. : reeveif). Het ontwaken ; verkorting van Reveille-matin,
wekker ; opwekking van het godsdienstig
gevoel ; Revell 'du lion, ontwaken van
den leeuw (bekend muziekstuk); Revell
du peuple, ontwaken van het yolk (een
door Gavaux gecomponeerd volkslied
dat na den val van Robespierre de Marseillaise (z. a.) verving; yr.,
signaal op de trom of op den horen om
de soldaten te wekken (in het Fransch
wordt dit signaal diane (z. a.) genoemd);
Reveillon, m. (spr. : reeveiion), maaltijd
in den nacht vooral omstreeks het Kerstfeest; Reveillonner, aan zulk een maaltijd
deelnemen.
Revelantisme, o. Philosophie der openbaring ; Revelantist, m., aanhanger dier
philosophie ; Revelatie, yr. (Lat.), onthulling, openbaring (Zie Apocalypse);
Reveleeren, onthullen, openbaren.
Revenant, m. (Fr.; spr. : revenan).
Terugkomende; spook ; geest die verondersteld wordt op bepaalde tijden uit
de andere wereld terug te komen; Revenant-bon, m., geld dat in handen van
een rekenplichtige blijft, nadat hij rekefling en verantwoording heeft gedaan,
buitenkansje ; Revenons h nos moutons.
Zie Mouton.
Reventer, m. = Refectorium.
Revenu, m. (Fr.), (Eng.) income, (D.)
Einkommen, (Ital.) rendita, (Sp.) renta.
Inkomen ; Imp& sur le revenu (Fr.), (Eng.)
income tax, (D.) Einkommensteuer, (Ital.)
imposta sulla rendita, (Sp.) impuesta sobre
la renta, belasting naar het inkomen.
Revenue, (Eng. ; spr. : rivunjoe). Opbrengst der belastmgen ; inkomende
rechten.
Re vera, (Lat.). In waarheid, inderdaad.
Reverberatle, yr. (Fr.). Terugstraling,
weerkaatsing van het licht; Reverbêre,
m., spiegellantaren, straatlantaren, spiepltelescoop, hoekmeter met spiegels ;
p a riverbire m., oven waarin van de
teruggekaatste warmte partij getrokken
wordt; Reverbereeren, het licht weerkaatsen.

Reverence, yr. (Fr.; spr. : reeveerans).
Buiging, nijging ; eeretitel die vroeger
aan geestelijken gegeven werd.
Reverend, m. (Eng.). Weleerwaarde
beer, titel van geestelijken in En eland
en Noord-Amerika ; Rery reverend,
deken; Right reverend, bisschop; Most
reverend, aartsbisschop; Reverende, yr.,
zwarte kleedij der geestelijken; Reverendissimus, m., zeer eerwaarde beer ;
Reverend° Domino, aan den weleerwaarden beer; Reverendus Dominus,
m., weleerwaarde beer; Reverent, bv.n.,
(Lat.), eerbiedig; Reverenter, bw., met
eerbied ; Reverentie, yr., eerbied. Zie
Reverence.

Reverie, yr. (Fr., spr.: reevrie). Mijmering, overpeinzing ; hersenschim.
Reverquier, m. (Fr. spr. : reverkiee).
Triktrakspel waarin de schijven op het
uitgangspunt terugkomen.
Revers, m. (Fr.; spr. : reveer). Keerzijde,
rugzijde; opslag aan een kleedingstuk;
tegenspoed; open zijde van een loopgraaf ;
plooi boven in een laars van een andere
kleur als de schacht ; Revers de la main,
rug der hand; Revers de la midaille, keerzijde der medaille, slechte kant eener
zaak ; Revers de fortune, geheel of gedeeltelijk verlies van het vermogen (geld);
Reversal, als tegenverzekering gegeven;
Reversal, (Eng.), verandering of vernietiging van een op een dwaling berustend
vonnis; Reversales (litterae), mrv., schriftelijke belofte van een vorst dat bij de
rechten en vrijheden van zijn yolk niet
zal aantasten; Reverse, (Eng.), tegenspoed,
keerzijde ; Reversi of Revers's, m. (Fr.),
kaartspel waarin degene die het minste
aantal slagen maakt wint; Reversibel,
wat aan den eigenaar terugkomt; Revers
sibiliteit, yr., geschiktheid om aan den
eigenaar . terug te komen wanneer de persoon aan wien de eigenaar de goederen
heeft afgestaan komt te overlijden; Reversio, (Lat.), recht krachtens hetwelk de
goederen waarover iemand ten behoeve
van een ander persoon beschikt heeft bij
het overlijden van dien persoon aan den
oorspronkelijken eigenaar terugkomen,
omzetting van woorden ; Reversio palpebrarum. Zie Reclinatio.
Revertier = Reverquier.
Revestiarium, o., (Fr.) Revestiaire, m.
Plaats in een kosterij of sacristie waar
de geestelijke zijn ambtsgewaad aantrekt; Revesteeren, (Lat.), weder bekleeden ; Revétement of Revétissement, m. (Fr.), bekleeding, muur die
dient om den grond van een bastion of
van een terras te steunen en op zijn
plaats te houden.

Riveur
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Réveur, m. (Fr. ; spr.: reeveur). Droomer,
suffer ; najager van hersenschimmen.
Revideeren, (Lat.). Nakijken, overzien ;
de laatste drukproef corrigeeren; Revident, m., nakijker, iemand die revisie (z. a.)
van een vonnis vraagt.
Revier, o. (D.). Gebied, district, jachtveld ; Revieren, het wild opsporen.
Review. (Eng.; spr. : rievioe). Overzicht ;
nader onderzoek ; monstering, parade;
titel van Engelsche tijdschriften, b. v. de
in 1802 gestichte Edinburgh Review (Zie
Quarterly Review); Reviewer, m., na•
ziener, inspecteur, recensent (z. a.)
Revindicatie, yr. (Fr.) reclamation,
revendication, (Eng.) reclamation, claiming
back, (D.) Zuruckforderung, (Ital.), richiesta,
richiamo, (Sp.) reclamation, reivindicaciOn.
Opvordering, opeisching ; vooral de vordering waarmede de eigenaar eener zaak
zijn eigendomsrecht op die zaak doet
gelden tegen ieder die hem het bezit dier
zaak onthoudt.
Revindicatoir beslag. Zie van Boneval
Faure, Ned. Burg. Procesr. deel I p. 338:
„Het r. b. bestaat in de inbeslagneming
van roerend goed door hem, die het als
zijn eigendom wil opvorderen. Het komt
alzoo toe aan hem die tot opvordering
eener roerende zaak als zijn eigendom
gerechtigd is."
Revindiceeren, (Fr.) reclamer, revendiquer, (Eng.) to reclaim, to claim back,
(D.) zurackfordern, (Ital.) richiedere, rivendicare, (Sp.) reclamar, reivindicar, opvorderen, opeischen (vooral door den
eigenaar. Zie bier boven.
Revirement, m. (Fr.; spr.: revierman).
Afrekening door aan iemand een schuldvordering over te dragen welker bedrag
gelijk is aan de som welke men schuldig
is ; geheele omkeer ; het wenden van een
schip, het weder over stag gaan.
Reviseeren, (Fr.). Herzien, nog eens
doorzien, nazien ; Reviseur en Reviseur,
m., naziener, nakijker (van drukproeven);
Revisie, yr., herziening (van de grondwet
of van een vonnis) (Zie de artt. 375-379
Wetboek van Strafvordering voor vonnissen in strafzaken en de artt. 359-375
van het Wetb. van Burg. Rechtsvordering
voorzoover revisie mogelijk is in het
burgerlijk proces), laatste drukproef ;
Revisionist, m., degene die pogingen
aanwendt om de grondwet te herzien ;
Revisor, m. = Reviseur; Revision des
OepAcks, yr. (D.) (Fr.) visite des bagages,
(Eng.) examination of the luggage, (Ital.)
visita dei bagagli, (Sp.) revision del equipaje, het visiteeren der bagage ; Conseil
de revision, militieraad.
Revival, (Eng.; spr. : rieveivul). Herle-

Revolutie
ving; hernieuwde opwekking van het
godsdienstig leven ; plotselinge openbare
bekeering van ongeloovigen = Revell;
Revivalist, m., Evangeliedienaar die het
godsdienstig leven tracht optewekken en
te bevorderen.
Revivificatie, yr. (Lat.). Het doen herleven, herleving ; chemische bewerking
die dient om het kwik aftezonderen uit
de oxyden van het in suikerfabrieken
voor ontkleuring gebruikte beenzwart;
Revivificeeren, doen herleven, uit een
chemische verbinding afscheiden (kwik).
Revocabel, (Lat.). Herroepbaar; Revocabiliteit, yr., herroepbaarheid; Revocatie, yr., herroeping; Revocation de
l'edit de Nantes, herroeping van het
edict van Nantes (Zie Edict) ; Revocatoria (nl. epistula), yr., terugroepingsbrief ; Revoceeren, terugroepen, herroepen ; Revoquer (Fr.), (Eng.) to withdraw, (D.) widerrufen, (Ital.) revocare, (Sp.)
revocar, herroepen, intrekken.
Rdvoltant, (Fr.). Weerzin wekkend,
tegen de borst stuitend ; Revolte, yr.,
opstand, oproer (Zie Emeute en Insurrectie); Revolteeren, in opstand brengen,
weerzin wekken.
Revolutie, yr. (Lat.). Omwenteling,
ommekeer ; draaiing om een as ; omloop
en omloopstijd van hemellichamen; in
Frankrijk zijn er vier revoluties geweest,
nl. die van 1789, die van Juli 1830 (Zie
Louis Philippe en Orleans), die van 24
Februari 1848 waardoor de tweede Fransche republiek ontstond (Zie Rapoleon
III) en die van 4 Sept. 1870 toen de derde
Fransche republiek uitgeroepen werd ; in
Engeland zijn er twee omwentelingen geweest nl. die van 1648 welke de onthoofding van Karel I en de stichting der
republiek onder het protectoraat van
Cromwell ten gevolge had, en die van
1688 waardoor Jacob II verjaagd werd
en Willem III van Oranje den Engelschen
troon beklom ; de voornaamste schrijvers
over de Fransche revolutie van 1789 zijn
Burke (179o), Madame de Stael (1818), Thiers
(1823-1827), Mig-net (1824), Carlyle (1837),
Louis Blanc (1847-1862), Taine, Sorel,
Aulard, Vandal, Von Sybel, enz.; Revolutionair, omwentelingsgezind; Revolutioneeren, een omwenteling verwekken,
in opstand brengen, onrust veroorzaken ;
Revolutieoorlogen, mrv., oorlogen welke
Europa tegen Frankrijk gevoerd heeft
(1792 — 1815) ; Tribunal revolutionnaire,
m., rechtbank die onder het Schrikbewind
ingesteld werd om te oordeelen over alle
aanslagen tegen de vrijheid, de eenheid
der republiek en de in- en uitwendige
veiligheid van den staat.

Revolver
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Revolver, m. (Eng.). Eig. omdraaier,
soort van pistool met verscheidene loopen
die na elk schot van plaats veranderen
en waarmede verscheidene schoten achter
elkander gelost kunnen worden zonder
dat men telkens laden moet.
Revue , yr. (Fr.). Wapenschouwing,
parade; overzicht; tooneelstuk waarin de
gebeurtenissen van den dag op grappige
wijze worden voorgesteld ; tijdschrift ;
Revue du marche (Fr.), (Eng.) market
report, (D.) Marktbericht, (Ital.) ragguaglio
del mercado, (Sp.) revisto del mercado,
marktbericht; Passer en revue, in oogenschouw nemen, de revue laten passeeren ;
Revulste, m., schrijver van tooneelstukken waarin de gebeurtenissen van den
dag worden behandeld.
Revulseeren, (Lat.). Van plaats doen
veranderen ; Revulsie, vr., plaatselijke
irritatie (z. a.) met het doel om een congestie (z. a.) of ontsteking in een ander
deel van het lichaam te doen ophouden,
het naar binnen slaan eener ziekte; Revulsief, afleidend.
Rewasis, m. (Turksch). Ketter.
Rex, m. (Lat.). Koning ; -- apostolicus,
apostolische k. (Hongarije); — catholicus,
catholieke k. (Spanje); — christianissimus,
(Fr.) roi fres chritien, allerchristelijkste k.
(Frankrijk) ; — fidelissimus, allergeloovigste k. (Portugal) ; — piissimus, allervroomste k. (Frans II van Napels) ; —
sacrificiorum, sacrificulus of sacrorum,
priester die na de verdrijving der koningen uit Rome de offers verrichtte welke
de koningen doen moesten; Rex non
moritur, de koning sterft niet (grondregel der erfelijke monarchie). Zie le roi
est wort, vivo le roi.
Rey, m. (Sp.; spr. : ref). Koning.
Rez, (Fr. ; spr.: ree). Voorzetsel dat vlak
bij, vlak Tangs beteekent ; Rez-de-chaussee, m. (spr.: reedesjoossee), gelijkvloersch
gedeelte van een huis, begane grond.
Rh. In de chemie teeken voor een
atoom Rhodium (z. a.).
Rha. Oude naam der rivier de Wolga.
Rhabarber. Zie Rhubarbi; Rhabarbarine, vr., rabarbergeel, rabarberzuur.
Rhabdion, o. (Gr.). Staafje, ijzeren stift
die gloeiend werd gemaakt en diende
voor het inbranden van was (schilderkunst);
Rhabdocoela, mrv., waterdiertjes ; Rhabdologie, vr., het rekenen met staafjes;
Rhabdomant, m., waarzegger uit staafjes,
iemand die de wichelroede weet te gebruiken; Rhabdomantie, yr., waarzeggerij
met staafjes, gebruik der wichelroede ;
Rhabdonoom, m., stafdrager, kamprechter ; Rhabdos, m., staf.
Rhabillage, m. (Fr. ; spr.: rabieiaazje).

Rhaghodes
Herstelling, opknapping ; verkleeding
Rhabilleeren, herstellen, opknappen, opnieuw kleeden, vergoelijken ; Rhabilleur,
m., hersteller, opknapper, kwakzalver.
Rhachiagra, o. (Gr.). Jicht in den rug ;
Rhachialgia adiapneustica, pijn in den
rug die door verkoudheid of belemmering
der uitwaseming ontstaat; — arthritics,
jichtkoliek; — metallica, loodkoliek ; —
Pictonum (Pictaviensium) vegetabilis, koliek
in Poitou die door het drinken van zuren
wijn of cider ontstaat ; — pictorum, schilderskoliek ; — traumatica, pijn in den
rug die door verwonding ontstaat ; Rhachlalgie, yr., pijn in de ruggestreng ;
Rhachialgitis, yr., ontsteking van het
ruggemerg ; Rhachiocyphosis, yr., achterwaartsche verkromming van de ruggegraat; Rhachiolordosis, vr., voorwaartsche verkromming van de ruggegraat;
Rhachlomyelitis, yr., ontsteking van het
ruggemerg; Rhachiomyelophthisis, vr.,,
ruggemergstering; Rhachioparalysis, yr.,
verlamming van het ruggemerg ; Rhachiophyma, o., gezwel aan de ruggegraat ;
Rhachioplegie, yr., verlamming der ruggemergszenuwen tengevolge eener beroerte ; Rhachiorrheuma, o., lendenpijn,
pijn in het kruis; Rhachioscolioma, o.;
of Rhachioscoliosis, yr., verkromming
van de ruggegraat ; Rhachiotoom, o.,
heelkundig instrument voor het openen
der ruggegraatsholte ; Rhachis, yr., uitstekend gedeelte, rug, ruggegraat, centrale
as van een korenaar ; Rhachltis, yr., en
Rhachitisme, o., ziekte bij kinderen tengevolge van onvoldoende voeding en die
gekenmerkt wordt door afwijkingen in
het beenderengestel en verkromming der
ruggegraat, Engelsche ziekte, ziekte tier
korenaren waardoor alle korrels afvallen
voordat zij rijp zijn; Rhachitisch, aan
Engelsche ziekte lijdend.
Rhacoma, o. (Gr.). Opengereten plek
der huid , Rhacos, o. en Rhacosis, vr.,
gescheurde zweer, het opscheuren, rimpelig worden, het uitzakken van den
teelballenzak.
Rhadamanthys, m. (Gr.). Zoon van
Jupiter en Europa, broeder van koning
Minos van Creta, een der drie rechters
in de onderwereld.
Rhadir, (Arab.). Natuurlijke regenbak.
Rhagade, yr. Venerische kloof of barst
in de geslachtsdeelen of in de nabijheid
er van ; Rhagadion, o. (Gr.), kleine kloof
of barst in de huid ; Rhagas, vr. (Gr.),
barst, kloof, het barsten of springen der
huid.
Rhaghodes, yr. (Gr.). Het druif- of
vaatvlies van het oog ; Rhaghodes en
Rhagodiscb, druifvormig; Rhagolde, yr.,

Rhamnaceen
oogadervliesje • Rhax, yr. (2e naamval
Rhagos), druif.
Rhamnaceen, mrv. Plantenfamilie
waarvan de wege- of kruisdoorn het
type is.
Rhamnine, yr. Kleurstof der kruisdooms.
Rhamnos, yr. (Gr.). Kruisdoorn ;
Rhamno-Xanthine, yr., gele kleurstof
van den gladden kruisdoorn.
Rhamphastidae, mrv. (Gr.-Lat.). Vogels met groote snavels, toekans; Rhamphastus, m. (Gr.), grootsnavel b.v. de
pepervogel, toekan ; Rhamphos, o. (Gr.),
groote kromme snavel (vooral der roofvogels).
Rhanteren, mrv. (Gr.). Eig. bevochtigers, besprenkelaars; binnenooghoeken.
Rhaphanedon, o. (Gr.). Gladde dwarse
breuk van een been.
Rhaphanidosis, yr. (Gr.). Tuchtiging
der echtbrekers te Athene wier achterste
kaalgeplukt en met heete asch werd ingewreven en waarin daarna een ramenas
gestoken werd ; Rhaphanis, yr., ramenas.
Rhaphanie, yr. (Gr.). Jeukziekte ; Russische catarrh.
,
Rhaphe, yr. (Gr.). Naad, naad van den
schedel en den teelballenzak ; IlZhaphosymphysis, yr., vergroeiing van een
naad.
Rhapontiek, m. Monnikenrabarber
(Rheum Rhaponticum).
Rhapsode,m. (Gr.). Eig. hij die liederen of gedichten samenvoegt ; rondreizende liedjeszanger ; degene die gedichten
vooral die van Homerus voordroeg in
het Griekenland der oudheid; Rhapsodie,
yr., brokstuk uit de gedichten van Homerus, mengelmoes, samenraapsel ; Rhapsodisch, zonder samenhang, samengeraapt; Rhapsodist, m., samenflanser ;
Rhapsodomantie„vr., waarzeggerij uit
een vers dat bij het openslaan van een
boek het eerst in het oog valt.
Rhathymie, yr. (Gr.). Luchthartigheid,
lichtzinnigheid, zorgeloosheid.
Rhea, vr. (Gr.). Grieksche godin, vrouw
van Cronos (Saturnus) en dochter van
Uranos en Gaea, Amerikaansche struisvogel ; Rhea Silvia, yr. dochter van den
Albaanschen koning gumitor, bij wie,
ofschoon zij een Vestaalsche maagd was,
Mars de tweelingen Romulus en Remus
verwekte.
Rheda, yr. (Lat.). Gallische wagen met
vier widen.
Rhede en Reede, yr. (D.), (Fr.) rade,
(Eng.) roads, (Ital. en Sp.) rada. Reede ;
Rheder en Reeder, m. = Armateur
(z. a.); Rhederei en Reederel, yr. = Armement (z. a.).
BAALE, Handboek.
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Rhegma, o. (Gr.). Barst, reet, spleet.
= Rhexis.
Rheginatopnuntisch, (Gr.). Door spleten ademend.
Rhembasmus, m. (Gr.) = Nyctobatesis, het slaapwandelen.
Rhenan, (Fr.). Rijnlandsch, Rijnsch ;
La Confidiration rhinane, het Rijnverbond
dat 17 Juli 1806 door Napoleon I werd
gesticht en waardoor het oude Duitsche
keizerrijk te niet ging; La Prusse rhinane,
Rijnpruisen ; Rhenanen, mrv., Rijnlanders ;
Rhenus, m. (Lat.), (Fr.) Rhin, (Eng.) Rhine,
(D.) Rhein, Rijn ; Der deutsche Rhein,
titel van een gedicht van Becker (1840)
dat begint met : Sie sollen ihn nicht haben
den freien deutschen Rhein, waarop Alfred
de Musset antwoordde met zijn gedicht
le Rhin allemand, waarvan het eerste
couplet luidt:
Nous ra yons eu, votre Rhin allemand,
Il a tent dans noire verre.
Un couplet qu'on s'en va chantant
Efface-t-il la trace altiere
Du pied de nos chevaux marque, dans votre sang ?

d. i. Wij hebben uwen Duitschen Rijn gehad, hij heeft in ons glas gestaan. Wischt
een couplet dat men loopt te zingen, het
trotsche spoor uit van de pooten onzer
paarden dat in uw bloed afgedrukt is?
Rhenchos, o. (Gr.). Het snorken.
Rhenometer, m. (Lat.-Gr.). Toestel om
den waterstand in den Rijn te bepalen.
Rheobatometer, m. (Gr.). Instrument
voor het meten van de kracht en het
bepalen der richting van onderzeesche
stroomingen.
Rheocord, o. (Gr.). Soort van Rheostaat (z. a.).
Rheometer, m. (Gr.). Eig. stroommeter,
oude naam van den galvanometer (z. a.);
werktuig om de kracht van electrische
stroomen te meten.
Rheomotor, m. (Gr.-Lat.). Stroomopwekker.
Rheophoor, m. (Gr.). Geleiddraad in
galvanische toestellen.
Rheoscoop, o. (Gr.). Kikvorschbil met
geprepareerde zenuw om den zwaksten
electrischen stroom aan te toonen.
Rheostaat, m. (Gr.). Toestel voor het
willekeurige versterken of verminderen
van den weerstand in een electrischen
stroom.
Rheotoom, m. (Gr.). Stroomafsluiter.
Rhetor, m. (Gr.), (Fr.) Rheteur, m.
Leeraar in de redekunst of welsprekendheid ; droge en hoogdravende redenaar ;
Rhetorianen, mrv. Egyptische sekte in
de tweede eeuw n. C.; Rhetoricae notae,
mrv. (Gr.-Lat.), verkortingsteekens der
Romeinsche snelschrijvers; Rhetoricatie,
62
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yr., gekunstelde welsprekendheid ; Rhetoriek, yr., redekunst, leer der welsprekendheid ; Rhátorique, yr. (Fr.), laagste
afdeeling der hoogste klasse van een
Fransch gymnasium; Rhetorisch, redekunstig ; Rhetorische figuren, mrv.,
worden onderscheiden in woordfiguren
waardoor de beteekenis of de vorm der
woorden gewijzigd wordt (Zie Ellipsis,
Syllepsis, Inversie, Pleonasme, Metaphora, Allegoric, Catachresis, Synecdoche, Metonymie, Euphemisme, Antonomase, Antiphrase) en gedachtefiguren
(Zie Antithese, Apostrophe, Exclamatie,
Epiphonema, Interrogatie, Enumeratie,
Gradatie, Reticentie, Interruptie, Periphrase, Hyperbool, Litotes, Praeteritle, ProsopopoeTa, Hypotypose, enz.;
Rhetorisme, o., redekunstige wijze van
uitdrukking en voordracht, woordenpraal.
Rhetra, yr. (Gr.). Orakeltaal ; wetsontwerp ; senaatsbesluit te Sparta ; Rhetrae, mrv., de wetten van Lycurgus,
omdat zij, naar men zeide, van het orakel
van Delphi afkomstig waren.
Rheiimine, yr. Hoofdbestanddeel van
rabarber.
Rheuma en Rhevma, o. (Gr.). Eig.
vloei!ng, pijn in de gewrichten en spieren
zonder ontsteking ; Rheumatisme, o. =
Rheuma; Rheumatisch, aan rheumatisme lijdend.
Rhexis, vr. (Gr.) = Rhegma. Splijting,
scheuring van aders, der huid, enz.
Rhicnosis, yr. Het rimpelen, verschrompelen der huid.
Rhinalgie, yr. (Gr.). Pijn in den neus;
Rhinanchone, vr., vernauwing van den
neus; Rhinangie, vr.(Zie Rhinocnesmus);
Rhinantralgie, yr., pijn in de neusholte ;
Rhinarium, o., neuszalf ; Rhinencephalos,
m., misgeboorte met een snuitvormigen
neus en den oog; Rhinenchysie, yr., het
inspuiten in den neus ; Rhinenchytes,
m., neusspuitje; Rhineurynter, toestel
om neusbloeding te stelpen ; Rhiniatriek,
yr., geneeskunde van den neus ; Rhinitis,
yr., neusontsteking ; — antica, ontsteking
van het voorste gedeelte van den neus;
— postica, ontsteking van het achterste
gedeelte ; Rhinoblennorrhoee, slijmvloeiing uit den neus ; Rhinocarcinoma, o.,
neuskanker; Rhinoceros, m., neushoorn,
groot dikhuidig zoogdier dat 4 meter lang
en 2 meter hoog wordt en in de keerkringsgewesten van Azie en Afrika leeft, de
Aziatische heeft maar ëën„de Afrikaansche twee horens op den neus ; Rhinocnesmus, m., het jeuken van den neus ;
Rhinodynie, yr. = Rhinalgie ; Rhinologie, vr., leer van den neus en zijn ziekten ;
Rhinolophus, m., bladneus (vleermuis);

Rhodisch
RhInonecrosie, vr., verrotting van het
schot tusschen de neusholten ; Rhinophonic, yr., het door den neus spreken ;
Rhinoplastiek, vr., heelkundige bewerking die ten doel heeft om aan degenen
die hun neus verloren hebben een nieuwen
neus te bezorgen ; Rhinopoma, o., klapneus (Egyptische vleermuis); Rhinorrhagle, yr., hevige neusbloeding ; Rhinorrhoee, yr., vloming uit den neus ; Rhizosis,
yr. (Zie Rhicnosis); Rhinoscopie, vr.,
onderzoek der neusholten; Rhinoscoop,
o., neusspiegel; Rhinostegnosis, yr., verstopping van den neus.
Rhipiphorus, m. (Gr.). Soort kever
(waaierdrager).
Rhipiptera, mrv. (Gr.). Insecten met
groote onder- en korte bovenvleugels.
Rhipis, yr. (Gr.). Waaier.
Rhipsalis. Plantensoort uit de familie
der Cactaceen.
Rhiptasmus. Zie Ballismos.
Rhiza, vr. (Gr.). Wortel.
Rhizagra, yr. (Gr.). Worteltang der
tandartsen, (Fr.) Pied-de-biche, reevoet.
Rhizias, m. (Gr.). Wortelsap.
Rhizo. Grieksch voorvoegsel dat wortel
beteekent ; Rhizoblast, m., wortelkiemer ;
Rhizoliet, m., versteende wortel; Rhizoloog, m., wortelkenner, verzamelaar
van wortels ; Rhizoma, o., ondergrondsche stengel = Rhiza ; Rhizomorphen,
mrv., wortelvormige planten ; Rhizomorphisch, wortelvormig ; Rhizophaag, m.,
worteleter, degene die van wortels leeft ;
Rhizophora, m., wortelboom (manlier),
geurige en harsbevattende boom in de
keerkringsgewesten die 15 a i8 meter
hoog wordt ; Rhizopoda, mrv., wortelpootigen (bijna microscopische diertjes);
Rhizosis, yr., het wortelschieten ; Rhizospermen, mrv., varenkruiden; Rhizotoms, o., werktuig dat dient om wortels
te snijden; Rhizotomie, yr., het snijden
van wortels ; Rhizotoom, m., wortelsnijder.
Rhodanus, m. Latijnsche naam der
rivier de Rhone; Rhodanien, (Fr.), wat
de Rhone betreft.
Rhodelaeon, o. (Gr.). Rozenolie.
Rhodia Lex, yr. (Lat.) (de jactu). Van
het eiland Rhodus afkomstige wet tot
regeling der schade ontstaan door het
overboord werpen van goederen tot behoud van het schip, (Fr.) jet a la mer,
(Eng.) jettison, (Ital.) getto, (D.) Seewurj,
(Sp.) echazon. Zie Avarli-grosse.
Rhodinon, o., en Rhodis, yr. (Gr.).
Rozenpleister, rozenpoeder.
Rhodisch. Wat het eiland Rhodus betreft ; Rhodisch hoot, o., rozenhout ;
Rhodische ridder, m. Johanniter (z.a.).

Rhoditen
Rhoditen, mrv. (Gr.). Roosvormige
versteende koralen.
Rhodium, o. Zilverkleurig door Wollaston in 1804 in platina•erts ontdekt metaal ; Rhodiumgoud, o., goud met 34%
rhodium.
Rhododapiine, vr. (Gr.) of Rhododendron, o. (Gr.). Laurierroos, oleander, rozelaurier, rhododendrum, rozeboom, alpenroos ; Rhodomell, o., rozenhoning; Rhodomelon, m., rozenappel ; RhodoneEn,
mrv., rozenlijnen. kromme in een cirkel
geconstrueerde lijnen ; Rhodon, o., roos ;
Rhodoniet, m., rozensteen ; Rhodosaccharon, o., rozensuiker ; Rhodostagma, o.,
rozenwater.
Rhogme, o. (Gr.). Spleet, barst; schedelbreuk.
Rhodos,. (Gr.). Zie Rhyas.
Rhomb, (Eng.), (Gr.) rhombos, (Lat.)
rhombus, (Fr.) rhombe. Ruit, scheefhoekig
paralellogram ; Rhomben-phylliet, m.
(Gr.), arseniekzuurkoper met arseniekijzer ;
Rhombiten, mrv., versteeningen in den
vorm eener ruit; Rhomboeder, m., lichaam
met zes ruitvormige zijvlakken ,• Rhombadaal, ruitvormig ; Rhomboldaal Dodecaeder, m., lichaam met twaalf ruitvormige vlakken (kristal); Rhombolde
en Rhomboldes, yr., scheefhoekige vierhoek, langwerpige ruit met twee lange
en twee korte zijden ; Rhomboidisch =
Rhomboidaal; Rhombus, m., ruit, schol,
bot (ruitvormige visch).
Rhomma, o. (Gr.). Zie Rophema.
Rhonchus, m. (Gr.). Het snorken, rochelen van hen die een beroerte hebben.
Rhoologle, yr. (Gr.). Verhandeling over
de rivieren, rivierkunde.
Rhopalisch, (Gr.). Knodsvormig; Rhopalische verzen, mrv., verzen waarin
ieder volgend woord den lettergreep langer is dan het voorafgaande (omdat een
knods naar boven toe steeds dikker wordt)
Rhopalisme, o. het slaan met de knods,
spanning van het mannelijk lid ; Rhopalon, o., knods, het mannelijk lid.
Rhopalocera. Vlinders met knodsvormige voelhorens.
Rhopatosis, vr. (Gr.). Poolsche vlecht
(haarziekte).
Rhophema, o. (Gr.) en Rhomma, o.
(Gr.). Eig. datgene wat opgeslurpt wordt,
vooral een drank, die door toevoeging van
meel slijmerig is gemaakt.
Rhopograaf, m. = Rhyparograaf.
Rhotacisme, o. (Gr.). Veelvuldig gebruik of slechte uitspraak van de letter r
(Gr. rho); overgang van s in r.
Rhubarbe, yr. (Fr.) (van het Latijn
Rha, inlandsche naam der Wolga, en
barbarum, der barbaren). Eig. plant die
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aan de oevers van de Rha der barbaren
groeit, rabarber, polygonacee wier wortel
en stengels laxeerend zijn; Passez-moi
la rhubarbe, je vous passerai le send, reik
mij de rabarber aan, dan zal ik u de
sennebladeren aanreiken, spreekwoord
dat gegrond is op een zinsnede van
(Amour midecin van Moliere en dat beteekent : als de eene hand de andere
wascht worden zij beide schoon, wij zullen elkander een handje helpen.
Rhum. Zie Rum.
Rhumatisant, m. (Fr.). Die aan rheumatisme (z.a.) lijdt.
Rhumb. Zie Rum!).
Rhume, (Fr.; spr. : ruum). Verkoudheid; Rhume de cerveau = Coryza (z. a.).
Rhus, m. en vr. (Gr.) of Rhus cotinus.
Sumak, looiersboom (een kleine boom,
wiens schors en vrucht gebruikt worden
om leer te looien).
Rhusma, o. (Turksch). Zalf om het
haar te doen uitvallen.
Rhyas, yr. (Gr.). Het zonder ophouden
vloeien van tranen, het druipen der oogen.
Rhyditosis = Rhytidosis.
Rhynchites. Schildvleugelig insect dat
op boomen leeft.
Rhynchos, Rhynchus, o. (Gr.). Slurf,
snuit.
Rhyoliet. Quartzhoudend trachyt.
Rhyparia, yr. (Gr.). Onreinheid, vuilnis;
Rhyparograaf, m., kladschilder ; Rhyparographie, yr., voorstelling uit het dagelijksch leven, het kladschilderen.
Rhypia, yr. (Gr.). = Rupia.
Rhyptica, mrv. (Gr.). Afvoerende middelen ; Rhyptisch, afvoerend, bloedzuiverend, reinigend.
Rhysis, yr. (Gr.). Het vloeien.
Rhythmiek, yr. (Gr.). Leer van den
Rhythmus (z.a.) ; Rhythmisch, wat den
rhythmus betreft, in versmaat; Rhytmizomenon, o., het in rhythmus gebrachte;
Rhythmomachie, vr., eig. strijd der getallen,getallenspel dat door den geleerden
Gerbert (naderhand paus Sylvester II)
uitgevonden is; Rhythmometer, m.,
maatmeter ; Rhythmopoele, yr., leer van
de maat in de dichtkunst en muziek;
Rhythmus, m., beweging volgens de
maat,gelijkvormige verdeeling van rijzing
en dahng der lettergrepen in de versmaat
en van de tonen in de muziek.
Rhytidosis, yr. (Gr.). Het verschrompelen van den oogappel ; verzakking van
het hoornvlies.
Rhyton, o. (Gr.). Met den kop van een
dier versierde drinkhoren.
R. I. = Romanum imperium, o., het
Romeinsche rijk , = Romani imperil,
van het Romeinsche HA; = Romanorum

RI
imperator, m. Romeinsch keizer ; verkorting van Rhode Island, staat in NoordAmerika.
RI, o. Japansche vlaktemaat.
Ria, yr. (Sp.). Riviermonding ; bocht.
Riadhiat, o. Boetedoening ; waarzeggerij in Hindostan.
Riaesat, m. (Arab.). Zelfbeheersching
(boetedoening in het Oosten).
Rial, m. Zilveren munt te Fez = 1
Spaansche piaster.
Riala-Bey of Rialeh-Bey, m. Derde
aanvoerder der Turksche vloot.
Rialto, m. (Ital.). Hoogte ; hooge brug
te Venetic.
Want, (Fr.). Lachend ; aangenaam voor
het gezicht.
Riata, yr. (Sp.). Uit Naar vervaardigd
touw om paarden vast te binden.
Ribadavia, m. Spaansche witte wijn
zoo genoemd naar de plaats van denzelfden naam in Galicie.
Ribas, m. Zie Ribes.
Rbasso, m. (Ital.). Zie Rabat.
Rbattuta, yr. (Ital.). Terugslag.
Ribaud, m. (Fr.; spr.: rieboo). Losbol ;
tot in de 14de eeuw elk soldaat die te
voet streed; Roi des ribauds, hoofd der
voetsoldaten in het oude Fransche leger,
ambtenaar die belast was met het berechten der misdaden die in het gevolg
des konings bedreven werden en met
het toezicht op speelhuizen en bordeelen;
Ribaudaille, yr., gemeen tuig, gespuis ;
Ribaude, yr., lichtekooi, publieke vrouw ;
Ribauderie, yr., ontucht, losbandigheid.
Ribbonmen, mrv. (Eng.) of Ribbonsociety, (spr.: soseidie). Iersch geheim
genootschap zoo genoemd naar de linten
waaraan zijn leden elkander herkenden.
Ribes. Plantensoort uit de familie der
Saxtfragaceen; roode Catalaansche wijn.
Zie Ribas.
Ribetillos, mrv. (Sp. ; spr.: riebetieljos).
Zijden en fluweelen linten op de westkust
van Amerika.
Riblette, yr. (Fr.). Geroosterd of in de
pan gebakken dun sneedje vleesch.
Ribolla, m. (Ital.). Wijn uit Istrie.
Ribote, yr. (Fr.). Smulpartij, drinkpartij; Etre en ribote, aan de zwier zijn.
Rica, yr. (Lat.). Hoofddoek die de
Romeinsche vrouwen vooral bij het offeren droegen.
Ricambio, m. (Ital.). Zie Retraite.
Ricaneeren, (Fr.). Grinniken, grijnzen,
spottend of hoonend lachen ; Ricanement,
m. (spr. : riekaanman), gegrinnik ; Ricanear, m., degene die grinnikt.
Ricavo netto, (Ital.), (Fr.) produit net,
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(Eng.) net produce, (D.) Reznertrag, (Sp.)
producto neto. Zuivere opbrengst.
Ricci, (1703-1775). Generaal der Jezuieten ; hij antwoordde aan de Fransche
regeering die verlangde dat hij eenige
hervormingen in de regels zijner orde
zou invoeren : Sint ut sunt, aut non sint,
(laat ze blijven zooals zij zijn of laat ze
niet zijn).
Riccia, Leverkruid.
Ricciardo, m. (Ital.) = Richard.
Riccota-forte, m. Geiten- of schapenkaas uit de Napolitaansche provincie
Otranto.
Ricercare, o. en Ricercata, yr. (Ital.).
Opzoeking; voorspel in de muziek.
Ricevimento, o. (Ital.). Zie Receptie.
Richard, (Oudduitsch). De rijke, machtige ; naam van drie Engelsche koningen,
n.l. R. I. (Leeuwenhart) (1189-1199) die
deel nam aan den derden kruistocht en
op zijn terugreis door Leopold, hertog
van Oostenrijk, gevangen genomen werd ;
R. II (1377 —1399) ; R. III (1483-1485)
die de kinderen van zijn broeder Eduard
Iv liet vermoorden en te Bosworth door
Hendrik Tudor verslagen en gedood werd.
Richard Coeur de Lion (Leeuwenhart).
Titel eener opera in 3 bedrijven, tekst van
Sedaine en muziek van Gretry (1784)
waarin de bekende aria : 0 Richard ! o
mon roi! l'univers fabandonne! (het
heelal verlaat u) voorkomt.
Richard III. Treurspel in vijf bedrijven
van Shakespeare (1593) waarin de beroemde uitroep voorkomt : My kingdom
for a horse. (mijn koninkrijk voor een
paard).
Richard (Francois, gezegd Lenoir)
(1765-1839). Franscbe fabrikant die de
eerste katoenspinnerij in Frankrijk oprichtte.
Richelieu (Armand Jean du Plessis,
kardinaal van) (1585-1642). Minister van
Lodewijk XIII, een der grootste staatslieden die Frankrijk gehad heeft, bisschop
van Lucon, woordvoerder der geestelijkheid in de Staten-generaal van 1614,
eerste minister in 1624 ; hij bereikte een
drievoudig doel, nl. de ondergang der
Protestanten als politieke partij, de vernedering van den adel en de fnuiking der
macht van het Oostenrijksche huis ; hij
sloot in 1631 een verbond met Oustaaf
Adolf van Zweden (z. a.) en verklaarde
in 1635 den oorlog aan Oostenrijk; bij
voerde nuttige hervormingen in en was
de grondlegger der koninklijke alleenheerschappij zooals zij later door Lodewijk XIV werd uitgeoefend.
Richelieu (Armand, hertog van) 160-1788). ,Maarschalk van Frankrijk, achter-
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neef van den kardinaal ; hij speelde een
schitterende rol onder de Regence (z. a.)
en Lodewijk XV; in 1757 nam hij PortMahon in.
Richelieu (Armand-Emmanuel, hertog
van) (1766-1822). Minister van Lodewijk
XVIII die in 1818 de vervroegde ontruiming van het Fransche grondgebied
wist te bewerken.
Richepin (Jean). Fransch dichter en
tooneelschrijver geb. in 1849.
Riciniatus, m. (Lat.). Met een Ricinium (sluier, hoofddoek) bedekt.
Ricinus, m. (Lat.). Soort van euphorbiacee wier zaad de ricinus- of wonderolie
oplevert, welke als purgeermiddel gebruikt wordt.
Ricksjaw. Afrikaansche en Aziatische
wagen.
Ricochet, m. (Fr.; spr.: riekosjee). Het
opspringen van een Steen die schuin langs
de oppervlakte van het water geworpen
wordt ; Ricochetvuur, o., wijze van vuren
in 1688 door Vauban uitgevonden waarbij
een kanonskogel over de borstwering
van een vestingwerk heen geschoten
wordt, daarna den grond raakt en vervolgens verscheidene malen opspringt;
Par ricochet, van den weeromstuit; Ricocheteeren, herhaaldelijk opspringen.
Ricognitori, mrv. (Ital.; spr.: riekonfietorie). Opzieners bij de keuze van een
paus.
Ricoleeren, (Ital.). Afwateringsgreppels
maken.
Ricorso, m. (Ital.) Zie Recours.
Ricos Hombres, mrv. (Sp.). Eig.
rijke lieden, Spaansche graven en baronnen.
Ricovero, m. (Ital.) = Regres.
Rictus, m. (Lat.). Het openen van
den mond, opgesperde mond of muil;
grijnslach waarbij de tanden zichtbaar
worden.
Rideau, m. (Fr.; spr.: riedoo). Gordijn;
tooneelgordijn; ijzeren plaat voor een
schoorsteen die op- en neergelaten kan
worden ; reeks voorwerpen die het uitzicht beletten ; afdeeling troepen waarachter iets verborgen wordt.
Ridendo dicere verum, (Lat.). Al
lachende de waarheid zeggen ; Ride, si
sapis (Lat.), lach, indien gij wijs zijt.
Ridicule, (Fr. ; spr.: riediekuul), Ridiculus, (Lat.), belachelijk, bespottelijk (Zie
Reticule) ; Il n'y a que le ridicule qui tue,
wie zich bespottelijk maakt legt het af;
Ridiculus mus, (Lat.). Zie Parturiunt
montes.
Riding-coat, (Eng.; spr.: reidingkoot).
Rijjas. Zie Redingote.
Ridotto, m. (Ital.). Toevluchtsoord, af-
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gezonderde plaats; speelzaal gedurende
het carnaval te Venetic.
Ridsjal, m. Turksch minister.
Riego, m. (Sp.). Besproeiing.
Rien du tout (Fr. ; spr.: rieeindutoe).
In het geheel niets; Rien ne va plus
(spr.: pluus), er mag niet meer ingezet
worden (bij hazardspelen).
Rienzi (Nicolaas). Tribuun te Rome
waar hij in 1347 een opstand verwekte
en in 1354 gedood werd ; titel van een
historischen roman van Bulwer (1835);
titel eener opera van Wagner (1842).
Rieur, m. (Fr.; spr.: rieeur). Lacher;
Mettre les rieurs de son cote, zorgen dat
men de lachers aan zijn zijde krijgt.
Rif, o. Bergachtige kust der Middellandsche Zee in Marokko ; Rif-piraten,
mrv., bewoners dier kust die van zeerooverij leefden.
RiffelzAhne, mrv. (D.). Tanden met
evenwijdige strepen in het glazuur.
Riffy of Rifty. Egyptische wol.
Rifiorimenti, mrv. (Ital.) Willekeurige
versieringen bij het zingen.
Riflard, m. (Fr.; spr.: rieflaar). Spuit
(paraplu); dit woord is ontleend aan een
blijspel van Picard (la petite Ville) waarin
een der personen Riflard geheeten steeds
met een paraplu gewapend is ; roffelschaaf, voorlooper ; paletvormige beitel
der metselaars ; grove viii; dikste en
langste wol eener yacht.
Rifle, (Eng.; spr.: reiful). Getrokken
geweer ; Rifleman, m., scherpschutter.
Riformati, mrv. (Ital.) = Recollets.
Riftalie, vr. Touwtje dat dient om een
reef of rif in een zeil te leggen.
Rigabellum, o. Instrument dat voor de
uitvinding der orgels bij het kerkgezang
gebruikt werd.
Rigaudon, m., of Rigodon, m. Dans in
twee tempo's in de 17de en i8de eeuw.
Rigel, (Arab.). Eig. voet ; ster van de
eerste grootte in Orion.
Right-Boys, mrv., (Eng.) = WhiteBoys (z. a.).
Right of petition, (Eng.; spr.: reit ov
petisjun). Recht van petitie (z. a.).
Right of search, (Eng.; spr.: reit ov
surtsj), (Fr.) droit de visite, (D.) Untersuchungsrecht, (Ital.) diritto di visita, (Sp.)
derecho de visita. Recht eener oorlogvoerende mogendheid om neutrale schepen
te onderzoeken met het doel om te zien of
zij oorlogscontrabande aan boord hebben.
Rigide, (Fr. ; spr.: riezjied), (Lat.) Rigidus. Stijf, strak, onbuigzaam; Rigidiores,
mrv., geestelijken die zich streng aan
de kerkleer houden ; Rigidisten, mrv.,
strenge Jansenisten (z. a.); Rigiditeit, yr.,
stijfheid, strakheid, strengheid.

Rigocephalus
Rigocephalus, m. (Lat.-Gr.). Toestel
om een kouden stroom over het hoofd
van esn zieke to Leiden.
Rigodon = Rigaudon.
Rigolage, m. (Fr. ; spr. : riegholaazje).
Het maken van greppels; Rigole, vr.,
greppel; Rigoler, pret maken ; Rigoleur,
m., pretmaker.
Rigoletto, m. (Ital.). Rondedans titel
eener opera in 3 bedrijven van Verdi
'
(1851) die ontleend is aan Le Roi s'amuse
van Victor Hugo.
Rigolo, (Fr.). Lollig, prettig.
Rigor, m., (Lat.), (Fr.) Rigueur, yr.
Strengheid ; hardheid ; onbuigzaamheid ;
hevige koude ; het huiveren ; Rigore juris,
volgens streng recht ; Rigorisme, o.,
overdreven strengheid van zeden en in
het opvolgen van de regels der kunst ;
overdreven hardheid ; Rigorist, m., zeer
strenge zedenrechter, voorstander van
overdreven strengheid, man van zeer
strenge beginselen; Rigoristisch, Rigoureux, zeer streng, zeer hard; Rigor
motifs, stijfheid der ledematen na den
dood ; Rigorositeit, yr., strengheid, hardheid ; Rigorosum, (nl, examen) o., streng
onderzoek; A la rlgueur, (z. a.); De rigueur,
vereischt, hoogst noodzakelijk.
Rigsbank, yr. Deensche rijksbank ;
Rigsdaler, m., Deensche rijksdaalder ;
Rigstegn, mrv., Rijksbankteekens, obligaties.
Rigueur, yr. (Fr.) = Rigor.
Rigveda. Het eerste der vier heilige
o
beken
der Indiers dat in het Sanskriet
geschreven is.
Rikat, m. (Arab.). Het vooroverbuigen
bij het gebed.
Rikiabdar-Aga, m. Degene die den
stijgbeugel van den sultan van Turkije
vasthoudt.
Rilasciando, (Ital.). Steeds langzamer.
Rileh en Rylje, m. Russische
lie (muziekinstrument).
Rims, yr.(Lat.). Spleet;
glottidis,
stemspleet. Zie Glottis.
Rima, yr. (Ital.). Rijm, vers. Zie Ottave
rime.
Rimailleur, m. (Fr. ; spr. : riemaaijeur).
Rijmelaar ; Rimailleeren, slechte verzen
maken ; Rimaillerie, vr., rijmelarij.
Rima pudendorum, (Lat.). Schaamspleet.
Rimborso, m. (Ital.). Zie Rembours.
Rimessa, yr. (Ital.), (Fr.) remise, (Eng.)
remittance, (D.) Rimesse, (Sp.) remesa. Het
overmaken van geld of goederen ; gezonden wissel.
Rimosus, (Lat.). Vol scheuren of reten ;
lek.
Rimpel, m. Hongaarsche korenmaat.
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Rimula, yr. (Lat.). Spleetje, scheurtje,
reetje.
Rinaldo, m. (Ital.) = Reginald, Rel.
nout; Rinaldo Rinaldini, titel van een
beroemden rooverroman van Vulpius.
Rinconada, vr. (Sp.). Hoek ; Chileensch
stofgoud.
Rinforzando en Rinforzato, (Ital.).
Versterkend, sterker wordend.
Rinfranco, o. (Ital.). Eig. vrijmaking;
teruggave van voorschotten.
Rinfuso, (Ital.). Vermengd; Alla rinfusa, door elkander.
Ringerige, yr. Fijne Noorweegsche
zegelaarde.
Rio. Japansche gouden munt.
Rio, m. (Sp. en Port.). Rivier ; (Ital.),
muskaatwijn van het eiland Elba; Rio
de Janeiro, eig. Januaririvier (hoofdstad
van Brazilie); . Rio de la Plata, (Sp.),
Zilverrivier.
Rio-huiden, mrv. Braziliaansche rundervellen.
Riot, (Eng. ; spr.: reiot). Rustverstoring
door drie of meer personen, straatoproer ;
Riot-act, (spr.: eki), wet op de samen•
scholingen ingeval van oproer ; Rioter,
m. (spr. : reiotur), weerspannige, hij die
bij een volksoploop zich niet wil verwijderen wanneer hij daartoe aangemaand
wordt.
R. I. P. = Requiesca(n)t in pace,
(Lat.). Hij (zij) ruste t (rusten) in vrede.
Rip, m. Comische opera in drie bedrijven van Planquette (1884), die een
vertelling van Washington Irving (Rip
van Winkel) tot rondslag beef t.
Ripaille, yr. (Fr.; spr.: riepaaii). Goede
sier, slemp- en braspartij; eig. de naam
van een kasteel in Savoye, waar Amedeus
VIII, hertog van Savoye, ging wonen
nadat hij afstand van de regeering gedaan had; het weelderige leven dat deze
vorst daar leidde heeft aanleiding gegeyen tot de uitdrukking faire ripaille,
slempen, brassen ; Ripailleur, m., brasser,
slemper.
Ripaticum, o. (Van Ripa, vr. Lat.,
oever). Eig. overgeld ; veergeld.
Riphaei Montes, mrv. (Lat.). Oude
naam van het Oeralgebergte.
Ripidion, o.(Gr.). Waaier der diaconen
in de Grieksche kerk in den vorm van
een seraphim (z. a.) met zes vleugels ; bij
de Melchieten (z. a.) staven van zilverblik met zilveren engelenkopjes.
Ripiego, m. (Ital.). Uitvlucht, hulpmiddel.
Ripopee, vr. (Fr.). Mengsel van restjes
wijn die de tappers bij elkaar gieten;
mengsel van verschillende sausen; mengelmoes.

Riposo
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Riposo, o. (Ital.). Rust ; stilleven (schilp schade of nadeel, gevaar ; Riskant,
derij).
(Fr.) hasardeux, (Eng.) risky, D. riskant,
Riposte, yr. (Fr.). In het schermen
(Ital.) rischioso, (Sp.) arriesgado, gewaagd,
een stoot die onmiddelijk na het pareeren
gevaarlijk ; Riskeeren, (Fr.) risquer, (Eng.)
van een stoot der tegenpartij gedaan
to risk., (D.) riskieren, (Ital.) arrischiare,
wordt; vlug en afdoend antwoord; RI(Sp.) arriesgar, wagen, op het spel zetten ;
posteeren, een tegenstoot doen, snel en
A ses risques et perils, (Fr.), op zijn eigen
raak antwoorden ; Etre prompt a la riposte,
verantwoordelijkheid, voor zijn eigen
niet om een antwoord verlegen zijn, daderekening ; Au risque de, op het gevaar
lijk een antwoord gereed hebben.
af ; Qui ne risque rien, n'a rien, wee niet
Ripple-marks, mrv.(Eng.; spr.: maakz).
waagt niet want; Risque-tout, m. (Fr.;
Kleine golvingen op het zeestrand die
spr.: riesktoe), waaghals.
door de terugloopende golven achtergeRiso floretto, m. (Ital.). Fijnste soort
laten worden; in de geologie dergelijke
rijst.
golvingen op de oppervlakte van rotsen.
Risoluto, (Ital.). Vastberaden, met kracht.
Ripresa, yr., (Ital.). Herhaling (muziek);
Risor, m. (Lat.). Lacher, spotter.
herhalingsteeken. Zie Reprise.
Risorgimento, o. (Ital.). Opstanding,
R. I. P. S. = Requiesca(n)t in pace
herleving.
sancta, (Lat.). Hij (zij) ruste (rusten) in
Risorius musculus, m. (Lat.). Lachspier.
heiligen vrede.
Risotto, m. (Ital.). Gerecht dat uit
R. I. S. A. = Romani imperil semper rijst en kaas bestaat.
auctor (Augustus) (Lat.). Aanhoudende
Rispedeeren, (Ital.). Verder zenden.
vergrooter van het Romeinsche rijk.
Rissole, yr. (Fr.; spr. : riessol). VleeschRipuariers, mrv. (Men leidt dezen naam
of vischpasteitje ; ansjovisnet in de Midaf van het Latijnsche woord Ripa, oever,
dellandsche Zee ; Rissolette, vr., gerooszoodat het „oeverbewoners" zou heteeterde met fijngehakt vleesch belegde
kenen, doch deze afleiding is zeer betwist.)
snede brood.
De aan den Middelrijn tusschen de Lahn
Ristorneeren, (Fr.) ristorner, (Eng.) to
en de Lippe wonende Franken die later cancel an insurance, (D.) ristornieren, (Ital.)
ook de streken aan de Moezel en de
ristornare, (Sp.) anular una prima. Een
Maas verkregen ; Ripuarische wet, yr.,
assurantiepolis to niet doen waarbij de
wetboek dezer Franken dat omstreeks
assuradeur de geheele premie of een deel
520 gemaakt is.
daarvan teruggeeft ; Ristorno, m. (Ital.),
Riquiqui of Rikiki, m. (Fr.). Iedere
(Fr.) ristorne, ristourne, (Eng.) return of
alcoholische drank.
premium, (D.) Ristorno, (Sp.) anulacitin
Risaliet, m. (Ital.) Risalto. Uitstekend
de la prima, vernietiging eener assurantiegedeelte (bouwkunde).
polis met teruggave van de geheele premie
Risberme, yr. (Fr.; spr.: riesberm). of van een deel daarvan.
Rijsberm, met steenen bezwaard krammat
Ristretto, m. (Ital.). Uittreksel, hoofdaan den voet eener waterkeering of dijk.
zakelijke inhoud; al prezzo ristretto (Ital.),
Rischi, m. Wijze, heilige in Hindostan.
(Fr.) au plus juste prix, (Eng.) at the
Rischta. Ziekte in Bochara die ontcheapest rate, (D.) ,sum billigsten Preise,
staat door het gebruik van bedorven (Sp.) a precio muy barato, tot den laagsten
regenwater waardoor sommige lichaamsprijs.
deelen opzwellen en etteren en de beenRisty. Zie Riffy.
deren ziek worden.
Risum teneatis, amici? (Lat.). Zult
Rischuss, m. (Hebr.). Het streven en
gij uw lachen inhouden, vrienden ? (Horawerken van Jodenhaters.
tius, Ars poetica, 5).
Riscontro, m. (Ital.). Afrekening ; RisRisus sardonicus, (Lat.). Schampere
contreeren = Scontreeren.
lach die aan den mond een uitdrukking
Rise of Rizee. Vlas uit Trebizonde.
van bitteren spot geeft. Zie Sardonisch.
Risee, yr. (Fr.; spr. : riezee). Algemeen
Risvegliato, (Ital.). Met toenemende
gelach; etre la risee de tous, door ieder- opgewektheid en vroolijkheid.
een uitgelachen worden; Risette, vr.,
Riswan, m. (Perzisch). Engel die den
gelach van ,kleine kinderen, lichte golving ingang van het paradijs bewaakt.
der zee bid het opsteken van den wind;
Ritan, (Arab.). Laagte in de oasen van
Fais la risette, lach eons; lachAlgerie die gebruikt wordt voor de aanwekkend.
planting van dadelboomen.
Risentito, (Ital.). Met gevoel, vol uitRitardando en Ritardato, (Ital.).
drukking, levendig.
Talmend.
Risico, o. (Fr.) risque, (Eng.) risk, (D.)
Rite, (Lat.). Op behoorlijke of gebruiRisiko, (Ital.) rischio, (Sp.) reisgo. Kans
kelijke wijze, plechtig.

Rite

984

Rite, m. (Fr.) = Ritus.
Ritenuto, (Ital.). Aangehouden, langzamer.
Rithmomachie of Arithmomachie,
vr. (Gr.). Strijd der getallen.
Ritornar al segno, (Ital.; spr. : senjo).
Terugkeeren tot het teeken, in de muziek
een aanduiding om een gedeelte van een
muziekstuk van een bepaald teeken of
te herhalen.
Ritornello, m. (Ital.), (Fr.) Ritournelle,
yr. Her al van het thema in de muziek,
refrein ; het tot vervelens toe herhalen.
Ritorno, m. (Ital.) = Ristorno.
Ritratta, yr. (Ital.) = Retraite (wissel).
Rituaal, o. (Lat.). Boek dat de ceremonial bevat die bij het bedienen der
sacramenten en de godsdienstoefening in
acht genomen moeten worden ; Ritualisme, o., in Engeland het streven dergenen die aan kerkelijke gebruiken en
plechtigheden meer gewicht willen toekennen (Zie Newman en Puseyisme) ;
Ritualist, m., kenner van kerkelijke gebruiken, aanhanger van het ritualisme;
Ritualistiek,. yr., leer der kerkelijke gebruiken ; Ritueel, wat de kerkelijke gebruiken betreft; Ritueele moord, m.,
moord die gepleegd wordt met het doel
om een kerkgenootschap te bevoordeelen ;
Ritus, m. (Lat.), (Fr.) Rite, .m., godsdienstig of kerkelijk gebruik, wijze waarop
de godsdienstoefening plaats heeft.
Riva, yr. (Ital.). Oever ; plein te Venetie.
Rivadavia. Zie Ribadavia.
Rival, m. (Fr.). Mededinger; medeminnaar ; Rivaliseeren, (Fr.) rivaliser,
(Eng.) to contend, (D.) wetteifern, (Ital.)
rivaleggiare, (Sp.) rivalizar, mededingen,
wedijveren; Rivaliteit, vr. (Fr.) rivaliti,
(Eng.) contention, (D.) Wetteifer, (Ital.) rivalila, (Sp.) rivalidad, wedijver, mededinging.
Rivalsa, vr. (Ital.) = Regress
Rivarel (Antoine de) (r753-1801).
Fransch schrijver bekend door zijn bijtend
vernuft.
Riverain, (Fr. ; spr. : rieverein). Langs
den oever gelegen; als znw., oeverbewoner.
Riverso, (Ital.). Averechts, van achter
naar voren.
Rivesaltes. Kantonshoofdplaats in het
dep. Pyrinies-Orientales bekend door zijn
fijnen win.
Rivescio, (Ital.). Zie Riverso.
Riviera, yr. (Ital.). Kust der golf van
Genua tusschen Nizza en La Spezzia.
Zie Cote d'azur.
Riviere, yr. (Fr.; spr. : rivieer). Rivier ;
Riviére de diamants, diamanten halssnoer ; Les petits ruisseaux font les grandes
riviêres, kleine beken maken groote

Robe
rivieren, veel kleintjes maken een groote
= Plusieurs peu font un beaucoup.
Rivinische gangen, mrv. Afvoerbuisjes
der klier onder de tong ; Rivinische
opening, yr., opening in het trommelvlies,
Rivolgimento, o. (Ital.). Omkeering ;
Rivoltato, omgekeerd.
Rixa, yr. (Lat.), Rixe, yr. (Fr.). Twist,
strijd, ruzie, kloppartij.
Riz, m. (Fr. ; spr. : rie). Rijst ; Riz au
lait, rijstpap; Poudre de riz (z. a.);
Rizerie, yr., rijstpellerij ; Riziere, yr.
rijstveld ; Riz-pain-sel, m., eig. rijstbrood-zout, scheldnaam voor de officieren van administratie, sergeant-majoors
en fouriers, brooddief.
Rize, m. Zak met i5000 Turksche
dukaten.
Rizee. Zie Rise.
R. M. = Regia Majestas (Lat.). Koninklijke majesteit ; = Reverendum Ministerium, eerwaardig predikambt.
R. M. C. = Reverendi Ministerli
Candidatus, (Lat.). Candidaat voor den
heiligen dienst.
R. N. = Royal Navy. (Eng.; spr.:
roofjel neevie). Koninklijke marine.
Roan, (Eng. ; spr. : roon). Bruin of donkerkleurig paard met grijze of witte
stippen.
Roastbeef (Eng.; spr. : rostbief). Half
gebraden of geroosterd rundvleesch.
Rob, m. (Arab. robob). Gezuiverd en
gekookt dik vruchtensap.
Rob, m. (Ned.). Zeehond. Zie Phoca.
Rob, m. (Fr.) of Robre. Verbastering
van Rubber (z. a.).
Robber, m. Zie Rubber.
Robber, m. (Eng.). Roover ; Robbery,
rooverij.
Robe, yr. (Fr.). Toga ; japon ; Robe A
queue, sleepjapon ; Robe de chambre,
kamerjapon; Pommes de terre en robe
de chambre, aardappelen met de schil
gekookt; Uens de robe, leden der rechterlijke macht; Noblesse de robe, rechterlijke adel, leden der parlementen (z. a.)
in het Frankrijk van \TO& 1789 (Zie Noblesse) ; Ventre de son, robe de velours,
eig. buik van zemelen, fluweelen kleed
(wordt gezegd van iemand die zich schraal
voedt om mooi gekleed te kunnen gaan);
C'est la robe qu'on salue, eig. de toga
groet men, uitdrukking van La Fontaine
(wordt gezegd van een overheidspersoon
die gegroet wordt uithoofde van zijn
ambt maar niet wegens zijn verdienste);
Rober, (Fr.; spr.: robee), meekrap van
de schors ontdoen, sigaren van een dekblad voorzien ; Robeuse, vr., sigarenmaakster die het dekblad om sigaren
doet; Robin, in. (spr. : robein), scheld-
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naam voor lid der rechterlijke macht ;
Robinet, m. (spr. : robinee), kraan.
Robert, m. De van roem schitterende
Ruprecht Robert II, bijgenaamd de
Vrome, zoon van Hugo Capet en koning
van Frankrijk (996-1031) die ondanks
zijn vroomheid in den ban werd gedaan,
omdat hij zijn eerste gemalin had verstooten en met zijn nicht Bertha van
Bourgondie hertrouwd was ; Robert le
Diable (duivel), hertog van Normandie'
(1o28-1035) en vader van Willem den
Veroveraar, titel eener opera van Meyerbeer; Robert I, graaf van Artois en broeder van den heiligen Lodewijk die te
Mansoerah in Egypte sneuvelde (1216—
1250) ; Robert de Courtenay, Latijnsch
keizer van Constantinopel (1221-1228) ;
Robert I (Bruce) (1274-1329), koning
van Schotland die in 1314 zijn land van
het Engelsche juk bevrijdde ; Robert
Cluiscard (slimmerd) (spr. : ghieskaar)
(1o15-1o85), graaf van Apulie en Calabrie, een der Normandische avonturiers
die het koninkrijk Napels stichtten, hij
erkende den paus als leenheer en veroverde het eiland Sicilie ; Robert Macaire,
hoofdpersoon in een tooneelstuk f Auber ge des Adrets, het type van den snoevenden dief en moordenaar.
Roberts, (Lord Frederik). Engelsch
generaal geb. in 1832; hij onderscheidde
zich bij de inneming van Kandahar in
Afghanistan en streed tegen de Boeren.
Roberval, (1602-1675). Fransch wiskundige, uitvinder van een naar hem
genoemde balans.
Robigo, y r. (Lat.). Brand of roest in
het koren ; Romeinsche godin die den
brand uit het koren hield.
Robin Hood, (spr. : hoedd). Beruchte
Engelsche rooverhoofdman onder de
regeering van Richard Leeuwenhart (z.a.).
Robinia. Plantensoort uit de familie
der Leguminosen.
Robinson Crusoe. Hoofdpersoon en
titel van een beroemden roman van
Daniel Defoe (1719); Robinsonaden, mrv.,
verhalen in den trant van bovengenoemden roman, waaronder le Robinson suisse.
Roble, m. (Sp.). Zuidamerikaansch timmerhout dat tegen water bestand is.
Roborans, o. (Lat., mrv. Roborantia).
Versterkend geneesmiddel; Roboratie,
y r., versterking; Roboratief, versterkend ;
Roboreeren, versterken, krachtig maken.
Robot, m. (Slavisch). Heerendienst,
knechtschap; Roboten, heerendiensten
verrichten.
Robur, o. (Lat.). Kracht, sterkte ; hard
hout, vooral eikenhout; eikeboom.
Roburlet, o. Ontplofbare stof

Robuste, (Fr.), (Lat.) Robustus. Forsch,
krachtig, stevig; Robustesse, y r., forschheid, stevigheid.
Roc, m. (Fr.). Rotsgrond.
Rocaille, y r. (Fr. ; spr.: rokaaii). Keisteentjes of schelpen tot versiering eener
grot; versiering van kleine meubels uit
den tV1 van den Franschen koning Lodewijk XV; Rocailleur, m., werkman die
zulke versieringen aanbrengt; Rocailleux,
vol keisteentjes.
Rocambole, y r. (Fr. ; spr.: rokkambol).
Spaansche sjalot, slangenknoflook ; afgezaagde aardigheid.
Roccelle, y r. (Fr.; spr. : roksel), (Ital.)
Roccella, y r. (spr.: rotsjella). Zie Orseille.
Roccetto, y r. (Ital. ; spr.: rotsjetto).
Koorkleed der bisschoppen.
Rocchetta, y r. (Ital. spr. rokketta).
Rotsvesting, b.v. Gibraltar; Levantijnsche
soda.
Roceiros, mrv. (Port.). Braziliaansche
planters.
Rochambeau, (Fr.; spr.: rosjamboo)
(Graaf van) (1725-1807). Maarschalk van
Frankrijk, bevelhebber van het Fransche
leger dat naar Amerika werd gezonden
om de Noord-Amerikanen in hun opstand
tegen de Engelschen bij te staan.
Rochdale. Engelsche fabriekstad in
Lancashire vanwaar de coOperatie (z, a.)
in Engeland uitging (1834).
Roche, y r. (Fr. ; spr. : rosj). Rots ; Clair
comme de P eau de roche, zoo helder als
rotswater, zeer duidelijk, glashelder; Vieille roche, levens- en handelwijze der
menschen van den ouden stempel; Roche
de Roanne, kaas uit het dep. der Loire.
Rochefort (Henri de). Fransch publicist
geb. in 183o; in 1867 viel hij in La Lanterne de regeering van Napoleon III heftig
aan ; thans redigeert hij Plntransigeant
(degene die van geen schikking wil weten).
Rochefort. Havenstad in het dep. der
Beneden Charente, wier haven Colbert
(z.a.) in 1666 liet aanleggen ; in Juli 1815 gaf
Napoleon I er zich aan de Engelschen over.
Rochefort. Dorp in Belgic bij Dinant
met degrot van Han.
Rochelle (La). Hoofdplaats van het
dep. der Beneden-Charente, voornaamste
vesting en wijkplaats der Hugenoten die
er bijna een onafhankelijke republiek
vormden; deze stad werd in 1628 na een
langdurig beleg ingenomen door koning
Lodewijk XIII (Zie Richelieu) de herroeping van het Edict van Nantes (z, a.)
verdreef 300 gezinnen uit deze stad.
Roco, (Ital.). Ruw, dof.
Rococo, m. (Fr.). Versiering en stijl
die onder Lodewijk XV in zwang was ;
ouderwetsch.

Rocou

986

Rocou, m. (Fr.). Zie Roecoe.
Rod, (Eng.). Roede.
Rodentia, mrv. (Lat.). Knaagdieren ;
Rodeeren, knagen.
Rodeos, mrv. (Sp.). In de Zuidamerikaansche Pampas elke arbeid die tepaard
verricht wordt en op de verzorging van
het vee betrekking heeft.
Roderich, m. (Oudduitsch). De roemrijke.
ROdeur, m. (Fr.). Zwerver ; — de
barriare, misdadiger die de buitenwijken
onveilig maakt ; — de nuit, nachtelijke
straatroover.
Rodlnaal. Oplossingvan zoutzuur
paramidophenol die bij het photographeeren voor het ontwikkelen gebruikt
wordt.
Rodomont, m. (Fr.), (Ital.) Rodomonte,
m. Eig. iemand die bergen voortrolt;
naam van een snoevenden held in den
Orlando furioso (z. a.), pocher; Rodomontade, m., snoeverij.
Roecoe of Roucou. Zie Orleaan.
Rogate, (Lat.). Eig. bidt ; naam van
den Zondag veiar Hemelvaartsdag of
vijfden Zondag na Paschen, zoo genoemd
naar Mattheus VII, 7: rogate et dabitur
vobis (bidt en u zal gegeven worden);
Rogatio, yr. (Lat.), Rogation, vr. (Fr.),
bij de Romeinen een wetsontwerp waarop
de goedkeuring van het yolk gevraagd
werd, verzoek, bede ; Rogations, mrv.
(Fr.), openbare gebeden en processies
gedurende de drie dagen voor Hemelvaartsdag om Gods zegen over de te
veld staande gewassen of te smeeken.
(Zie Ambarvalien) Rogatisten, mrv.,
Christelijke sekte in de vierde en vijfde
eeuw die twijfelde aan de gelijkheid van
de Brie personen der Drieeenheid.
Rogatia, vr. (Russisch). Grensslagboom ;
grensstation.
Rogatoire, (Fr.). Wat een verzoek inhoudt; Rogatoire commissie, yr., verzoek dat door een rechtbank tot een
andere gericht wordt waarbij aan deze
binnen haar ressort eengerechtelijk
onderzoek wordt opgedragen.
Rogaton, m. (Fr.). Vod,prul; kliekje,
overgeschoten brok.
Rogator, m. (Lat.). Degene, die een
wetsvoorstel indient, hij die de stemming
over een wetsvoorstel leidt ; Rogatoriales
(litterae) mrv. en Rogatorium, o., verzoekschrift; Rogatus, m., degene tot
wren een verzoek gericht wordt.
Roger, m. (Fr. ; spr.: rozjee). Normandische voornaam. Zie Rudiger.
Rogner, (Fr.; spr.: ronjee). Snoeien,
besnoeien ; Rogner les ailes, kortwieken;
Rogner les ongles, onschadelijk maken ;

Roland

Rogneur, m. (spr.: ronjeur), geldsnoeier.
Rognon, m. (Fr.; spr.: ron/on). Nier
van dieren ; Rognons de veau, (spr.:
voo), mrv., kalfsnieren; een nier van den
mensch heet rein. Zie Ren.
Rognure, yr. (Fr. ; spr. : ronjuur). Afknipsel; snipper ; spaander.
Rogomme, m. (Fr. ; spr.: roghom).
Sterke ,drank; Voix de —, grogstem.
Rogoshi, mrv. Russische matten of
dekens.
Rogus, m. (Lat.). Brandstapel vooral
voor het verbranden van dooden; Rogus
Del = Kyrie eleison (z. a.), slotzang in
de Catholieke kerk, collecte na dien zang.
Rol, m. (Fr. ; spr.: roa). Koning; heer
in het kaartspel ; — d'armes, wapenkoning; — de carton, bordpapierenkoning,
koning in schijn; — de Rome, koning van
Rome (zie Napoleon II) — des ribauds
(zie Ribaud); — des Romains, Roomsch
koning; — d'Yvetot, titel van de bezitters
van een allodiaal goed in Normandie van
de istde tot x6de eeuw, titel van een lied
waardoor Beranger in 1813 bekend werd,
waarin men een satire op Napoleon I
meende te zien en waarvan het eerste
couplet luidt:
11 itait un roi d' Yvetot
Peu connu dans l'histoire,
Se levant Lard, se couchant tot,
Dormant fort bier sans gloire,
Et couronne par Jeanneton
D'un simple bonnet de coton,
Quel bon petit roi

lel.f

d. i. Er was eens een koning van Yvetot
die in de geschiedenis niet vermeld wordt,
die laat opstond, vroeg naar bed ging,
zonder roem heel goed sliep, en die, naar
men zegt, door Jansje met een eerivoudige katoenen slaapmuts gekroond werd.
Wat eengoed koninkje was dat !
Roi-soleil, m. (Fr. ; spr.: sokii). Zonnekoning (bijnaam van Lodewijk XIV); Au
pays des aveugles les borgnes soul rois, in
het land der blinden is 66noog koning;
Jour of fête des roil = Epiphania ;
Morceau de roi, m., iets heerlijks, knappe
meid ; Qui aura de beaux chevaux, si ce
nest le roi, wie zal mooie paarden hebben
zoo de koning ze niet heeft, d. wie het
breed heeft laat breed hangen; Le rot
s'amuse. Zie Rigoletto en Rex.
Rojim, mrv. (Nebr.). Zieners, profeten.
(P; spr.: rokosj). GeRokosz, m.oolsch
wapend verbond van den del teen den
koning.
Roland of Roeland, m. Een der twaalf
pairs van Karel den Groote die vereeuwigd is door het Rolandslied en den Orlande furioso (z. a.) ; hij sneuvelde in 778
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in het dal van Roncevaux waar hij den
terugtocht van het leger dekte.
Roland de la Platare (1734-1793).
Fransch minister van binnenlandsche
zaken in 1792 ; hij bracht zich om het
leven toen hij vernam dat zijn vrouw
(Zie Mevr. R.) geguillotineerd was.
Roland (Mevr., geb. Manon Phlipon)
(1754-1793). Vrouw van den vorige, zeer
ontwikkelde vrouw die tot de partij der
Girondijnen behoorde ; toen zij het schavot beklom, zeide zij : „0 libertel que de
crimes on commet en ton nom I (0 vrijheid ! hoeveel misdaden worden er in
uwen naam begaan!)
Rollo, m. Opperhoofd van Noorsche
zeeroovers aan wien Karel de Eenvoudige
een gedeelte van Neustrie (z. a.) moest
afstaan, dat daarop Normandie genoemd
werd.
Rollo, m. (Ital.). Roffel.
Roma, yr. (Lat.). Rome ; Roma aeterna,
het eeuwige Rome; Roma deliberante
Saguntum petit, terwijl Rome beraadslaagt gaat Saguntum (z. a.) to gronde.
Romaansch. Wat van het Latijn afkomstig is Romaansche still, m., bouwstiji die den bouwtrant der Romeinsche
basilica (z. a.) navolgt en waarin ook
Oostersche en Byzantijnsche elementen
voorkomen, de architecten kennen groot
gewicht aan den boo vorm en de pilaren
toe, vinden het triforium (z. a.) uit en
gebruiken den Byzantijnschen koepel, de
muren waarin weinig vensteropeningen
zijn worden door schoormuren gestut,
de Romeinsche basilica wordt gewijzigd
en neemt den vorm van een kruis aan,
de deuren en ramen zijn halfcirkelvormig, aan de decoratie wordt veel zorg
besteed, deze stij1 was van de 5de tot
en met de 12de eeuw in zwang ; Romaansche talen, mrv., uit het Latijn
voortgekomen talen, nl. Italiaansch,
Fransch, Provencaalseh , Catalaansch,
Spaansch, Portugeesch, Rheto-romaansch
en Rumeensch; Romaansche snaren,
mrv., Italiaansche snaren ; Romaniseeren,
Romaansch makes, tot de Roomsche
kerk brengen; Romanisme = Papisme
Romanist, m., beoefenaar der Romaansche
philologie.
Romagna. (Ital.; spr.: romanja). Noordelijk deel van den voormaligen Kerkelijken
Staat.
Romalka, vr. Grieksche volksdans die
gewoonlijk alleen door mannen uitgevoerd wordt.
Romain, m. (Fr. spr. : romein). Romein. Zie Claqueur.
Romaine, vr. (Fr.). Unster ; soort kropsalade.
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Roma locuta est, (Lat.). Rome heeft
gesproken, d. i. de zaak is beslist.
Roman, m. Eig. alles wat in een Romaansche taal geschreven is ; verdichte
liefdesgeschiedenis ; verhaal van denkbeeldige avonturen (Zie Roman picaresque); Roman comique, het beste werk
van Scarron dat de avonturen van een
troep reizende tooneelspelers verhaalt
(1662) ; Roman de la • Rose, middeleeuwsch Fransch gedicht, waarvan het
eerste gedeelte omstreeks 1237 door een
vijfentwintigjarigen dichter Guillaume de
Lorris werdgeschreven en dat in den vorm
eener allegorie (z. a.) een liefdesgeschiedenis bevat, terwij1 het tweede gedeelte
veertig jaar later, omstreeks 1277, werd
vervaardigd door Jean Clopinel of de Meun,
die daarin al de kennis die hij bezat ter
sprake bracht.
Romance, yr. Zangstuk dat een aandoenlijke geschiedenis tot onderwerp
heeft gedicht van dezelfde strekking.
Romancero, (Sp.). Bundel Spaansche
gedichten, die uit achtlettergrepige verzen
bestaan en die een aandoenlijk verhaal
of de geschiedenis van een held bevatten.
Romanche. Zie Rheto-Romaansch.
Romancier, m. (Fr. ; spr.: romansiee).
Romanschrijver ; Romanciere, yr., romanschrijfster.
Romande. La Suisse romande, Fransch
sprekend deel van Zwitserland.
Romance, m. (Fr.). Fijne roode Bourgognewijn uit het dep. Cote d'or.
Romanella, yr. Beste tarwe uit de
Napolitaansche provincie Terra di Lavoro.
Romanesca, yr. Vlugge Italiaansche
dans.
Romanesco, m. (Ital.). Wijn uit de
Romagna.
Romanesk, (Fr.). Fabelachtig, romanachtig ; dwepend en hartstochtelijk als
een romanheld.
Romanomanie, yr. Romanwoede, overdreven lust voor het lezen van romans.
Romantiek, yr. en Romantisme, o.
(Fr.). Stelsel der schrijvers die in het
begin der istde eeuw zich tegen de door
classieke schrijvers gevolgde regels verzetten en daarvan geheel afweken ; in
Frankrijk was de voorlooper dier school
Jean-Jacques Roussseau, zijn eerste volgelingen zijn Chateaubriand en Madame
de Stael; de romantiek was gegrond op
het Christendom, de kennis der middeleeuwen en der buitenlandsche letterkunde ; zij wordt vooral gekenmerkt door
de herleving der lyriek (z. a.), door het
overwicht van het gevoel en der verbeelding op het verstand en door het
individualisme; zij wordt vertegenwoor-
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digd door Victor Hugo, Alfred de Vigny,
Lamartine, Alfred de Musset, George Sand,
A. Dumas senior, Balzac, Michelet en
Augustin Thierry; in de schilderkunst
door Gericault en Eugene Delacroix;
Romantisch, wat de romantiek betreft,
in den geest en smaak der middeleeuwen,
phantastisch, tooverachtig schoon, vol
verlangen naar lets heerlijks, tegenovergestelde van classiek.
Romanus, m. (Lat.). Romein.
Romanzatore, m. (Ital.). Romancenzanger.
Romeo en Julia, m. (Ital.). Titel en
hoofdpersonen van een der aandoenlijkste
tooneelspelen van Shakespeare; opera in
vijf bedrijven van Gounod.
Romepenny of Romescot, (Eng.). Belasting die vroeger door het Engelsche
yolk aan den paus betaald werd.
Romestecq, m. (Fr.). Kaartspel van
Vlaamschen oorsprong.
Rommany, o. Taal der Zigeuners.
Romulieden, mrv. Nakomelingen van
Romulus, eersten koning van Rome, Romeinen.
Ronas, m. Perzische wortel die een
roode verfstof oplevert.
Rond, (Fr.; spr.: ron). Rond ; Rondache,
yr. (spr. : rondasje), rond schild dat tot
aan het einde der 16e eeuw door de
infanteristen gedragen werd.
Rond-de-cuir, m. (Fr.; spr. : kwier).
Eig. rond leeren kussen; kantoorklerk,
pennelikker, bureaucraat (z. a.).
Ronde, yr. (Fr.). Wacht die in een
vesting of legerplaats rond gaat om to
zien of alles in orde is en de schildwachten to inspecteeren; nachtelijke visitatie door de ambtenaren der belastingen;
drinklied waarin ieder op zijn beurt zingt;
rondedans ; rondschrift ; La Ronde de
Nuit, yr., de Nachtwacht (schilderij van
Rembrandt); A la ronde, (z. a.); Rondeau,
m. (spr.: rondoo), klein gedicht dat uit
13 versregels op twee rijmwoorden bestaat en waarin de eerste woorden na
den achtsten en na den laatsten regel
herhaald worden (Zie Triolet); Ronde
bosse, yr., rond verheven beeldhouwwerk
(Zie Haut relief); Rondelette, yr., zijde
van geringe qualiteit, zeildoek dat vroeger in Bretagne werd vervaardigd; Rondelle, yr., klein rond schild, degen met
rond gevest, moerplaat, rond stuk papier,
caoutchouc ring om een paraplu; Rondin,
m., rond brandhout, stam van een denneboom waarvan de schors weggenomen
is, knuppel ; Rondin jaune, m. (spr. :
zjoon), goudstuk ; Rondino, o. (Ital.), klein
rondo ; Rondo, o. (Ital.), muziekstuk
waarin het thema dikwijls herhaald wordt ;
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Rondoletto, o. (Zie Rondino) ; Rondpoint, m. (Fr. ; spr : ronpoain) cirkelvormig plein waarop verscheidene straten
uitkomen.
Roob, m. (Arab.). Zie Rob ; — cydoniorum, kweeperenmoes ; — juniperi,
jeneverbessensap ; — sambuci, vliersap.
Roof, (Eng. ; spr. : roef). Dak.
Rookery, (Eng. ; spr. roekerie). Plaats
waar roeken hunne nesten bouwen;
bordeel.
Room, (Eng. ; spr.: roem). Kamer ;
ruimte.
Root, (Eng.; spr. : roet). Wortel.
Ropiena. Takken van den looiersboom
(Rhus cotinus z. a.) in Karinthie.
Roqueeren, (Fr.). In het schaakspel
een kasteel naast den koning zetten en
den koning aan den anderen kant van
dat kasteel plaatsen.
Roquefort, m. (Fr. ; spr.: rokfoor).
Dorp in het dep. Aveyron bekend door
zijn kaas die uit schapenmelk vervaardigd
wordt.
Roquelaure (Gaston) (1614-1643).
Fransch generaal bekend door zijn kwinkslagen; van voren dichtgeknoopte lange
mantel zoo genoemd naar dien generaal.
Roquemaure. Plaats in het dep. Gard
bekend door zijn wijn.
Roquet, m. (Fr. ; spr.: rokkee). Mopshond, keffertje.
Roquetin, m. (Fr.; spr.: roktein). Klosje
voor het afwinden van zijden of zilveren
draden.
Roquette, vr. (Fr. ; spr.: rokket).
Rakettekruid (eruca sativa of brassica
eruca), plant met gele zeer sterk ruikende
bloemen uit de orde der Cruciferen;
ouderwetsche vuurpijl. Zie Roquetin.
Roquille, (Fr.; spr.: rokkiei). Oude
vochtmaat = '/4 setier (z. a.).
Rorarii, mrv. (Lat.). Bij de Romeinen
lichte troepen die achter de triarii (z. a.)
stonden.
Rorate, (Lat.). Naam eener morgengodsdienstoefening in de Catholieke kerk
gedurende den Adventtijd (z. a.) zoo
genoemd naar Jesaja XLV, 8, Rorate,
coeli, drupt, gij hemelen !
Ros, m. (Lat.). Dauw, rijp ; (Sp.) hoofddeksel der infanterie.
Rosa, yr. (Lat.). Roos; Rosaceen, mrv.,
planten wier bloemen bestaan uit bladen
die gelijk die eener roos geplaatst zijn
b.v. de aardbezie, de pruimeboom, de
abrikozeboom ; Rosaire, m. (Fr.), rozenkrans ; Rosairos, m. (Port.), Indische
boom wiens vruchten door de Hindoes
gebruikt worden in rozenkransen ; Rosalbe,
yr., witte roos ; Rosalia, mrv., roodvonk ;
squamosa, roodvonkuitslag ; — venerea,

Rosch
venerische vlekken ; Rosalia, Rosalie,
Rosalinde, yr., zij die schoon als de roos
is ; Rosamunde, vr., rozenmond ; Rosaniline, yr., stikstofhoudende basis van
fuchsine, enz. ; Rosa nautica, vr. (Lat.),
windroos (kompas) ; Rosarii fraternitas,
vr. (Lat.), broederschap van den rozenkrans; Rosarium, o., rozenkrans, rozengaarde ; Rosa saltans, yr., dansende roos
(ziekte); Rosat, (Fr. ; spr. : rota), waarin
roode rozen voorkomen ; Rosatie, vr.,
het strooien van rozen op graven.
Rosch, m.(Hebr.). Hoof d, begin ;
roschod, laatste
chodesch, eerste dag,
dag der maand.
Roschower, m. Roode Hongaarsche wijn.
Rosciade, vr. (Eng.). Leerdicht over
de tooneelspeelkunst door Churchill.
Roscius, m. (Lat.). Beroemd tooneelspeler ten tijde van Cicero.
Rosconne, yr. (Fr.). Linnen uit Roscoff,
dep. Finistêre.
Rose, vr. (Fr.; spr.: roar). Roos; —
moussue, mosroos ; — trimiere, stokroos ;
Rose des vents, windroos ; Il n'y a pas
de roses sans spines, er zijn geen rozen
zonder doornen.
Roseau, m. (Fr.; spr. : roozoo). Riet.
Rose-croix, m. (Fr. ; spr. : roozekroa).
Broederschap van het rozenkruis, sekte
van illuminaten in bet begin der ride
eeuw die de wijsheid en vroomheid in
de hoogste mate beweerde te bezitten,
de goede en kwade geesten in haar macht
te hebben en de wereld te zullen hervormen ; titel van een graad in de vrijmetselarij boven dien van meester.
RosOe, vr. (Fr. ; spr. : roozee). Dauw.
Roselet, m. (Fr.; spr. : roozelee). Handelsnaam voor hermelijn.
Roseliet, m. In Saksen ontdekte delfstof die kobalt en arsenicum bevat.
Rosereaux, mrv. (Fr.; spr. : roozroo).
Russisch pelswerk, gewoonlijk hermelijnvellen.
Rosettas, (Ital.). Wollen en ook katoenen
stof.
Rosette, yr. (Fr.; spr. : roozet). Roosje;
rozet (lint in den vorm van een knoop
dat in het knoopsgat gedragen wordt en
aanduidt dat de drager officier in een
ridderorde is); plaatje dat dient om een
horloge achter- of vooruit te zetten
roode inkt die van Braziliaansch bout
gemaakt wordt ; rood krijt; geheel zuiver
rood koper; diamant die van onderen
plat en van boven hoekig geslepen is.
Rosette.Stad in Beneden-Egypte met een
met hieroglyphen bedekten steen die door
Champollion (z. a.) ontcijferd werden.
Rosewood, (Eng. ; spr. : roozwoedd).
Rozenhout.

989

Rota

Rosier, m. (Fr.; spr. : roozjee). Rozeboom.
Rosare, yr. (Fr. ; spr.: roozfieer).
Deugdzaam meisje aan wie op plechtige
wijze een belooning uitgereikt wordt die
vroeger uit een krans van rozen bestond
en thans uit een som gelds bestaat.
Rosieriste, m. (Fr.). Rozenkweeker.
Rosina of Rosine, yr. De als een roos
bloeiende.
Rosmarlin, m., (Lat.) Ros marinus.
Eig. zeedauw, klein geurig boompje uit
de familie der Labiaten; Rosmarijnappel,
m., fraaie appel uit Tirol.
Rosoglio, m. (Ital.; spr. : rozoljo) =
Rossoli.
Rosomak, m. (Slay.). Veelvraat.
Ross, (Keltisch). Voorgebergte.
Rossignol, m. (Fr. ; spr. : rossienjol).
Nachtegaal ; haak die de slotenmakers
en de dieven gebruiken om allerlei sloten
te openen ; onverkoopbare waar (winkeldochter).
Rossinante, vr. Naam van het paard van
Don Quichote, magere knol.
Eig. oud rood;
Rosso antico, m.
rood marmer.
Rossolis, m. (Fr. ; spr. : rossoolie), (Lat.)
Ros soils. Eig. zonnedauw ; soort van
ratafia (z. a.).
Rostra, mrv. (Lat.). Eig. scheepsnebben;
spreekgestoelte op het forum (z. a.) te
Rome zoo genoemd omdat het versierd
was met de nebben van op de Volscen
van Antium veroverde schepen ; Rostraal,
in den vorm van een scheepsneb;
Rostrata columna, met scheepsnebben
versierde zuil opgericht ter eere van een
admiraal die een groote overwinning
ter zee had behaald, vooral de zuil op
het forum (z. a.) te Rome opgericht ter
eere van den consul Caius Duilius, die
in 261 v. C. bij Mylae op de noordkust
van Sicilie de eerste overwinning ter zee
op de Carthagers behaalde ; Rostrata
corona, gouden krans met versierselen
in den vorm van scheepsnebben, die
gegeven werd aan een admiraal die een
vijandelijke vloot had vernield, en misschien
ook aan den matroos die het eerst op
een vijandelijk schip was overgesprongen ;
Rostrum, o. (Lat.), eig. snavel, neb,
scheepsneb, ijzeren punt vósir aan een
oorlogsschip om te rammen, tang om
beensplinters uit te trekken.
Rota, yr. (Lat.). Rad, wiel, vooral dat
aan het altaar van Catholieke kerken,
waarin de monstrans (z. a.) staat ; Rota
of Ruota, yr. (Ital.), pauselijke rechtbank
te Rome, die uit twaalf geestelijke rechters bestaat en wier rechtzaal met wielvormige figuren versierd was.
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Rotabaga of Rutabaga, vr. Zweedsche koolraap.
Rotacisme. Zie Rhotacisme.
Rotaliet, m. (Lat.-Gr.). Straalsteen.
Rotalo, m. Gewicht in Marokko.
Rotang, m. (Maleisch). Plant uit de
familie der palmen, Indisch net, rotting.
Rota romana. Zie Rota of Ruota.
Rotatie, yr. (Lat.). Beweging om een
as, ronddraaiing ; Rotatie-as, yr., as
waarom de draaiing plaats heeft; Rotatie-ellipsolde of -spheroide, vr., bolvormig lichaam dat om een as draait;
Rotatie-kegel, m., kegel die ontstaat als
een rechte lijn zoo om een vast punt
draait dat zij met een vaste richting steeds
denzelfden hoek maakt; Rotatie-magnetisme, o., opwekking van magnetische
kracht door een snel om haar middelpunt draaiende koperen plaat ; Rotatiemachine, yr., toestel voor het opwekken
van electriciteit door het magnetisme ;
Rotatievlak, o., vlak dat om een rechte
lijn draait; Rotatoire, (Fr.), ronddraaiend;
Rotatoria, mrv., raderdiertjes.
Roteeren, (Lat.). In het rond draaien,
om een as draaien.
m. (Fr.). Gebraden vleesch ;
vr. (Fr.), snede geroosterd brood.
Rotifer, m. (Lat.). Raderdiertje.
Rotisserie, yr. (Fr.). Winkel waar gebraden vleesch verkocht wordt, gaarkeuken ; Rtitisseur, m., gaarkok.
Rotolo, m. Gewicht van ongeveer een
pond in de Turksche landen aan de Middellandsche Zee; in Afrika een centenaar.
Rotonda, yr. (Ital.), (Fr.) Rotonde, vr.
Rond gebouw met een koepel er op ;
rond tuinpaviljoen ; mantel voor dames;
Rotondita, yr. (Fr.), rondheid, welgeglaanheid, dikte.
Rotta, vr. (Sp.). Vochtmaat te Madrid.
Rotten borough. (Eng.; spr.: borroo).
Eig. verrot stadje of dorp; er zijn in
Engeland eenige zeer vervallen stadjes
die vroeger het recht hadden om afgevaardigden naar het parlement te zenden;
door den achteruitgang dier stadjes was
dat recht langzamerhand in handen gekomen van een zeer klein getal personen
die hunne stemmen aan den hoogsten
bieder verkochten ; aan dit misbruik werd
een einde gemaakt door de Reformbill
van 1832 (z. a.)
Rotting, m. Wandelstok. Zie Rotang.
Rotula, vr. (Lat.). Soort stekelhuidigen
in de Indische Zee; wieltje, schijfje,
koekje ; Rotulae pectorales, mrv., borstkoekjes; Rotulatie, vr., het aaneenrijgen
van akten; Rotule, yr. (Fr.), knieschijf ;
Rotuleeren, akten rangschikken en aaneenrijgen ; Rotulus, m., rol, bundel; Ro-

Roulade
tulus testium, getuigenverhoor, getuigenverklaringen.
Rotonde, yr. Zie Rotonda; Rotundus
(Lat.) ron, in een rond getal, zonder
omwegen.
Roture, vr. (Fr.; spr.: rotuur). Burgerstand ; Roturier, m. (spr.: rotuurjee), burgerman ; als bvn. burgerlijk.
Rotwelsch, o. (D.). Dieventaal, bar goensch.
Rouan (Fr.; spr.: roean). Cheval rouan,
roode schimmel.
Rouanne, yr. (Fr.; spr.: roean). Uzer
om vaten te merken ; pompboor.
Roublard, (Fr.; spr.: roeblaar). Loos,
uitgeslapen ; Roublardise, vr., doortrapte
slimheid.
Roucou. Zie Roecoe.
Roue, yr. (Fr.; spr.: roe). Wiel, rad ;
dente'e, (spr. : dantee), tandrad; — hydraulique, waterrad ; — de derriere, achterwiel (vijffranksstuk); — de devant, voorwiel (tweefranksstuk); Faire la roue,
pronken (pauw); La plus mauvaise roue
d'un chariot fait toujours le plus de bruit,
het slechtste wiel van een wagen maakt
altijd het meeste gedruisch d, ledige vaten
geven den meesten klank; Pousser a la
roue, aan het wiel duwen d. voorthelpen ; Cinquieme roue a un carrosse,
vijfde wiel aan een wag en; Le supplice
de la roue, het radbraken.
Roué, m.
. (Fr.; spr.: roete) Eig, geradbraakte, naam dergenen die aan de nitspattingen van den regent Philippe d' Orleans (z. a.) deelnamen a• elegante losbol;
ls bvn. gewikst, .door de wol keen geverfd ; Rouerie, yr., gewikstheid, schelmenstreek.
Rouelle de veau, yr. (Fr.; spr.: roeel
de voo). Kalfsschijf.
Rouennerie, yr. (Fr. ; spr.: roeanrie).
Geverfde katoenen stof die het eerst te
Rouen (Rouaan) vervaardigd is.
Rouflaquette, vr. (Fr. ; spr.: roeflaket).
Spuuglok.
Rouge, (Fr.; spr.: Toezj), (Eng.) red,
(D.) rot, (Ital.) roggio, robbio, (Sp.) rojo,
rubio. Rood; als znw. rood blanketsel,
roode republikein, roode wijn ; Rougeaud,
m. (spr.: roezjoo), roodkop ; Rouge et
noir, rood en zwart (hazardspel).
Rouget de I'Isle, (176o-1836). Zie
Marseillaise.
Rough, (Eng.; spr. : ruf). Ruw, ruig ;
Rough-rider, m. (spr.: reider), paardentemmer, onderofficier der cavalerie die
behulpzaam is bij het onderwijs in het
ridden, vrijwillig cavalerist in den SpaanschAmerikaanschen oorlog van i898 ; Roughs,
mrv., gepeupel.
Roulade, vr. (Fr. ; spr.: roelaad). Het
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neerrollen ; loopje in het zingen; Roulage,
m. (spr.: roelaasje), (Eng.) carriage, (D.)
Fuhre, (Ital.) vettura. (Sp.) acarreo, vrachtrijderij ; Roulaison, yr. (spr. : roeleezon),
het uitpersen van het suikerriet tusschen
twee walsen; Roulance, vr., geldomloop;
Roulant, (spr. : roelan), rollend ; Materiel
roulant, (Fr.), (Eng.) rolling stock, (D.)
rollendes Eisenbahnmaterial, (Ital.) materiale rotabile, (Sp.) material rodantc, rollend
materieel; Feu roulant, doorloopend geweervuur ; Trottoir roulant, rollend trottoir
op de Parijsche tentoonstelling van 'goo;
Roule, yr., korenmaat op Madagascar ;
Rouleau, m. (spr.: roeloo), rol, cylinder,
rolletje geldstukken, krulstok ; Rouleeren,
rollen, in omloop zijn, bedotten, oprollen,
opwinden, pletten, platmaken, roffelen;
Roulement, m. (spr.: roelman), roffel,
gerommel, geregelde aflossing; Fonds de
roulement, m. (Fr.), (Eng.) stock, (D.) Betriebskapital, (Ital.) capitale circolante, (Sp.)
capital circulante, bedrijfskapitaal; Roulette, vr., wieltje, rolletje (aan meubels),
hazardspel waarin de winner wordt aangewezen door een balletje dat op een
nummer eener draaiende schijf blijft stil
liggen, die schijf zelve; Rouleur, m.,
roller, schelm, werkman die telkens van
baas verandert; Rouleuse, vr., bladroller
(rups), straatslet ; Roulier, m. (spr.: roeliee),
(Eng.) carrier, (D.)Fuhrmann,(Ital.)vetturale,
carradore, (Sp.) carretero, vrachtrijder ;
Roulis, m. (spr.: roeli), het slingeren van
een schip ; Roulotte, yr., woonwagen, kermiswagen; Roulottier, m. (spr.: roelottiee),
dief die pakjes van vrachtwagens steelt.
Round-head, m. (Eng.). Eig. rondkop,
scheldnaam van de republikeinsche tegenstanders van den Engelschen koning
Karel I, zoo genoemd naar hun rond geknit hoofdhaar ; zij werden ook prickeared gescholden omdat hunne ooren
geheel zichtbaar waren ; Round-robin,
bezwaarschrift van Engelsche zeelieden
waarop de handteekeningen in een cirkel
geplaatst zijn om te beletten dat een hunner als raddraaier kan beschouwd worden.
Rdusse, vr. (Fr.; spr.: roes). Scheldnaam van de politie.
Rousseau, m. (Fr. ; spr. : roessoo). Eig.
roodharige Rousseau (Jean-Baptiste)
(1671-1741), Fransch lierdichter; Rousseau (Jean-Jacques) (1712-1778) Fransch
schrijver, geb. te Geneve, zijn voornaamste werken zijn la Nouvelle Hiloise, le
Contrat social, Emile en les Confessions,
bekend is het verse:
5,11 y a trop d'eau dans la riviere,
C'est la faute de Voltaire;
Si la rival-, n'a pas d'eau,
C'est la faute de Rousseau.

Royal
d. Als er te veel water in de rivier
is, dan is dat de schuld van Voltaire ;
als er geen water in de rivier is, dan is
dat de schuld van Rousseau.
Rousseau (Theodore) (1812-1867). Beroemd Fransch landschapschilder.
Rousselet, m. (Fr. ; spr.: roesselee).
Roodachtige zomerpeer.
Roussette, yr. (Fr. ; spr.: roesset). Gespikkelde haai, hondshaai; groote vledermuis, vliegende hond.
Roussillon. Voormalige Fransche provincie, thans het dep. der Oost-Pyreneen,
bekend door zijn wijnen.
Roustan. Mammeluk (178o-1845) die
als lijfwacht van Napoleon I dienst deed.
Rout. Zie Raout.
Route, vr. (Fr.; spr.: roet). Weg, richting, koers (Zie Feuille de route) ; Routier, m. (spr.: roetiee), verzameling van
zeekaarten (Zie Portulan), fietsrijder ;
Vieux routier, m., man die door langdurige praktijk zijn vak door en door
kent ; Routiers, mrv., rooverbenden in
de 14de eeuw, waarvan Frankrijk door
Duguesclin bevrijd werd ; Carte routidre,
reiskaart waarop de wegen aangegeven
zijn; Machine of locomotive routidre, locomotief die op straatwegen gebruikt kan
worden ; Routine, yr. (spr.: roetien), bekwaamheid die door gewoonte verkregen
wordt, sleur ; Routinier, m. (spr.: roetiniee), degene die zonder nadenken de
sleur volgt.
Rover, m. (Eng.). Zwerver; soort van
rijwiel.
Rovesciamento, m. (Ital.). Verwisseling
van stemmen in de muziek.
Rovezzano, m. Dorp aan de Arno bekend door zijn wijn.
Rovigio, m. (Ital.; spr. : roviedsjoo).
Wit marmer uit Padua.
Row, (Eng.; spr.: roo). Rij; rumoer ;
Rowdy, m., rumoerige kerel, liederlijke
leeglooper, onbeschaamde dagdief in de
Vereenigde Staten.
Royal, (Fr.; spr.: roaja. l). Koninklijk ;
(Eng.; spr.: roo jut). Konmklijk ; Royal
Arch, (Eng.; spr.: aatsj), eig. koninklijke
boog, vierde en hoogste graad in de vrijmetselarij in En eland en Amerika;
Royal assent, (Eng.), koninklijke goedkeuring ; Royale, (Fr.), wijze van den
baard te dragen ten tide van den Franschen koningLodewijk XIII, baardje
onder de onderp
li ; Royaliseeren, koningsgezind maken; Royalisme, o., koningsgezindheid ; Royalist, m., koningsgezinde;
Plus royalists que le roi, meer koningsgezind dan de koning zelf (gezegde van
Lodewijk XVIII (Zie Chambre introuvable), iemands belangen met meer ijver dan

Royeeren
de betrokken persoon zelf behartigen, te
ver gaan in het voorstaan van eens anders
belangen ; Royalistisch, koningsgezind;
Royal-papier, o., papier van zeer groot
formaat ; Royal Society, (spr.: soseietie),
koninklijk genootschap (van wetenschappen en kunsten) ; Prince royal, m. kroonprins ; Altesse royale, vr., koninklijke
hoogheid; Royaume, m. (Fr.; spr.:roaoom)
(Eng.) realm, (D.) KOnigreich, (Ital. en Sp.)
reame, koninkrijk ; Royaute, yr. (Fr.;
spr.: roajotee), (Eng.) Royalty, (spr. : rooijultie), koningschap. Zie Rex en Roi.
Royeeren, (Fr.) rayer, bier. (Eng.) to
strike, to cross out, (D.) streichen, (Ital.)
cancellare, (Sp.) cancelar. Doorhalen; Royement, o. (Fr.) radiation, (Eng.) cancelling,
(D.) Streichung, (Ital.) canzellazione, (Sp.)
cancelaciOn, doorhaling.
Rozenobel, m. (Fr.) Noble a la rose,
(Eng.) Rosenoble. Voormalige Engelsche
en Fransche gouden munt die het eerst
onder de regeering van den Engelschen
koning Eduard III (1327-1377) geslagen
werd en tusschen io en 12 gulden waard
was; zij werd zoo genoemd naar de op
haar afgebeelde roos (de roode roos van
Lancaster en de witte van York).
Rozet, vr. Zie Rosette.
Roziin, yr., (Fr.) Raisin sec, m. Soort
gedroogde druif ; Rozijnenbaard, m.,
korstige uitslag om den mond. Zie Impetigo.
R. P. = Reverendus Pater, m. (Lat.).
Eerwaarde vader; = Reponse payee
(Fr.), antwoord betaald.
Rp = Res publica (z. a.)
R. P. C. = ReT publicae causa. Tot
nut van het algemeen.
r. r. = relationes relatae, (Lat.). Gedane rekeningen ; = reservatis reservandis, (Lat.), met voorbehoud van hetgeen voorbehouden moet worden =
Railroad (z. a.)
R. S. L. 0. = Recessus scriptus loco
oralis, (Lat.). Geschrevene in plaats van
mondelinge overeenkomst.
R. S. S. = Regiae Societatis Socius,
(Lat.). Lid van het koninklijk genootschap.
R. S. V. P. = Reponse s'il vows plait,
(Fr.). Verzoeke antwoord.
Rt. Hon. = Right Honorable, (Eng.;
spr.: reit onnerebul), Edelachtbare.
Ru. In de chemie het teeken voor een
atoom Ruthenium.
Ru, m. (Fr.). Beekje.
Ruade, yr. (Fr.). Het achteruitslaan
van paarden ; onverwachte ruwe beegerung.
Rub, m. Turksche munt.
Rub, (Eng.). Wrijving.
Rubato tempo. Zie Tempo rubato.
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Rubber, (Eng.). In het whistspel een
partij die uit twee of drie manches bestaat ; wrijver ; slijper ; slijpsteen ; India
rubber = Caoutchouc (z. a.).
Rubbia, yr. of Rubbio, m. Italiaansche
maat en gewicht.
Rubbish, (Eng.; spr.: rubbisj). Puin ;
rommel; onzin.
Rubecula. Roodborstje.
Rubedo, yr. (Lat.). Roodheid, roode
kleur.
Rubefacientia, mrv. (Lat.). Middelen
die roodheid, blaren en hitte veroorzaken ;
Rubefactie, yr. roodheid der huid edie
door zulke middelen veroorzaakt wordt;
Rubefieeren, (Fr.). rood maken.
Rubelliet, o. Rood toermalijn.
Ruben, m. (Hebr.). Ziet een zoon !
oudste zoon van Jakob en Lea.
Rubentia, yr. Roodhout.
Rubeolae, mrv. (Lat.). Roode vlekken,
roode hond (ziekte).
Rubescens, (Lat.), Rubescent (Fr.).
Rood wordend.
Rubia, yr. (Lat.). Meekrap ; Rubiaceen,
meekrapplanten.
Rubiatella, yr. Korenmaat te Rome.
Rubican, m. (Fr. van het Spaansch
rubicano, met witten staart). Donkerkleurig
paard met enkele witte haren.
Rubicel, m. Roodgele robin; hyacinthkleurige spinel.
Rubicidium of Rubidium, o. Door
Bunsen en Kirchhof door middel van de
spectraal-analyse ontdekt metaal dat in
het spectrum twee roode strepen geeft ;
het wordt in sommige gewassen zooals
beetwortels, tabak, enz. en in sommige
minerale wateren aangetroffen.
Rubicundus (Lat.), (Fr.) Rubicond.
Rood (aangezicht).
Rubificatie, yr. Het rood maken ;
Rubificeeren, rood maken.
Rubigineux, (Fr.), (Lat. Robiginosus
of Rubiginosus). Vol roest; roestkleurig ;
Rubigo, yr. (Lat.), roest = Robigo.
Rubico, m. Riviertje dat het eigenlijke
Italie van Cisalpijnsch Gallic scheidde en
thans Pisatello of Fiumicino beet. Zie Alea
jacta esto.
Rubin, m. (D.), (Fr.) rubis, (Eng.) ruby,
(Ital.) rubino, (Sp.) rubi. Robijn; Rubinballas (Zie Balais); Rubin-Glimmer (D.)
= Pyrosideriet, schilferachtige bruinijzersteen.
Rubrica, yr. (Lat.). Roodaarde, rood
krijt ; roodkleurige titel en opschrift in
boeken ; titel of afdeeling eener wet;
regel in gebeden- en misboeken over het
houden der godsdienstoefening; Rubricatum, o., afdeeling, aangeduid hoofdstuk ; Rubricator, m., degene die de

Rubus
gekleurde woorden in de middeleeuwsche
keuren, handvesten en handschriften aanbracht; Rubriceeren, met rood aanduiden,
rangschikken ; Rubricelle, yr., boek dat
de dagelijksche gebeden bevat; Rubriek,
yr., afdeeling, soort, titel; Rubrum,
o. (Lat.), iets dat rood is.
Rubus, m. (Lat.). Frambozen- en braamstruik,- plantensoort uit de familie der

Rosaceen.
Ruche, vr. (Fr.; spr.: ruusj). Bijenkorf ;
opeengestapelde dakpannen om de jonge
oesters er tusschen te leggen ; soort van
fuik voor het visschen in zee ; geplooide
strook van tulle of kant ; Rucher, m.
(spr.: ruusjee), plaats waar verscheidene
bijenkorven bijeen staan.
Rude, (Fr.). Ruw ; stroef ; wrang; hard;
grof ; streng ; moeilijk ; norsch ; bezwaarlij k.
Rudens, m. (Lat.). Sterk touw, kabeItouw ; Rudenteeren, gegroefde zuilen
met koordwerk voorzien tot op een derde
hunner hoogte ; Rudenture, yr. (Fr.),
versiering met koordwerk.
Rudera, mrv. (Lat.). Puinhoop ; Rude..
ralen, mrv., planten die op oude gebouwen
en puinhoopen groeien ; Ruderatie, yr.,
bestrating of bevloering met keisteentjes
of puin.
Rudesse, yr. (Fr.; spr. : ruudes). Ruwheid ; stroef heid ; hardheid ; guurheid ;
ongevoeligheid.
Rudiger, m. (Oudduitsch). De door het
strijden met de speer beroemde.
Rudimentaire, (Fr.). Weinig ontwikkeld, waarvan alleen de grondvorm aanwezig is ; Rudimenta, mrv. (Lat.), grondbeginselen eener wetenschap of kunst
vooral die der Latijnsche spraakleer,
boek dat die beginselen bevat, grondvormen der organen.
Rudis, yr. (Lat.). Dunne stok, potlepel;
houten schermstok of degen; daar een
ontslagen gladiator zulk een &gen kreeg
heette hij rude donatus of rudiarius
(ontslagen, gepensionneerd).
Rudis, (Lat.). Onbewerkt, ruw ; Rudis
indigestaque moles, verwarde en vormlooze massa, chaos (Ovidius, Metamorphosen I, 7).
Rudolf, m. en Rudolfine, vr. Hij (zij)
die begeerig is naar roem ; Rudolf I van
Habsburg, keizer van Duitschland (12731291), stichter der Oostenrijksche monarchie ; Rudolf II, keizer van Duitschland
(1576-1611) ; Rudolfinische tafels, mrv.,
de onder Rudolf II door Tycho Brahe
begonnen en door Kepler voltooide sterrenkundige tafels die betrekking hebben
op den loop der hemellichamen.
Rudra. De bloedige, bijnaam van Siva
BAALE, Handboek.
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Rule Britannia

in de mythologie der Hindoes ; Rudras,
mrv., diens verwoestende boden of
dienaars.
Rudus, o. (Lat.). Klomp zand en kalk.
Rue, yr. (Fr.). Straat; Vieux comme les
rues, zoo oud als de weg naar Kralingen ;
ruit (plant); Ruelle, yr. (Fr.), steeg, ruimte
tusschen een ledikant en den muur, in
de i6de en 17de eeuw deel eener slaapkamer waar het bed stond en waar voorname personen bezoeken ontvingen (Zie
Precieuse).
Ruffian, m. (Eng.), (Fr.) ruffian, rufien,
(D.) Raufbold, (Ital.) ruffian°, (Sp.) ruffian.
Rumoerige liederlijke kerel die tot alles
in staat is, vechtersbaas.
Rufina, yr., Rufinus, m. of Rufus, m.
De roode; Willem II Rufus, zoon van
Willem den Veroveraar, koning van Engeland (1o87-11oo).
Rug, (Eng.). Grof wollen kleedje om
het vloerkleed voor den haard te bedekken ; ruigharige hond.
Ruga, yr. (Lat.). Rimpel. Zie Rugosus.
Ruggio, m. (Ital.). Korenmaat te Livorno.
Rugiers, mrv. Germaansch yolk aan
den mond van den Oder en op het eiland

Rugen.
Rugine, yr. (Fr.; spr.: ruzjien). Eig.
schaaf, heelkundig instrument om de
beenderen of te krabben, beenschrapper.
Rugitus, m. (Lat.). net gebrul van
dieren; gerommel in de darm en.
Rugositeit, yr. (Fr.). Rimpeligheid ;
Rugosus, (Lat.), (Fr.) Rugueux, rimpelig.
Rulne vr. (Fr.), (Eng.) ruin, (D.) Verfall, (Ital.) rooina, (Sp.) ruina. Verval,
ondergang, verderf (Zie Decadence en
Deconfiture); Rulne, yr., puinhoop, overblijfsel van een vervallen gebouw ; Ruineeren, (Fr.), te gronde richten ; Rulneus,
wat den ondergang veroorzaakt.
Ruinok, m. Marktplaats in Rusland.
Ruitwina, yr. (Russisch). Kloof.
Ruiz. Gletscher in de Piemonteesche
Alpen.
Ruhmkorff (Heinrich) (1803-1877). Vervaardiger van natuurkundige instrumenten
geb. te Hannover gest. te Parijs ; hij wekte
inductiestroomen op in een bobine (klos)
van groote afmeting met twee draden.
Ruisseau, m. (Fr. ; spr.: rwiessoo). Beek;
straatgoot; onzuivere bron.
Ruktatie, yr., (Lat.) Ructus, m. Oprisping (Zie Eructatie); Ructus acidus,
zure oprisping, maagzuur ; — nidorosus,
stinkende oprisping.
Rule Britannia, (Eng.; spr. : roe!). Engelsch door Thomson (17oo-1748) gedicht volkslied zoo genoemd naar de twee
eerste woorden die beteekenen : Heersch

Brittanje,

nl. op de zee.
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Rum, (Eng.). Sterke drank die door de
gisting en distillatie van suikermelasse
verkregen wordt.
Rumb, m. (Fr. ; spr.: ronb). Ruimte
tusschen elke twee der 32 streken van
het kompas.
Rumbo, m. (Sp.). Praal, pronk, mildheid.
Rumen, o. (Lat.). Eerste maag der herkauwende dieren, pens.
Rumex m. (Lat.). Plantensoort uit de
famine der Polygonaceen, waartoe de
zuring en het patiêntiekruid behooren.
Rumford (Benjamin) (1753-1814). Amerikaansch natuurkundige bekend door
zijn onderzoekingen over de warmte en
het licht.
Rumfordsche soep, yr. De door den
Engelschman Rumford uit opgeloste beenderen bereide goedkoope soep.
Rumicine, yr. Uittreksel uit den wortel
van Rumex patientia.
Rumina, yr. Romeinsche beschermgodin der zuigende kinderen en kudden.
Ruminant, (Fr.). Herkauwend; Ruminantia pecora, mrv. (Lat.), herkauwende
dieren ; Ruminate, yr., het herkauwen,
overpeinzing; Rumineeren, herkauwen,
overpeinzen.
Rumor, m. (Lat.). Gedruisch, gestommel,
opschudding. Zie Nelri, Rumor erat in
casa.
Rump, (Eng.). Stuitje ; Rump=parliament, scheldnaam die gegeven werd
aan bet overblijfsel van het Lange Parlement (z. a.) dat in 1659, nadat Richard
Cromwell afstand had gedaan, werd
bijeengeroepen.
Rumpeeren, (Lat.), (Fr.) Rompre.
Breken.
Rumpsteak, (Eng. ; spr.: rompsteek).
Deel van het kruis (achterste) van een
os, staartstuk.
Run, (Eng.). Eig. het hard loopen ; in
tijden van crisis het bestormen van
credietinstellingen en banken door personen die gedeponeerde gelden komen
opvragen of bankbiljetten inwisselen.
Rundlet, (Eng.). Vaatje van 68,15 liter.
Rundo, m. Zuidafrikaansch leenheer.
Runen, mrv. (van het Gothisch runa,
verborgenheid). Oudste schriftteekens
der Germanen en Scandinaviers.
Runner, m. '(Eng.). Eig. looper ; bode;
passagiersmakelaar te New-York ; oplichter die de landverhuizers tracht te
bedriegen ; draadvormige stengel die langs
den grond loopt en wortel schiet (aardbezie).
Runographie, yr. (Ned.-Gr.). Runenschrift.
Runoja, Runolainen, Runoniekka,

Ruster

Runottaja, mrv. Finsche zangers ; Runoot, mrv., hunne liederen.
Runs, (Zwitsersch). Waterloop, goot,
bergbeek.
Ruolz, m. (Fr.; spr. : ruuols). Door
middel van de kolom van Volta verguld
of verzilverd metaal (dit procede is in
1841 door den scheikundige van dien
naam uitgevonden).
quota. Zie Rota.
Rupert en Ruprecht = Robert.
Ruperto-Carola. Naam der Heidelbergsche universiteit.
Rupie, yr. (D.), (Fr.) roupie, (Eng.)
rupee. Ropij, Engelsch-Indische munt =
f 1,13 ; gouden ropij (mohur) = f 17,50;
10 ropijen (2/, mohur) = f 11,66; 5 ropijen (1/3 mohur) = f 5,83 ; halve zilveren
ropij = f o,565 = 8 anna's; Lak ropijen
= I00000 ropijen = f 113000.
Ruptorium, o. Bijtend middel dat de
huid vernietigt.
Ruptura, vr. (Lat.), (Fr.) Rupture, yr.,
(Eng.) breach, (D.) Bruch, (Ital.) rottura,
(Sp.) rotura. Breuk van een contract, van
een ader, vredebreuk. (N.B. Het Nederl.
woord breuk wordt in het Fransch, behalve door rupture, vertaald door fraction
(Zie Fractie), door fracture (Zie Fractura) en door hernie (Zie Hernia); Ruptura uteri = Hysterorrhexis (z. a.).
Rural, (Fr.). Wat het platteland betreft,
landelijk ; Facteur rural, postbode ; Rural-Kapittel, o., jaarlijksche bespreking
der zielszorg door de lagere Catholieke
geestelijkheid.
Rusalka=week, yr. De week vOOr
Pinksteren in Rusland.
Rusalki, mrv. (Russisch). Waternimfen.
Ruschdie, (Arab.). Moderne Turksche
scholen.
Ruse, yr. (Fr.; spr.: ruuz). List ; Ruse
(spr.: ruuzee), listig.
Ruspo of Ruspone, m. Rekenmunt in
Toskane = Zechine.
Rush, (Eng.; spr.: rusj). Laatste onstuimige poging waardoor een mededinger
in een wedren zijn concurrenten voorbij
tracht te komen.
Russificatie, yr. Het Russisch maken;
Russificeeren, Russisch maken; Rusniaken (Zie Ruthenen); Russomaan, m.,
degene die met Rusland dweept ; Russomanic, yr., het dwepen met Rusland ; Russophiel, m., vriend der Russen; Russophoob, m., Russenhater ; Russophobie,
vr., vrees voor en of keer van de Russen.
Russue, mrv. Grijze hazenvellen uit de
Ukraine.
Ruster, m. Een der fijnste Hongaarsche wijnen uit de streek bij het Neusiedlermeer.
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Rustica, yr. (Lat.) = Bossage (z. a.);
Rusticage, m. (Fr.), tras die door middel
van een snort bezem tegen een muur
aan geworpen wordt om hem to pleisteren ; Rusticate, yr. (Lat.), het wonen
op het land, landleven; Rusticeeren, het
leven van een landman leiden; Rusticitelt, y r., landelijkheid, ruwheid, lompheid,
het bestand zijn tegen de guurheid der
jaargetijden (plant); Rusticus, (Lat.),
(Fr.) Rustique, landelijk, ruw, lomp, bestand tegen de guurheid der jaargetijden.
Rut, m. (Fr. ; spr. : ruut). Loopschheid,
bronstijd vooral der herten.
Ruta = Rue (plant) (z. a.).
Rutabaga. Zie Rotabaga.
Rutabulum, o. (Lat.). Uzeren staaf met
een kleinen lepel voor scheikundige bewerkingen, roerlepel.
Ruta (et) caesa, mrv. (Lat.). Alles wat
op een stuk land uitgegraven en geveld,
doch niet verwerkt is, en door den
eigenaar bij verkoop aan zich gehouden
wordt.
Rutaceen, mrv. Plantenfamilie waarvan
het ruit (ruta) het type is.
Ruth, vr. (Hebr.). De schoone ; vrouw
van Booz.
Ruthenen, mrv. Slavische volksstam
in Gallicie, Lithauwen en Hongarije.
Ruthenium, o. Metaal dat in platinaerts voorkomt.
Rutidosis, yr. Zie Rhytidosis.
Rutiel. Roodachtig ; als znw. titaanoxyde ; Rutilant, (Fr.), blinkend rood;
Rutileeren, een schitterend rooden glans
verspreiden.
Rutrum, o. (Lat.). Schoffel, troffel.
Ruttee, (Eng.; spr.: ruffle). Indisch
gewicht voor gaud, zilver en juweelen.
Ruz, m. (Fr. ; spr.: ruu). Kloof in den
kam van het Juragebergte.
Ruznameh. Perzisch dagboek ; lijst der
staatsuitgaven; Perzische Staatscourant;
Turksche kalender ; staatsalmanak.
Rythmus. Zie Rhytmus.
Rytina, yr. Zeekoe.
Ryot, m. Landbouwer in Hindostan.

S.
S, als Oud-Romeinsche getalletter go;
S = g0000 ; als muntteeken op Fransche
munten Reims, een gekroonde S =
Troyes; opOostenrijksche = Schm011nitz; op Pruisische = Schwabach; op de
stelplaat van Engelsche horloges slower
(langzamer) ; op recepten sumatur (Lat.)
men neme.
S. = Solo (Ital.). Alleenspel ; = Sulphur, (Lat.), zwavel.

Sabbat

S. = Society, (Eng.), genootschap ; _
South, zuid; $ = dollar.
S., Sct. en St. = Sanctus, Sancta,
Sanctum, (Lat.), de of het heilige.
S. = Sacer, Salutem, Senatus, Sextus,
Signum, (Lat.), Segno, (Ital.), = sinistra,
solo, sotto, subito, sul (Ital.).
S. = Seite, (D.) ; s. = siehe (D.).
s. = sive, seu, (Lat.). Of.
s. _= signa of signetur, (Lat.). Duid
aan of het worde aangeduid.
s. = salvo, salva, salvis, solidus (Lat.).
Sa. Verkorting van Summa; sa. srum
of sa. s. = summa summarum.
S. A. op Romeinsche munten = Securitas of spes Augusti ; (Fr.) son Altesse,
zijn Hoogheid.
s. a. = secundum artem, (Lat.). Volgens de kunst; = sine acido, (Lat.),
zonder zuur ; = sine anno, zonder jaartal.
S Romanum, o. (Lat.). Eig. Romeinsche
S d. i. de S-vormige gedaante van den
dikken darm waar deze met den endeldarm samenkomt.
Sail, o. Algerijnsche korenmaat = 48
liter.
Saalburg, yr. (D.). Romeinsch kasteel
in den Taunus in de nabijheid van de
badplaats Homburg, dat door de zorgen
van den tegenwoordigen Duitschen keizer
wordt gerestaureerd.
Saatarah, yr. Indische driesnarige
gitaar.
Sabadilline, yr. Sabadilstof = Veratrine.
Sabadios. Zie Sabazios.
Sabah, m. (Arab.). Het aanbreken van
den dag.
Sabaikal. Transbaikalie.
Sabayon, m. (Fr.), (Ital.) Zabaione.
Gekookt mengsel van eierdojers, suiker,
wijn en geurige kruiden.
Sabaktes, m. (Gr.). Turksche kabouter.
Sabal. Plantensoort uit de familie der
palmen.
Sabalkansky. Zie Diebitsch.
Sabanum, o. (Lat.). Linnen doek voor
het afdrogen in het bad.
Sabategger, m. Hongaarsche wijn.
Sabatina of Sabbatina, vr. (Ital.).
Oefening in het disputeeren (z. a.) op
Zaterdag; Zaterdagsche smulpartij.
Sabazios, m. Thracisch-Phrygische god
die met Bacchus in verband gebracht
wordt. '
Sabbat, m. (Hebr.). Joodsche rustdag,
Zaterdag (Zie Siabbes); Sabbatarier, m.,
tot het Christendom bekeerde Jood, die
den sabbat en andere Joodsche gebruiken bleef houden, baptist (z. a.) die den
sabbat houdt, aanhanger van Sabbathai
Zevi (valsche Messias in de nde eeqw);
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Sabbatianen, mrv., door bisschop Sabbatius in de vierde eeuw gestichte sekte
die het Paaschfeest op den veertienden
dag der Maartsche maan vierde; Sabbatjaar, o., elk zevende jaar bij de Joden;
Sabbatkoord, o. (Hebr. Aireph), koord
dat in de Jodenwijken de ruimte afsluit
binnen welke de Joden op den sabbat
alles in hun zakken en handen mogen
dragen wat hun anders verboden is;
Sabbatweg, m., ongeveer 2000 schreden
of een Romeinsche miji (zoover mochten
de Joden op sabbat buiten de stad gaan).
Sabbatum, o. (Lat.). Zie Sabbat.
Sabeers, mrv. Bewoners van het land
Saba in Gelukkig Arabi; aanhangers van
het Sabelsme, in den Koran vermelde
godsdienst (sterrenaanbidding);Sabeisme,
o., godsdienst der Christenen van den heiligen Johannes (Mendaieten) bij den Libanon.
Sabellianen, mrv. Door Sabellius in
de derde eeuw gestichte sekte; Sabel.lianisme, 0., leer van Sabellius die in de
Drieeenheid slechts drie manieren zag
waarop een en dezelfde god zich openbaart.
Sabera, yr. (Arab.). Holengraver, aardeekhoorn.
Sabina, yr. Zevenboom, Zuid-Europeesche jeneverboom.
Sabir, o. Taal die in Algerie en de
Levant gesproken wordt en uit een mengelmoes van Arabisch, Fransch, Italiaansch
en Spaansch bestaat.
Sable, m. (Fr.). Zand ; graveel ; Marchand de sable, m., zandkoopman, Klaas
Vaak ; Sable, m., zwarte kleur in de
wapenkunde; Sable, m. (Russisch sobol),
sabelmarter, bont van dat dier; Sablier,
m. (spr. : sablieee), zandlooper; Sablonneux, zandig.
Sabor, yr. (Russisch). Planken schutting, omheining.
Sabord, m. (Fr.; spr. : sabor). Geschutpoort van een schip ; Saborder, een
schip onder de waterlijn doorboren om
het te laten zinken.
Sabot, m. (Fr. ; spr. saboo). Klomp
(schoeisel); hoef (van paarden, enz.) ;
metalen of houten beslag aan de pooten
van meubels, aan palen ; remschoen aan
rijtuigen; drijftol ; slecht biljart; slechte
piano (rammelkast); slecht schip (oude
kast); Le sabot dort, de drijftol staat;
Dormir comme un sabot, zeer vast slapen;
Jouer comme un sabot, heel slecht spelen;
Sabotage, m. (spr.: sabotaazje), klompenmakerij, het schuin inkepen van de
dwarsliggers op spoorwegen, het opzettelijk door de werklieden bederven van
grondstoffen, gereedschappen, machines,
enz. om hun werkgever daardoor te be-

Sacch

nadeelen, het afleveren van slecht werk ;
Sabotati, mrv., bijnaam der Waldenzen
naar hun klompen; Saboteeren, gedruisch
maken met zijn klompen, met den drijftol
spelen, machines, enz. bederven, slecht
werk leveren ; Saboterie, yr., klompenmakerij ; Sabotier, m. (spr. : sabootiee),
klompenmaker ; Sabotiere, yr., dans op
klompen.
Sabouler, (Fr.; spr. : saboelee). Heen
en weer schudden ; doorhalen, afsnauwen.
Sabre, m. (Fr.). Sabel; Sabre-balonnette, m., zwaardbajonet ; Sabreeren,
neersabelen, haastig en slecht afwerken,
afroffelen, ongenadig uitschrappen ; Sabretache, yr., sabeltasch der cavalerie ;
Sabreur, m., ijzervreter, houwdegen,
knoeier, afroffelaar.
Sabtije. Politie in Turkije ; -- nit sin,
minister van politie te Constantinopel.
Sabuhot. Joodsche Pinksteren.
Sabulum, o. (Lat.). Grof zand ; graveel.
Saburra, yr. (Lat.). Grof met keisteentjes vermengd zand, ballast; slijmerige
stof die volgens de oude geneeskunde
tengevolge van slechte spijsvertering in
de maag ontstond; Saburraal, slijmachtig.
Sac, m. (Fr.), (Lat.) Saccus. Zak, ransel;
buik ; Sac a ouvrage, werktaschje ; Sac
a papier! sakkerloot ! Sac a yin, m.,
zuiplap; Avoir le sac, er warmpjes in
zitten ; Le fond du sac, de geheimste
stukken ; Vider son sac, alles zeggen wat
men op het hart heeft ; Prendre quelqu'un
la main dans le sac, iemand op heeterdaad betrappen (Zie Flagrante delicto);
Sac au dos, met den ransel op den rug.
Sac, m. (Fr.), (Ital.) Sacco. Plundering
en uitmoording.
Saccade, m. (Fr.; spr.: sakkaad). Ruk
aan den teugel; Saccade, met horten en
stooten; Saccadeeren, aan den teugel
rukken ; Saccadeerende respiratie, yr.,
ademhaling met horten en stooten bij
chronische longontsteking of bij dampige
paarden.
Saccage, m. (Fr. ; spr. : sakkaazje) of
Saccagement, m. Plundering en verwoesting ; Saccageeren, plunderen en
verwoesten, ten onderste boven keeren.
Saccarius, m. (Lat.). Zakkendrager ;
Saccati,mrv.,zakkendragers (monnikorde).
Saccato, m. (Ital.). Florentijnsche vlaktemaat.
Saccatus hydrops. Zakwaterzucht.
Sacch. = Saccharum , Saccharaat, o.,
verbinding van suiker met een basis ;
Saccharina, mrv., suikerhoudende geneesmiddelen ; Saccharificatie, yr., versuikering, omzetting in suiker; Saccharificeeren, versuikeren, in suiker omzetten; Saccharine, vr., wit suikerzoet
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poeder dat 300 maal zoeter is dan suiker
en in de geneeskunde gebruikt wordt ;
Saccharoldisch, wat op suiker gelijkt ;
Saccharol, m. (Fr. ; spr.: sakkarol), naam
der suiker als middel om aan artsenijen
haar bitteren smaak te ontnemen; Saccharolactas, melksuikerzuur zout ; Saccharologie, yr., verhandeling over de
suiker; Saccharometer en Saccharimeter, m., suikermeter, werktuig voor het
bepalen van het suikergehalte eener
vloeistof ; Saccharose, yr., elke stof die
overeenkomst met suiker heeft; Saccharum, 0., suikerriet, suiker ; — album,
witte suiker; — amylaeum, stijfsels.; —
canariense, suiker van de Canarische
eilanden : — candi, kandijsuiker ; — crystallisatum, gekristalliseerde suiker ; —
hordeatum, gerstesuiker ; — ladis, melksuiker; — lactis inspissatum, verdikte
melksuiker; — melitense, melis ; — mucosum, melasse ; — raffinatum, geraffineerde suiker ; — saturni, loodsuiker.
Sacco, m. (Ital.). Zoutgewicht op Corfoe.
Saccomyidae, mrv. Zakmuizen (zoogdieren).
Saccophori, mrv. (Gr.). Zakkendragers
(degenen die in een zak gekleed boete
doen) ; Saccularius, m. (Lat.), zakkenroller ; Saccus, m. (Lat.), zak; Saccus
coecus cola, blinde darm; — coecus ventriculi, bodem der maag; — herniosus,
breukzak ; — lacrimalis, tranenzak; -venarum cavarum, holle-aderzak ; — y enarum pulmonarium, longenzak.
Sacellanus, m. Kapelaan; Sacellarius,
m., kerkelijke penningmeester ; Sacellum,
o. (Lat.), heilige plaats, kapel.
Sacer, (Lat.). Heilig ; Sacer mons,
heilige berg bekend door den uittocht der
plebejers (Zie Menenius Agrippa) ; —
morbus = Epilepsie (z. a.); Sacerdos,
m., priester : Sacerdotaal, priesterlijk :
Sacerdotium, o., priesterschap.
Sachapapa, yr. Witte Peruaansche
aardappel.
Sachel, o. Woning in den Caucasus.
Sachem, m. Opperhoofd van een Indiaanschen stam in Noord-Amerika ; lid
van de vergadering der opperhoofden en
oude krijgslieden.
Sachet, m. (Fr. ; spr.: sasjee). Zakje;
kussentje met geurige kruiden; zakje van
mousseline dat met een artsenij gevuld is.
Sachibarones, mrv. Rechtskundigen
bij de Franken.
Sachire, o. (Turksch). Proviand; Sachirebesa, o., proviandgeld.
Sacholactas = Saccharolactas.
Sachuleenzuur, o. (Gr.-Ned.). Ontledingsproduct van suiker.
Sackah, m. Waterdrager in het Oosten.

Sacra

Sacoche, vr. (Fr.; spr.: sakosj). Groote
lederen beurs ; zadeltasch ; lederen geldzak.
Sacolive, yr. of Sacoleva, m. (Fr.).
Kustvaarder in de Levant, sprietschip.
Sacome, m. (Fr.), Sacoma, (Lat.).
Tegenwicht ; (Ital.), vooruitstekend lijstwerk.
Sacra, mrv. (Lat.). Heiligdommen;
godsdienstige gebruiken ; offers ; kerkelijke
goederen ; Sacraal, wat de heiligdommen
en den godsdienst betreft, wat het heiligbeen aangaat ; Sacra caesarea Majestas,
heilige keizerlijke majesteit ; Sacra consulta, vr., hoogste gerechtshof te Rome;
Sacrament, o., heilige handeling, genademiddel (in de Catholieke kerk doop,
vormsel, avondmaal, boetedoening, laatste
oliesel, priesterwijding en huwelijk);
Sacramentaal, wat de sacramenten betreft, heilig, plechtig, onontbindbaar ; Sacramentalen, mrv., degenen die onder
eede de onschuld van een persoon betuigen ; Sacramentalia, mrv., godsdienstige handelingen die niet tot de sacramenten behooren, b.v. voetwassching;
Sacramentarium, o., boek over de sacramenten en het toedienen ervan; Sacramenter, m. (D.), vloekbeest; Sacramentierer, m. (D.), degene die de aanwezigheid van het bloed van Christus bij het
avondmaal ontkent (scheldnaam der
Protestanten); Sacramentsdag, m., feest
van het heilig sacrament door paus Urbanus IV in 1264 ingesteld, het valt op
den Donderdag der tweede week na
Pinksteren ; Sacrarium, o., heiligdom, hostiekastje ; Sacra scriptura, yr., de Heilige
Schrift ; Sacre, m. (Fr.), zalving tot koning
(Zie Ampel), wijding tot bisschop, groove
Zuid-Europeesche en Aziatische valk,
veldslang (kanon), iemand die om God
noch zijn gebod geeft; Jurer comme un
sacre, vloeken als een ketter, Sacre,
(Fr.; spr.: sakree), geheiligd, gewijd, onschendbaar, vervloekt ; Sacre-cceur, m.
(spr.: keur), Heilig hart van Jezus ; Sacre
college, m., collegie der kardinalen te
Rome ; Feu sacre, m., heilig vuur ; Sacre
nom de Dieu, m., heilige naam Gods,
meestal verkort tot Sacre Dieu, sakkerju
(vloek) ; Sacrificati, mrv., Christenen in
het Romeinsche rijk die bij vervolgingen
offers aan de afgoden brachten; Sacrificator, m., offerpriester; Sacrifice, m.
(Fr. ; spr.: sakriefies), offer ; Sacrifizio
dell' intelletto, (Ital.), offer van het verstand, zijn eigen overtuiging prijsgeven
en ondergeschikt maken aan de bevelen
eener hoogere macht ; Sacrificii exami-.
natio, godsoordeel door de heilige hostie ;
Sacrifieeren, (Fr.) sacrtfier, (Eng.) to
sacrifice, (D.) ofijern, (Ital.) sacrificare,

Sadak
(Sp.) sacrificar, opofferen ; Sacrilegium,
o. (Lat.), (Fr.) Sacrilege, m. (spr.: sakrieleezje), heiligschennis • Sacrilegus, m.
(Lat.), (Fr.) Sacrilege, heiligschennend,
godvergeten, hemeltergend, als znw.
heiligschenner ; Sacristein, m., koster in
Catholieke kerken ; Sacripant, m., persoon uit den Orlando furioso (z. a.),
schavuit ; Sacristi en Sapristi, (Fr.),
drommels ; Sacristie en Sacristij, yr.,
(Lat.) Sacristia, plaats waar de kerksieraden bewaard worden en de geestelijken hun ambtsgewaad aantrekken ;
Sacristin, yr., degene die in een nonnenklooster de sacristie in orde houdt ;
Sacristitium, o., stilstand of schorsing
van alle godsdienstoefeningen en kerkelijke plechtigheden (straf) ; Sacro catino,
m. (Ital.), heilige schotel, heilige graal ;
Sacro coccygea ligamenta, mrv. (Lat.),
stuitbeenbanden; Sacro coccygea musculus, stuitbeenspier ; Sacrocoxalgie, yr.,
pijn in de verbinding van het stuitbeen
met het heupbeen ; Sacrolumbaris en
Lumbocostalis musculus, nekruggespier;
Sacro collegio = Sacre college ; Sacropolitiek, yr., vereeniging van het geestelijk
met het wereldlijk gezag b.v. in den v oormaligen Kerkelijken Staat ; Sacrosanctus,
(Lat.), Sacro-saint, (Fr.), allerheiligst, onschendbaar ; Sacrosanctae possessiones,
mrv., onschendbare bezittingen ; Sacrosancto potestas, vr., allerheiligste macht ;
Sacro-vertebraal, wat het heiligbeen en
de wervels betreft ; Sacrum os, o., heiligbeen, been dat met de heupbeenderen het
bekken vormt ; Sacrum imperium romanum, het heilige Roomsche rijk.
Sadak, (Turksch). Morgengave, nauwsluitend kleed.
Sadder, m. Heilig boek der Perzische
vuuraanbidders.
Sadducears, mrv. Joodsche sekte die
de Mozaische wet in overeenstemming
met de gebruiken en de denkwijze der
Grieken trachtte te brengen, de overlevering verwierp en de opstanding uit
de dooden alsmede de onsterfelijkheid
der ziel loochende ; Sadduceisme, o.,
leer der Sadduceers.
Sadi, mrv. Rondtrekkende Turksche
monniken.
Sadr, m. (Arab.). Hoogste zetel ; geestelijk opperhoofd der derwischen.
Sadrach, m. (Hebr.). Eig. vorst der
geesten, booswicht, woestaard.
Sadrazam, Sadre-Asam, m. (Turksch).
Grootvizier.
Sadsja. Soort wilde hoenders in MiddenAzie.
S. A. E. = Son Altesse Electorate,
(Fr.). Zijn keurvorstelijke hoogheid.
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Saecularis, (Lat.), (Fr.) Seculaire.
Honderdjarig ; eeuwenoud; Ludi saeculares, spelen die door de Romeinen gewoonlijk om de honderd jaar gevierd
werden ; Carmen saeculare, o., lied gemaakt bij gelegenheid van de ludi saeculares ; bekend is vooral dat van Horatius,
gedicht voor de ludi saeculares onder de
regeering van keizer Augustus ; Saecu=
laris annus, m., laatste jaar eener eeuw ;
Saeculum, o., eeuw. Zie Secularlsatie.
Safar, (Arab.). Woord dat in den Koran
reis en ook veldtocht beteekent.
Safech, vr. Oud-Egyptische godin der
boeken en der geschiedenis.
Safer of Safar, m. (Arab.). Tweede
maand in den Mohamedaanschen kalender.
Saffiaan, m. Fijn geverfd geiteleder zoo
genoemd naar de stad Saffi in Marokko.
Saffloor, m. Wilde saffraan ; gesmolten
kobalt.
Saffraan, vr., Perzisch Zaafer. Plant
wier stempels gebruikt worden voor het
geelverven en ook als kruiderij.
Saga, yr. Sage, Scandinavische legende ;
in de Oudnoorsche godenleer de godin
der sage en poezie, waarmede Odin
dagelijks omgaat.
Sagace, (Fr.; spr.: sagas). Schrander ;
Sagacite, vr., schranderheid.
Sagaie, vr. (Fr.; spr. : saghee), (Sp.)
Azagaya. Assegaai, werpspies der wilden
(Kaffers en Hottentotten).
Sagan, m. (Hebr.). Plaatsvervanger
van den offerpriester bij de Joden.
Sagas. Goud- en zilvergewicht in Siam.
Sage, (Fr.). Wijs ; eerbaar, kuisch ; zoet
(van kinderen) ; Sage-femme, yr., vroedvrouw ; Sagesse, yr. (spr. : sazjes), wijsheid.
Sagena, o. (Gr.). Sleepnet.
Saggio, m. (Ital.; spr.: sadsjo). Gewicht
te Venetic.
Sagina, vr. (Lat.). Krachtige spijs, vetmesting.
Sagitta, yr. (Lat.). Pijl , Sagittarius,
m. (mrv. Sagittarii), boogschutter, teeken
in den Dierenriem.
Sagittaria. Pijlkruid.
Sagmen, o. Heilig op het Capitool geplukt gras der Fetialen (z. a.).
Sago, yr. (Maleisch). Meet dat uit het
merg van den sagopalm getrokken wordt.
Sago-chlamys, yr. (Lat.-Gr.). Romeinsch
kleedingstuk dat uit het Sagum (z. a.)
en de Chiamys (wijde mantel) bestond.
Sagoein, m. Kleine aap ; vuilak ; Sagoeine, vr., vuile vrouw.
Sagoma, yr. (Ital.). Tegenwicht ; unster ;
kaliber.
Sagra consulta, yr. (Ital.). Heilige raad
(pauselijk gerechtshof).

Sagum
Sagum, (Lat.). Militair kleedingstuk
der Romeinen en Galliers dat uit een
wollen schoudermantel bestond.
Saguntum, (Lat.), (Fr.) Sagonte.
Spaansche stad die in 219 v. C. door
Hannibal ingenomen werd, hetgeen aanleiding gaf tot het uitbreken van den
tweeden Punischen oorlog.
Sah. Perzisch gewicht = 25 kilo.
Saharab-Emini, m. Generale pachter
der beiasting op dranken in Turkije.
Sahb a, m. (Arab.). Wijn (in het Oosten).
Sahel. Westelijke helft der Sahara.
Sahib, m. (Arab.). Heer ; Sahib el
Sjorta, m., bevelhebber eener stad of
vesting of van de lijfwacht; Sahibi
Fetwa, heer der vonnissen (bijnaam van
den grootmufti).
Sahliet, o. Bladderig augiet zoo genoemd naar de Zweedsche stad Sahla
= Malacoliet.
Sahm, m. Hongaarsche kolenmaat.
Sahni, m. = Sagoein.
S. A. I. Verkorting van Son Altesse
Imperiale, zijn Keizerlijke Hoogheid.
Sal, m. Amerikaansche Capucijneraap.
Said. Egyptische saffraan.
Saga, m. Antilwe met een gebochelden
neus.
Sala. Klein Grieksch en Turksch handelsvaartuig.
Saillant, (Fr. ; spr.: saaiiant). Uitspringend, vooruitstekend, tegenovergestelde
van rentrant ; treffend, in het oog springend; als znwe uitspringende hoek van
een vestingwerk ; Saline, vr. (spr. : saaii),
vooruitstekend gedeelte, plotseling opkomende gedachte, geestig gezegde.
Saiman-Basje, m. (Turksch). Derde
hoofdofficier der Janitsaren.
Saime. Rekenmunt te Algiers = 5o
asper.
Saimeni, mrv. (Turksch). Bereden boogschutters met panter- of tijgervellen over
de schouders.
Salmiri, m. Zuid-Amerikaansche aap
met langen vangstaart, eekhorenaap.
Sainete, m. (Sp.). Eig. brok vet, lekkerbeetje ; koddig tooneelstukje. Zie Saynete.
Saint, (Fr.; spr. : sein). Heilig ; SaintDenis, stad in het dep. der Seine met
een beroemde in 626 door koning Dagobert gestichte abdij waarin de koningen
van Frankrijk begraven werden en waarin
Hendrik IV het calvinisme afzwoer (Zie
Montjoie) ; Saint-Emilion, gemeente in
het dep. der Gironde bekend door zijn
rooden wijn ; Saint-Esprit, (spr.: esprie),
voormalige door den Franschen koning
Hendrik III in 1578 ingestelde ridderorde;
Saint-Germain 1'Auxerrois, oude kerk
te Parijs tegenover de colonnade van het
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Louvre, wier klok het sein tot den Bartholomeusnacht (z. a.) gaf; Saint-Privat,
dorp bij Metz waar den 18 Aug. 1870 een
bloedige veldslag geleverd werd; SaintQuentin, (spr. : kantein), stad in het dep. der
Aisne waar de Spanjaarden in 1557 de
Franschen ovetwonnen (Zie Escorial en
Sint Laurentius); Saint-Koch, (spr.: rok),
kerk te Parijs op wier trappen Bonaparte
(Napoleon I) den 13 vendëmiaire An IV
(5 Oct. 1795) de tegenstanders der Nationale Conventie liet neerschieten; SaintSimon, (Louis de Rouvroy, hertog van),
Fransch edelman die beroemde gedenkschriften over het hof van Lodewijk XIV en
het Regentschap heeft nagelaten (1675—
'755); Saint-Simon, (Claude-Henri, graaf
van) (176o-1825), Fransch wijsgeer ;
Saint-Simonisme, o., leer van dien wijsgeer wier grondbeginsel is : „Aan ieder
volgens zijn bekwaamheid, aan ieder bekwaam persoon volgens zijn werken",
het maatschappelijk antagonisme (z. a.)
moet plaats maken voor een algemeene
vereeniging, het erfrecht moet afgeschaft
worden, de staat moet eigenaar zijn der
rijkdommen en de instrumenten van den
arbeid verdeelen, zoo zal de heerschappij
der gerechtigheid verwezenlijkt worden;
Saint-Simonist, m., aanhanger dezer leer.
Sais, m. Egyptische paardeknecht.
Saisan, m. Hoofdman der Kalmukken.
Saisi, m. (Fr.; spr. : seezie). Degene op
wiens goederen beslag gelegd is; Saisie,
vr. (spr.: seezie), beslaglegging, inbeslagneming; de beslagleggingen worden verdeeld in conservatoire die dienen om te
beletten dat een goed waarvan de eigendom betwist wordt, vervreemd of vernietigd wordt (saisie-gagerie, saisie foraine,
saisie-revendication), in beslagleggmg met
het doel van gerechtelijken verkoop

(saisie-execution, saisie-brandon, saisie des
rentes, saisie immobiliere) en in gemengde
inbeslagneming (saisie-arret); Saisiearrét, yr., verzet tegen de betaling van
een som die door een derden persoon
verschuldigd is ; Saisie-brandon (Zie
Brandon) ; Saisie-execution, vr., inbeslagneming en verkoop der roerende
goederen van een schuldenaar door den
schuldeischer; Saisie foraine, vr., inbeslagneming van roerende goederen die
zich bevinden in de gemeente waar de
schuldeischer woont en die toebehooren
aan een schuldenaar die in een andere
gemeente verblijf houdt ; Saisie-gagerie,
yr., inbeslagneming van goederen en
vruchten als onderpand eener schuldvordering voordat er een vonnis gewezen
is; Saisie-revendication, vr., akte waardoor degene die beweert het eigendoms-

Saison
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recht of het voorrecht van onderpand
op een roerend goed te hebben, dit goed
onder het beheer der justitie stelt totdat
er over beslist is; Saisine, yr. (spr. :
seezien), overgang der goederen van een
overledene op zijn wettige erfgenamen
op het oogenblik zelf van het overlijden;
Saisisseeren, (Fr.) saisir, (Eng.) to seize,
(D.) mit Beschlag belegen, (Ital.) staggire,
(Sp.) agarrar, in beslag nemen, beslag
leggen op ; grijpen, vatten ; voor een
rechtbank brengen.
Saison, yr. (Fr. ; spr. : seezon). Jaargetijde, seizoen; duur van het verblijf
op een badplaats ; La saison bat son
plein, het is in het drukste van het seizoen.
Zie Morte-saison.
Salt, m. Inhoudsmaat in Birma en Pegu.
Salze, mrv. (Russisch). Witte hazevellen.
Sajetta, yr. Drank uit de vrucht der
Mauritia (palmboom).
Sajou, m. (Fr.). Langstaartige Amerikaansche aap.
Sakali-Scherif, m. (Turksch). Heilige
baard (haren uit den baard van Mohamed
die te Constantinopel bewaard worden).
Sakar, m. (Arab.). Vierde afdeeling der
Mohamedaansche hel die bestemd is voor
de vuuraanbidders.
Sake of Saki, o. Japansche drank die
door het laten gisten van rijst vervaardigd wordt en spoedig dronken maakt ;
soort Arabische koffie.
Saki, m. Satansaap in het noorden van
Zuid-Amerika.
Sakie, yr. Egyptische noria (z. a.) die
uit een verticaal met potten voorzien rad
bestaat en door ossen in beweging gebracht wordt.
Sakir-Basji, m. (Turksch). Voorbidder
der derwischen.
Sakkas, mrv. Turksche ruiters die in
groote lederen zakken het drinkwater voor
het leger medevoeren.
Sakoentala of de noodlottige ring.
Drama in het Sanskriet door Kalidaca
(eerste eeuw v. C.).
Sal, m. (Lat.). Zout ; mrv. Sales, kwinkslagen.
Sala, o. (Arab.). Gebed dat vijfmaal
per dag herhaald wordt.
Sala, yr. Overdracht van het bezit in
het Oudduitsche recht.
Sal absynthi. Vermouthzout ; — acetosellae, zureklaverzout.
Salaciteit of Salacitas, yr. (Lat.). Geilh eid.
Salade, vr. (Fr.).Rauwe groente die
met zout, olie en azijn toebereid is ; Panier
a salade, m., eig. salademand, cellulaire
gevangeniswagen.

Salaria Via

Salade, yr. (Fr.), (Ital.) Celata. Ronde
lichte helm der infanterie in de 15de en
16e eeuw.
Saladero, o. (Sp.). Staatsgevangenis te
Madrid ; groot slachthuis in Zuid-Amerika
waar het rundvleesch gezouten wordt.
Saladier, m. (Fr.; spr. : saladiee). Saladebak.
Salaire, m. (Fr. ; spr. : saleer), (Lat.)
Salarium, o., (Eng.) wages, (D.) Lohn,
(Ital. en Sp.) salario. Loon, arbeidsloon ;
Salarieeren, (Fr.), bezoldigen.
Salaison, yr. (Fr. ; spr.: saleezon). Het
inzouten, het onder de pekel zetten; pekelvleesch en zoutevisch.
Sal alcali volatile siccum. Droog vluchtig loogzout.
Salam. m. (Arab.). Vrede (gewone
groet) ; Turksche bloementaal; Salamath,
wees gegroet ; Salamalek, eig.vrede zij met
u, diepe buiging, (Hebr.) Sjalom alechem.
Salamanca. Vroegere hoofdstad van
het koninkrijk Leon in Spanje met een
eertijds beroemde universiteit ; Wellington
versloeg er den 22 Juli 1812 den Franschen maarschalk Marmont.
Salamander, m., (Lat. en Gr.) Sala=
mandra. Kikvorschachtig dier met vier
korte pooten ; vroeger meende men dat
dit dier door een vuur kon loopen zonder
zich te branden ; Salamandrina, mrv.,
soorten van salamanders ; Salamanderhaar, o., massief zilvererts in den vorm
van draden ; Salamander reiben, (D.),
plechtigheid in de studentenwereld waarbij
tot iemands eer de vooraf op een commando driemaal langs de tafel gewreven
en met gedruisch neergezette glazen geledigd worden ; Salamandrieten, mrv., versteende salamanders.
Salamanie, vr. (Turksch). Rieten fluit.
Sal amarum, (Lat.). Bitterzout.
Salamlik, o. (Arab.). Ontvangkamer.
Sal ammoniacum, (Lat.). Salmoniak ;
— — aegypticum, Egyptische salm.;
Engelsche salm. = Sal
-anglicum,
amarum ; — — secretum Glauberi, Glaubers geheime salm., zwavelzure natron.
Salampore, o. Indische katoenen stof
zoo genoemd naar een plaats op de kust
van Coromandel.
Salamsteen, m. In kleine zesvlakkige
prisma's gekristalliseerde robijn of saffier.
Salana, yr. Latijnsche naam der universiteit van Jena.
Salangaan, yr. Oostindische zwaluw
wier eetbaar nest bij de Chineesche lekkerbekken zeer in trek is.
Salaria Via, yr. (Lat.). Romeinsche weg
die Rome met de Adriatische Zee verbond en waarlangs het zout van de zee
werd gehaald.

Salasjen

Iooz

Salasjen, mrv. Kleine hoeven van welgestelde boeren in Hongarije.
Salat, m. (D.). Salade.
Sal auri philosophicum, (Lat.). Philosophisch goudzout.
Salbader, m. (D.). Vroeger een geneeskundige in ziekenhuizen : thans een vervelende wauwelaar; Salbaderei, vr., vervelend geklets; Salbadern, vervelend
wauwelen.
Salband of Sahiband, o. (D.). Zelfkant ;
Sal-Buch, o., oorkondenboek voor de
landerijen, inkomsten en schenkingen
eener gemeenschap in het Oudduitsche
recht.
Sal Carolinense, (Lat.). Karlsbader
zout ; -- catharticum = — amarum en.
— anglicum; — cornu cervi volatile, vluchtig hertshoornzout ; — culinare, keukenzout ; — de duobus, dubbelzout ; — di gestivum of — digestivus Silvii, zout dat de
spijsvertering bevordert.
Saldieren, (D.), (Fr.) solder, rigler,
(Eng.) to settle an account, to strike a
balance, (Ital.) saldare, (Sp.) saldar. Een
rekening afsluiten, afrekenen ; Saldierung,
yr. (D.), (Fr.) reglement, (Eng.) settlement,
(Ital.) regolamento, (Sp.) ajustamiento,

afrekening.
Saldo, o., (Fr.) solde, balance, (Eng.)
.balance, (D.) Saldo, (Ital. en Sp.) saldo.
Overschot na afsluiting eener rekening;
Saldokonto, o., Oostenrijksche naam voor
rekeningcourantboek.
Saldvichio, (Ital.; spr.: saldvikio). Macedonisch katoen.
Sale, (Fr.). Vuil, onzindelijk. Zie Linge.
Sale, m. (Fr.; spr.: saalee). Gezouten
varkensvleesch ; Petit sale, varkensvleesch dat in pekel met thym, laurierbladen, uien en sjalotten gekookt is. Zie
Pre said.
Sale, bnw. (Fr.). Gezouten; geestig en
scherp ; zeer duur.
Salebreus (van het Latijn Salebrosus).
Oneffen, niet vloeiend (van de rede
gezegd).
Salep, yr. (Arab.). Eig. vosseteelbal,
voedingsstof die uit de knolwortels van
verscheidene orchis (z. a.) getrokken
wordt ; uit het meel dezer wortels bereide warme Turksche drank.
Sal Epsomense, (Lat.). Epsomzout =
— amarum.
Salernitaansche school, yr., (Lat.)
Schola salernitana, yr. In 115o te Salerno in 'tat gestichte geneeskundige
school die vroeger zeer beroemd was.
Sales deliquescentes, mrv. (Lat.). Vervloeiende zouten ; — fatiscentes, verweerende zouten.
Salesianerinnen, mrv. Nonnenorde

Salin

voor ziekenverpleging en opvoeding van
meisjes die in 1618 door Frans van Sales
te Annecy in Savoye gesticht is.
Sal essentiale tartars, (Lat.). Wezenlijk
wijnsteenzout ; — febrifugum Silvii =
— digestivum; — fossile, klipzout ; —
lusibile urinae, smeltbaar urinezout ; —
gemmae, steenzout.
Salgama, mrv. (Lat.). Ingemaakte
vruchten ; Salgamaria vasa, mrv., potten
voor het inmaken van vruchten.
Salgamum, o. (Lat.). Voedering; verpleging van ingekwartierde troepen.
Salganen, mrv. Groote talkkokerijen
in de steppen van Zuid-Rusland.
Saighut, (Arab.). Vreugdegeschreeuw.
Sal-Out of Sal-Hof. Vrij landgoed in
het Oud-duitsche recht.
Saithanas, mrv. Groote slachterijen bij
Boekarest.
Salibazari. Voorstad van Constantinopel.
Salicaceen, mrv. Plantenfamilie uit de
orde der Salicalen; Salicetine = Salicyl ;
Salicine, yr., en Salicium, o., glucoside
uit wilgenschors, wilgenbitter; Salicineen,
mrv., wilgen en populieren ; Saliciet, m.,
steen met afdruksels van wilgenbladeren ;
Salix, (Lat.), wilg.
Salicaria, mrv. (Lat.). Planten wier
bladeren op die van wilgen gelijken, b.v.
bloedkruid.
Saliceet, o. Open fluitwerk dat uit metalen orgelpijpen van 16, 8 en 4 voet
bestaat.
Salicole, (Fr.). Wat zout voortbrengt ;
Saliculture, vr., het voortbrengen van
zout.
Salicoque, yr. (Fr.). Grijze garnaal die
door het koken niet rood wordt.
Salicornia. Chenopodiacee waaruit soda
getrokken wordt, sodakruid.
Salicyl, o. Door Pagenstecher in de
etherische olie der bloesems van Spiraea
ulmaria, door anderen in ontledingsproducten van salicine gevonden radicaal ;
Salicylzuur, o., antiseptisch zuur.
Saliere, vr. (Fr.; spr. : salieer). Zoutpot;
zoutvaatje ; ingevallen plek achter de
sleutelbeenderen bij magere personen ;
holte boven de oogen der paarden; Saliftable, zoutvormend ; Salificatie, yr.,
zoutvorming.
Saliers, mrv. Priesters van Mars; ---2---Salische Franken (z. a.).
Salige. Op de bergen verblijvende wilde
vrouwen in de sagen der Zwitsers en
Tirolers.
Saliktar-Aga, m. (Turksch). Sabeldrager van den sultan.
Salin, (Fr.; spr.: salein). Zoutachtig; als
znw., zoutmoeras, ongezuiverde potasch.
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Salinae, mrv. (Lat.). Zoutgroeve.
Salinaria, mrv. Zoutbelasting ; Salinarum jus, (Lat.), wettelijke bepalingen op
de zoutfabrikatie.
Saline, vr. (Fr.; spr.: salien). Zoutmoeras ; zoutmijn; zoutkeet ; Salinisch, zoutachtig ; Saliniteit, yr., zoutgehalte ; Sallnometer, m., toestel om het zoutgehalte
van het water in den stoomketel op stoombooten te bepalen.
Salisatie, vr. (Lat.). Het opspringen
of beven der spieren.
Salische Franken, mrv. Germaansche
volksstam, zoo genoemd naar de Isala
(Usel) aan wier oevers zij woonden ;
onder Clodio en Meroveus veroverden zij
het noordwesten van Gallic; Salisch wetbock, o., in de Latijnsche taal opgesteld
wetboek uit het midden der 5de eeuw
dat later onder de Merovingers en Karolingers uitgebreid werd ; Salische wet,
yr., het 62ste artikel van bovengenoemd
wetboek dat de vrouwen van de erfopvolging uitsluit, zoodat alleen mannen den
troon van Frankrijk konden beklimmen,
later werd deze wet ook in Spanje geldig
verklaard maar den 29 Maart 183o door
den Spaanschen koning Ferdinand VII
opgeheven om aan zijn dochter Isabella
de erfopvolging te verzekeren. Zie Carlos.
Salituur, yr. (Lat.). Inzouting.
Salius of Orchestes, m., (Lat.). Springkever wiens larven de jonge bladeren
afknagen.
Saliva, yr. (Lat.), Salive, yr. (Fr.).
Speeksel; Salivaire, (Fr.), wat het speeksel
betreft; Salivalis ductus, m. (Lat.), speekselkanaal ; Salivantia, mrv., speeksel verwekkende middelen; Salivatie, yr.,
overvloedige afscheiding van speeksel;
Saliveeren, kwijlen.
Salle, yr. (Fr.). Zaal; — d'armes,
schermzaal; — d'astle, vroegere naam der
bewaarschool (ecole maternelle); -- des pas
perdus, wachtzaal in een gerechtshof ;
politiekamer ; — a manger, eet—depolic,
kamer.
Sally, (Eng.). Sara.
Salm, m. (D.), Salmo (Lat.). Zalm,
(meer gebruikelijk is het Duitsche woord
Lachs).
Salma, yr. (Ital.). Eig. last; gewicht van.
12% kilo ; vocht- en korenmaat te Messina; korenmaat op Malta en te Barcelona.
Salmagundi. Zie Salmigondis.
Sal-Mannen, mrv. In het oude Duitsche
recht mannen van vertrouwen aan wie
goederen ten behoeve van andere personen overgedragen werden, executeurs
testamentair.
Sal martis, (Lat.). I Jzerzout ofvitriool.
Salmiak, m. (Lat., verbastering van
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Sal ammoniacum). Ammoniakzout ; Salmiak-bloemen, mrv. (Lat. Flores salis
ammoniaci), gezuiverde salmiak.
Sal microcosmicum. Urinezout.
Salmigondis, m. (Fr.). Ragout (z. a.)
van verscheidene soorten opgewarmd
vleesch ; mengelmoes, poespas.
Salmis, m. (Fr.; spr. : salmi). Ragout
van reeds aan het spit gebraden stukken
wildbraad.
Salmonides, mrv. (Fr.). Familie van
visschen waarvan de zalm het type is.
Sal nitri, (Lat.). Salpeter.
Saloir, m. (Fr. ; spr. : saloaar). Kuip
voor pekelvleesch.
Salome, vr. (Hebr.). De vredelievende
= Frederika , dochter van Herodes en
Herodias die Johannes den Dooper liet
onthoofden (Zie Evangelie van Mattheus
XIV); Salomo = Frederik; Salomo's
sleutel, m. (Lat. Clavicula Salomonis),
tooverboek dat ten onrechte aan koning
Salomo toegeschreven wordt.
Salon, m. (Fr.). Groote zaal ; kamer
waarin men bezoeken ontvangt ; zaal voor
het tentoonstellen van kunstwerken ; jaarlijksche tentoonstelling van schilderijen
van levende meesters te Parijs ; Salons
van Diderot, beschrijving der tentoonstellingen van schilderijen in 1765 en 1767 ;
Salon-Dame, yr. (D.), voorname elegante
dame; Salon-muziek, vr., muziek die
bestemd is om in een voornaam gezelschap voorgedragen te worden ; Salonstuk, o., muziek voor piano om in een
salon gespeeld te worden en die meestal
op effect berekend is ; Salonrijtuig, o.,
spoorwegrijtuig dat als een ontvangkamer ingericht en van allerlei gemakken
voorzien is ; Salonnier, m. (spr. : salonniee), dagbladschrijver die de jaarlijksche
tentoonstelling van schilderijen beschrijft
en beoordeelt.
Salope, yr. (Fr.). Slons, vuil wijf ;
Saloperie, vr., vuiligheid, gemeenheid,
slechte waar, bocht ; Salopette, yr., morskiel.
Salpa, vr. (Gr.). Soort doorzichtige zeediertjes die een blauwachtig licht geven.
Salpeter, 0. (Lat. Sal petrae, steenzout). Stikstofzuurzout van potasch ; Sal=
peter-aluin, o., salpeterzure leem ; Salpétriere, vr., salpeterfabriek, gesticht
voor oude en gebrekkige vrouwen te
Parijs waarin vroeger ook lichtekooien
opgesloten werden.
Salpicon, m. (Fr.). Spaansche salade,
ragout die bestaat uit fijn gehakt vleesch,
truffels, vleeschballetjes en champignons.
Salpinganodie, yr. (Gr.). Afgeslotenheid
van de Eustachische buis (z. a.) ; Salpingemphraxis, yr., verstopping dier
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buis ; Salpingitis, vr., ontsteking dier
buis ; Salpingocatheterisme, o., toepassing van den catheter op die buis ; Salpingocyesis, yr., zwangerschap in de
Fallopsche buis (z. a.); Salpingopharyngeus, m., slokdarmspier ; Salpingostenochorie, yr., vernauwing of verstopping der Eustachische buis ; Salpinx, yr.
(Gr.), trompet; Salpist, m., trompetter.
Sal polychresticum, o. (Lat.-Gr.). Zout
dat vele ziekten geneest ; — sacchari,
eig. suikerzout, gewone suiker.
Salsa, mrv. (Lat.). Zout vleeschnat;
Salsamenta, mrv. (Lat.), ingezouten
levensmiddelen.
Salse, yr. (Fr.). Kleine vulkaan die
zout, slijk en gassen uitwerpt.
Sal sedativum Hombergi, (Lat.). Hombergs pijnstillend zout, boraxzuur ; —
Sedlizense, zout uit een bron bij het
Boheemsche dorp Sedlitz of Sedlecz; —
Seidschatzense, zout uit de bitterzoutbron
in het Boheemsche dorp Seidschatz =
— amarum ; — seignette. Zie Seignette.
Sal succini, o. (Lat.). Barnsteenzout.
Saltarella, yr. (Ital.). Vlugge Romeinsche
volksdans met sprongen.
Sal tartari, o. (Lat.). Wijnsteenzout.
Saltatio, yr. (Lat.). Bij de Romeinen
de kunst der regelmatige bewegingen
(dans, pantomime, tooneelspel, gebarenspel); Saltator, m., danser; Saltatoria, mrv., sprinkhanen ; Saltatrix, yr.,
danseres.
Salterio, m. (Ital.). Davidsharp ; hakkebord.
Saltimbanque, m. (Fr.; spr.: salteinbank) (van het Ital. saltare in banco, op
de springplank springen). Kunstenmaker ;
hansworst ; kwakzalver ; slecht redenaar.
Salto, m. (Ital.). Sprong ; — mortale,
eig. doodelijke sprong, zeer gevaarlijke
sprong, waagstuk ; Saltus, m. (Lat.),
sprong ; — in concluendo, sprong in het
maken eener gevolgtrekking; Saltus in
natura non datur, (Lat.), in de natuur
zijn er geen sprongen. Zie Natura non
facit saltus.
Salubre, (Fr.), (Lat.) Salubris. Wat de
gezondheid bevordert ; Salubriteit, vr.,
geschiktheid om de gezondheid to bevorderen.
Saludados, mrv. (Sp.). Lieden die personen welke door dolle honden gebeten
zijn behandelen.
Salup. Zoutgewicht op Sumatra = 2
Engelsche ponden.
Sal urinae nativum. Zie Sal microcosmicum.
Salus, yr. (Lat.). Gezondheid, welzijn;
heil, geluk ; godin der gezondheid ; Salus
et gloria, heil en roem (zinspreuk eener
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Oostenrijksche ridderorde); Salus publics,
openbaar welzijn ; Salus populi suprema
lex esto, het heil van het yolk moet de
hoogste wet zijn ; Salut, m. (Fr.; spr. :
salu), saluut, groet, begroeting, heil,
avondgodsdienstoefening in de Catholieke
kerk, voormalige Fransch-Engelsche
gouden munt ten tijde van den Engelschen
koning Hendrik V; Armóe du salut (Zie
Salvation army) ; Salutaire, (Fr.), (Lat.)
Salutaris, heilzaam ; Salutatie, yr., begroeting ; Salutatio angelica, yr., engelengroet, gebed dat tot de Heilige Maagd
gericht wordt = Ave Maria (z. a.) ;
Salutatio ecclesiastica, kerkelijke begroeting = Dominus vobiscum (z. a.);
Salutatorium, o., spreekkamer in kloosters, kapel waarin een bisschop vOeir de
godsdienstoefening ontvangen wordt;
Salutem (dico), ik wensch (u) gezondheid;
Salutist, m. (Fr.), heilsoldaat, lid van het
leger des hells; Salutieren, (D.), groeten,
aanslaan.
Salva approbatione. Behoudens nadere
goedkeuring; — conscientia, behoudens het
geweten, met een goed geweten ; —fama,
behoudens den goeden naam.
Salvage, m. (Fr.; spr. : salvaazje, en
Eng. ; spr. : salveezje). Bergloon (Zie
Sauvetage); Salvage corps, m. (Fr.),
brandweermannen die ingeval van brand
in het bijzonder belast zijn met het redden
van kostbaarheden.
Salva guardia, (Ital.). Zie Sauvegarde.
Salvanos, m. (Lat. en Fr.). Eig. red
ons, reddingsboei.
Salva ratificatione, (Lat.). Behoudens
bekrachtiging.
Salvatelle, vr. (Fr.). Handrugader.
Salvation,(Eng.; spr.: saolveezjun),
(Lat.) Salvatio, yr. Verlossing, redding ;
Salvation army, (spr. : amie), (Fr.) armie
du salut, (D.) Heilsarmee, leger des heils
in 1865 door William Booth opgericht;
Salvator, (Lat.), (Fr.) sauveur, (Eng.)
saviour, (D.) Heiland, (Ital.) salvatore, (Sp.
en Port.) salvador, verlosser, heiland;
Salvatorbild, o. (D.), afbeelding van
Christus die met zijn rechterhand den
zegen geeft en in zijn linkerhand het
boek des levens houdt • Salvatorium, o.,
vrijgeleide ; Salvator-orde, y r., ridderorde
van den Verlosser.
Salva venia, (Lat.). Behoudens verlof,
met permissie.
Salve, (Lat.). Wees gegroet ; Salve in
aeternum, vaar eeuwig wel ; Salve,
regina, wees gegroet, koningin (in de
Catholieke kerk lofzang aan de Heilige
Maagd die met deze woorden begint).
Salve, y r. (Fr.), (Ital.) Salva. Salvo, gelijktijdige losbranding van een groot aan-
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tal vuurwapens ; Salve d'applaudissements, daverende toejuichingen.
Salveeren, (Lat.). Redden, bergen.
Salvia, yr. (Lat.). De gezonde ; plantensoort uit de familie der Labiaten, salie.
Salviati. Zoete zomerpeer.
Salvis curialibus, (Lat.). Behoudens de
formaliteiten; — exceptionibus, behoudens
uitzonderingen; — omissis, behoudens weglatingen ; — ulterioribus, behoudens hetgeen verder volgt.
Salvius, m. (Lat.). De gezonde.
Salvo, (Lat., Ital. en Sp.), (Fr.) sauf,
(Eng.) save, (D.) vorbehaltlich. Behoudens;
Salvo errore calculi, (Lat.), behoudens
iedere rekenfout ; Salvo errore et omisa
sione, (Lat.), (Fr.) sauf erreur et omission,
(Eng.) errors and omissions excepted, (D.)
Irrtum and Auslassung vorbehalten, (Ital.)

salvo errore ed omissione, (Sp.) salvo
error y omisiOn, vergissingen en weglatingen voorbehouden ; Salvo honore,
behoudens de eer ; Salvo jure, het recht
voorbehouden; Salvo jure cujusvis, ieders
recht voorbehouden; Salvo jure quocunque met voorbehoud van ieder recht;
Salvo jure tertii, met voorbehoud der
rechten van een derden persoon; Salvo
meliore en meliori, met voorbehoud
van een beter oordeel of van iets beters;
Salvo pleno titulo, behoudens den vollen
titel; Salv. tit. = Salvo titulo of Salvis Mulls, behoudens den titel of de
titels; Salvus conductus, m., vrijgeleide.
Salyn. Siameesch gewicht = 3,78 gr.,
en zilveren munt = f 0,40.
Sam, (Eng.; spr.: sem). Samuel. Zie
Uncle Sam.
Samaar, yr. (Ital. Cimarra). Lang slepend kleedingstuk.
Samadan, m. Negende maand der
Arabieren.
Samaritaan, m. Zie Evangelie van Lukas
X, 33; Samaritanen, mrv., yolk dat ontstond uit een vermenging van Israelieten
met heidenen na de Babylonische ballingschap.
Samarka, mrv. (Russisch). Vellen van
witte eekhorentjes.
Samas, m. Babylonische zonnegod.
Sambak, m. Arabische jasmijn,
Sambaqui, m. Voorhistorische , begraafplaats in Brazilie.
Sambo, yr. Dochter van een mulat en
een zwarte vrouw.
Sambuca, vr. (Gr.-Lat.). Oud-Grieksche
harp; middeleeuwsch belegeringswerktuig
voorzien van een brug die op den muur
eener belegerde plaats neergelaten werd,
stormbrug.
Sambucus. Plantensoort uit de familie
der Caprifoliaceen.

San-benito

Samet, m. Hevig stuiven der sneeuw
in Zuid-Rusland.
Sarnia, yr. Bijnaam van Hera (Juno)
naar den tempel dezer godin op Samos.
Samiel, m. Heete wind in Zuid-Azie
en Afrika = Samoem ; bij de Joden een
booze geest, opperste der duivelen.
Samische aarde, vr. Aarde van het
eiland Samos.
Samita, vr. Zoete drank der Berbers
uit honing en water.
Samkijn, m. Turksch kustvaartuig.
Sammelsurium, o. (D.). Mengelmoes.
Samnieten, mrv. Bewoners van Samnium, bergland in het midden van Italic ;
Samnitische oorlogen (343-290 v. C.) ;
in deze oorlogen, gevoerd tegen de Samnieten, onderwierpen de Romeinen geheel midden-Italie.
Samodershez, m. Alleenheerscher, titel
der keizers van Rusland sedert Iwan III.
Samoem, m., (Arab.) Semoem, (Fr.)
Simoun, m. Heete zuidenwind in de
Sahara.
Samokresjtsjenniki, mrv. (Russisch).
Zelfdoopers, sekte der Grieksche Kerk
in Rusland.
Samolow, m. (Russisch). Val, net.
Samorin, m. Vorst in Voor-Indic.
Samostrigolniki, mrv. (Russisch). Zelfwijders, sekte der Grieksche Kerk.
Samoswanez, m. (Russisch). Troonpretendent.
Samovar, o. (Russisch). Zelfkoker, koperen theeketel.
Sampan, m. Chineesch riviervaartuig,
kleine jonk.
Samral en Samoerat Japansche adel.
Samsjoe, o., Bedwelmende Chineesche
drank uit rijst.
Samuches, mrv. Oude graven in Kaboelistan.
Samuel, m. (Nebr.). Hij die door God
verhoord wordt.
Samurose, yr., (Fr.) Samoreux, m. Lang
platboomd vaartuig voor het vervoer van
hout, samoreus.
San, (Sp.). Verkorting van Santo (z. a.).
Sanae mentis, (Lat.). Van gezond verstand, in het bezit zijner verstandelijke
vermogens.
Sanas, m. Indisch katoen (17de en
i8de eeuw).
Sanate, mrv. Finsche tooverliederen.
Sanatio, yr. (Lat.). Genezing ; Sanato=
rium, o. (mrv. Sanatoria), inrichting op
het land, aan de zeekust of in een gebergte waar zieken en herstellenden heen
gezonden worden.
San-benito, m. (Sp.). Eig. Sint-Benedictus omdat dit kleed op dat der Benedictijnen geleek, geel kleed zonder mouwen
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dat met een Sint-Andrieskruis, vlammen
en duivels beschilderd was en dat den
door de inquisitie ter dood veroordeelde
ketters werd aangetrokken als deze naar
den brandstapel gingen.
Sanceeren, (Lat.). Vaststellen, bekrachtigen, kracht van wet geven; Sancta
simplicitas, heilige eenvoud ; Sanctificatie, yr., heiligmaking ; Sanctifieeren,
heilig maken ; Sanctimoniales, mrv., nonnen ; Sanctimonium, o., heiligdom ; Sanctio, (Lat.), Sanctie, vr., bekrachtiging,
goedkeuring ; Sanctionneeren (Zie Sanceeren) ; Sanctio pragmatica (Zie Pragmatieke Sanctie) ; Sanctissimum, o.,
het allerheiligste, de gewijde hostie ;
Sanctitas, yr. (Lat.), heiligheid, titel van
den paus ; Sanctus, m. (Lat.), (Fr.) saint,
(Eng.) saint, (D.) Sankt, (Ital.) santo, (Sp.)
san, santo, (Port.) sao, heilige, sint, sant.
Sanchez, Sancho, m. (Sp.). De heilige.
Sanctori-weegschaal, yr. Naar den
uitvinder Sanctorio genoemde schaal voor
het bepalen van de dagelijksche toe- of
afneming van het gewicht van het lichaam.
Sanctuaire, m. (Fr.), Sanctuarium, o.
(Lat.). Heiligdom; Sanctum officium, o.,
eig. heilig ambt, inquisitie ; Sanctus, heilig, gedeelte der mis dat met dit driemaal
herhaald woord begint.
Sandaal, yr. (van het Latijn Sandalium,
o.). Schoeisel dat uit een zool bestaat die
met riemen aan den voet gebonden is ;
schermpantoffel ; lichterschip in de Levant.
Sandaline, yr. Venetiaansche wollen
stof.
Sandaraca, Sandarach, Sandarak, m.
(Gr.). Eig. zwavelarsenicum (Zie Realgar),
sandrak, geurige hars uit thuya aphylla;
Sandaracine, yr., bestanddeel van sandrak.
Sandelhout, o. (Arab.). Oostindisch
geel of rood hout ; Santaline, yr., uittreksel van sandelhout.
Sanderling, m. Kleine steltlooper der
Noordpoolstreken.
Sandix of Sandyx, yr. (Gr.). Roode
delfstof die door de Ouden gebruikt werd
om stoffen to verven.
Sandsjak, o. (Turksch). Eig. vaandel, afdeeling van een pachalik ; Sandsjak-Bey,
m., bestuurder van een sandsjak ; Sandsjak-Scherif, m., heilige vaan van Mohammed; Sandsjaktor, m., drager dezer
vaan.
Sanduk, (Turksch). Kast; geldkist.
Sandwich, (Eng.; spr.: sendwhitsj). Twee
dunne met boter gesmeerde sneedjes
brood waartusschen ham, ganzelever, enz.
gelegd is, zoo genoemd naar een Earl of
Sandwich; Sandwichman, m. (Eng.), (Fr.)
Homme-sandwich, m., man die op den
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openbaren weg loopt met een advertentie
op zijn rug en een op zijn borst.
Sane, (Lat.). Juist ; Sane, (Eng. ; spr.:
seen), gezond.
Sanfedisten, mrv. (Ital.). Leden van
een staatkundig-godsdienstig genootschap
in den voormaligen Kerkelijken Staat tot
verdediging van het pausdom tegen de
Carbonari (z. a.).
Sang, m. (Fr. ; spr. : san), (Lat.) sanguis,
(Eng.) blood, (D.) Blut, (Ital.) sangue, (Sp.)
sangue. Bloed ; Sang-dragon of Sang-dedragon, m., drakenbloed; Sang-froid, m.
(spr. : froa), koelbloedigheid, bedaardheid.
Sanga, yr. Boomstam ; brug uit een
boomstam vervaardigd bij de Hindoes.
Sangales, Sangaletten, mrv. Licht dun
linnen dat oorspronkelijk in St.-Gallen en
later in Silezie geweven werd.
San Giovanni, (Ital.; spr.: dsjovannie).
Sint Jan.
Sanglant, (Fr. ; spr. : sanghlan). Bloedig ; zeer beleedigend.
Sangle, yr. (Fr.), (Lat.) Cingula. Buikriem, singel.
Sanglier, m. (Fr.; spr. : sanghliee), (Lat.
Porcus singular's, eenzaam varken).
Wild zwijn.
Sanglot, m. (Fr.; spr.: sanghlo). Snik;
Sangloter, snikken.
Sangsue, yr. (Fr.; spr. : sansu). Bloedzuiger.
Sanguifera vasa, mrv. Bloedvaten ;
Sanguificantia, mrv., bloedvormende
middelen; Sanguificatie, yr., bloedvorming ; Sanguificeeren, bloed vormen;
Sanguifluxus, m. = Haemorrhagie ;
Sanguin, (Fr.), wat het bloed betreft,
sanguinisch (z. a.); Sanguinaire, (Fr.),
bloeddorstig ; Sanguinaria, mrv., plantensoort uit de familie der Papaveraceen
met bloedrood melksap ; Sanguinariers,
mrv., sekte der Wederdoopers die, naar
men zegt, bij hun belijdenis menschenbloed
dronken ; Sanguinarine, yr., uittreksel
uit Sanguinariacanadensis;Sanguinarisch,
(Lat.), bloeddorstig ; Sanguine, yr. (Fr.),
rood kriit, Sanguineus en Sanguinicus,
m., volbloedig, prikkelbaar persoon ;
Sanguinisch, bloedrijk, zeer levendig,
vurig, prikkelbaar ; Sanguinocratie, yr.
(Lat.-Gr.), bloedheerschappij b.v. het
Schrikbewind ; Sanguinolent, (Fr.), bloederig ; Sanguis draconicus, drakenbloed;
— hirci, bokkenbloed; Sanguisorba,
plantensoort uit de familie der Rosaceen;
Sanguisuga, m. (Lat.) = Sangsue.
Sanhedrin. Zie Synedrium.
Saneeren, (Lat.). Genezen; verbeteren ;
volledig maken.
Sanies, y r. (Lat.), (Fr.) Sanie, vr.
Bloederige etter.
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Sanitaire, (Fr.), (Eng.) Sanitary. Wat
het behoud der gezondheid betreft ; Cordon
sanitaire, m., gezondheidscordon, troepen
die aan de grenzen van een land opgesteld zijn om het binnendringen van besmettelijke ziekten te verhinderen; Police
sanitaire, yr., gezondheidspolitie ; Sanitary
engineer, m. (Eng.; spr. : senniteerie
endzjinier), degene die woningen met het
oog op de gezondheid inricht ; Sanitas,
(Lat.). (Fr.) sante, (Eng.) health, (D.) Gesundheit, (Ital.) sanitd, (Sp.) sanidad, gezondheid.
San Juan, m. (Sp.; spr. : choean).
Sint Jan.
Sank, (D.). Lek.
Sankbja of Sankhya, vr. Wijsgeerig
stelsel der Indische Boeddhisten.
Sanley, o. Chineesche kalmuswortel
tegen den beet van vergiftige dieren.
Sannazar, (1458-1530). Latijnsch en
Italiaansch dichter, schrijver van den
beroemden herdersroman Arcadia.
San Salvador, m. (Sp.). Heilige Verlosser, naam dien Columbus den 12 Oct.
1492 aan het eiland Guanahani gaf.
Sansara. Kringloop van het leven
waaruit men door het Nirvana (z. a.)
verlost wordt.
Sans ceremonie, (Fr.). Zonder omslag
of complimenten; Sans-culotte, m., eig.
zonder korte broek, naam waarmede in
1789 de Fransche aristocraten de omwentelingsgezinden aanduidden die in
plaats van een korte (culotte) een lange
broek (pantalon) droegen ; Sans-culottides, mrv., aanvullingsdagen van den
republikeinschen kalender en de daarop
gevierde feesten ; Sans-culottisme, o.,
stelsel en streven der sans-culottes; Sans
doute, (spr. : doet), ongetwijfeld, zeker;
Sans facon, (spr.: fasson), zonder omslag ;
Sans fard, (spr.: faar), zonder blanketsel,
onopgesmukt; Sans frais (Fr.), (Eng.)
cost-free, (D.) kostenfrei, (Ital.) senza spese,
(Sp.) sin gastos, zonder kosten, d. i. een
wissel niet laten protesteeren als hij op
den vervaldag niet . betaald wordt; Sansgene, (spr.: zjeen), ongegeneerdheid, ongedwongenheid ; Sans-souci, m. (spr. :
soesie), zonderzorg, onbezorgde, naam van
eenpaleis bij Potsdam; Le Meunier de
Sans-Souci, m., gedicht van Andrieux
(z. a.), waarin de volgende versregels
voorkomen ;
Haas I Est-ce une loi sur noire pauvre terre
Que toujours deux voisins auront entre eux la guerre ?

d. i. Helaas ! Is het een wet op onze
arme aarde dat twee buren altijd met
elkander overhoop moeten liggen?
out, si nous n'avions pas des juges a Berlin.
d. i. Ja, als wij geen rechters te Berlijn
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hadden (indien er geen recht te krijgen
was).
Ce sont let jeux de prince,
On respecte un moulin, on vole une province.

d. i. Dat zijn vorstenspelen, men eerbiedigt een molen, men steelt een provincie
(Silezie).
San Sisto, m. (Ital.). Heilige Sixtus en
de aan hem gewijde kapel te Rome
waarin de beroemde madonna van Raphael (z. a.) eerst geplaatst was.
Sanskrit, o. Heilige taal der Brahmanen.
Sans-nuance, (Fr.). Zware zwarte
zijde met gouden bloemen ; Sans pardon,
zonder genade; Sans pareil, weergaloos ;
Sans phrase, zonder praatjes ; Sans
prejudice (Fr.), (Eng.) without prejudice,

(D.) ohne Schaden, (Ital.) senza pregiudizio,
(Sp.) sin perjuicio, zonder nadeel, onder
voorbehoud; Sans prendre, (spr.: prandre),
zonder te nemen (in sommige kaartspelen
b.v. in het omberspel) ; Sans reserve,
zonder voorbehoud ; Sans rime ni raison,
zonder rijm noch reden d. i. zonder slot
of zin.
Santa casa, yr. (Sp.). Eig. heilig huis,
gebouw der inquisitie te Madrid ; Santa
Cruz, (Sp. ; spr. : kroes), heilig kruis, stad
op Teneriffe en in Bolivia ; Santa hermandad, yr. (Sp.), heilige broederschap,
bond der Spaansche steden om de gewelddadigheden van den adel en der
dieven en roovers tegen te gaan (einde
der 15de eeuw), benaming der politie.
Sante, yr. (Fr.). Zie Sanitas.
San-Stefano. Voorstad van Constantinopel waar 3 Maart 1878 de vrede tusschen Rusland en Turkije gesloten werd ;
dit vredesverdrag werd herzien op het
congres van Berlijn (13 Juni-13 Juli 1878).
Santiago of Sant Jago, (Sp.). Sint
Jakob, beschermheilige der Spanjaarden;
krijgsgeschreeuw der Spanjaarden in,
hunne oorlogen tegen de Mooren ; hoofdstad van Chili, stad op Haiti en Cuba ;
Santiago de Compostella, stad in Galicie
(Spanje), beroemde bedevaartsplaats.
Santolina. Plantensoort uit de familie
der Composita.
Santon, m. (Sp.). Mohamedaansche heilige ; Turksche monnik.
Santonine, yr. of Santonium, o. St.Janskruid welks zaden (semen-contra) tot
het verdrijven van ingewandswormen gebruikt worden ; purgeermiddel.
Santo officio, (Sp.), Saint-Office, (Fr.).
Zie Sanctum Officium.
Santorin, o. (Gr. Thera). Een der Cycladen bekend door vulkanische verschijnselen ; cement dat van dit eiland afkomstig is.
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Santorijnsche lichaampjes, mrv. Twee
ronde kraakbeentjes aan het strottenhoofd.
Sapa, yr. (Lat.). Verdikt druivensap.
Sapajou, m. (Fr.; spr.: sapazjoe). Kleine
Zuid-Amerikaansche aap ; leelijk bespottelijk ventje, mormel.
Sapan, m. (Fr.), (Sp.) Sapana. Japansch
verf hout ; rood sandelhout.
Sapaudia. Latijnsche naam van Savoye
sedert de 4de eeuw.
Sape, yr. (Fr.), (Ital.) Zappa. Het ondermijnen ; ondergraving van een muur ;
loopgraaf ; sikkeltje ; schop der mijnwerkers ; — volante, vliegende sappe ; Sapeur,
m., geniesoldaat, vroeger een infanterist
die met een bijl gewapend was om hinderpalen opteruimen ; Sapeurs-pompiers,
mrv., brandweer.
Sapek. Pasmunt in Cochinchina en
Annam.
Sapere aude (Lat.). Heb den moed
om verstandig te zijn.
Saphan, m. Soort das in Syrie en bij
de Roode Zee.
Saphena, yr. (Van het Grieksch Saphes,
duidelijk, helder). Rozenader, ader in het
been en den voet.
Saphenie, yr. (Gr.). Duidelijkheid, helderheid.
Saphies, mrv. (Arab.). Papieren met
Moorsch schrift.
Sapidus, (Lat.). Smakelijk ; Sapiditeit,
vr., smakelijkheid, tegenovergestelde van
Insipiditeit (z. a.).
Sapience, yr. (Fr.; spr. : sapians). Oudfransch voor sagesse, wijsheid, (Lat.)
sapientia, (Ital.) sapienza, (Sp.) sapiencia;
Sapiens, (Lat.), wijs (Zie Homo sapiens) ;
Sapientes, mrv., eeretitel voor rechtsgeleerden bij de Romeinen; Sapientiae
dens, m., wijsheids- of verstandskies ;
Sapientiaux, mrv. (Fr. ; spr.: sapiansioo),
boeken der wijsheid, boeken van het
Oude Testament die zedespreuken bevatten (Spreuken, Prediker); Sapienti sat,
(Lat.), voldoende of genoeg voor een verstandig mensch ; Sapiens nihil affirmat
quod non probet, (Lat.), de wijze beweert
niets of hij bewijst het; Pays de sapience, land van wijsheid d. i. Normandie'
zoo genoemd naar den voorzichtigen en
zelfs wantrouwigen aard zijner bewoners.
Zie Normand.
Sapin, m. (Fr.; spr. : sapein), (Lat.) Sapinus (van het Sanskrit saga, hars), (Eng.)
fir, (D.) Tanne. Denneboom ; stationneerend rijtuig (aapje); doodkist; Sapine,
yr., dennenplank of balk, dennenhouten
kuip, soort van hijschtoestel voor bouwmaterialen ; Sapinette, yr., Noord-amerikaansche rank uit knoppen van dennen;
dennenhouten schuit; Sapinare, yr., (spr.:
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sapinieer), met dennen beplante grond. Zie
Abies.
Sapo, m. (Lat.), (Fr.) savon, (Eng.) soap,
(D.) Seife, (Ital.) sapone, (Sp.) xabron.
Zeep; Sapo acidus, zure zeep ; — alicantinus, zeep van Alicante; — antimoniacus, spiesglansz ; — domesticus, zeep
voor huishoudelijk gebruik ; — guajacinus,
guajakz.; — hispanicus, Spaansche zeep ;
— hydrargyri, kwikz.; — kalinus, kaliz.;
— medicatus en — medicinalis, medicinale
zeep; — natrinus, natronz. ; Saponaria,
zeepkruid, plantensoort uit de familie der
Caryophyllaceen (Zie Caryophyliata) ; Saponifiable, (Fr.), verzeepbaar; Saponificatie, vr., verzeeping ; Saponificeeren,
verzeepen, in zeep omzetten ; Saponine,
yr., glucoside van zeepkruid, Panamahout,
enz.; Saponiet, o., zeepsteen, mineraal
uit de orde der silicaten ; Sapo olearius,
oliezeep ; — sabaceus, talkz. ; — stibiatus,
spiesglansz. ; — venetus, Venetiaansche
zeep.
Sapor, m. (Lat.). Smaak.
Saporoger, mrv. (Russisch). Kozakken
die in de Ukraine achter de watervallen
van den Dnieper wonen.
Sappe = Sape (z. a.)
Sapphir, m. (Gr.). Saffier.
Sapphisch of Saphisch. Wat Sappho
betreft; Sapphisch vers
1_,.....1_,...-1.___............-H.......,i_._....---1
Sapphische strophe, die uit drie zulke
versregels en een Adonisch vers (z. a.)
bestaat.
Sappho of Sapho (7de en 6de eeuw
v. C.). Grieksche dichteres. Zie Leucadische sprong.
Sapristi = Sacristi.
Saprochroom, o. (Gr.). Blauwe kleurstof.
Saprogeen, (Gr.). Wat verrotting veroorzaakt ; Saprophiel, wat met verrotting
gepaard gaat ; Saprophyt, o., plant die
op rottende stoffen groeit ; Sapropyra,
yr., rotkoorts.
Saptieh. Zie Zaptie.
S. A. R. = Son Altesse Royale. Zijn
(haar) Koninklijke Hoogheid.
Sara, yr. (Hebr.). Heerscheres, vorstin.
Sarabaiten, mrv. Losbandige Egyptische monniken in de 4de eeuw, die zonder
aan een regel gebonden te zijn met zijn
tweeen of drieen samenwoonden.
Sarabnade, y r. (Fr.), Sarabanda (Sp.).
Deftige Spaansche dans in drie tempo's
die in de i7de en i8de eeuw in de mode
was.
Sarabara, mrv. (Perzisch). Wijde broek
met plooien der Oosterlingen.
Saracenen, mrv. (van het Arabisch
Schakara, zonsopgang, of Scharkiin, oos-
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terlingen). Naam in de middeleeuwen door
de Westerlingen aan de Arabieren in Europa en Afrika gegeven; Mohamedanen.
Saraf, m. (Arab.). Wisselaar; makelaar.
Sarafaan, m. (Russisch). Rok der
boerinnen.
Saragoesti, o. Indisch pik.
Sarais. Indisch logement voor kooplieden.
Sarakowoi of Sorokowoi, m. (Van
sorok, veertig). Russische vochtmaat =
1314 anker.
Sarapus, m. (Gr.). Platvoet.
Sarasse, yr. Indisch katoen.
Saraswati, vr. Indische godin der
wetenschap.
Sarbacane, yr. (Fr. ; spr. : sarbakaan),
(Arab.) Zabatane. Proppeschieter ; blaaslat).
Sarbanbasji, m. (Turksch). Opperkameeldrijver.
Sarbas, m. Perzische infanterist.
Sarcasme, m. (Fr.), (Gr.) Sarcasmos,
m. Eig. het rukken aan het vleesch, bijtende
bittere spot ; Sarcastisch, vleeschverscheurend, bijtend, bitter.
Sarcepiplocele, yr. (Gr.). Vleeschnetbreuk ; Sarcepiplomphalus, m., vleeschnavelbreuk ; Sarchydrocele, yr., vleeschwaterbreuk.
Sarcidium, o. (Gr.). Wrat.
Sarcina ventriculi, vr. Kleine paddenstoel in het braaksel.
Sarcitis, yr. (Gr.). Ontsteking van het
vleesch ; Sarcium, o. (Gr.), ontsteking
van het tranenvleesch.
Sarco. Grieksch voorvoegsel dat vleesch
beteekent ; —cele, kankerachtig gezwel ;
—cele fungosa, gezwel aan de teelballen ;
—cele scrota, gezwel aan den teelballenzak ; —colla, yr., Perzische gom uit de
schors van Penaea sarcocolla, mucronata
en squamosa, —latrie, yr. (zie Anthropolatrie) ; —logie, gedeelte der ontleedkunde dat over het spierweefsel handelt ;
—ma, o., kanker ; —mphalos, vleeschnavel, een na het afvallen van de navelstreng achterblijvend gedeelte dat na
eenigen tijd verschrompelt ; —phaag, m.,
eig. vleescheter, doodkist van een snort
steen die, naar men meende, het vleesch
spoedig verteerde, graf waarin de ouden
de lijken legden die niet verbrand werden,
tegenwoordig een gedeelte eener graftombe in den vorm van een doodkist ; Sarcophaga, mrv., vleeschwegbijtende middelen; —phyia, vr., wild vleesch ; —phyma,
o., vleeschgezwel ; —sis, yr., vorming van
wild vleesch ; —stosis, vleeschverharding,
verbeening der spieren; —thlasie, —thlasis, yr., kneuzing eener spier ; —tica,
mrv., vleeschvormende middelen, midde-

Sarmaten

len om het cicatriseeren (z. a.) van
wonden to bespoedigen ; —tisch, vleeschvormend.
Sarcoptes of Sarcocoptes, m. Arachnide (z. a.) die de schurft veroorzaakt.
Sardagaat, m. (Gr.). Vleeschkleurig of
bruinachtig edelgesteente zoo genoemd
naar Sardes, hoofdstad van Lydie.
Sardanapalus. Waarschijnlijk wordt
met dezen naam Asarradhon II, koning
van Assyrie, bedoeld ; volgens de overlevering zou hij de laatste koning van
Assyrie geweest zijn en zich bij de inneming van Ninive met zijn vrouwen en
schatten hebben laten verbranden ; zijn
wellustige en weelderige levenswijze die
echter alleen op de overlevering berust
is spreekwoordelijk geworden; Sardana=
palisch of Sardanapalesk, weelderig,
wellustig en brassend.
Sardar. Zie Sirdar.
Sardelle, Zie Sardine.
Sardiasis, yr. (Gr.). Gedwongen,
krampachtige grijnslach = Parastremma.
Sardine, yr. (Fr. en Gr.). Kleine zeevisch (clupea sardina) die op haring gelijkt
en 25 centimeter lang kan zijn; zij wordt
op de westkust van Frankrijk vooral op
die van Bretagne gevangen van Juni tot
Nov. ; Sardinerie, yr. (Fr.), plaats waar
de sardines in met olie gevulde blikjes
worden verpakt ; Sardinier, m., sardinenvisscher, — net, — schuit ; Sardinare,
vr., vrouw die sardines verpakt.
Sardoniasis, yr. (Gr.) = Sardiasis ;
Sardonisch, schamper ; Sardonische
lach, grijnslach.
Sardonyx, m. (Gr.). Roodachtig gele
of bloedroode agaat.
Sare. Zie Sora.
Sarferly-Odassy, mrv. Afdeeling der
pages van den sultan van Turkije.
Sarf. Zie Zarf.
Sargasso=zee, vr. Gedeelte van den
Noord-Atlantischen Oceaan dat met
zeewier bedekt is; Sargussum, (Sp.
argazo), bruin zeegras uit de familie der
Fucaceen Zie Fucus.
Sariba, yr. Gepalissadeerde legerplaats
in Afrika.
Sariboepalm, m. (Maleisch). Rondbladerige palmboom.
Saridsje, mrv. Ongeregelde Turksche
troepen in Azie.
Sarigue, m. (Fr. ; spr.: sariegh). Amerikaansch buideldier. Zie Marsupium.
Sarik, m. (Turksch). Tulband.
Sarisa of Sarissa, vr. (Gr.). Lange
Macedonische lans ; Sarissophoren, mrv.,
daarmede gewapende soldaten.
Sarmaten, mrv. Bewoners van Say
land tusschen de Oostzee en de-matie,
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Zwarte Zee ; zij hielpen Mithridates
(z. a.) tegen de Romeinen; in de 3de
eeuw werden zij door de Gothen overwonnen.
Sarmatische ziekte, yr. = Plica polonica (z. a.).
Sarong, m. Indisch kleedingstuk.
Sarpa, vr. Indische slang.
Sarpedon, m. Fabelachtig koning van
Lycie, zoon van Jupiter en Europa ; hij
werd door Patrocles bij het beleg van
Troje gedood.
Sarplar, (Eng.). Zak wol die 2240 Engelsche ponden weegt.
Sarpojans, mrv. Indische slangenbezweerders.
Sarrache, yr. (Fr.; spr. : sarrasj). Sardine in de Middellandsche Zee.
Sarracium, o. Jas zonder mouwen in
den vorm van een scapulier (z. a.).
Sarradsj-Basji, m. (Turksch). Deurwachter van het serail.
Sarras, m. Groote sabel.
Sarrasine, yr. (Fr.; sarrazien). Valhek
tusschen de ophaalbrug en een poort
van een kasteel of vesting.
Sarrussophoon, yr. (Fr.). Koperen
blaasinstrument met dubbel mondstuk
dat den vorm van een hobo en den klank
van een trombone heeft.
Sarsaparilla, vr. (Sp.) Zarzaparilla,
(Fr.) Salsepareille, yr. Amerikaansche
smilacinee wier wortel zuiverend en
zweetverwekkend is.
Sarsenet, m. Sterk geglansd katoen
dat als voering gebruikt wordt.
Sartago, yr. (Lat.). Keukengereedschap,
pan ; — loquendi, wartaal, rommelpot.
Sartip, m. Eig. satraap (z. a.), Perzisch
generaal of stadhouder.
Sartor, m. (Lat.). Kleermaker, versteller; Sartorius, tn., kleermaker, kleermakersspier.
S. A. S. = Son Altesse Serenissime,
yr. (Fr.). Zijn (haar) Doorluchtige Hoogheid.
s. a. s. of sa. srum = summa sum=
marum, (Lat.). Alles bij elkaar genomen.
Sas, yr. Soort van buskruit.
Sas, o. (Fr.). Gedeelte van een kanaal
tusschen de deuren eener slues, b.v. Sas
van Gent, sluiskolk.
Sas, m. (Fr.; spr. : sa, van het Lat.
seta, zijde). Teems, paardenharen of zijden
zeef ; teenen horde om aarde van steenen
to zuiveren.
Sassafras, m., (Lat.). Saxifraga (z. a.).
Noord-Amerikaansche lauracee (laurus
sassafras), ook Laurier der Irokeezen genoemd, zweethout, urine afdrijvend middel.
Sassat, m. (Russisch). Wachter.
Sassefras. Bast der worteltakken van
BAALE, Handboek.
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Sassafras officinalis, Sassefrasolie, vr.,
vluchtige olie uit sassefras, die in Amerika
voor het geurig maken van spijzen en
dranken gebruikt wordt.
Sassoline, yr. Boraxzuur dat zich aan
de randen van warme bronnen bij Sasso
in Toscane afzet.
Sastawa, yr. (Russisch). Poort, vier
hooge steenen pilaren met het wapen
eener stad ; slagboom.
Sat, (Lat.). Genoeg.
Satadewen, mrv. Indische monniken
die huwen en van aalmoezen leven.
Satan en Satanas, m. (Hebr.). Eig.
vijand, overste der duivelen of gevallen
engelen; Satanisme, o., duivelsche aard
of gezindheid; Satansaap, m., zwarte
Zuid-Amerikaansche aap (saki); Satansch,
duivelsch; Satella, yr. (Ital.), duivelin ;
Satellino, m. (Ital.), duiveltje.
Satelliet, m. (van het Latijn satelles,
begeleider). Trawant, handlanger ; bijplaneet, wachter, maan.
Satiabel, (van het Latijn satiabilis). Verzadigbaar ; Satiabiliteit, yr., verzadigbaarheid ; Satieteit, vr., verzadigdheid.
Satin, m. (Fr.; spr.: sateen), (van het
Latijn seta, zijde). Fijne glanzige zijden
stof, lichte Atlas (z. a.); Satinet, o., stof
die uit katoen en zijde bestaat en den
glans van satijn heeft ; Satineeren, aan
een stof den glans van satijn geven.
Satire, yr. (van het Latijn satura (z. a.)).
Hekeldicht ; schotschrift ; de bekendste
hekeldichten zijn die van Horatius, Juvenails, Regnier en Boileau (Zie Menippae);
Satiricus, m., hekeldichter, schrijver van
schotschriften, hekelaar; Satiriseeren,
over den hekel halen; Satiriek, hekelend.
Satis, (Lat.) = Sat ; Satis abunde, overvloedig ; Satisacceptie, yr., voldoende
borgstelling ; Satis bene, vrij goed; Satisdatie, yr., borgstelling ; Satisdateeren,
borgstellen ; Satisfaceeren, voldoen, bevredigen ; Satisfactie, vr., voldoening,
bevrediging, genoegdoening ; Satisfactie
vicaria, plaatsvervangende genoegdoening door Christus in de verzoeningsleer ;
Satisfaisant, (Fr.; spr. : satiesfesan), voldoend, toereikend, bevredigend ; Satisfait,
(Fr. ; spr. : satisfee), voldaan, tevreden;
Satisfecit, (Lat.), verklaring dat men
voldaan is.
Sato, o. Boot der koralenvisschers in
de Levant.
Satraap, m. (Gr.). Stadhouder bij de
oude Perzen ; despotisch, rijk en wellustig heer ; Satrapie, yr., provincie van
het Perzie der oudheid ; Satrapeeren,
als een satraap leven, zwelgen en brassen
en zijn onderdanen onderdrukken en
64
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werden; Satyriasis, yr., geilheid, ziekeplagen; Satrapisch, gewelddadig, onderdrukkend en uitspattend.
lijke overspanning der teeldeelen.
Sauce, yr. (Fr.; spr.: soos). Saus; SauSatran, m. Schuit voor de koraalcare, vr. (spr.: soosieer), sauskom; Sauce,
visscherij in de Levant.
wordt gezegd . van oude koperen munten
Satti, o. Vrijwillige verbranding der
weduwen in Engelsch Indic. Zie Suttee. ' die met een dun laagje zilver overtrokken
zijn ; Saucisse, vr. (spr.: soosies), saucijs;
Satura, yr. (Lat.). Vruchtenschotel;
Ne pas attacher ses chiens avec des saumengelmoes; titel van Oud-Romeinsche
cisses, zijn honden niet met saucijzen
kluchtspelen. Zie Satire.
Saturantia, mrv. (Lat.). Opslorpende ,vastleggen d.- zeer. gierig zijn ; Saucisson, m., worst, 'vuurworst (lange, met
geneesmiddelen; Satureeren, verzadigen;
kuit gevulde linnen rol om mijnen aanStturatie, vr., verzadiging.
testeken), takkebos in den v'orm van een
Saturday, (Eng. ; spr.: setturdee), (Lat.)
dies Saturni (z. a.), (Fr.) samedi (dies worst.
Sauf, (Fr.; spr;:- soof).' Onbeschadigd;
sabbati), (D.) Sonnabend, Samstag. ZaterStitt' et sauf, heelhuids; Sauf-conduit,
dag.
m. (spr.; kondwie), vrijgeleide. Zie Salvo.
Satureja hortensis. Plantensoort uit
de familie der Labiaten, boonenkruid.
Saul, m. (Hebr.). De afgebedene.
Saturnus, m., (Lat.), Gr.) Cronos, m.
Saumon, m. (Fr.; spr.: soomon). Zalm,
visch die den. winter in zee doorbrengt
Zoon van Uranus en Vesta, echtgenoot
en des zomers de rivieren opzwemt om
van Cybele, vader van Jupiter, Neptunus,
Pluto en Juno; een belofte die hij aan kuit te schieten ; als bvn. zalmkleurig ;
Truite saumonee, yr., zalmforel.
Titan gedaan had verplichtte hem om
zijn kinderen te verslinden zoodra zij geSaunage, m. (Fr.; spr.: soonaazje) of
Saunaison, vr. (spr.: sooneezon). Het
boren werden ; Cybele slaagde er in
winnen van zout uit zeewater; fabrikatie
Jupiter te redden door in zijn plaats een
steen te leggen dien Saturnus terstond
en verkoop van zout; Faux saunage,
zoutsmokkelarij vOOr 1789 (Zie Gabelle);
inslokte ; later onttroonde Jupiter zijn
vader en verdreef hem van den Olympus ;
Saunerie, yr., zoutziederij ; Saunter, m.,
Saturnus begaf zich naar Latium waar zoutzieder; Faux saunter, m., zouthij vrede en overvloed deed heerschen
smokkelaar ; Saunare, yr. zoutbak; Sauen onderwijs gaf in den landbouw; zijn
piquet, m. (spr.: soopikee; , pikante saus.
regeering wordt door de dichters de
Sauriens, mrv. (Fr. ; spr.: soorieein).
gouden eeuw genoemd ; Saturnalia, mrv.,
Hagedissen; Sauros, (Gr.), hagedis ;
Romeinsch feest ter eere van Saturnus
Sauriet en Sauroliet, m., versteende
(17-23 Dec.) en ter herdenking van de
hagedis; Sauroidei, mrv., hagedisvormigen
gouden eeuw, wanordelijk en losbandig
(versteende visschen); Sauroctonos, m.
feest ; Saturnalicia, mrv., geschenken,
(Gr.); hagedissendooder.
die men elkander op de Saturnalia zond;
Saut; (Fr. ; spr.: soo). Zie Saltus
Saturnia, yr., naam van Juno als dochter
Saut perilleux = Salto mortale ;' Saut
van Saturnus ; Saturniet, o., bruin loodde carpe, karpersprong, duikelsprong;
erts ; Saturnine, yr., de zaaiende ; SaturSaut de ioup, breede sloot aan het einde
nisme, o., chronische loodvergiftiging bij
eener laan; Saute de vent, yr., plotsewerklieden in loodwitfabrieken, enz. die
linge verandering van den wind; Sauté,
zich door loodkoliek openbaart; Satur(spr.:' sootee), met boter of vet viug opnijnsch, loodbevattend, somber, zwaargekookt; Saute-en-barque, m., bootmoedig; Saturnijnsch vers, o., oudste
roeiersjasje ; Saute-mouton, m., haasjeRomeinsche versmaat ; Saturnus, m.
over (spel); Sautereau, m., hamertje
(Lat.), lood in de scheikunde.
(piano); Sauterelle, . yr., sprinkhaan;
Saturnus, m. Zesde planeet in ons
Sauterie, yr., danspartij; Sautoir,— m.
zonnestelsel die door twee dunne en
(spr.: sootoaar), Sint-Andrieskruis: Zie
breede ringen omgeven is.
En sautoir.
•
Satyr, m. (Gr.). Veld- of boschgod,
Sauternes, m. (Fr.; ; spr. ; sootern).
metgezel van Bacchus ; hij wordt voorFijne witte wijn uit het dep. der Gironde.
gesteld met overeind staand haar, in een
Sauvage,
(Fr.; spr.: soovaazje). Wild,
punt uitloopende ooren, twee kleine
schuw ; Sauvagerie, v., schuwheid.
horens op het voorhoofd en bokspooten;
Sauveeren, (Fr.) sauver, (Eng.) to save,
(D.) retten, bergen, (Ital.) salvare, (Sp.)
hij houdt een beker, een thyrsus (z. a.)
of een fluit in de hand ; grofzinnelijke
salvar. Redden, bergen (van gestrande
geile man : orang-oetan ; Satyrdrama,
goederen); Sauvetage, (Fr.), (Eng.) salo., bij de Grieken tooneelstukje waarin
vage, (D.) Bergung, salvataggio,
de hoofdrollen door satyrs vervuld
(Sp.) salvation, berging.

Sauvegarde

loll

Sauvegarde, vr. (Fr.; spr.: soovghard).
Bescherming, vrijgeleide.
Sauve-qui-peut, m. (Fr. ; spr.: soovkiepeu). Wanordelijke vlucht.
Savannen, mrv., (Sp.) Savanas. Grasvlakten in het zuiden van Noord-Amerika.
Savate, vr. (Fr.). Oude schoen, slof ;
afstraffing met een schoen met spijkers;
gevecht met de voeten ; stoffel, onhandige
vent ; postbode; slofje-onder ; Savetier,
m., schoenlapper, slecht werkman.
Savillum, o. (Lat.). Lepeltje.
Savings-bank, (Eng.; spr.: seevingsbenk).
Zie Caisse d'epargne.
Savio, m. (Ital.). Wijze ; rechtsgeleerde.
Savoir-faire, m. (Fr. • spr.: savoaarfeer).
Handigheid; Savoir-vivre, m., kunst om
met menschen om te gaan, weten hoe
men zich in de wereld gedragen moet,
levenswijsheid.
Savoisien, m. (Fr.; spr.: savoaziein).
Bewoner van Savoye, woord dat sedert
de inlijving van Savoye bij Frankrijk in
de plaats van Savoyard (z. a.) wordt
gebruikt.
Savon, m. (Fr.). Zie Sapo en Pain de
savon. Standje, uitbrander ; Savon noir,
m., groene zeep ; Donner un savon, een
standje maken, den mantel uitvegen ;
Savonnerie, vr., zeepziederij ; Savona,
nette, yr., toiletzeep, scheerzeep, scheerkwast ; Montre a savonnette, vr., savonet (horloge) met een metalen deksel op
de wijzerplaat; Savonette a vilain, naam
die vroeger gegeven werd aan de ambten
die de burgers kochten om daardoor in
den adelstand verheven te worden.
Savoyard, m. (Fr. ; spr.: savoajaar).
Zie Savoisien. Schoorsteenveger.
Sawa, yr. Onder water gezet veld voor
den rijstbouw op Java.
Sawod, m. Russische fabrieksstad.
Saxophone, m. (Fr.). Door Sax uitgevonden koperen blaasinstrument dat op
een klarinet gelijkt.
Saxum, (Lat.; mrv. Saxa), Rots; Saxa
loquuntur, de steenen spreken ; Saxifraga, steenen verbrijzelend, als znw.
steenbreke.
Sayette, vr. (Fr.). Sajet.
Sayette, vr. (Fr.; spr.: seeneet). Tooneelstukje voor twee of drie personen. Zie
Sainete.
Sayon, m. (Fr.). Wapenrok der Romeinen en Galliers.
Sbaglio, m. (Ital. ; spr.: sbaljo), (Fr.)
erreur, maprise, (Eng.) error, mistake, (D.)
Irrtum, (Sp.) error. Vergissing.
Sbarco, m. (Ital.), (Fr.) debarquement,
(Eng.) disembarking, debarkation, (D.)

Ausschiffung, Landung, (Sp.) desembarco.
Ontscheping, landing.

Scaliger

Sbirro, m. (Ital. mrv. Sbirri), (Fr.)
Shire. Gerechtsdienaar; speurhond.
Sbornik, m. (Russisch). Verzamelaar.
Sborsi, mrv. (Ital.), (Fr.) debours, (Eng.)

outlay, disbursement, (D.) Auslagen, (Sp.)
desembolsos. Uitschotten.
Sbozzo. Zie Abozzo.
S. C. = South Carolina. Staat in NoordAmerika.
S. c. = Senatus consultum (z. a.);
sc. = scilicet (z. a.); = sculpsit (z. a.);
s. c. = suo conto, (Ital.), zijn rekenin Cr,
Scabellum, o. (Lat.). Voetbankje ; klein
schavot ; Scabellon, m. (Fr.), mahoniehouten krukje, voetstuk. Zie Escabeau
en Escabelon.
Scabies, yr. (Lat.). Zie Gale; Scabieus,
schurftig.
Scabinaat, o. Ambt van schepen;
Scabieus, m., schepen. Zie Echevin.
Srabreus, (Lat.). Ruw, hobbelig;
netelig ; schuin, aanstootelijk.
Scabrities unguium, (Lat.). Nagelschur ft.
Scadenza. Zie Echeance ; Scadere
(Ital.), (Fr.) ichoir, (Eng.) to be due, (D.)
verfallen, (Sp.) vencer, vervallen (van
wissels).
Scaferlati, m. Gewone rooktabak ;
tabak voor cigaretten.
Scagliola, yr. (Ital.; spr.: skaljola).
Mengsel van gips en fijngestampt glas,
soort mozalek.
Scagnello, m. (Ital.; spr.: skanjello).
Eig. bankje, vioolkam.
Scala Hippocratis. Zie Scamnum; —
muralis, stormladder ; Scalares tympani,
— vestibuli, trappen in het slakkenhuis
van het oor. Zie Escalade.
Scala (la). Schouwburg te Milaan ; ladder ; toonladder ; schaal; inham der zee
in de Levant. Zie Echelles.
Scalawags, mrv. (Amerik.). Lieden die
de huik naar den wind hangen.
Scalda, yr. Oud-Scandinavische dichtkunst; Scalde, m., oud-Noorsche dichter.
Scaidis, m. (Lat.). De Schelde.
Scale, (Eng.; spr.: skeel), (Fr.) echelle,
(D.) Massstab, (Ital.) scala, (Sp.) escala.
Schaal, maatstaf.
Scaleni, mrv. Drie spieren welke van
de dwarse uitsteeksels der halswervels
naar de eerste en tweede rib loopen ;
Scalenum triangulum, (Gr.-Lat.), on elijkzijdige driehoek, scheef hoekige driehoek ; Scalenus, (Gr.), ongelijkzijdig.
Scaliaticum, o. Havengeld.
Scaliger (Julius Cesar) (1484-1558).
Italiaansch philoloog en geneeskundige,
een der grootste geleerden van de Renaissance (z. a.) ; Scaliger (Joseph)
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(1540-16o9), zoon van den vorige, Protestantsch philoloog.
Scallop, (Eng.; spr.: skellop. Kammosselschelp die overvloedig voorkomt op
de kust van Palestina en vroeger door
de pelgrims gedragen werd als teeken
dat zij een bedevaart naar het Heilige
Land gedaan hadden ; inkeping; Scalloped, ingekeept, uitgetand.
Scalops, m. (Gr.). Mol.
Scalp, m. Haar dat met het vel van
den schedel losgemaakt en door de NoordAmerikaansche wilden als zegeteeken
bewaard wordt ; Scalpeeren, (Lat.), de
schedelhuid met een scherp werktuig
losmaken. Zie Aposcythisis; Scalpel, o.,
ontleedmes.
Scalprum chirurgicum, o. (Lat.). Laatvlijm (lancet); — rasorium, schaaf- of
krabijzer ; Scalsis, vr. (Gr.), afkrabbing.
Scalzi, mrv. (Ital.). Barrevoeters.
Scamander, m. (Gr.). Riviertje in KleinAzie in de nabijheid van het Trojaansche
slagveld ; ornament met rechthoekige
lijnen.
Scamilten, mrv. (Lat.). Onderstellen
van zuilen, uitsteeksels.
Scamma, o. (Gr.). Een diepe met zand
bestrooide plaats in de worstelschool,
waar de athleten (z. a.) zich oefenden.
Scammonium, o. Door insnijding van
den verschen wortel verkregen melksap
van Convolvulus Scammonia, plant in
Klein-Azie en Syrie, dat als purgeermiddel
gebruikt wordt.
Scamnum Hippocratis, o. (Lat.). Eig.
bank van Hippocrates, toestel voor het
zetten van verrekte ledematen.
Scandalum, o. (Gr. en Lat.). Schandaal,
ergernis, aanstoot; Scandaleux, (Fr.),
ergerlijk; Chronique scandaleuse,vr. (Fr.),
verhaal waarin de gebreken en ondeugden
van een of meer personen aan de kaak
gesteld worden ; Scandalum magnatum,
(Lat.), in Engeland smaadrede of smaad.
schrift waarin een rechter of hooggeplaatst persoon gehoond wordt.
Scandeeren, (Lat.). Verzen op zoodanige wijze lezen dat de maat en de
versvoeten duidelijk uitkomen; Scansie,
vr., het scandeeren.
Scandix, m. (Gr.). Kervel.
Scandula, yr. (Lat.). Dakspaan; spalk ;
Scandularlus musculus, m., dwarse
spier van den voet.
Scannello, m. of Scannette, yr. =
Scagnello.
Scaperda, yr. (Gr.). Gymnastisch spel
waarbij de tegenpartij tegen een paal
opgetrokken moest worden.
Scapha, vr. (Gr. en Lat.). Boot; schuitof bootbeen, buitenste oorholte; Scapham

Scare

scapham dicere, een boot een boot
noemen, d. i. het kind bij zijn naam
noemen (de Franschen zeggen : appeler
un chat un chat, een kat een kat noemen);
Scaphander, m. (Gr.), eig. bootmensch,
kurken zwemgordel, hermetisch gesloten
toestel waarin lucht gepompt wordt en
dien de duikers aantrekken om onder
water te werken ; Scaphe, yr. (Gr.),
schuit, boot; Scaphieten, mrv., bootvormige ammonieten ; Scaphion, o.,
kleine wan, drinkschaal; Scaphisme, o.,
doodstraf bij de Perzen waarbij de veroordeelde in een trog werd gelegd waar
zijn hoofd, handen en voeten buiten
staken, in dezen toestand werd hij aan
de zonnestralen en de insecten blootgesteld, totdat hij omkwam.
Scapholdeum os, o. (Lat.). Schuitbeen,
naam van twee kleine beenderen waarvan het eene den hand- en het andere
den voetwortel helpt vormen; ScaphoI
disch, schuitvormig.
Scapin, m. (Fr.; spr.: skapein). Hoofdpersoon in een blijspel van Moliere (les
Fourberies de Scapin, de bedriegerijen
van S.), schurkachtige maar handige
knecht; in dit stuk komt de bekende
uitroep voor : Qu'allait-il faire dans cette
galere ? d. i. wat ging hij op die galei
doers ?, uitdrukking die thans beteekent :
hij behoefde zich niet in dat wespennest
te steken.
Scapito, m. (Ital.), (Fr.) fierte, (Eng.)
loss, (D.) Einbusse, (Sp.) perdida. Verlies.
Scapoliet, m. Stengelsteen = Werneriet. Zie Scapus.
Scapula, yr. (Lat.). Schouder; Scapulalgie, yr. (Lat.-Gr.), pijn in den
schouder; Scapulier, o., schouderbedekking der Catholieke geestelijken ; twee
kleine gewijde strooken die men bij zich
draagt ; Scapulo-humeral, (Fr.), wat het
schouderblad en het bovenarmbeen betreft.
Scapus, m. (Lat.). Schacht (van een
zuil); stengel (van een plant).
Scarabaeus, m. (Lat.), (Fr.) Scarabee,
m. Schildvleugelig insect met bladvormige
horens, tor ; gesneden steen in den vorm
van een tor ; Scarabeldae, mrv., familie
van schildvleugelige insecten die meer
dan 8000 soorten bevat.
Scaramouche, m. (Fr. ; spr. : skaramoesle), (Ital.) Scaramuccio. Van top tot
teen in het zwart gekleede hansworst in
het oude Italiaansche blijspel.
Scardamygmus, m. (Gr.). Het knipoogen; Scardamycta, m., remand die
knipoogt.
Scardinius. Roode karper.
Scare, m. (Fr.), Scarus, m. (Lat. en
Gr.). Zeepapegaai (visch in de Middel-
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landsche Zee en den Atlantischen Oceaan).
Scarf, (Eng.). Doek die los over de
schouders hangt; sjerp. Zie Echarpe.
Scarificatie, yr. (Lat.). Het zetten van
koppen; insnijding in de schors van een
boom ; Scarificator, m., kopmes, landbouwwerktuig met verscheidene ploegscharen om to ontginnen; Scarificeeren,
koppen zetten, den grond open maken.
Scarlatina, vr. Scharlakenkoorts, roodvonk Zie Ecarlate en Febris rubra
scarlatinosa.
Scarlievo. Zie Scherlievo.
Scarpasche buizen. De door Scarpa
het eerst beschreven kronkelgangen in
het inwendig oor.
Scarron (Paul) (1610-166o). Fransch
burlesk (z. a.) schrijver, die le Virgile
travesti en le Roman comique (z. a.) geschreven heeft ; gedurende het grootste
deel van zijn leven leed hij aan een
ziekte die zijn lichaam den vorm van een
s deed aannemen en ondragelijke pijnen
veroorzaakte ; in een door hem zelven
vervaardigd grafschrift zegt hij :

Celuz qui cy maintenant dont
Fit plus de pitie que d'envie,
Et souffrit mile fois la mort
Avant que de perdre la vie.
Passant, ne fais ici de bruit,
Garde biers que to ne Piveilles;
Car voici la premiere nuit
Que le pauvre Scarron sommeille.
di. Hij, die nu bier slaapt, werd meer
beklaagd dan benijd, en stierf duizend
dooden voordat hij het leven liet. Wandelaar, maak bier geen gedruisch; pas op
dat gij hem niet wakker maakt, want dit
is nu de eerste nacht dat de arme Scarron sluimert. Zie Maintenon.
Scarso, (Ital.), (Fr.) rare, (Eng.) scarce,
(D.) selten, (Sp.) raro. Schaarsch.
Scartare, (Ital.), (Fr.) mettre au rebut,
rejeter, (Eng.) to discard, to reject, (D.)
ausschiessen, (Sp.) desechar. Uitschieten, ter
zijde leggen; Scarto, o., (Ital.) (Zie Rebut
en Ecarteeren); Scarta faccia, (Ital.), lijst
van op een mis (jaarmarkt) gedane zaken.
Scatologie, vr. (Gr.). Eig. verhandeling
over de uitwerpselen, scherts die daarop
betrekking heeft ; Scatophiel, wat op
uitwerpselen groeit of leeft ; Scatos, (Gr.),
uitwerpselen. Zie Excrement.
Scaturient, (Lat.). Opborrelend ; Sca=
turigineus, rijk aan bronnen ; Scaturigo,
yr., bronwater.
Scaurus, m. Die mismaakte voeten
beef t; bijnaam der Romeinsche gens
Aemilia waaruit : M. Aemilius Scaurus,
die door Cicero werd verdedigd.

Scepse

Scavage, (Eng. ; spr.: skevidzje). Tol die
vroeger van de waren van vreemde kooplieden geheven werd.
Scavatore, m. (Ital.). Arbeider bij opgravingen.
Scavenger, m. (Eng.; spr.: skevvendzjur).
Straatveger.
Scavia, yr. (Brazil. Cabiai). Zuid-Amerikaansch varkens-konijn.
Scazon, m. (Gr.). Eig. kreupele = Choliambus.
Sceau, m. (Fr. ; spr.: soo). Zegel; Oarde
des sceaux, m., grootzegelbewaarder des
rijks, minister van justitie; Sous le sceau
du secret, onder het zegel des geheims;
Scelleeren, verzegelen, inmetselen.
Scelalgia puerperarum, (Gr.-Lat.). Pijn
in de dij bij kraamvrouwen; Scelalgie,
yr., pijn in de dij.
Scelera, (Lat.). Meerv. van Scelus
(z. a.); Scelerat, m. (Fr.; spr.: seeleera),
booswicht; Sceleratesse, yr. (Fr.), doortrapte boosheid, schurkachtigheid ; Sceleratisme, o. neiging tot slechtheid ; Scelus, o. (Lat.), misdaad.
, m. (Gr.). Dijgezwel; Scegceloncus
lotyrbe, yr., jicht in de dij = Chorea
St. Viti (z. a.); — febrilis, (Lat.), koortsbeweging der q spi eren.
achtige
Scem. = Scemando, (Ital.; spr.: sjemando). Afnemend, verdwijnend.
Scenario, o. (Ital. • spr.: sjenario) en
Scenarium, o. Zie 1Viise en scene. Lijst
der tooneelschikkingen; Scene, yr. (Lat. en
Gr.), eig. tent, hut waarin de tooneelspelers zich verkleedden en waaruit zip
opkwamen, later tooneel; Scene, yr.
(Fr.; spr.: seen), tooneel, schouwspel,
afdeeling van een bedrijf in een tooneelstuk, opzienbarende vertooning, standje,
dramatische kunst ; Scenerie, yr., tooneeldecoratie, landstreek; Scenieten, mrv.
(Gr.), tentbewoners ; Scenery, (Eng.; spr.:
sienrie), tooneelschikking, het aanzien dat
een landstreek aanbiedt; Scenisch, wat
het tooneel betreft ; Scenograaf, m.,
tooneeldecoratieschilder, yr., toestel om
het perspectiefteekenen gemakkelijk to
maken ; Scenographie, yr., het perspectiefteek enen tooneeldecoratieschilderen;
Scenographisch,
volgens de regels der
'
perspectief ; Scenopegie, yr., het opslaan
van tenten, het bouwen van hutten, het
Joodsche Loofhuttenfeest.
Scepasma, o. (Gr.). Zonnescherm.
Scepasterion of Scepastron, o. (Gr.).
Hoofdverband.
Scepse of Scepsis, yr. (Gr.). Onderzoek ; twijfel; Scepticisme, o., wijsgeerig stelsel dat berust op de opschorting van een bevestigend of ontkennend
oordeel totdat na onderzoek het bewijs
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al of niet geleverd is, dat dus geen leerstellingen aanneemt die onbewijsbaar
zijn, geestestoestand van iemand die
algemeen gangbare begrippen verwerpt
omdat zij niet bewezentwijfelzucht
(Zie Montaigne en Pyrrho;; Scepticus,
m., degene die aan het onbewezene
twijfelt, twijfelaar ; Sceptisch, twijfelzuchtig.
Schaak. Zie Echec; Schaakmat. Zie
Mat.
Schabel, vr. Klein schavot.
Schabernack, m. (D.). Plagerij; hoon.
Schabin, m. = Schawine.
Schablone, yr. (D.). Model, patroon ;
Schablonieren of Schablonisieren, naar
een model werken ; Schablonismus, m.,
geesteloos, werktuigelijk werken.
Schabrak, yr. (Turksch). Paardedek,
stuk laken of geite- of schapevel op den
zadel.
Schach, m. Koning van Perzie. Zie
Schaakmat en Chah.
Schacheren, (Hebr.). Handel drijven op
een niet zeer eerlijke wijze ; Schacheraar,
m., handelaar.
Schakal, m. Jakhals.
Schako, yr. Zie Chaco.
Schalaune, yr. (D.). Eig. Scholana
vestis, korte mantel zonder mouwen.
Schandaal, o. Zie Scandalum ; Schandaliseeren, ergernis of aanstoot geven ;
Schandaleus. Zie Scandaleux.
Schalmei, yr. Zie Chalumeau.
Schan. Siameesch gewicht.
Schanslooper, m. (Ned.). Tot aan de
voeten reikende overjas.
Scharlach, (D.), (Fr.) icarlate, (Eng.)
scarlet, (Ital.) scarlatto, (Sp.) escarlata.
Scharlakenrood ; Scharlachfieber, o. (D.),
Scarlet-fever, (Eng.). Zie Scarlatina.
Scharmiitzel, o. (D.), (Fr.) escarmouche,
(Eng.) skirmish, (Ital.) scaramuccia, (Sp.)
escaramussa. Schermutseling.
Charniere (z. a.).
Scharnier, o.
Scharteke, yr. (D.), (van het Latijn
chartae theca, papieren omslag, of van
het Ital. scartata, uitschot). Papier voor
omslagen.
Schasis, vr. (Gr.). Het openrijten, inkoppen Schasterion en
snijden, koppen
Schasterium, o. (Gr.), laatvlijm, kopmes.
Schattieren, (D.). Schaduwen, verdiepen
in de Schilderkunst, schakeeren.
Schatulle, yr. (D.) (van scatula, doos).
Geldkistje ; Schatull-Oelder, mrv., inkomsten uit het persoonlijk vermogen van
een vorst.
Schavot, o. Zie Echafaud ; Schavotteeren, op een schavot terechtstellen.
Schawine, yr. (D.). Afschrapsel.
Scheda, yr. (Lat.). Blad papier.

Schilling

Schediasma, o. (Gr.). Kort, vluchtig
ontwerp.
Schedula, vr. (Lat.). Eig. blaadje (Zie
Cedule); — appellationis, beroepingsbrief.
Scheelium, o. Metaal zoo genoemd
naar den scheikundige Scheele, wolfram.
Scheeren, mrv. (Zweedsch Skiiren).
Eilandjes op de kusten van Zweden en
Finland; Scheerenvloot, yr., kleine schepen
tot dekking dezer eilanden.
Scheg, vr. (Ned.). Voorste gedeelte van
den voorsteven.
Scheherezade, vr. (Arab.). De vertelster in de iooi Nacht.
Schellak, o. (Ned.) = Oummi lacca
in tabulis. Soort Indische gom in dunne
blaadj es.
Schema, o. (Gr.). Gestalte, vorm, figuur ;
voorbeeld, monster ; schets : voorstelling
van een versmaat door teekens ; —
genealogicum, stamboom ; Schemata,
mrv. van Schema; Schematiseeren,
aanschouwelijk voorstellen; Schematisch,
wat tot voorbeeld dient ; Schematisme,
o., behandeling volgens vaststaande modellen, eentonige gang van zaken, streng
inachtnemen der vormen, het aanschouwelijk voorstellen van begrippen,
in Oostenrijk naamlijst, ranglijst ; Schematopoeie, yr. = Pantomime.
Schemen, m. (Nederd.). Schaduw, schaduwbeeld.
Scherif, m. (Arab.). Vorst (wordt vooral
gebruikt voor de tegenwoordige dynastie
in Marokko); Turksche en Perzische gouden munt.
Scherlievo, (Ital.; spr. : skerlievo). De
sedert 1780 in Illyrie en Dalmatie voorkomende vorm van syphilis, ook Illyrische
of Istrische kustziekte genoemd.
Scheroma. Zie Xeroma.
Scherzando, (Ital.; spr.: skerzando),
Scherzo en Scherzoso. Dartelend, schertsend ; Scherzi,( mrv. van Scherzo), luimige
muziekstukken.
Schesis, yr. Gr.). Aanleg, neiging,
houding.
Schiadik, o., (Gr.) of Ischiadik. Heupjicht.
Schiavina, vr. (Ital.; spr.: skiavina).
Harige grove wollen stof.
Schiavo, m. (Ital.; spr.: skiavo). Slaaf.
Zie Esclave.
Schibboleth, o. (Hebr.). Eig. aar, kenteeken (Zie Richteren XII, 6), kenschetsende eigenaardigheid.
Schidacedum, Schidakedon, o. (Gr.).
Splinterbreuk.
Schiettamente en Schietto, (Ital.;
spr. : skietto). Eenvoudig, zonder versiering ; vrijmoedig, openhartig.
Schilling, m. (D.). Zie Shilling.
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Schindalamus, Schindalmus, m. en
Schindalesis, yr. (Gr.). Spleet, breuk ;
Schindylesis, vr. (Gr.), beendernaad.
Schinocephalus, m. Met een groot
langwerpig hoofd dat den vorm van een
Schinos of zeeajuin heeft, spottende
benaming van den Atheenschen staatsman
Pericles.
Schiseophoon, m. (Gr.). Werktuig voor
het opsporen van gebrekkige plaatsen in
m etalen.
Schisms, o. (Gr.). Scheuring ; Oostersch —, scheuring tusschen de Catholieke en de Grieksche kerk in 1054 ; Westersch —, verdeeldheid in de Catholieke
kerk (1378-1429) gedurende welke er
verscheidene pausen tegelijk waren waarvan sommige te Rome en andere te
Avignon zetelden, het Concilie van Constanz (z. a.) en de verkiezing van
Martin V maakten er een eind aan;
Schismaticus, m., scheurmaker ; Schismatisch, scheurmakend; Schismatiseeren, scheuring maken.
Schiste, vr. (Gr.). Bergkloof; Schistosomatisch, met een in de lengte gespleten onderlijf.
Schistus, m. (Gr.). Leisteen.
Schizopoda, mrv. (Gr.). Dieren met
gespleten voeten (zeekreeften); Schizo=
strocha, mrv. (Gr.), gekorven raderdiertjes ; Schizotrichie en Trichoschisis, vr. (Gr.), het haarklooven.
Schizzi, mrv. (Ital. ; spr. : skizzi).
Schetsen of teekeningen met de pen,
krijt en houtskool. Zie Skizze.
Schlante. Zweedsche koperen munt
= 3 oer.
Schlaraffe of Schlauraffe, m. (D.)
(van het Oudduitsch slier, luiaard). Luiwammes, losbol; Schlaraffenland, o.,
luilekkerland (Zie Cocagne) ; Schiaraffia,
yr., in 1861 te Praag gesticht genootschap tot bevordering van kunst en
vriendschap.
Schlendrian, m. (D.). Sleur. Zie Routine.
Schlibowiz. Zie Sliwowiza.
Schmuggel, m., Schmuggelei, yr. (Nederduitsch). Zie Contrabande; Schmug=
glen, (Fr.) Mire la contrebande, (Eng.)
to smuggle, (Ital.) far contrabbando,
(Sp.) hacer contrabando, smokkelen ;
Schmuggler, m. Zie Contrebandier.
Schnaderhiipfel, mrv. (D.). Geimproviseerde uit den couplet bestaande gezongen epigrammen (z. a.) in de Beiersche
en Tiroler Alpen waarop door de tegenpartij al zingende geantwoord wordt.
Schnau, Schnaue, yr. (Nederd.). Snuit,
snavel ; klein, spits toeloopend zeilvaartuig
met twee masten.

Schubart

Schoenion, o. (Gr. ; spr. : scheunton).
Uit biezen gevlochten strik, in 't alg.
strik, meetsnoer ; Schoenobaat, m. (spr. :
scheunobaat), koorddanser; Schoenobatiek, yr., koorddanserskunst; Schoenos,
m., meetsnoer ; een oorspronkelijke
Aegyptische landmaat; in Griekenland
een landmaat, waarmee men veroverd
land afmat om het onder de nieuwe bewoners te verdeelen.
Schliffenbarfreie, mrv. Klasse van
personen in den Saksenspiegel (wetboek
der I3de eeuw).
Schola, yr. (Lat.). School ; — collecta,
privaatoriderwijs aan kinderen uit meer
dan een gezin door een onderwijzer ; —
illustris, vorstenschool.
Scholana vest's. Zie Schalaune.
Scholar, m. (Eng.; spr.: skollur). Leerling die huisond
erwijs ontvangt ; student
aan een Engelsche universiteit die uit een
beurs studeert; letterkundige - geleerde ;
'
voor
Scholarship, geleerdheid, beurs
studenten.
Scholaris, m. (Lat.). Scholier; Scholarch, in. (Gr.), schoolopziener, bestuurder
eener school ; Scholarchaat, o., ambt
van hoofd eener school ; Scholaster, m.,
onderwijzer aan Catholieke scholen ;
Scholastica, yr., onderwijs gevende non ;
Scholasticisme, o. = Scholastiek ;
Scholasticus, m., domheer, beoefenaar
der scholastiek ; Scholastiek, vr., schoolwijsheid, middeleeuwsche Christelijke
philosophie (Zie Thomas van Aquino);
Scholastisch, wat de scholastiek betreft,
spitsvondig ; Scholia, mrv. (Gr.), geleerde
opmerkingen, korte woordverklaringen;
Scholiast, m., schrijver van scholia,
uitlegger van Grieksche en Latijnsche
geschriften; Scholie, yr., korte woordverklaring of opmerking ; Scholien =
Scholia; Scholiograaf, m. = Scholiast;
Scholion, o. = Scholie.
Schooner, (Eng.; spr.: skoenur). Schoener,
vaartuig met twee masten, waarvanslechts
een van ra's is voorzien.
Schoristen, mrv. Studenten die de
novitii (z. a.) ontgroenden (17de eeuw).
Schott, m. Meer of minder uitgedroogd zoutmeer op de hoogvlakten van
Algerie.
Schottenfeller, mrv. (D.). Dieven die
op jaarmarkten kleedingstoffen of die
wasschen stelen.
Schout-bij-nacht, m. (Ned.) = Contreamiral, (Eng.) rear admiral, (D.) Konter-

admiral.
Schraffieren, (D.), (Ital.) Sgraff tare.
Schaduwstrepen en schaduwlijnen op
kopergravures aanbrengen.
Schubart, Schubert, m. (Oudduitsch).
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Schoenmaker ; naam van een Oostenrijksch componist (1797-1828).
Schubejack, m. (D.), (Fr.) maroufle,
frifiouille, (Eng.) blackguard. Schobbejak.
Schurfen, (D.). Opsporen van delfstoflagen ; Schurfschein, m., door de bevoegde macht afgegeven vergunning om
dit te doen.
Schwachmaticus, m. (D.-Lat.). Zwakkeling.
Schwaden, m. (D.). Zie Moufette.
Schwadron, yr. (D.) = Eskadron ;
Schwadroneur, m., ophakker, zwetser;
Schwadronieren, ophakken, zwetsen.
Schwiirmattacke, yr. (D.). Aanval in
verspreide orde.
Schwarzseher, m. Pessimist (z. a.)
(woord van den Duitschen Keizer Wilhelm II).
Schwat. Zie Sjewat.
Schweizerdegen, m. Op drukkerijen
een helper die zetten en drukken kan.
Schwerinstage, mrv. Dagen waarop
in den Duitschen rijksdag en het Pruisische huis van afgevaardigden gebruik
kan gemaakt worden van het recht van
initiatief.
Schwertmagen, mrv. (D.). Zwaardmagen, bloedverwanten van vaderszijde.
Schwulitat, yr. (D.-Lat.). Angst; groote
verlegenheid ; benauwdheid; In Schwulibus zijn, in groote verlegenheid zijn.
Scia, yr. (Gr.). Schaduw; Sciadephoroi,
mrv., zonneschermdragers bij de Panatheneen (z. a.); Sciadion, o., alles wat
schaduw geeft, zonnescherm, groote hoed,
dak ; Sciagram, o., schets, afschaduwing ;
Sciagraaf, m., schilder die licht en schaduw behoorlijk weet te verdeelen; Sciagraphic, yr., teekening met schaduwen,
bepaling van de uren door middel van
schaduwen, verticale doorsnede van een
gebouw; Sciaenoedei, mrv., ombervisschen ; Sciamachie, yr., gevecht tegen een
schim of schaduw, gymnastische oefening
waarin de bewegingen der vuistvechters
nagebootst werden om de ledematen
leniger te maken, spiegelgevecht; Scia=
mantle, yr., waarzeggerij uit de schaduw,
schimmenbezwering; Sciaroxie, yr., zwakheid der oogen, het zien van schaduwen ;
Sciather, m., eig. aanwijzer van schaduwen, horizontale zonnewijzer ; Sciatrophie, yr., eig. opvoeding in de schaduw,
weekelijke opvoeding, kamergeleerdheid.
Sciatica = Schiadik, (Fr.) Sciatique.
Scibile, o. (Lat.). Wat men weten of
kennen kan ; Scientia, yr. (Lat.), (Fr.)
science, (Eng.) science, (D.) Wissenschafl,
(Ital.) scienza, (Sp.) ciencia, wetenschap,
kennis ; Scientifique, (Fr. ; spr.: sieantiefiek), wetenschappelijk.

Scirrhoblepharoncus

Sciaroxie, vr. (Gr.). Het zien van nevels (gezichtsgebrek).
Scifarinwaren, mrv. (D.). Voorwerpen
van weelde en voor huishoudelijk gebruik.
Scil. = Scilicet, (Lat.). Namelijk.
Scilla, vr. (Gr.). Zeeajuin ; Scillitine,
yr., hoofdbestanddeel daarvan ; Scillocephalus = Schinocephalus.
Scimpodion en Scimpodium, o. (Gr.).
Vouwstoel; veldbed ; draagbaar ; stoel
voor verlossingen.
Scincus, m. (Gr.). Oostersche hagedis.
Scintilla, yr. (Lat.), (Fr.) Etincelle.
Vonk ; Scintillatie, yr., fonkeling, flikkering ; Scintilleeren, fonkelen, flikkeren;
ScintiIlometer, m. (Lat.-Gr.), vonkenmeter, toestel om het flikkeren der sterren
waar te nemen en te meter'.
Sciographie = Sciagraphie ; Sciomachie = Sciamachie; Sciomantie =
Sciamantie (z. a.).
Scioltezza, yr. (Ital.). Losheid, gemakkelijkheid; Sciolto, los.
Sciolus, m. (Lat.). Halfgeleerde ; neuswij z e.
Scion, m. (Fr. en Eng.). Spruit, loot.
Sciopero, m. (Ital.). Zie Strike.
Sciopticon, o. (Gr.). Soort van tooverlantaren.
Scipio, m. (Lat). Staf, stok; Disciplina vitae sapio, de wetenschap is de
staf des levens (spreuk van het Amsterdamsche gymnasium) ; naam eener beroemde Romeinsche familie in de gens
Cornelia ; P. Cornelius Scipio Africanus
maior versloeg Hannibal bij Zama in
202 v. C., werd daarna van verduistering
van gelden beschuldigd en stierf in ballingschap (183 v. C.) nadat hij bevolen had
dat op zijn grafsteen de volgende woorden gebeiteld zouden worden: Ondank-

baar vaderland, gij null min gebeente met
bezitten, P. Cornelius Scipio Aemilianus
Africanus minor verwoestte Carthago
(146 v. C.) en Numantia, (133 v. C.), gestorven 129 v. C. ; Scipio Nasica, onverzoenlijke vijand van Tiberius Gracchus
Zie Agrarisch.
Scirocco, m. (Ital.; spr.: sjirokko). Brandend heete zuidoostenwind in de Middellandsche Zee en Italie.
Sciron, o. (Gr.). Wit zonnescherm;
Scirophorien, mrv., feest ter eere van
Minerva waarop de priesteressen zulke
zonneschermen droegen ; Scirophorion,
m., de twaalfde maand van het Attische
jaar, waarin bovengenoemd feest werd
gevierd (laatste helft van Juni en eerste
helft van Juli).
Scirpus, m. (Lat.). Plantensoort uit de
familie der Cyperaceen, riet.
Scirrhoblepharoncus, m. (Gr.). Kan-
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kerachtige verharding der oogleden ;
Scirrhocele, vr., kwaadaardige uitwas,
buil; Scirrheus, builachtig, in den vorm
van een knoop, hard en gezwollen ; Scirrhoma, o., kankerachtige verharding;
Scirrhophthalmie, yr., oogkanker; Scirrhosis, yr., het ontstaan eener verharding;
Scirrhus, m., knoop, hard kliergezwel,
verharding; — abdominalis internus, inwendige verharding van het onderlijf ; —
glandulae lacrimalis, verharding der traanklieren ; --- glandulae thyreordeae, verharding der schildklieren ; — hefiatis,
leververh. ; — intestini recti, endeldarmverh.; — intestinorum, verharding der
ingewanden ; — labiorum, lippenkanker;
— linguae, tongkanker; — mammarum,
kanker in de Borst; — oesophagi, verharding van den slokdarm; — oris, verharding der mondklieren ; — ovarii, verharding van den eierstok ; — palpebrarum,
verharding der oogleden; — firostatae,
verharding der voorstandsklier ; — pulmonum, longenverharding; — renum,
nierverharding; — splenicus, miltverharding ; — testiculi, teelballenkanker;
verharding der baarmoeder ; —
—uteri,
ventriculi, maagverharding ; — vesicae
urinariae, waterblaasverharding.
Sciscitatie, yr. (Lat.). Navorsching;
Sciscitator, m., navorscher; Scisciteeren,
navorschen.
Scissalia, mrv. Gebrekkig geslagen
munten; Scissibel, splijtbaar ; Scissie,
y r. (Lat.), splijting, scheuring; Scission=
naire, m. (Fr.), degene die een scheuring
veroorzaakt ; Scissionist, m., degene die
in het voormalige koninkrijk Polen zich
van de partij des konings afscheidde ;
Scissor, m. (Lat.), slaaf die de spijzen
voorsneed in het Rome der oudheid ;
Scissors, mrv. (Eng.; spr.: sissurs), schaar;
Scissuur, vr., spleet.
Scitamineen, mrv. Familie der monocotyledonen.
Sciti, mrv. Ingewijden van het veemgerecht.
Scitie en Settle, yr. Turksch vaartuig
met driehoekig zeil.
Sciure, yr. (Fr. ; spr. : sieuur). Zaagsel.
Sciuren, mrv. Eekhorenachtige dieren;
Sciurus, m. (Gr.), eekhoorntje.
S. C. L. = Student of Civil Law.
Student in het burgerlijk recht.
Scieremie, yr. (Gr.). Verharding van
het cellenweefsel; Scleriasis of Scleria,
yr., ziekelijke verharding van een
lichaamsdeel, likdoorn, eksteroog ; Scleritis, vr. ontsteking van het hoornvlies;
Scleroclas, delfstof uit de orde der
zwavelzouten ; Sclerodermi, hardhuidigen
(visschen) ; Scleroma, o., verdichting,

Scontrare

verstopping, verharding ; Scleromenin•
gospongus, m., zwam van het harde
hersenvlies ; Scleronyxis, yr., staaroperatie (tegenovergestelde Ceratonyxis
(z. a.) ; Sclerophthalmie, yr., verharding
van het oog, droge oogontsteking ;
Sclerosarcoma, o., harde vleezige uitwas ;
Sclerose en Sclerosis, yr., ziekelijke
verharding van weefsels die gewoonlijk
met den ouderdom gepaard gaat ; Sclerotica, vr., hoornvlies (Zie Cornea) ;
Sclerotica, mrv., uitdrogende middelen;
Sclerotisch, verhardend ; Sclerotitis, vr.,
ontsteking van het hoornvlies ; Sclerus
en Sclerysma = Scleroma.
Scieros, Sclero. Grieksch voorvoegsel
dat hard, droog, dor, beteekent.
S. C. M. = Sacra Caesarea Majestas.
Heilige keizerlijke Majesteit.
Scolaire, (Fr. ; spr. : skoleer). W at de
school betreft.
Scolex, m. (Gr.). Worm, lintworm ;
Scoleciasis, yr., wormziekte, het wormstekig zijn ; Scolecodisch, wormachtig;
Scolecologie, y r., natuurlijke historie der
wormen.
Scolien, mrv. (Gr.). Tafelliederen der
oude Grieken.
Scoliodoxie, yr. (Gr.). Verkeerde meening, dwarskoppigheid; Scolioma, o.,
zijwaartsche verkromming van de ruggegraat ; Scolionirosis, yr., het zware verwarde droomen ; Scoliosis, vr. = Scolioma.
Scolopacidae, mrv. Snippen (vogels);
Scolopax, m. (Gr.), snip.
Scolopendra, yr. (Gr.). Duizendpoot,
pissebed.
Scolopendrium, o. (Gr.). Soort varens
met bladeren in den vorm van de punt
eener lans.
Scomber, m. (Lat.), Scombros, m. (Gr.).
Makreel.
Scomma, o. (Gr.). Spot, kwinkslag,
snauw; Scommatisch, spotachtig, afsnauwend.
Scontare. Zie Disconteeren; Sconto,
m. (Ital.), (Fr.) escomfite, (D.) Diskont, (Sp.)
descuento = Disconto (z. a.).
Scontrare, (Ital.), (Fr.) faire le virement
des comptes, (Eng.) to clear accounts, (D.)
scontrieren, (Sp.) rescontrar. Rescontreeren,
afrekenen; Scontration (Abrechnung im

Clearinghouse) (D.), (Fr.) virement des
comptes, (Eng.) clearing of accounts, (Ital.)
voltura (giro) delle partite, (Sp.) rescuentro
de cuentas, rescontre, afrekening in het
Clearinghouse (z. a.); Scontrino, m.
(Ital.), in zigzag uit een boek gesneden
stuk perkament dat vroeger gebruikt werd
bij het sluiten van vredesverdragen met
de Barbarijsche zeeroovers; Scontro, in.
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(Ital.), afrekening ; Scontrobuch, o. (D.),
(Fr.) livre des comptes courants, (Eng.)
book of accounts current, (Ital.) libro dei

conti correnti, (Sp.) libro de las cuentas
corrientes, rekeningcourantboek ; Scontro=
tag, m. (D.), (Fr.) jour de liquidation,
(Eng.) settling day, (Ital.) giorno di liquidazione, (Sp.) dia de liquidaciOn, rescontredag, afrekeningsdag.
Scopa, yr. (Lat.). Dunne tak of stengel ; Scopae, bezem, in wanorde gebrachte
zaak.
Scopen, mrv. Angelsaksische zangers.
Scopos en Scopus, m. (Gr.). Doel, oogmerk.
Scoptisch. Spottend ; Scoptiseeren,
spotten. Zie Scomma.
Scoracrasie, vr. (Gr.). Gebrekkige
stoelgang.
Scorbut, m. (Fr.; spr. ; skorbuu), (Eng.)
scurvy, (D.) Scharbock, (Ital.) scorbuto.
Scheurbuik ; Scorbutique, aan scheurbuik
lijdend.
Scordato, (Ital.). Ontstemd, anders gestemd ; Scordatura, vr., ontstemming,
veranderde stemming.
Scordlum, o. (Gr.). Gamander; Teucrium scordium, watergamander.
Score, (Eng.). Inkeping, kerf ; twintigtal ; het te betalen gelag; rekening; rnuzikale cornpositie; To score, inkepen, kerven, graveeren.
Scoria, yr. (Gr., mrv. Scoriae), (Fr.)
Scorie, yr. Metaalslak ; lichte lava ; Scorificatie, vr., verandering in metaalslakken.
Scorpio, m. (Lat.), (Gr., Fr. en Eng.)
scorpion, (Ital.) scorpione, (Sp.) escorpion.
Schorpioen, vergiftige arachnide (z. a.)
die haar vergif overbrengt door een haak
in haar staart (Zie Queue); soort van
geese! met scherpe punten als de staart
van een schorpioen (Zie I Koningen XII,

14, min vader heeft u met geeselen gekastijd, maar ik zal u met schorpioenen
kastijden); achtste teeken van den Dierenriem (Lat. Scorpius); Oud-Grieksch oorlogswerktuig, waarmede pijlen geschoten
werden; Scorpioldes, wat op den staart
van een schorpioen gelijkt.
Scorso, (Ital.). Zie Passato.
Scortatie, yr. (Lat.). Ontucht, hoererij;
Scortum, o., liederlijke vrouw.
Scorzato, (Ital.). Verkort voorgesteld
(vooral van schilderingen op plafonds).
Zie Raccourci.
Scorzo, m. (Ital.). Korenmaat in den
voormaligen Kerkelijken Staat.
Scorzonera, (Ital.), (Fr.) ScorsonIre,
yr. Eig. zwartwortel, schorseneer.
Scotasma, o. = Scotomie.
Scotatie, yr. Oude wijze waarop de

Scripsit

overdracht van een stuk land plaats had,
waarbij degene die het land afstond aan
dengene die het in bezit nam een handvol aarde of gras in den schoot wierp.
Scotch Grays of Greys, mrv. (Eng. ;
spr.: skotsj ghreez). Eig. Schotsche schimmels, Engelsch cavalerieregiment dat door
den beruchten Claverhouse opgericht en
met grijze schimmels bereden is en zich
in den slag van Waterloo (18 Juni 1815)
heeft onderscheiden.
Scotisme, o. Leer van den wijsgeer
Duns Scot (1274-13o8), tegenstander van

Thomas van Aquino.
Scotodinia, yr. = Scotomie.
Scotograaf, m. (Sp.). Werktuig om in
het donker te schrijven.
Scotoma, o. (Gr.). Duisternis, verduistering ; het zwart worden voor de oogen,
duizeligheid; Scotomie, yr., duizeligheid
die maakt dat men niet zien kan.
Scotticisme, o. Eigenaardige Schotsche
uitdrukking.
Scottish, (Eng.). Schotsche dans in
vier tempo's.
Scout, m. (Eng. ; spr. : skout). Verkenner,
cavalerist die de bewegingen van den
vijand gadeslaat.
Screatus, (Lat.). Het schrapen met de
keel.
Screw, (Eng. ; spr.: skroe), (Fr.) vis,
(D.) Schraube, (Ital.) vite. Schroef ; boos
wijf.
Scrlba, m. (Lat.). Schrijver, secretaris;
Scribax, m., veelschrijver = Polygraaf ;
Scribbler, m. (Eng.), onbeduidend schrijver ; Scribe, m. (Fr.), schriftgeleerde bij
de Joden; Scribent, m. (Lat.), schrijver;
Scribere, (Lat.), schrijven ; Scribitur ad
narrandum, non ad probandum, men
schrijft om te verhalen en niet om te
bewijzen (uitdrukking van Quintilianus
(Instil. orat. X, 1, 31) om het onderscheid
tusschen de geschiedenis en de welsprekendheid aan te geven).
Scrinium, o. (Lat.), (Fr.) ecrin, (Eng.)
shrine, (D.) Schrein, (Ital.) scrigno. Schrijn,
kastje of kistje voor papieren en boeken.
Scrip. (Eng.). Voorloopig bewijs van
inschrijving op een leening.
Scripsit, (Lat.). Hij heeft (het) geschreven ; Scriptor, m., schrijver (Zie
Custos); Scriptores, mrv., schrijvers;
— graeci, Grieksche schrijvers ; historiae augustae, geschiedschrijvers over den
Romeinschen keizertijd van het begin der
regeering van Hadrianus 117 n. C. tot
het begin van die van Diocletianus 284 n. C.;
latini, Latijnsche schrijvers — ref
rusticae, schrijvers over den landbouw der
Romeinen; Scriptorium, o., schrijfkamer
vooral in middeleeuwsche kloosters ;
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Scriptum, o. (Lat.), geschreven, het geschrevene ; Scriptura, vr., geschrift ;
Scripturisten, mrv., sekte van Wederdoopers die alleen voor waarheid aannam
wat duidelijk in den bijbel staat.
Scrobiculatus, (Lat.). Van kleine
groeven voorzien ; Scrobiculus, m., groef
je ; Scrobis, m., groef.
Scrofa, yr. (Lat.). Zeug; Scrofula, yr.
(Lat.), kliergezwel vooral aan den hals
(oud-Fransch ecrouelles, op den dag hunner
zalving raakten de koningen van Frankrijk de kliergezwellen aan van eenige
lijders bij de hoofddeur der kathedraal
to Reims (toucher les ecrouelles); Scrofuleus, klierachtig, klierziek ; Scrofulose,
vr., klierziekte.
Scrotaal, (Lat.). Wat den teelballenzak
betreft ; Scrotiform, in den vorm van
een teelbal ; Scrotocele, yr. (Lat.-Gr.), teelballenbreuk ; Scrotum, o. (Lat.), teelballenzak.
Scrub, (Eng.). Versleten borstel; iemand
die hard werkt en zuinig leeft.
Scrupel, o., (Lat.) Scrupulum, m.
Zestigste deel van een graad ; vierentwintig grein;/
1, 1080 deel van een uur ;
Scrupulus, eig. keisteentje, gewetensbezwaar ; Scrupuleus, nauwgezet, angstvallig, Scrupulositeit, vr., nauwgezetheid, angstvalligheid.
Scrutabel, (Lat.). Navorschbaar ; Scrutator, m. onderzoeker ; Scrutateur, m.
(Fr.), (Ital.) Scrutatore, m., stemopnemer ;
Scrutatori, mrv., de drie stemopnemers
bij de verkiezing van een paus ; Scruteeren en Scrutineeren, navorschen,
opsporen, stemmen opnemen ; Scrutin,
m. (Fr. ; spr.: skruutein), stemming door
middel van balletjes of briefjes die in
een bus gestoken en daarna geteld worden ; Scrutin de liste, stemming waarbij
elk stembriefje meer dan een naam bevat in tegenstelling met Scrutin individuel of uninominal waarbij de stem.briefjes maar een naam bevatten; Scrutinium, o. (Lat.), navorsching, stemopneming.
Scudding, (Eng.). Het voor den wind
zeilen.
Scuds, m. (mrv. van Scudo) (Ital.).
Italiaansche zilveren munt =f 2.5o af2.7o.
Scudino, m. (mrv. Scudini) (Ital.).
Vroegere munt in Modena = 9 lire.
Sculp = Sculpsit. (Lat.). Hij heeft (het)
gegraveerd ; Sculpteeren, in steen uithouwen, beeldhouwen ; Sculpteur, m.
(Fr.; spr.: skuulteur), beeldhouwer; Sculpture, yr. (Fr.; spr.: skultuur), beeldhouwkunst, beeldhouwwerk.
Scultetus, m. Schout.
Scurra, m. (Lat). Potsenmaker, grap-
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penmaker, tafelschuimer ; Scurrilla, mrv.,
grove of gemeene aardigheden ; Scurrilis,
gemeen of grof schertsend ; Scurriliteit,
vr., gemeene, onbehoorlijke taal.
Scurrilous, (Eng.; spr.: skurrielus) =
Scurrilis.
Sciis, m. (D.), (Fr.) excuse. Een der matadors in het tarokspel, Scusieren, zich
verontschuldigen, wegsluipen.
Scutella, vr. (Lat.). Schotel.
Scutos, o. Huid.
Scutum, (Lat.), (Fr.) ecu, (Eng.) shield,
(D.) Sehild, (Ital.) scudo, (Sp.)escudo. Schild;
stomachicum, maagschild, op de maag
gelegd zakje met kruiden.
Scylla. Gevaarlijke klip in de straat
van Messina aan den kant van het vasteland tegenover den draaikolk Charybdis
(z. a.) Incidis in Scyllam, cupiens vitare
Charybdim, (Lat.), gij vervalt op Scylla,
terwijl gij Charybdis wilt vermijden ; de
Franschen zeggen Tomber de Charybde
en Scylla, van Charybdis op Scylla vervallen, van den regen in den drup komen
Tomber de fievre en chaud mat, van de
koorts in de ijlende koorts vervallen.
Scyphati numi, mrv. (Gr.-Lat.). Bekervormige munten ; Scypholde, yr., bekerlijn, bekervormige versteening ; Scyphus,
beker.
Scytale, vr. (Gr.). Eig. stok, staf ; soort
van geheimschrift dat de Spartanen gebruikten op de volgende wijze : om een
staf of cylinder werd een lange streep
perkament gerold, die, wanneer zij die
rol geheel bedekte, overdwars werd beschreven ; degeen, die deze streep papier
ontving kon den inhoud van het schrijven
alleen lezen, als hij de streep om een
staf of cylinder van dezelfde dikte wond;
geheime lastbrief.
Scythen, mrv. Vroegere nomaden in
het noordoosten van Europa en het
noordwesten van Azie die als de voorouders der Sarmaten (z. a.) beschouwd
worden ; zij waren voortreffelijke boogschutters, maakten van de huid hunner
vijanden paardetuigen en van hun schedels
drinkschalen, deden invallen in Medie,
strekten hun rooftochten tot aan de
grenzen van Egypte uit en dwongen den
Perzischen koning Darius I in 513 v. C.
tot den terugtocht over den Donau;
Scythia, vr., het door de Scythen bewoonde land ten noorden der Zwarte
.
Zee.
Scytitis, y r. (Gr.). Ontsteking der huid.
Scytodepses, m. (Gr.). Leerlooier ;
Scytodepsium en Scytogenium, o.,
looistof.
S. D. = Ex Senatus Decreto, (Lat.).
Volgens besluit van den senaat.

Sdegno

1020

Sdegno of Sdegnoso, (Ital.; spr.:

sdenjo). Koppig, onwillig.
S. D. 0. = Soli Deo Gloria, (Lat.).
Aan God alleen de eer.
Sdruccioli versi, mrv. (Ital.; spr.:
sdroetsjoli). Springverzen die met een
korte lettergreep eindigen.
Se = Selenium (z. a.).
S. E. = Son Eminence (Zie Eminentie); = Son Excellence. Zie Excellentie.
Sea, (Eng.; spr.: sie). Zee; Sea Island
cotton, (spr.: eilend), beste katoen uit
Georgie.
Seal, (Eng.; spr.: siel). Rob, zeehond;
Zie ook Sigillum ; Sealskin, (Eng.; spr.:
sielskin), eig. robbevel, fluweelachtige
Engelsche stof die uit dierenhaar gemaakt
wordt.
Seam, (Eng.; spr.: siem). Zoom; korenmaat van 8 bushels (z. a.); gewicht van
120 Engelsche ponden voor den glashandel.
Séance, yr. (Fr. ; spr.: seeans). Zitting,
vergadering ; tijd gedurende welken
iemand poseert om zijn portret te laten
makers; tijd die aan tafel, op een speelpartij, op een bezoek, enz. doorgebracht
wordt; Séance tenante, staande de
zitting, terstond.
Seb, m. Egyptische god, vader van
Typhon.
Sebak, m. Egyptische god voor wien
de krokodil heilig was.
Sebald, m. (Oudduitsch). Dappere overwinnaar.
Sebaptisten, mrv. (Lat.-Gr.). Zelfdoopers.
Sebastiaan, m., Sebastiana, yr. (Gr.).
Eerwaardige ; Sebastiana, plantensoort
uit de familie der Euphorbiaceen, Sebasticus, m., eerbiedige, leerling van Pythagoras (z. a.); Sebastos, m., eerwaardige,
titel der Byzantijnsche keizers =Augustus.
Sebastiani (Horace, graaf) (1772-1851). Minister van buitenlandsche zaken
onder de Restauratie en Lodewijk Philips ; toen hij over de onderdrukking van
den opstand der Polen in 1831 genterpelleerd werd, antwoordde hij : L'ordre
regne a Varsovie (er heerscht orde te
Warschau) ; zestien jaar later in 1847 toen
zijn dochter door haar man, den hertog
van Praslin, was gedood las men op de
deur van zijn huis : L'ordre regne a
l'hOtel S., er heerscht orde in het huis S.
Sebastopol. Russische vesting in de
Krim aan de Zwarte Zee (Zie Pêlissier);
Boulevard de S., breede straat te Parijs.
Sebchah, Sebchat, m. Turksche rozenkrans met moo balletjes van de grootte
van een duivenei.

Secessio

Sebek. Zie Sebak.
Sábeste, m. (Fr.). Vrucht van den Sebestier of borstbezieboom (cordia sebastena) plant uit de familie der Borragineen.
Sebezi, mrv. Geharnaste Turksche ruiters.
Seborrhoee, (Gr.). Vetvloeiing; Sebum,
o. (Lat.), talk, ongel, smeer ; — bovinum,
rundertalk; — cervinum, hertstalk; — culls,
huidvet ; — hircinum, bokkevet ; — Meibomii, talkachtige vochtigheid der oogleden, oogboter ; — minerale, bergtalk ; —
vervecinum, schapenvet.
Sec. = Secunda; = Secans.
s. e. c. = salvo errore calculi (z. a.).
Sec, (Fr. ; spr.: sek). Droog; dor ; mager,
schraal ; kort ; liefdeloos ; barsch ; Vin sec,
m., wijn die niet stroopachtig of zoet is.
Zie Sekt.
Secale, m. (Lat.), (Fr.) seigle, (Eng.) rye,
(D.) Roggen, (Ital.) segola. Rogge ; Secale
cornutum, (Lat.), moederkoren.
Secans en Secante, yr. (Lat.). Snijlijn
in de goniometrie.
Secateur, m. (Fr. ; spr.: seekateur).
Tuinschaar.
Seccarara, yr. Hartstochtelijke dans
der Hindoes.
Seccatura, yr. (Ital.). Plagerij, het lastig
vallen ; Seccare, eig. drogen, lastig vallen,
vervelen ; Secco, droog.
Secchi, (1818-1878). Italiaansch Jezuiet
en sterrenkundige die over de chemische
samenstelling der zon heeft geschreven.
Secchia, yr. (Ital.). Emmer; — rapita,
ontroofde emmer, comisch heldendicht
van Tassoni (1622) dat tot onderwerp
heeft een emmer die door de inwoners
van Modena aan die van Bologna ontnomen is, waarschijnlijk heeft het Boileau
geinspireerd bij le Lutrin. Zie Boileau.
Secede, (Eng.; spr.: siesied). Zich afscheiden ; Seceders, mrv., degenen die
zich in 1733 van de Schotsche kerk afscheidden:
Secernentes glandulae, mrv. (Lat.).
Afscheidende klieren.
Secessio, yr. (Lat.), secession (Eng.;
spr. : siesesjun), (Fr.) Secession, yr.
Afscheiding, verwijdering; Secessionwar, (Eng. ; spr.: woaar), (1860-1865),
oorlog tusschen de noordelijke en zuidelijke staten van Noord-Amerika waartoe
de afschaffing der slavernij aanleiding
gaf, de verkiezing van den abolitionist
(z. a.) Abraham Lincoln (1809-1865) was
het sein tot dien oorlog waarin de zuidelijke staten het onderspit dolven; Secessionist, m., degene die zich afscheidt,
voorstander van de afscheiding der
zuidelijke staten van Noord-Amerika,
aanhanger der partij in Duitschland die
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zich in 188o van de nationaal-liberalen
afscheidde en in 1884 zich met de partij
van den vooruitgang vereenigde om de
Duitsche vrijzinnige partij te vormen;
Secessio plebis in montem sacrum,
uittocht der plebejers naar den Heiligen
berg in 494 v. C. Zie Sacer mons.
Sechir. Turksch gewicht.
Sechmet. Egyptische godin die vooral
te Memphis vereerd werd.
Secke, o. (Hong.). Korte wapenrok.
Seckel, m. (Hebr.). Eig. gewicht ; oude
Joodsche munt ; (D.) geldzak.
Secludeeren, (Lat.). Uitsluiten; Seclusie, yr., uitsluiting; Akte van seclusie,
yr., overeenkomst tusschen Cromwell en
Jan de Witt in 1654 waardoor het huis
van Oranje van het stadhouderschap
uitgesloten werd; Seclusorium, o. (Lat.),
bewaarplaats, hok of kooi, waarin de
vogels die men wil slachten, worden
afgezonderd.
Secoma, o. (Gr.). Gewicht, tegenwicht.
Secondaire, (Fr.). Zie Secundair Secondant, m., getuige bij een duel, onderwijzer aan een instituut ; Secondante,
yr., onderwijzeres ; Seconde, yr., 1/6, deel
van een minuut of graad, interval tusschen
twee noten ; Secondeeren, bijstaan, medewerken; Seconde-Leutnant, m. (D.),
tweede-luitenant; Secondo, (Ital.), tweede
stem of viool ; Second-hand, (Eng.; spr.:
sekkundhend), tweede-handsch; Secondsight (spr. : seit), eig. tweede gezicht =
Deuteroscopie (z. a.).
Secourable, (Fr.; spr.: sekoerable). Hulpvaardig ; Secours, m. (spr.: sekoer), help;
Se couristen, mrv., Convulsionnaires
(z. a.) die uitwendige middelen gebruiken
om in geestvervoering te geraken.
Secreet, (Fr.). Geheim ; als znw. geheim
gemak, (Fr.) lavabo, toilette, (Eng.) watercloset, (D.) Abtritt; Secrete, yr., stil gebed voor de mis; Secretement, (Fr. ;
spr.: sekreetman), geheim ; Secretaire, m.
(Fr.), schrijftafel (meubel); Secretaris,
m., geheimschrijver, secretarisvogel; Secretarle, yr., kantoor van den gemeentesecretaris ; Secretariaat, o., ambt van
secretaris ; Secreteeren, afscheiden; Secretie, yr. (Lat.), afscheiding.
Sect. = Sectio.
Sectaire, m. (Fr.; spr.: sekteer). I Jveraar, drijver ; Sectator, m. (Lat.), aanhanger, volgeling.
Secta non timentium Deum, (Lat.).
Partij die God niet vreest (aanhangers
van den Duitschen keizer Frederik II
(1194-125o) van Hohenstaufen).
Sectie, yr. (Lat.). Ontleding van een
lijk (Zie Anatomic); afdeeling van een
wetgevend lichaam ; vierde gedeelte eener
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compagnie ; Sectie-onderzoek, o., onderzoek in de afdeelingen; Secties, mrv.,
Parijsche stadswijken onder de eerste
revolutie.
Sectile opus, 0., Sectile pavimentum,
o. (Lat.). Vloer uit stukjes marmer ; mozaiekvloer.
Sectio, yr. (Lat.). Eig. snijding, afdeeling ; — aurea, verdeeling eener lijn op
zulk een wijze dat het eene deel de middenevenredige tusschen het andere deel
en de geheele lijn is; — caesarea, keizersnede; — conica, kegelsnede ; — harmonica, verdeeling eener lijn in drie deelen
op zulk een wijze dat de rechthoek uit
de geheele lijn en het middelste deel gelijk is aan den rechthoek uit de beide
uiterste deelen; — mariana, steensnijding;
— musculorum, doorsnijding der spieren;
— renum, het snijden in de nieren ; Sector, m. (Lat.), (Fr.) Secteur, m., deel van
een cirkel begrepen tusschen twee stralen en een boog van dien cirkel; Secteur
spherique, lichaam dat ontstaat door een
om een middellijn draaienden cirkelsector ;
Secteur, m., gedeelte van den wal eener
vesting, sterrenkundig werktuig bestaande
uit een boog van 20 tot 3o graden die van
een kijker voorzien is.
Secula. Zie Saeculum.
Seculaire, (Fr.). Een eeuw of eeuwen
oud; Annie siculaire, yr., laatste jaar
eener eeuw ; Seculariseeren, wereldlijk
maken, geestelijke goederen aan den
staat trekken, het kerkelijk karakter ontnemen, aan het toezicht der geestelijkheid onttrekken ; Secularisatie, yr.,
wereldlijkmaking ; Secularist, m., vrijdenker zonder godloochenaar te zijn ;
Seculariteit, yr., toestand der wereldlijke
geestelijkheid; Seculier, (Fr.), wereldlijk,
die geen kloostergelofte afgelegd heeft;
Bras seculier, m., wereldlijke arm.
Seculina, yr. Steen met den afdruk
van een korenaar.
Secunda, vr. (Lat.). Op een na hoogste
klasse van een Duitsch gymnasium;
tweede ex. van denzelfden wissel, (Fr.)
seconde de change, (Eng.) second bill of
exchange, (D.) Sekunda-wechsel, (Ital )

seconda di cambio, (Sp.) segunda de
cambio; Secunda (pars) Petri (Rami),
tweede deel van de logica van Petrus
Ramus (Zie Ramist) dat over het denkvermogen handelt; Secundair, wat in
de tweede plaats komt, bijkomend, ondergeschikt, uit andere ziekten voortspruitend, afhankelijk ; Secundaire gebergten,
mrv., vlotgebergten ; Secundaire school,
yr., middelbare school; Secundair sediment, o., door neerslag ontstaan vlotgebergte ; Secundaire periode, yr.,
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geologisch tijdvak dat gekenmerkt wordt
door de groote verspreiding der kruipende dieren en ammonieten en het
eerste .optreden der zoogdieren en vogels ;
Secundarius, m., de tweede in rang na
een abt of proost, tweede predikant,
tweede violist in een orkest ; Secunda
vice, ten tweeden male; Secunde (Zie
Seconde) ; Secundina, yr., nageboorte;
Secundinae retentae, nageboorte die is
blijven zitten (Zie Placenta); Secundiz,
yr. (D,), vijftVarig' jubilë van Catholieke
riesters ; Secundo omine, (Lat.), onder
e en gelukkig voorteeken; Secundum,
volgens, in overeenstemming met ; Secundum aestimationem juratam, volgens
schatting onder eerie ; artem, volgens
de regels der kunst; — ordinem, volgens
de orde of rij ; vulgata jura, volgens
het gewone recht ; Secundogenituur, yr.,
geboorte in de tweede plaats, rechten
van den tweeden zoon; Secundus, m.,
tweede, plaatsvervanger.
Secureeren, (Fr.) mettre en sitrete, (Eng.)
to put in safety, (D.) sicker stellen, (Ital.)

metter (porre) al sicuro, (Sp.) goner en
seguro. In veiligheid brengen; Securitas,
yr. (Lat.), gerustheid, gemoedsrust, zorgeloosheid, zekerheid, waarborg; Securitas
publica, openbare veiligheid; Securiteit,
yr., (Fr.) security, (Eng.) security, (D.)
Sicherheit, (Ital.) sicurezza, (Sp.) seguridad, gerustheid, zekerheid ; Securities,
mrv. (Eng.; spr.: sekjoeritiez), waarborgen
voor de betaling eener schuld of het nakomen van een contract ; Public securities, mrv., staatsobligaties.
Secutor, m. (Lat. mrv. Secutores).
Begeleider; beschermer (bijnaam van
Mars) ; nazetter, gladiator die met een
retiarius (z. a.) streed en met een helm,
schild en zwaard gewapend was. Zie
ook Mirmillo.
Sed, (Lat.). Maar, doch.
Sedaalkerk = Cathedraal.
Sedamen, o. (Lat.). Middel tot bedaring; Sedantia, mrv., kalmeerende, pijnstillende middelen; Sedare, doen zitten,
neerslaan, stillen ; Sedatief, pijnstillend ;
Sedatio, yr., het tot bedaren brengen;
Sedatus, bedaard, rustig.
Sedan. Arrondissementshoofdplaats in
het dep. der Ardennen aan de Maas, geboortestad van Turenne, met beroemde
lakenfabrieken; vroeger was er een universiteit der Hervormden ; deze stad is
vooral bekend door den veldslag van
I Sept. 187o. Zie Napoleon III; Sedanfeier, yr. (D.), feest ter heritmering aan
dien slag.
Sedecim, (Lat.). Zestien.
Se defendendo, (Lat.). Zich verdedi-

Sógala

gend ; in de Engelsche rechtspleging
het bewijs van wettige zelfverdediging.
Sedem fixam, (Lat.). Een vaste verblijfplaats (hebben) (Zie Domicilie) ; Sedentaire, (Fr. ; spr.: seedanteer), zittend,
rustend (schutterij), te huis zittend, weinig uitgaand ; Sedentarius, die zittend
werkt b. v. een schoenmaker ; Sedentia,
mrv., onroerende goederen; Sedere, (Lat.),
zitten, zitting houden, naar de laagte gaan;
Sedes, yr., zetel, zitplaats, verblijfplaats,
apostolica, pauselijke stoel ;
achterste ;
— fixa, vaste woonplaats ; impedita,
toestand van den pauselijken of van een
bisschoppelijken zetel als de wettige bezitter afwezig of het verkeer met hem
onmogelijk is; — procidua = Prolapsus
regia, troon;
ani en Procidentia;
Sede vacante, terwiji de zetel onbezet is.
Sede yr. (Ital.), (Fr.) siege
social, (Eng.) seat of a company, (D.)

Sitz einer Gesellschaft, (Sp.) sede social.
Zetel, hoofdkantoor eener maatschappij.
Sedet aeternumque sedebit, (Lat.).
Hij zit en zal eeuwig blijven zitten (Vergilius, Aeneis VI, 617), straf aan Theseus
in de onderwereld opgelegd wegens zijn
zwervend leven.
Sedia, yr. (Ital.). Zetel, stoel; Sedia
gestatoria, draagstoel waarop de paus
bij plechtige gelegenheden gedragen wordt.
Sedile, o. (Lat.). Zitbank ; rustplaats ;
het stilzitten.
Sedimen, o. (Lat.). Grondsop, heffe ;
Sediment en Sedimentum, o. (Lat.),
verzakking, neerslag, bezinksel ; Sedimentaire, (Fr.), wat door bezinking ontstaat.
Seditio, yr. (Lat.)," Sedition, (Fr.). Oproer, muiterij ; Seditiosus, (Lat.), Seditieux, (Fr.), oproerig, woelziek.
Sedschade, (Turksch). Mat om daarop
te knielen.
Seducere, (Lat.), Seduire, (Fr. ; spr. :
seedwier). Eig. ter zijde trekken, van lets
afbrengen, verleiden ; Seductie, yr., verleiding ; deductor, m., verieider Seduisant, (Fr. ; spr. : seedwiezan), verleidelijk.
Sedulitas, yr. (Lat.). Bedrijvigheid, ijver ;
g
, ijverig.
Sedulus, bedrijvi
Sedum, o. (Lat.). Huislook.
Seekers, mrv. (Eng.; spr. : siekurs). Eig.
de zoekenden, Presbyteriaansche sekte
in de 17de eeuw die verkondigde dat
de ware godsdienst eerst gezocht moet
worden.
s. e. e. o. = Salvo errore et omissione (z. a.).
Seferli, (Turksch). Ruiters; SeferliKahaya, m., kapitein van een afdeeling
cadetten.
Segadore, m. (Sp.). Graansnijder.
Segala, yr. (Fr.). Roggeveld.
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Seges, vr. (Lat.). Graan ; korenveld.
Segesta, vr. (Lat.). Oude stad op Sicilie
die door Agathocles (361-289 v. C.) verwoest werd.
Segesta, yr. (Lat.). Godin van het graan ;
Segetalis, tot het graan behoorend.
Segiadah, yr. (Arab.). Mat om op te
bidden.
Segjin, o. (Arab.). Onderste afgrond
der hel.
Segmen, mrv. (Turksch). Op Europeesche wijze geoefende troepen.
Segmen, o. (Lat.). Afsnijdsel, splinter;
Segment(um), (Lat.), snede, stukje bladgoud, gedeelte van een cirkel tusschen
een boog en de onderspannende koorde.
Segnare, (Ital.), (Fr.) signer, (Eng.) to
sign;' (D.) unterschreiben, (Sp.) suscribir.
Onderteekenen.
= Segniter, (Lat.). Langzaam, traag, lui,
flegmatisch ; Segnitia, yr., langzaamheid,
flegma.
Segno, o. (Ital.), (Lat.) signum, (Fr.)
signe, (Eng.) sign, (D.) Zeichen, (Sp.) sena.
Teeken ; Fino al segno, tot aan het
teeken.
Segol, o. Teeken van de korte e in
het Hebreeuwsch.
Segovia. Stad in Oud-Castilie met een
door Trajanus gebouwde aquaeduct (z. a.);
Segoviana, yr., fijne Spaansche wol.
Segregare, (Lat.). Van de kudde afzonderen, op zij zetten Segregatie, yr.,
afzondering; Segregatorium, o., werktuig
dat tot afscheiding dient ; Segregiatoren,
mrv. = Nestorianen.
Segue, (Ital.). Er volgt.
Seguidilla, yr. (Sp.; spr. : seeghoeidilja).
Volkszang met dans en accompagnement
die uit met elkaar afwisselende coupletten
van 5 en 7 lettergrepige verzen bestaat.
Se habla espatiol. Hier wordt Spaansch
gesproken.
Seiche, vr. (Fr. ; spr. : seesje). Inktvisch
(koppootig weekdier met samentrekbare
vangarmen die een zwart vocht uitwerpen).
Seiche, yr. (Fr.). Daling en verheffing
van den waterspiegel in het meer van
Geneve gedurende een onweder.
Selde, m. (Arab.). Eig. vorst, naam van
een slaaf en dweepziek volgeling van
Mohammed die onbewust vadermoorder
werd; blind werktuig van geloofshaat en
geweld ; degene die op aanstichting van
een ander persoon een misdaad begaat,
handlanger.
Seiger en Saiger, (D.). Loodrecht (bij
mijnwerkers).
Seignette-zout, o. Naar den uitvinder
die apotheker te La Rochelle was in 1672
genoemd zacht afvoerend zout, met wijn-
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steenzuur verzadigd loogzout, sodawijnsteen, zwanenzout.
Seigneur, m. (Fr.; spr.: seenjeur), (van
het Latijn seniorem, oudere). Heer ; A tout
seigneur, tout honneur, eere wien eere
toekomt; Seigneuriage, m. (spr. : seenjeurieaazje), recht (belasting) dat de koning
van Frankrijk van den muntslag hief ;
Seigneurie, yr. (spr. : seenjeurie), gezag en
gebied van een beer, heerlijkheid, regeering
der voormalige Venetiaansche republiek ;
Seigneurial, (spr. : seenjeuriat), heerlijke
rechten gevend.
Seilfahrt, vr. (D.). Dalen en opstijgen
in mijnen.
Seille, yr. (Fr. ; spr.: seii), (Lat.)
Situla, yr. Houten emmer zonder hoepels
en met een hengsel ; Seilleau, m. (spr.:
seeljoo), puts.
Seime, yr. (Fr. ; spr. : seem). Scheur in
den hoef, hoefspleet.
Sein, m. (Fr.). Boezem, schoot.
Seine en Senne, yr. (Fr.). Zegen
(sleepnet).
Seing, m. (Fr. • spr.: sein). Zie Segno.
Vroeger een teeken
'
dat als handteekening gold; thans een onder een akte geplaatste handteekening; sous seing
onderhands.
Seinpoesj, o. (Turksch). Schabrak.
m. (Arab.). Stalknecht.
Seisachtheia, Seisachthie, yr. (Gr.).
Afschudding van lasten, door Solon in
Athene ingevoerde regeling om de mingegoede schuldenaren te ontlasten.
Seisichthoon, m. (Gr.). Hij die de aarde
doet beven (bijnaam van Neptunus).
Seisis, yr., en Seismus, m. (Gr.). Het
doen beven of schudden; aardbeving; verrekking van de ruggewervels ; Seismograaf, m., beschrijver van aardbevingen,
toestel die aardbevingen aangeeft ; Seismoloog, m., degene die aardbevingen
bestudeert; Seismometer, m., toestel
voor het bepalen van de kracht en richting van aardschokken.
Seissi-zilver, o. Zeer fijn Chineesch
zilver in staven.
Seitel. Vochtmaat die tot 1875 in Oostenrijk in gebruik was ==-_- 0,3536 liter.
Seize. Zie Sedesim Seizaine, yr.
(Fr.; spr.: seezeen), zestiental, touwtje dat
de emballeurs (z. a.) gebruiken ; Les Seize,
mrv. de hoofden der Catholieke Ligue
te Parijs.
(z.
Seizing, (Eng.; spr.: siezing). Zie Saisie.
Sejjir, m. Gevangenbewaarder van den
Mandi (z. a.)
Sejm, m. Poolsche landdag.
Sejour, m. (Fr. spr. seezjoer). Verblijf, oponthoud; verblijfplaats; Sejourneeren, verblijven, vertoeven.
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Sejunctie, yr. (Lat.). A fscheiding, twist,
tweespalt ; Sejunctus, afgescheiden;
Sejungeeren, afscheiden.
Sekenim, (Hebr.). Oudsten van een stam.
Sekt, m. (D.), (Ital.) Vino Secco. Krachtige Spaansche en Italiaansche wijn; in
Duitschland naam van champagnewijn.
Zie Sec.
Sekte, yr., (Lat.) Secta, vr. (van Sequi volgen). Partij, vereeniging van personen die dezelfde leer belijden ; degenen
die zich van een godsdienstige gezindte
afgescheiden hebben ; aanhang.
Sela, o. (Hebr). Teeken in de psalmen
dat waarschijnlijk een verandering van
den rhythmus of de stem aanduidt; van
het begin of aan.
Selachil, mrv. (Gr.). Eig. de lichtgevenden, visschen met scheeven mond, kraakbeenvisschen.
Seladon, (Sp.). Zie Celadon.
Selaginella. Cryptogamen (z. a.) in de
klasse der Lycopodialen.
Selam, m. (Arab.). Begroeting; bouquet
waarin de bloemen op zulk een wijze geschikt zijn dat zij een gedachte of gevoel
uitdrukken, liefdesruiker; Selamlik, m.,
zaal voor het ontvangen en onthalen van
gasten.
Selchwaren, mrv. (D.). Rookvleesch
in Zuid-Duitschland.
Selderij, vr., (Fr.) Celeri, m. (vermoedelijk van het Grieksch selinon, o.). Eppe.
Seldsjoeken, mrv. Turkomaansch vorstenhuis dat van de 'We tot de 13de
eeuw verscheidene rijken in het westen
van Azie stichtte.
Select, (Lat.). Uitgezocht ; Selecta, yr.,
keur, uitgekozen gedeelte, hoogste klasse
op vele scholen; Selectaner, in. (D.),
leerling der hoogste klasse ; Selectio, yr.
(Lat.), het uitzoeken, het kiezen ; — artificialis, kunstmatige keus ; — naturalis,
teeltkeus waardoor dieren of planten die
zich in de levensomstandigheden kunnen
schikken blijven voortbestaan, terwijl
degenen die daar niet tegen bestand zijn
ten onder gaan (Zie Darwin) ; -- concolor,
gelijkkleurige teeltkeus, overeenstemming
in kleur tusschen de dieren en hun omgeving; — sexualis, geslachtelijke teeltkeus.
Seleen, o. = Selenium.
Selene, y r. (Gr.). Godin der maan;
maan ; witte of gele nagelvlek; de schitterende ; Seleniasis, vr., maanziekte ;
Seleniaten, mrv., seleenzure zouten ;
Seleniet, m., maansteen, seleen-zuur-zout,
maanbewoner, kunstmatig gips; Selenitisch, gipsachtig ; Selenium, o., eig.
maantje of half maantje, door Berzelius
in 1818 ontdekte metalloide; Selenogamie,
vr. = Seleniasis; Selenograaf, m., be-
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schrijver der maan ; Selenographie, vr.,
beschrijving der maan, maankaart ; Selenographisch, de maan beschrijvend ;
Selenolabium, o. (Zie Lunarium) ; Selenostaat, m., werktuig om de maan waartenemen; Selenotopographie, yr., plaatsbeschrijving der maan; Selenotropisme,
o., eigenschap van sommige planten om
zich naar de maan te keeren.
Seleucieden, mrv. Nieuw-Guineesche
paradijsvogels; dynastie die door Seleucus 1 Nicator in Syrie gesticht werd
(312-79 v. C.); Seleucidische aera, yr.,
tijdrekening die begint met den intocht
der Seleucieden in Babylon (312 v. C.).
Self-acting, (Eng. ; spr. : ekting). Zelfwerkend ; Self-actor, machine die uit
zich zelve spint ; Self-feeder, (spr.: fieder),
machine om kolen onder een stoomketel
te brengen ; Self-government, (spr. :
guvverment), zelfregeering = Autonomie
(z. a.) ; Self-made, (spr.: meed), zelf gemaakt; Self-made man, m., man die door
eigen kracht en zonder protectie in de
wereld vooruitgekomen is.
Selichot, mrv. (Hebr.). Gebeden vöör
den grooten verzoendag.
Selk, vr. Egyptische godin die met een
schorpioen afgebeeld wordt = Isis.
Sella, yr. (Lat.). Stoel, zetel; — curulis,
met ivoor ingelegde zetel der koningen
van Etrurie die naar Rome overgebracht
de ambtsstoei der hooge overheidspersonen werd ; — obstetricaria of puerpera,
stoel voor verlossingen ; — stercoraria,
stoel waarop de pas gekozen pausen tot
aan het Saar io61 moesten gaan zitten
om te laten onderzoeken of zij van het
mannelijk geslacht waren; — turcica, eig.
Turksche zadel, groef en verhooging aan
de bovenzijde van het wigbeen (schedel).
Selle, vr. (Fr.). Zadel; stilletje; stoelgang; voetstuk voor boetseerwerk ; ruggestuk (vleesch); Cheval de selle, rijpaard ;
Sellerie, yr., zadelmakerij; Sellette, yr.,
bankje der beschuldigden, zondaarsbankje
(men zegt thans banc des accuses), dakstoel der loodgieters, breeuwersbankje,
schoenpoetsersbankje ; Tenir quelqu'un
sur la sellette, iemand uithooren, tot bekentenis trachten te brengen ; Etre sur
la sellette, geexamineerd worden; Sellier,
m., zadelmaker.
Selling-stakes, mrv. (Eng.; spr. : steeks).
Wedren waarbij het winnende paard
tegen een vooraf bepaalden prijs afgestaan moet worden.
Sellisternium, o. (Lat.). Smulpartij der
godinnen waarbij beeltenissen der godinnen op stoelen geplaatst en haar spijzen
voorgezet werden die vervolgens door
de priesteressen verorberd werden.
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Selma, vr. (Keltisch). De bezitrijke,
gelukkige (in de gedichten van Ossian).
Selo, (Russisch). Kerkdorp; Zarskoje
selo, keizersdorp, buitenverblijf van den
keizer van Rusland bij Petersburg.
Selon, (Fr.). Volgens ; C'est selon, dat
kan er naar zijn.
Selva, m. (Sp.). Witte wijn uit Catalonia;
Sem. = Semen.
Semaine, vr. (Fr.; spr.: semeen). Week;
— sainte, goede week ; Semainier, m., hij
die de week heeft, tooneelspeler die gedurende een week het repertoire (z. a.)
regelt; Semana santa, vr. (Sp.), goede
week, week voor Paschen.
Semantique, yr. (Fr.). Opsporing en
rangschikking van de beteekenissen der
woorden.
Semaphore, m. (Gr. en Fr.). Eig. teekendrager ; zeetelegraaf ; seintoestel op spoorwegen.
Semasic, yr. (Gr.). Aanduiding ; teeken.
Semblant, m. (Fr. ; spr. : sanblan).
Schijn ; Faire semblant, veinzen.
Semeiographie, yr. (Gr.). Teekenschrift,
het snelschrijven; Semeiologie, vr., deel
der geneeskunde dat over de kenteekenen
der ziekten handelt ; Semeioloog, m., degene die dit deel der geneeskunde
beoefent; Semeiosis, vr., voorafgaand
kenteeken.
Semel, (Lat.). Eenmaal ; Semel pro
semper, eens voor altijd.
Semele, yr. Dochter van Cadmus, koning van Thebe, moeder van Bacchus,
geliefde van Jupiter.
Semen, o. (Lat.). Zaad ; Semen-contra,
wormkruid.
Semendar, m. Fabelachtige vogel die
met den Phoenix (z. a.) overeenkomt.
Semester, o. (Lat.). Halfjaar; Semestral-Prilfung, yr. (D.), halfjaarlijksch
examen; Semestre aestivum, zomerhalfjaar ; Semestre hibernum, winterhalfjaar ; Semestriel, (Fr.), halfjaarlijksch;
Semestrier, m. (Fr.), militair die een halfjaar verlof heeft.
Semi. Latijnsch voorvoegsel dat half
beteekent ; — Ariaan, m., halve Ariaan,
volgeling van Eusebius van Nicomedia
die beweerde dat Christus slechts op
God geleek ; — brevis, yr., geheele noot
(muziek); Semicirculares canales labyrinth', mrv., kronkelingen van het labyrint in het oor ; Semicirculus, m. (Lat.),
halve cirkel ; Semicolon, o. (Gr.), kommapunt ; Semicroma, yr. (Ital.), halve achtste
noot; Semidei, mrv. (Lat.), halfgoden ;
Semidiameter, m. (Lat.-Gr.), halve middellijn ; Semidiapante, yr. (Ital.), verminderde quint ; Semiditono, m. (Ital.), kleine
terts; Semidoctus, m. (Lat.), halfgeBAALE, Handboek.
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leerde ; Semifusa, vr. (Ital.), zestiende
noot.
Semik, (Russisch). Zevende donderdag
na Paschen die als volksfeest gevierd
wordt.
Semilibra, yr. (Lat.). Half pond.
Semillant, (Fr.; spr.: seemiefan). Zeer
levendig en vroolijk.
Semilunair, (Lat.). In den vorm eener
halve maan; Semilunare ganglion, o.,
zenuwknoop in de buikholte; Semilunare
os, o., halvemaanvormig been der hand;
Semilunares cartilagines genu, mrv.,
halvemaanvormige kraakbeenderen der
knie ; Semilunares cavitates ulnae, mrv.,
halvemaanvormige groeven van de elleboogspijp ; Semilunares valvulae, halvemaanvormige hartkleppen ; Semilunaris
cavitas radii, yr., halvemaanvormige
holte van het spaakbeen ; Semilunaris
incisura maxillae inferiores, vr., halvemaanvormige groef der onderkaak ; Semilunaris incisura scapulae, vr., halvemaanvormige groef van het schouderblad ; Semilunaris membrana conjunc=
tivae, halvemaanvormige plooi van het
bindvlies ; Semiluxatie, vr., halve ontwrichting ; Semimas, m. (Lat.), castraat
(z. a.) ; Semimembranosus musculus,
(Lat.), halfvliezige spier van den voet ;
Semiminima, vr., kwartnoot.
Semina, mrv. (Lat.). Zaadkorrels ; Seminaal, wat het zaad betreft, bevruchtend;
Seminar, (D.) = Seminarium; Seminaria, mrv. van Seminarium, zaadplanten;
Seminar=Direktor, m. (D.), directeur van
een kweekschool; Seminarist, m., kweekeling, leerling eener voorbereidende school
voor aanstaande geestelijken, onderwijzers
of philologen (z. a.) ; Seminarium, o.,
Seminarie, o., (Fr.) Seminaire, m., kweekschool; Semineeren, zaaien, kweeken ;
Seminisme, o., physiologische (z. a.) beschouwing van den invloed der beide
seksen op de voortteling ; Seminist, m.,
degene die meent dat beide seksen zaad
hebben ; Seminium, o., zaad dat tot het
voortbrengen van levende schepselen dient;
Seminium morbi, eig. ziektezaad, oorzaak
eener ziekte.
Seminolen, mrv. Vluchtelingen, Indiaansche stam in Noord-Amerika.
Semiographie = Semeiographie ; Semiologie = Semeiologie.
Semi-Pelagiaan, m. Half-Pelagiaan (z.
a.), aanhanger eener sekte in de 5de eeuw
die het pelagianisme met de orthodoxe
kerkleer in overeenstemming trachtte to
brengen.
Semipite, yr. (Fr.). Te Poitiers geslagen
koperen munt die ongeveer 7,,, cent waard
was; Semiplata, yr. (Sp.), halfzilver, meng65
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sel van tin en zink ; Semiplegie = Hemiplegie ; Semiplena probatio, yr. (Lat.),
halfvol (ontoereikend) bewijs ; Semiprolapsus uteri, m., halve uitzakking der
baarmoeder.
Semiramis, yr. Fabelachtige koningin
van Assyria en Babylonia aan wie de
overlevering de stichting van Babylon en
den aanleg zijner hangende tuinen toes chrij f t.
Semireflecting circle, (Eng.). Halve
spiegelcirkel bij meetwerktuigen; Semisaeculum, o., halve eeuw ; Semiseria
opera, (Ital.), half ernstige opera; Semispinatus musculus, m., halfdoornspier ;
Semissis, Oud-Romeinsche munt; Semispatha, yr., half (kort) zwaard der Franken.
Semita, yr. (Lat.). Voetpad; verbindingsweg.
Semiten, Semieten, mrv. Volken die
van Sem, den zoon van Noach, afstammen.
Semitendinosus musculus, m. Halfpezige spier van den voet; Semitertiana (semitertiana febris intermittens), yr. (Lat.), anderendaagsche koorts;
Semitestes, mrv., eig. halve getuigen,
verdachte getuigen.
Semitisch. Wat de Semieten betreft
nl. de volken die Arameensch, Syrisch,
Chaldeeuwsch, Assyrisch, Hebreeuwsch
en Arabisch spreken of gesproken hebben ; deze uitdrukking wordt gewoonlijk
alleen op de Joden toegepast ; Semitisme,
o., aard en wezen der Semieten; Semitist, m., beoefenaar der Semitische talen;
Renan (z. a.) heeft een geschiedenis dezer
talen geschreven die evenwel niet voltooid is.
Semitonia, mrv. (enkelv. Semitonium,
o.). Halve tonen; Semitriet, halfgedorscht;
Semivokaal, m., halfklinker; Semizona,
vr., halfgordel aan vrouwenkleederen,
Semnologie, yr. Plechtige redevoering;
het op plechtigen toon spreken; Semnopithek, m., Aziatische aap,
Semonce, yr. (Fr.; spr.: semons). Waarschuwing, berisping ; aanmaning om de
vlag te vertoonen.
Semo Sancus, m. (Lat.). UmbrischSabijnsche god, waarschijnlijk Jupiter als
beschermer der heiligheid en trouw.
Semoventia, mrv. Levende wezens,
de dieren die tot de roerende goederen
behooren.
Semper. (Lat.). Altijd; Semper ad eventum festinat, (Lat.), (Horatius, Ars poetics.
148) hij haast zich altijd om tot de ontknooping te komen (Horatius zegt dit
van Homerus dien hij als voorbeeld stelt
aan alle epische dichters); Semper aliquid haeret, (Lat.), er blijft altijd wat
van hangen (Zie Calumnia).
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Semper-Freie, mrv. (D.). (Verbasterd
uit sentbar Freie (oud-duitsch sent = senatus, rijksdag). De adel in de middeleeuwen.
Semper idem, (Lat.). Altijd dezelfde ;
Semper virens, (Lat.), altijd groenend.
Sempiternel, (Fr. ; spr.: seinpieternel),
(Lat.). Sempiternus. Altijddurend.
Semplice, (Ital.). Eenvoudig; Semplicissimo, hoogst eenvoudig.
Sempre, (Ital.) Altijd, steeds ; — piano,
steeds zacht ; — pin mosso, steeds levendiger ; — presto, stretto, vivo, steeds
vlugger.
Sempronius. Naam van een Oudromeinsch geslacht waartoe de Gracchen
behoorden.
Sen. — Senior.
Sen. Siameesche lengtemaat.
Senaar, m. (Lat., mrv. Versus senarii).
Vers dat uit zes jamben bestaat.
Senaat, m., (Lat.) Senatus. Raad der
ouden, hoogste staatslichaam in het Rome
der oudheid; gemeenteraad in sommige
steden van Duitschland ; de bekendste
senaten der oudheid zijn die der Joden
(sanhedrin), die van Sparta (gerousia) en
die van Carthago; in Romeinsch Gallic
was er in elke stad een senaat die uit
de rijkste burgers bestond ; in den nieuweren tijd kent men vooral den senaat
te Venetia en dien der Vereenigde Staten
van Noord-Amerika (Zie Senat) ; Senaculum, o. (Lat.), vergaderplaats van den
senaat te Rome; Senat, m. (Fr. ; spr. :
seena), hoogste wetgevend lichaam in
Frankrijk dat den 24 Dec. 1799 onder
den naam van senat conservateur ingesteld,
in 1814 afgeschaft en door de Kamer der
Pairs (z. a.) vervangen werd, in 1852
werd het hersteld en opnieuw afgeschaft
bij den val van het Tweede Keizerrijk
(Zie Napoleon III), in 1875 werd de Sinat
gereorganiseerd en is thans weder de
hoogste wetgevende vergadering ; Senateur, m. (Fr.), lid van den senaat; titel
van een gedicht van Beranger (z. a.) ;
Senator, m. (Lat.), lid van den senaat,
lid van den gemeenteraad in sommige
steden van Duitschland ; Senatore di
r(u)ota, m. (Ital.), lid van het hoogste
pauselijk gerechtshof; Senatorerie, (Fr.),
dotatie van een senateur onder Napoleon I;
Senatoriaal, wat een senator betreft ;
Senatorium, o., voor monniken en mannen
bestemde zijvleugel der kruisbeuk eener
kerk ; Senatus academicus, academische
senaat, gezamenlijke hoogleeraren eener
universiteit ; — amplissimus, edelachtbare
raad ; Senatus-consultum, o. (Lat.), (Fr.)
Senatus consulte, m., senaatsbesluit ;
Senatus decretum, o., raadsbesluit; Senatus Populusque Romanus, verkort
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S. P. Q. R., senaat en yolk van Rome ;
S. P. Q. M. = Senatus Populusque
Medioburgensis, de raad en het yolk
van Middelburg.
Senberek, m. (Turksch). Veldgeschut.
Send, m. of Sende, yr. (D.). Vergadering van geestelijken of rechters.
Senebladen, mrv., (Arab.) sena, (Fr.)
sine, (Eng.) senna, (D.) Sennesbliitter, (Ital.)
sena. Afvoerende bladen van Cassia senna.
Senechal, m. (Fr.; spr.: seeneesjal, (D.)
Siniscalc, Seneschall, (Ital.) siniscalco,
(Sp.) senescal. Eig. overste der knechten,
rechtsprekend feudaal overheidspersoon,
vroegere titel van hooge ambtenaren in
Frankrijk en Engeland ; Grand senechal
de France, intendant-generaal van het
huis des konings in Frankrijk ; Seriechaussee, yr. (spr.: seeneesjoosee), rechtsgebied en rechterstoel van een sënëchal.
Senecio, m. (Lat.), (Fr.) Senecon (spr.:
seneson). Kruiswortel, plant uit de familie
der Composita.
Senectus, yr. (Lat.). Ouderdom; —
decrepita, hooge ouderdom. afgeleefdheid.
Senegine, yr. Bitter bestanddeel van
den Noordamerikaanschen Senega-wortel (polygala senega) die, omdat hij tegen
den beet der ratelslang gebruikt wordt,
ook ratelslangwortel genoemd wordt.
Senes, mrv. (Lat.). Grijsaards; Senes
bis pueri, grijsaards zijn tweemaal kinderen ; Senescentie, yr., het oud worden,
verval van krachten.
Senestre, (Fr.). Zie Sinister ; Salestrochere, m. (Fr.; spr. : seenestrokeer).
Linkerarm in de wapenkunde.
Seneve, m. (Fr.), (Lat.) Sinape, o. Zwarte
mosterd.
Senex, m. (Lat.). Grijsaard ; — depontanus, bij de Romeinen een grijsaard die
wegens zijn te hoogen leeftijd zijn stemrecht verloren had.
Seng. Chineesche priester van Boeddha.
Senhor, m. (Port.). Heer, gebieder ;
Senhora, yr., voorname vrouw, gebiedster;
Senhoria, vr., heerlijkheid (titel).
Seni. Japansche koperen munt = 3/,,, cent.
Senile, (Fr.), (Lat.) Senilis. Wat den
ouderdom betreft (Zie Marasmus); Senior, m., oudere, oudste, bestuurder van
een studentenkorps ; Senior ministerii,
oudste geestelijke eener stad; Senioraat,
o. ambt, waardigheid en recht van oudste;
Seniores, mrv., oudsten; Senioren=Konvent, in. (D.), vergadering van de bestuurders van een studentenkorps, cornmissie der oudsten in den Duitschen
rijksdag en het Pruisische huis der afgevaardigden.
Se non 6 vero, é bene trovato, (Ital.).
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Als het niet waar is, is het toch goed
verzonnen.
Senor, m. (Sp.). Heer, gebieder ; Senora, yr. (spr.: senjora), mevrouw, gebiedster;
Senorita, vr. (spr.: senjorita), mejuffrouw;
Setiorito, (spr.: senjorito) jongeheer, fat.
Sens, m. (Fr. ; spr. : sans). Zintuig ;
oordeel; zin; beteekenis ; richting ; Bon
sens, gezond verstand ; Sens dessus dessous,
ten onderste boven ; Sens devant derriere,
ten achterste voren.
Sensale. Zie Courtier; Sensalie en
Sensarie. Zie Courtage.
Sensatie, vr. (Fr.). Gewaarwording ;
indruk ; opzien ; Sensationeel, opzienbarend ; Sensibel, (Lat.), eig. met de zintuigen waar te nemen, voelbaar, merkbaar, prikkelbaar, teergevoelig ; Sensibilisable, (Fr.), wat gevoelig gemaakt kan
worden ; Sensibilisateur, m., toestel om
gevoelig te maken voor de werking van
het licht ; Sensibilisatie, vr., gevoeligmaking; Sensibiliseeren, gevoelig maken;
Sensibiliteit, yr., gevoeligheid, prikkelbaarheid ; Sensible, (Fr. ; spr. : sansieble),
(Eng.) sensible, (D.) fiihlbar, (Ital.) sensibile,
(Sp.) sensible, voelbaar, merkbaar ; Sen.
siblerie, yr., overgevoeligheid ; Sensim,
(Lat.), langzamerhand; Sension, yr., waarneming van een indruk der zintuigen ;
Sensitief, wat de zinnen en het gevoel
betreft ; Sensitive, yr. (Zie Mimosa pudica); Sensoria organa, mrv., zintuigen;
Sensorieel, wat het sensorium betreft ;
Sensorium commune, o., gedeelte der
hersens dat voor het gemeenschappelijk
middelpunt van alle gewaarwordingen gehouden wordt ; Sensu, (Lat.), in den zin
van ; Sensualisme, o., wijsgeerig stelsel
van Condillac (1715-178o) volgens hetwelk
alle denkbeelden en begrippen uit de gewaarwordingen der zintuigen ontstaan ;
Sensualist, m., aanhanger van dat stelsel;
Sensualiteit, yr., zinnelijkheid ; Sensualitas morbosa, (Lat.) = Sensibiliteit ;
Sensu bono, in den goeden zin ; Sensueel,
zinnelijk ; Sensu latiori, in uitgebreider
beteekenis ; — malo, in slechten zin ; —
firoprio, in de eigenlijke beteekenis ; —
sano, in den natuurlijken zin; Sensus cornmunis, m. (Lat.), (Fr.) Sens commun, m.,
gewoon verstand; Sensus farciminitatis,
(schertsende uitdrukking van Bismarck),
de stemming van algemeene onverschilligheid; Sensu strictiori, in meer beperkte beteekenis ; Sensu strictissimo,
in de engste beteekenis.
Sent, (Zweedsch). Langzaam.
Sententia, m. (Lat.), (Fr.) sentence,
arret, (Eng.) sentence, (D.) Richtet spruch,
(Ital.) sentenza, (Sp.) sentencia. Vonnis ;
spreuk ; Sententia absolutoria, vrijspre-
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kend vonnis ; — condemnatoria, (Fr.) condamnation, (Eng.) condemnation, (D.) Verurteilung, (Ital.) condannazione, (Sp.) condenaciOn, veroordeelend vonnis; — confirmatoria, bevestigend vonnis ; — declaratoria, vonnis, waarbij het bestaan of
niet-bestaan van een recht geconstateerd
wordt zonder het uitspreken eener veroordeeling (Zie Declaratoria sententia) ,
— definitive, eindvonnis ; — denegatoria,
afwijzend vonnis; — finalis= — definitiva,
— interlocutoria (Zie Interlocutoir von=
nis); — locatoria, het geven van rangnommers op scholen ; — mixta, gemengd
vonnis, gedeeltelijk bevestigend en gedeeltelijk wijzigend vonnis dat door een
hoogeren rechter gewezen wordt; —
paritoria, bevestiging eener volmacht ; —
purgatoria, zuiverend vonnis ; — reformatoria, vernietigend vonnis ; — undae
koudwaterproef (godsoordeel) ; Senten=
tionando, bij het wijzen of opstellen van
een vonnis ; Sententionantes, mrv., opstellers van een vonnis ; Sententioneeren,
vonnis wijzen ; Sententiositeit, vr., rijkdom van gedachten ; Sententie = Sen=
tentia.
Sentiment, m. (Fr.; spr.: santieman).
Gevoel, bewustzijn; gevoelen, meening ;
Sentimentaliteit, yr., overgevoeligheid ;
Sentimenteel, overgevoelig.
Sentina, yr. (Lat.), (Fr.) Sentine, yr.
Pompzode, plaats onder in het ruim van
een schip waarin zich het water verzamelt; poel van ongerechtigheden.
Sentinelle, yr. (Fr.; spr. : santinel).
Schildwacht ; — perdue, eig. verloren
schildwacht, soldaat die op een zeer gevaarlijken post staat.
Senza, (Ital.), (Lat.) sine, (Fr.) sans,
(Eng.) without, (D.) ohne, (Sp.) sin. Zonder ;
— ornaments, zonder versieringen ; —
pregiudicio, zonder vooroordeel; — protesto, zonder tegenspraak ; — repetizione,
zonder herhaling ; — sordini, zonder demper ; — tempo, zonder bepaalde maat.
Separabel, (Lat.). Scheidbaar ; Separabilia, mrv., dingen die gescheiden kunnen worden ; Separabiliteit, yr., scheidbaarheid ; Separatim, gescheiden, afzonderlijk ; Separata oeconomia, yr. afzonderlijke huishouding; Separat-Friede,
m. (D.), afzonderlijke vrede ; Separati,
mrv., wederdoopers der 17de eeuw die
zich geheel aan de aardsche dingen onttrokken ; Separatie, yr., scheiding ; Separatief, scheidend; Mur separatif, yr.
(Fr.), scheidsmuur ; Separatio thori et
mensae vr., scheiding van tafel en bed ;
Separatio feudi, afscheiding van een leen;
Separation, vr. (Fr.), scheiding, af scheiding;
Separation de corps, scheiding van
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tafel en bed ; Separation de biens, yr.,
scheiding van goederen, huwelijk buiten
gemeenschap van goederen ; Separation
de I'Etat et de 1'Eglise, scheiding van
kerk en staat; Separations-Becht, o. (D.),
recht van sommige schuldeischers in een
faillissement om de hun toebehoorende
goederen terug te nemen, b.v, hij die
een zaak aan den failliet in bewaring
heeft gegeven ; Separatio quoad thorum
etmensam = Separatio thori et mensae;
Separatio quoad vinculum, volledige
echtscheiding ; Separatisme, o., zucht om
zich of te scheiden vooral in kerkelijke
aangelegenheden en in geloofszaken ; Se=
paratist, m., voorstander van afscheiding
(Zie Partikularist) ; Separatistisch, tot
afscheiding geneigd ; Separatorium, o.,
glas, kolf of trechter die tot afscheiding
dient ; Separeeren, scheiden.
Sepayos, mrv. Naam van de vrijwilligers der Spaansche republiek die meestal
van roof en plundering leefden.
Sepedon, vr. (Gr.). Verrotting; rottende
zweer ; soort van slang wier beet verrotting teweeg brengt ; Sepedonogenesis,
yr., het ontstaan van verrotting.
Sepeeren, (Lat.). Omheinen ; Sepiment,
o., omheining,
Sepeh Salar. Opperbevelhebber in
Perzie.
Sepeleeren, (Lat.). Begraven.
Sephardim, mrv. Spaansche Joden.
Sepher, (Hebr.) = Safar; (mrv. Sepharim), geschrift, boek.
Sephira, yr. (Hebr.). Telling der zevenmaal zeven dagen tusschen Paschen en
Pinksteren; Sephiroth, mrv., mystieke
getallen in de Kabbala (z. a.).
Sepia, yr. (Gr.). Wetenschappelijke
naam van den inktvisch (Zie Seiche);
zwartachtige verfstof welke deze visch
oplevert ; Sepiateekening, vr., teekening
met deze verfstof.
Sepialieten, mrv. Versteende schaaldieren.
Seplasiarius, m. (Lat.). Koopman in
artsenijen.
Seponeeren, (Lat.). Afleggen, ter zijde
leggen ; Seposita, mrv., afgelegde, ter
zijde gelegde dingen; Sepositio, yr., bet
afleggen, ter zijde leggen.
Sepoy, m. (Eng.; spr. : siepooi), (Fr.)
cipaye, m. (van het Perzisch sipahi, ruiter).
Inlandsch soldaat van het Engelsche leger
in Voor-Indic; de oorlog die in 1857 tusschen de muitende sepoys en de Engelschen uitbrak was vreeselijk ; het eerste
gedeelte er van eindigde met de inneming van Delhi; de Engelsche Oostindische Compagnie in wier dienst de
sepoys stonden werd opgeheven en Vic-
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toria, koningin van Engeland, tot keizerin
van Indie uitgeroepen ; op aanstichting
van Nana-Sahib bleef de opstand voortduren en nieuwe gruwelen kenmerkten
den Iaatsten veldtocht die met de inneming van Lucknow in 1858 eindigde.
Seppuka. Het opensnijden van den buik.
Seps, m. (Gr.). Hagedisachtig kruipend
dier in Zuid-Frankrijk en Spanje, slanghagedis.
Sepsichymie = Septochymie.
Sepsis, yr. (Gr.). Verrotting, bederf.
Septa, (Lat.) Meerv. van Septum (z. a.).
De balien of het staketsel waarbinnen
het yolk te Rome stemde.
Septana, yr. (Lat.). Koorts die om de
zeven dagen terugkomt.
Septangulum, o. (Lat.). Zevenhoek.
Septante, (Fr.). Zeventig ; Version des
Septante, yr., vertaling der zeventigen, vertaling van het Oude Testament in het
Grieksch door 72 Joodsche geleerden op
bevel van Ptolemeus Philadelphos
(282 V. C.).

Septaria, yr. (Lat.). Soort van slak ;
Septariaklei, yr., soort van klei in NoordDuitschland die deze slakken bevat en
niet met zand vermengd is.
Septe, yr. Septime ; Sept-akkoord, o.,
akkoord dat de septime tot grondtoon
heeft; Septem (Lat.), (Fr.) sept, (Eng.)
seven (D.) sieben, (Ital.) sette, (Sp.) siete,
zeven ; Septem dormientes, mrv. de
zeven slapers (27 Juni); September, m.,
eig. de zevende maand van Maart of gerekend bij de Romeinen, thans de negende;
Septemberdagen, (Fr.) journeis de SOtembre, 2, 3, 4 en 5 Sept. 1792; Septemberfeesten, mrv., feesten ter herinnering aan de Belgische revolutie van
1830 ; Septembrisades, mrv., het vermoorden der staatkundige gevangenen in
de gevangenissen te Parijs in Sept. 1792;
Septembriseeren, een slachting onder
staatkundige gevangenen aanrichten zooals in Sept. 1792 te Parijs ; Septembri=
seur, m., moordenaar die aan de Septembermoorden heeft deelgenomen ; Septembrist, m., verdediger der Septembermoorden, aanhanger eener Portugeesche
partij die de grondwet van 1820 terugwenscht ; Septemvir, m. (Lat.), zevenman;
Septemviraal, wat de zevenmannen betreft; Septemviraat, o., zevenmanschap;
Septemviraats-tafel, vr., tafel der zevenmannen, hoogste gerechtshof in Hongarije
dat evenwel uit 19 leden bestaat; Sep=
temviri, mrv., zevenmannen, bij de Romeinen priesters die belast waren met
de regeling der maaltijden die ter eere
der goden of na afloop der volksspelen
gehouden werden ; Septenaminor, yr.,
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zevendaagsche kloosterstraf ; Septena
major, yr., zevenjarige kloosterstraf;
Septennaal, zevenjarig, wat zeven jaar
duurt; Septennaat, o., regeering van
maarschalk Mac-Mahon (z. a.) die den
20 Nov. 1873 voor den tijd van zeven
jaar ingesteld werd maar reeds den 30
Nov. 1879 eindigde, het toestaan voor
den tijd van zeven jaar der kosten van
het Duitsche leger op voet van vrede
door den Rijksdag ; Septenaire, (Fr.),
(Lat.) Septenarius, uit zeven bestaande.
zevendaagsch, zevenjarig ; Septenarium,
o., de zeven sacramenten der Catholieke
kerk ; Septennium, o., tijdvak van zeven
jaar; Septentrio, m., eig. Septem triones, de zeven ploegossen, het noorden,
sterrenbeeld de Groote Beer; Septentrionaal, middernachtelijk, noordelijk ; Septet,
o. (Ital.) Settetto, zevenstemmig muziekstuk.
Septica, mrv. (Gr.). Bijtende geneesmiddelen.
Septicemie, yr. (Fr.). Bloedbederf.
Septicide, (Lat.). Door een wand of
schot afgedeeld, wijze waarop sommige
vruchten openspringen.
Septidi, m. (Fr.). Zevende dag der
republikeinsche decade (z. a.); Septiduum, o., zevendaagsche tijdruimte ;
Septiduum duplicatum, dubbel zevenof veertiendaagsche tijdruimte ; Septi=
lateraal, zevenzijdig ; Septillion, o., een
met 42 nullen in Engeland, een met
24 nullen in Frankrijk ; Septima, vr.,
zevende klasse eener school, zevende
toon eener toonladder; Septimana, yr.
(Lat.), (Fr.) semaine, (Eng.) week, (D.)
Woche, (Ital.) settimana, (Sp.) semana,
week ; Septiman-Eid, m. (D.), eed die
door zeven bloedverwanten of buren afgelegd moet worden ; Septimaner, m.
(D.), leerling der zevende klasse ; Septime,
vr. = Septima; Septime-akkoord, o.,
het samenklinken van de terts, de quint
en de septime met den grondtoon; Septimestrisch, zevenmaandsch ; Septimestris partus, ontijdige bevalling na
een zwangerschap van zeven maanden ;
Septimole, yr. (Zie Septole); Septimus,
m. (Lat.), zevende, zevende leeraar.
Septisch, (Gr.). Bedervend, rottend.
Septizonium, o. (Lat.). Terras met
zeven verhoogingen ; hoog gebouw met
zeven boven elkander geplaatste rijen
kolo mm en.
Septochymie, yr. (Gr.). Bederf der
sappen.
Septole, vr. Zeven bij elkander hoorende noten die dezelfde waarde hebben
als zes of acht noten van dezelfde soort.
Septon, o. (Gr.). Bederf, verrotting;
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oude naam der stikstof; Septopyra, vr.,
rotkoorts.
Septuagenarius, m. (Lat.), (Fr.) Septuagenaire, m. Zeventigjarige ; Septuagesima, yr., zeventigste dag of negende
zondag voor Paschen, derde zondag voor
den eersten zondag in de vasten ; Septuaginta, zeventig (Zie Septante) meestal
aangeduid door LXX.
Septum, o. (Lat.). Omheining, omtuining, afschutsel, scheidsmuur, schot ; —
auris, trommelvlies ; — cordis, afscheiding
in het hart ; — pellucidum, tusschenschot
in de hersens ; — narium, neusschot , —
scroti, afscheiding in den teelballenzak ;
— transversum, middelrif.
Septunx, m. (Lat.). Gewicht van 7 ons ;
zeven twaalfde van een as (muntstuk z. a.).
Septuor, o. (Fr.). Muziekstuk dat door
7 zangers of door 7 instrumenten uitgevoerd wordt.
Septupleeren, (Fr.). Verzevenvoudigen;
Septuplum, o., (Lat.) het zevenvoudige ;
Septuplus, zevenvoudig.
Sepulcraal, (Lat.). Wat het graf betreft ;
Sepulcri violatio, yr., grafschennis ; Se=
pulcrum, o., graf ; Sepultura, yr., begraafplaats, begrafenis ; — asinina of
— caning, ezels- of hondenbegrafenis, niet
eervolle begrafenis ; — honesta, eervolle
begrafenis; Saint-Sepulcre, m., het Heilige Graf te Jeruzalem dat in de 4de
eeuw door Sinte-Helena, moeder van
Constantinus I (z. a.), gesticht werd.
Seq. = Sequens, (Lat.). Volgende.
Sequana, yr. Latijnsche naam der
Seine; Sequaniens, mrv. (Fr.), Gallische
volksstam die den linkeroever der Saone
bewoonde en Vesontio (Besancon) tot
hoofdstad had ; Orande-Sequanaise, yr.,
een der groote afdeelingen van Romeinsch
Gallie in het bovenbekken der Seine.
Sequela, yr. (Lat.), (Fr.) Sequelle, yr.
Gevolg ; Sequelae jus, o., recht van gevolg ; Sequela publica, verplichting der
onderdanen om in geval van nood aan
de oproeping van hem die rechterlijke
macht uitoefende te voldoen ; — territorialis, diensten die de vorst van zijn onderdanen mag vorderen.
Sequence, yr. (Fr.; spr. : seekans). Reeks
van minstens drie op elkander volgende
kaarten, roem ; bedriegerij van den bankhouder in het pharaospel die de kaarten
zoo weet te leggen dat in het begin alle
spelers verliezen ; gezang gedurende de
mis op feestdagen na het graduaal en
het alleluia, sequentie.
Sequentes, mrv. (Lat.). De volgenden.
Sequester, m. (Lat.), (Fr.) siquestre,
(Eng.) sequestrator, (D.) sequester, (Ital.)
sequestrario, (Sp.) secuestrador. Degene aan
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wien een zaak waarover geprocedeerd
wordt, in bewaring wordt gegeven; het in
de nieuwe beenmassa nog vastzittende
afgestorven been ; Sequestratie, yr. (Fr.)
sequestration, sequestre, (Eng.) sequestration,

sequester, (D.) Sequestration, Zwangsverwallung, (Ital.) sequestrazione, sequestro, (Sp.)
secuestraciOn, secuestro, heslaglegging, het
overgeven aan een derde van een zaak
waarover geprocedeerd wordt; Sequestratio necessaria, gerechtelijke seguestratie ; — voluntaria, vrijwillige seguestratie ; Sequestration, vr., (Fr.), onwettige
vrijheidsberooving (van personen) ; Sequestreeren, (Fr.), in beslag nemen, van
de vrijheid berooven; Sequestrotomie,
yr. (Lat.-Gr.), heelkundige bewerking die
het wegnemen van stukken afgestorven
been ten doel heeft.
Sequitur, (Lat.). Daaruit volgt.
Sequoja. Mammoetboom, soort van
conifeer die 150 meter hoog kan worden
en vooral in Californie gevonden wordt ;
hij wordt ook Wellingtonia genoemd.
Sera, yr. (Lat.). Grendel; dwarsbalk.
Sera, yr. (Ital.). Avond.
Serab, o. (Arab.). Luchtspiegeling. Zie
Fata Morgana en Mirage.
Serac, m. Witte Zwitsersche kaas ;
gletscherblok, scherp begrensde ijs- of
sneeuwklomp, ijstoren.
Sera-Agassi, m. (Perzisch). Opperopzichter van het paleis ; Serail, m. (Fr.;
spr. : seeraii), (Perzisch) Serai; (Eng.) seraglio, (D.) Serail, (Ital.) serraglio, (Sp.)
serrallo. Paleis van een Mohamedaansch
vorst (vooral van den sultan van Turkije) ;
dit woord wordt verkeerdelijk gebruikt
in plaats van Harem (z. a.).
Seran, m. (Fr.). Hekel voor vlas en
hennep.
Sarancolin of Sarancolin, m. (Fr.).
Agaatkleurig Pyreneesch marmer.
Seranine, vr. Ontplofbare stof die
bestaat uit nitroglycerine, salpeterzure
ammoniak, kool of schavelingen en benzine of creosoot.
Serapa of Serape, vr. Bonte wollen
deken met een opening om het hoofd
door te steken (Mexico).
Serapeum, (Lat.) Serapeion of Serapion, o. (Gr.). Tempel van Serapis (z. a.)
Seraph, m. (Hebr., mrv. Seraphim). Eig.
de brandende, vlammende, aartsengel (Zie
Ripiclion); Seraphine, vr., eig. de hemelsche, soort van orgel; Seraphinen-truss,
m. (D.), kus der Evangelische fijnen (vromen) ; Seraphinen-orden, m. (D.) =
Franciscaner-orde ; Seraphisch, schoon
als een seraph ; Seraphische broeders,
mrv. Franciscanen; Doctor seraphicus,
m., eig, hij die de wijsheid der engelen
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onderwijst, bijnaam van den Franciscaan

Johannes Fidenza Bonaventura

(1221-

1274) kardinaal, generaal zijner orde en
pauselijk legaat op het concilie van Lyon,
bekend door zijn theologische geschriften
en heilig verklaard.
Serapis, m. God der vruchtbaarheid bij
de oude Egyptenaren die ontstaan is uit
de verwarring van Osiris-Apis met een
buitenlandschen god ; later werd hij gelijk
gesteld met Pluto, Asklepios en Jupiter.
Seraser, m. (Turksch). Soort van pels.
Seraskier, m. (Turksch). Veldmaarschalk, opperbevelhebber; Seraskiraat
o., het ministerie van oorlog te Constantinopel (Stamboel).
Serasse, yr. Indische katoenen stof.
Serbas, m. Perzisch gemeen soldaat.
Serbestijet, (Turksch). Vrijheid.
Serbet, m. Zie Sorbet.
Serboika, vr. Woeste Moldavische
dans die alleen door mannen gedanst
wordt.
Serchosj, m. (Turksch). Dronkaard.
Serdab, m. (Perzisch). Koud water d. i.
koele kelderruimte als zomerverblijf.
Serdar. Zie Sirdar.
Serdari, m. (Perzisch). Reismantel met
kap.
Serde, (Turksch). Geelgekleurde rijst.
Serdra, m. (Perzisch). Opperpriester.
Serein, (Fr.). Helder ; kalm; opgeruimd ;
als znw., m., avondlucht ; Sêrenite, yr.,
helderheid, opgeruimdheid. Zie Ooutte
sereine.
Serenade, vr., (Fr.) serenade, (Eng.)
serenade, (D.) Steindchen, (Ital. en Sp.)
serenata. Eig. muziek in de open lucht
op een helderen avond, concert dat
's avonds onder de ramen van een persoon gegeven wordt om hem hulde te
brengen ; avondmuziek voor het huis of
de woning eener geliefde.
Serengetsjdi, mrv. (Turksch). Lieden
die hun hoofd er aan wagen, vrijwilligers
die alle gevaren trotseeren.
Serenissima, yr. (Lat.). Doorluchtige
Hoogheid ; de regeerende vorsten ; Serenissimus, m., Doorluchtige Hoogheid, de
regeerende vorst, speciaal in de kleine
Duitsche staten ; Serenitas, vr., gemoedsrust, kalmte, opgeruimdheid, helderheid van het weder, titel van keizers en
koningen ; Sereno, (Ital.), opgeruimd;
Serenus, m. (Lat.), de opgeruimde.
Seres, mrv. Naam die in de oudheid
aan de volken van het Verre Oosten
(China) gegeven werd waaruit de Westerlingen de zijde betrokken. Zie Serica.
Seresjanen of Seressanen, mrv. Keurbende van 150-200 man bij ieder regiment aan de Oostenrijksche Militaire

Serin

Grenzen die dienst doet als mardchaussde ;
m. (Sp.), nachtwakers.
Serge, yr. (Fr. ; spr.: serzje). Lichte
wollen stof.
Sergeant, m. (Eng.; spr.: saazdjent),
(Fr.) sergent, (Ital.) sergente, (Sp.) sargento. Onderofficier; vroeger een ambtenaar
die belast was met het arresteeren van
misdadigers ; thans een rechtsgeleerde
van den hoogsten rang; Sergeant-atarms (spr.: aamz), ambtenaar in het
Engelsche parlement die belast is met
het handhaven der orde; Sergeant-major,
m., (spr.: meedzjur), (Fr.) sergent-major,
(D.) Feldwebel, sergeant-majoor.
Sergent, m. (Fr.; spr.: serzjan). Sergeant; vroeger een gerechtsdienaar voor
het beteekenen van exploiten en het uitbrengen van dagvaardingen, het leggen
van beslag en het inhechtenisnemen van
degenen die tot lijfsdwang veroordeeld
waren ; klemhaak, haak om vaten aan
boord van schepen te hijschen ; Sergent
de bataille, m. vroeger een hoofdofficier die met het opstellen der troepen
belast was ; Sergent de vine, m., naam
der Parijsche agenten van politie tot
Sept. 187o, na dien tijd heeten zij gardien
de la paix (bewaarder van den vrede).
Sergette, yr. (Fr. ; spr.: serzjet). Smalle,
dunne en lichte wollen stof.
Sergi, (Turksch). Het laken waarop
geld uitgeteld wordt.
Serhad, m. (Perzisch). Grensvesting;
Serhad-Aga, m., bevelhebber in een
vesting.
Serheng-Ewwel, m. Luitenant-generaal
in Perzie ; — Sani, generaal-majoor.
Seria, mrv. (Lat.). Ernstige zaken.
Seriba, vr. (Arab.). Handelsplaats, Afrikaansche factorij.
Serica. In de oudheid het land der
Seres (z. a.) ; Sericicole (Fr.), wat de
zijdewormenteelt betreft;' Sericiculture,
yr., zijdewormenteelt; Sericigêne, wat
zijde voortbrengt ; Sericine, yr., hoofdbestanddeel der zijde; Sericum, o. (Lat.),
zijde.
Serie, yr., (Lat.) series, (Fr.) sirie, (Eng.)
series. Reeks, rij, onafgebroken opeenvolging ; Series lectionem, programma der
colleges die aan een universiteit gegeven
worden ; Serieeren, in reeksen afdeelen.
Serieux, (Fr. ; spr. : seerieeu), (Eng.) serious, (D.) ernstlich, (Ital. en Sp.) serio.
Ernstig.
Serin, m. (Fr. ; spr.: serein). Sijsje ; —
des Canaries (Zie Kanarievogel) ; onnoozele hals, domoor; Serineeren, voorkauwen ; Serinette, vr., vogelorgeltje, zanger
die zonder gevoel en uitdrukking
zingt.
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Seringa, m. (Fr.). Saxifragacee met
witte zeer geurige bloemen.
Seringue, yr. (Fr. ; spr. : sereinghe).
Spuit, klisteerspuit, injectiespuitje ; vervelende vent.
Serinkie, mrv. (Russisch). Eig. de kleine
grijzen, volksnaam voor platina-dukaten.
Serio en Serioso, (Ital.) = Sêrieux (z. a.).
Seriphisch, (van het eiland Seriphus,
yr. (Gr.) in den Griekschen archipel
waar, naar men zegt, de kikvorschen niet
kwaken). Stom, zonder geluid.
Serivelloes, mrv. Minste soort olifantstanden.
Serkar, m. (Perzisch). Heer, gebieder ;
titel waarmede in Engelsch-Indie ambtenaren en officieren aangesproken worden.
Sermo, m. (Lat.). Gesprek, taal; Sermocinatie, vr., gesprek, het sprekend
invoeren van personen in een redevoering; Sermologium, o., bundel preeken;
Sermon, m. (Fr.), preek.
Sero, (Lat.). Te laat.
Serokdsji, m. (Turksch). Kamerdienaar.
Seroline, yr. Vetstof die uit bloedserum
getrokken wordt.
Sero sapiunt Phryges of Trojani,
(Lat.). De Trojanen worden te laat wijs.
Serositeit, yr. (Fr.). Waterige gesteldheid van het bloed ; Sereus, waterig.
Serotherapie, vr. (Fr.). Geneeswijze
door middel van serum.
Sero venientibus ossa, (Lat.). Voor
de te laat komenden zijn de beenderen ;
de Franschen zeggen : aux absents les os,
de beenderen zijn voor de afwezigen,
d. i., de te laat komenden of afwezigen
komen er bij een verdeeling het slechtst af.
Serpe, yr. (Fr.). Snoeimes ; Fait a la
sere, ruw, slordig bewerkt, grof gebouwd.
Serpens, (Lat.). Kruipend; van het eene
lichaamsdeel op het andere overgaande
(pijnen, ontsteking); Serpent, m. (Fr.; spr.:
serftan), slang ; — devin, grootste en sterkste
der boa's (z. a.); — a lunettes (Zie Naja);
— a sonnettes, ratelslang ; onbetrouwbaar
en kwaadaardig persoon ; houten met
leder bekleed blaasinstrument met negen
openingen dat door de Ophicleide (z. a.)
vervangen is ; Serpentaire, m., slangenarend, secretaris (Afrikaansche roofvogel
die op slangen aast); Serpentaire, vr.
cactusplant met groote roode bloemen;
Serpentaria virginiana, Virginische slangenwortel; Serpente, yr. (Fr.), zeer fijn
en doorschijnend papier dat op gravures
in boeken gelegd wordt; Serpenteeren,
kronkelen ; Serpentes, mrv. van Serpens,
slangen ; Serpentin, m. (Fr.), zeer Lang,
smal en kronkelend papieren lint, dat
men elkaar bij feestelijke gelegenheden
(vooral bij de carnavalspret) toewerpt ;
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Serpentine, yr. (Fr.), edelgesteente dat
gespikkeld is als de huid eener slang,
plant die vroeger als zweet- en koortswerend middel gebruikt werd; Serpentinel,
o., klein ouderwetsch kanon ; Serpentini,
mrv., slangenvereerders ; Serpentinische
verzen, mrv., slangenverzen, verzen die
met hetzelfde woord beginnen en eindigen ;
Serpentist, m., degene die op een serpent
speelt ; Serpentijn, yr., veldslang (kanon),
distilleerbuis ; Serpentijnsteen, m. (Zie
Brecci); Serpentosen, mrv. (D.), voetzoekers bij vuurwerken.
Serpigo, yr. Zich verplaatsende jeukte
(roos); — perinaealis, jeukte aan den aars,
den teelballenzak of de schaamlippen.
Serpilliêre, yr. (Fr. ; spr.: serpiieer).
Paklinnen; grof linnen voorschoot.
Serpolet, m. (Fr.; spr.: serftolee). Wilde
thym.
Serpula, yr. (Lat.). Eig. slangetje, buisworm, wormslak ; Serpulaceae, mrv.,
buiswormen.
Serpulieten, mrv. Versteende Zoophyten (z. a.); Serpulietenkalk, yr., kalk
waaruit o.a. een deel van het Deistergebergte in Hannover bestaat.
Serpyllum, o. Lat. = Serpolet.
Serra, vr. (Port.) = Sierra (z. a.)
Serra, vr. (Lat.). Zaag ; (Fr.) scie, (Eng.)
saw, (D.) Sage, (Ital.) sega.
Serranus. Zaagbaars, zeebaars.
Serrata sutura, yr. (Lat.). Zaagvormige naad van het schedelbeen.
Serratiform. Zaagvormig.
Serrati numi, mrv. Eig. gezaagde
munten, Romeinsche munten met gekartelde randen.
Serratula. Zaagblad, plantensoort uit
de familie der Composita.
Serratus, (Lat.). Gezaagd.
Serre, yr. (Fr.). Drukking ; klauw van
roofvogels; broeikas; glazen kamer achter
aan een huis; Serre-bouchon, m. (spr.:
boesjon), stopsluiter aan een flesch; Serrefile, m., onderofficier die in het opsluitend gelid staat, heksluiter; Serre-fine,
vr., heelkundig instrument om de lippen
eener wond bijeen te houden; Serrefrein, m., remmer ; Serre-joint, Serrejointe, m. (verbasterd tot Sergent (z. a.),
klemhaak ; Serre=nez, m., neuspranger
voor paarden die uit een stok en een
eind touw bestaat ; Serre-papiers, m.,
kastje met vakken voor het bewaren van
papieren, presse-papiers ; Serre-rail, m.,
houten wig om de rails op de dwarsliggers te houden; iSerre-téte, m., band
aan een slaapmuts, hoofddoek.
Serricornia. Kevers met zaagvormig
getande sprieten.
Sert.ularia, yr. Buispoliep met takken.
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Serum, o. (Lat.). Bloedwater; wei; de
serums van het bloed van ingeente dieren
worden tot het genezen van sommige
ziekten gebruikt ; er worden ook kunstmatige serums vervaardigd. Zie Orrhy=
menitis.
Serva, yr. (Lat.). Slavin.
Serval, m. (Fr.). Groote Afrikaansche
kat.
Servant, (Fr.). Dienend ; Frère servant,
m., eig. dienende broeder, monnik die
voor de huishouding zorgt; als znw., bedienaar van een stuk geschut; Servante,
yr., dienstmeid, bijtafel waarop het vaatwerk geplaatst wordt, dienares.
Servata, yr. (Lat.). De behoudene, geredde ; Servatitium, o., (Fr.) droit de
sauvetage, (Eng.) salvage money, (D.) Bergelohn, (Ital.) diritto di salvataggio, (Sp.)
derecho de salvaciOn, bergloon ; Servatius,
m., behouder ; Servator, m., redder (bijnaam van sommige goden); Servatus,
m., de geredde.
Servi, mrv. (Lat.). Dienaars der Heilige
Maagd, witmantels, monnikenorde der
i3de eeuw ; Service, m. (Fr. ; spr.:
servies), (Eng.) service, (D.) Dienst, (Ital.)
servigio, (Sp.) servicio, dienst, betaling
voor de bediening in hotels, volledig
tafelgereedschap (servies), aantal gerechten, godsdienstoefening; Servidumbre,
yr. (Sp.), nit granden (z. a.) bestaand
gevolg van den koning van Spanje ;
Servientes, mrv., dienende broeders van
de Johanniterorde; Serviette, yr. (Fr.),
servet, handdoek voor het toilet, lederen
portefeuille voor advocaten en professoren ; Servilen, mrv., staatkundige partij
die het behoud van verouderde toestanden voorstaat ; Serviles, mrv., elf
Hebreeuwsche letters die niet tot den
stam van het werkw. behooren en alleen
tot wijziging er van dienen; Servilis,
(Lat.), (Fr.) Servile, slaafsch, kruipend;
Oeuvres serviles, mrv., slaafsche werken ; Servilisme, o., stelselmatige slaafschheid ; Serviliteit, yr., slaafschheid, kruiperij ; Serviten, mrv., dienaars der
Heilige Maagd, bedelmonniken; Serviteur, m. (Fr.), dienaar; Servitia, mrv.
(Lat.), heerendiensten; Servitium, o.,
dienstbaarheid, knechtschap; Servitor,
(Eng.), student aan de universiteit van
Oxford die een beurs heeft ; Servitude,
yr. (Fr.), dienstbaarheid (Zie Servitus) ;
Servitus, yr. (Lat.), dienstbaarheid,
dwang, servituut; onder servituten verstaat het hedendaagsche recht alleen
erfdienstbaarheden, d. w. z. dienstbaarheden rustende op een erf (praedium
serviens of dienend erf) ten behoeve
van een ander erf (praedium dominans

Sesame

of heerschend erf) ; zij kunnen zijn positief of affirmatief, als de eigenaar van
het heerschend erf iets doen mag met
het dienend erf b.v. er over loopen (Zie
servitus itineris en viae), en negatief,
wanneer de eigenaar van het heerschend
erf den eigenaar van het dienend erf
kan verhinderen iets met dit erf te doen
b.v. er op te bouwen (Zie servitus
prospectus of beter prospectus non
officiendi); in het laatste geval toch kan
de eigenaar van het heerschend erf verhinderen, dat er op het dienend erf gebouwd wordt. In het Romeinsche recht
bracht men onder servituten ook de
ususfructus (vruchtgebruik) en de usus
en habitatio (gebruik en bewoning). De
hier volgende voorbeelden zijn alle erfdienstbaarheden. (Zie over de erfdienstbaarheden Artt. 721-757 van het Burg.
Wetb.) ; — aquaeductus, recht om het
water uit of over een erf te leiden ; —
aquaehaustus, recht om water te scheppen
of te putten op den grond van een ander
persoon; — itineris, recht om een voetpad te hebben over den grond van een
ander; — pascendi, weiderecht; — prospectus, recht van vrij uitzicht ; tot welke
moeilijkheden dit recht aanleiding kan
geven, bewijst het volgende geval: in
den tijd toen men hier te lande spoorwegen begon aan te leggen, beweerde
de eigenaar van een tuin die uit den
in dien tuin staanden koepel recht van
uitzicht op de achterliggende landerijen
had, dat de telegraafdraden die langs
den door die landerijen aan te leggen
spoorweg gespannen zouden worden,
hem in zijn uitzicht belemmerden en
meende zich op dien grond tegen den
aanleg van dien spoorweg te kunnen
verzetten; — stillicidii, gootrecht; — viae,
recht van overweg; Servituut, o. =
Servitus ; Servulus, m., jonge slaaf;
Servum arbitrium, (Lat.), onvrije wil,
wil die volgens de leer van Luther alleen
door Gods genade vrij kan worden;
Servum pecus, slaafsche kudde (Horatius,
Epistulae I, 19, 19), benaming voor
slaafsche navolgers, letterdieven, hovelingen en vleiers ; Servus, m., slaaf,
dienaar, knecht ; — observantissimus, zeer
onderdanige dienaar (onderteekerung in
brieven), verkort. S. 0.; Servus servorum
Dei et catholicae ecclesiae episcopus,
dienaar der dienaren Gods en bisschop der
Catholieke kerk (bijnaam van den paus).
Sesam. Eerste woord der tooverformule van Ali-Baba (z. a.).
Sesame, m. (Fr.; spr.: seezaam). Sesamkruid (sesamum indicum, o. Gr.), plant
uit wier zaden olie geslagen wordt.
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Sesamoidea ossa, mrv. (Lat.). Sesambeenderen, op sesamzaden gelijkende
beentjes van het handgewricht en de
wreef van den voet.
Sesamum, o. (Gr.). Plantensoort uit de
familie der Pedaliaceen.
Sesia, yr. Glasvleugeligen, vlinders.
Se soumettre ou se demettre, (Fr.).
Zich onderwerpen of ontslag nemen,
gezegde van Gambetta waardoor hij aan
Mac-Mahon (z. a. en Septennaat) de keus
liet om zich aan de besluiten der wetgevende macht te onderwerpen of als
president der Fransche republiek of te
treden.
Sesqui. Latijnsch voorvoegsel dat anderhalf beteekent; Sesquialtera, yr.,
wordt gezegd van twee grootheden waarvan de eene anderhalf maal in de andere
bevat is, orgelstem die uit een quint en
een decime bestaat ; Sesquichloratum
ferri, ijzerchloried ; Sesquipedalia verba,
mrv. (Lat.), woorden die anderhalven voet
lang zijn (Horatius, Ars poetics, 97), hierdoor raadt Horatius de treurspeldichters
aan om aan de in hun werken voorkomende personen noch hoogdravende noch
zeer lange woorden in den mond te leggen; Sesquisulphuratum stibii, anderhalf zwavelantimonium.
Sessie, yr. (Lat.). Zitting ; zittingsjaar ;
Court of sessions, (Eng.), hoogste burgerlijk gerechtshof in Schotland. Zie
Quarter-Sessions.
Sessilis, (Lat.), Sessile, (Fr.). Zonder
steel aan den stengel bevestigd.
Session, vr. (Fr. en Eng.). Zittingstijd ;
N.B. dit woord moet niet verward worden
met Séance (z. a.).
Seste, m. Siameesche korenmaat.
Sester, m. Zie Setier.
Sestertium, nl. mille, o. Romeinsche
rekenmunt = moo sertertii (vc5Or de regeering van Augustus = f 106,80, na zijn
regeering = i 93,75); Sertertius, m.,
kleine zilveren Romeinsche munt = 2%
as = j 0,Io.
Sestetto, o. (Ital.). Muziekstuk voor
zes stemmen.
Sestino, m. (Ital.). Kleine koperen munt
in het voormalig Lombardijsch-Venetiaansch koninkrijk; Spaansche en Italiaansche dichtsoort die uit zes zesregelige
coupletten bestaat.
Setaceum, o. (mrv. Setacea). Borsteldier, b.v. het varken, van Saeta of Seta,
yr. (Lat.), borstels, ruig haar.
Seth, m. (Hebr.). Spruit, derde zoon
van Adam en Eva ; Sethianen, mrv.,
gnostische sekte der tweede eeuw die in
Seth den zoon der hoogste wijsheid vereerde.

Sex

Setier, m. (Fr.; spr.: settee). Voormalige
koren- en vochtmaat = 156 liter en VA
liter.
Setigera = Setacea.
Seton, m. (Fr.). Draad die dient om een
wonde open te houden; Plate en seton,
yr., huidwond.
Sette communi, mrv. (Ital.). De zeven
Duitsch sprekende gemeenten in de provincie Vicenza.
Setter, m. (Eng.). Langharige staande
jachthond.
Settlement, (Eng.), (Fr.) reglement, (D.)
Ausgleichung, (Ital.) pareggio, (Sp.) arreglo. Afrekening ; vestiging ; kolonisatie;
Strait's settlements, eig. vestigingen aan
de straat (van Malakka), Engelsche bezittingen aan die straat ; Settler, m., kolonist; Settlingaday, (Eng.; spr.: dee), (Fr.)

jour de liquidation, (D.) Stichtag, Scontrotag, (Ital.) giorno di liquidazione, (Sp.)
dia de liquidaciem, afrekeningsdag, res.
contredag.
Seu. Zie Sive.
Severamble, yr. Denkbeeldig land met
een volmaakte staatsregeling, luilekkerland.
Severianen, mrv. Partij der Monophysieten (z. a.).
Severitas, yr. (Lat.), Severiteit, yr.
(Fr.). Ernst, strengheid; Severus, (Lat.),
ernstig, streng; Severijn, m., de ernstige,
strenge.
Sevices, mrv. (Fr.; spr.: seevies), (Lat.)
Saevitia. Mishandeling van ondergeschikten, stren* optreden.
Sdvigne (Marie de Rabutin-Chantat,
markiezin van) (1626-1696). Fransche
schrijfster beroemd door de brieven die
zij aan haar dochter de Gravin van Grignan heeft geschreven; een naar haar
genoemd borstsieraad.
Sevilla, (Sp.; spr.: sevielja). Stad in
Andalusia; goedkoope wol. Zie A lcazar.
Sevir, m. (Lat.). Zesman; Seviraat, o.,
zesmanschap.
Sevres. Stad tusschen Parijs en Versailles bekend door een porseleinfabriek
die naar het park van Saint-Cloud overgebracht is.
Sevum, o. (Lat.). Smout, smeer, talk;
— bovinum, rundertalk ; — cervinum,
hertenvet; — cutis, huidvet; — hercinum
bokkenvet ; — ovinum, schapenvet.
Sewing (Eng.; spr.: sooing). Het naaien;
Sewing-machine, (Eng.), (Fr.) machine a
coudre, (D.) Niihmachine, naaimachine.
Sewing-system, (Eng.; spr.: sjoewing).
Spoelstelsel; Sewer, (spr.: sjoeur), onderaardsch afvoerkanaal, riool.
Sewuri. Oostersche citer.
Sex, (Lat.). Zes ; Sexagenarius, m.
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(Lat.), (Fr.) Sexagenaire, m., zestigjarige ;
Sexagesima, eig. zestigste dag voor
Paschen, tweede zondag vOOr den eersten
zondag in de vasten, achtste zondag voor
Paschen; Sexigesimaal, wat het getal
6o betreft; Sexigesimale breuken, mrv.,
breuken wier noemers 6o of tienvouden
van 6o zijn ; Sexadigitaire, m. (Fr.), iemand
die met zes vingers geboren is; Sexadigital, (Fr.), die zes vingers of teenen
heeft ; Sexagoon = Hexagoon en Sexangulum, Sexangulair, zeshoekig; Sexangulum, o., zeshoek ; Sexennaal, zesjarig,
zesjaarlijksch ; Sexennium, o., zesjarig
tijdvak ; Sexta, yr., zesde klasse van een
gymnasium, het derde der Horae canonicae (z. a.) d. twaalf uur (middag);
flora sexta, zesde uur ; Sext-akkoord,
o., akkoord met de sexte ; Sextaner, m.
(D.) leerling der zesde klasse ; Sextant,
Arr., werktuig dat uit het zesde deel van
een cirkel bestaat (6o graden) en dat
dient om hoeken en afstanden to meten;
Sextarius, m., Oud-Romeinsche vochtmaat ; Sexte, zesde toon van den
grondtoon of gerekend ; Sexternen, mrv.,
bundels van zes vel papier ; Sextet, o.
= Sestetto; Sextidi, m. (Fr.), zesde dag
der decade (z. a.) ; Sextills, zestiggradig;
Distance sextile, vr. (Fr.), afstand van
6o graden tusschen twee planeten ; Sexto,
(Lat.), ten zesde, in de zesde plaats ; Sextole, vr., groep van zes gelijke noten;
Sextuor = Sextet; Sextuplum, o. (Lat.),
zesvoud ; Sextuplus, zesvoudig ; Sextupleeren, verzesvoudigen ; Sextus, m., de
zesde.
Sexualist, m. Voorstander van het
Sexualisme, indeeling der pianten volgens haar geslachtsdeelen ; Sexualiteit,
geslachtsleven ; Sexueel, wat de geslachten betreft; Sexus, m. (Lat.), sekse.
Seyab, m. (Arab.). Mohamedaansche
bedelmonnik.
Seybani, mrv. Turksche dragonders.
Seym of Sejm, m. Poolsche landdag.
Sf. = Sforiando en Sforzato, (Ital.).
Sterker, het langzamerhand versterken
van het geluid.
S. F. = Sacris faciundis, (Lat.). Tot het
verrichten van godsdienstige handelingen.
Sfacciato, (Ital.). Onbeschaamd.
s. f. r. = sub fide remissionis, (Lat.).
In vertrouwen op terugzending.
Sfumatezza, -y r. (Ital.). Verzachting der
kleuren.
Sfumato, (Ital.). Eig. rookerig, met
flauwe omtrekken.
S. 0. = Solicitor general (z. a.).
S. 0. D. 0. = Sans garantie du gouvernement, (Fr.). Niet door de regeering
gewaarborgd.

Shed-Dach

Sgherro, m. (Ital.), Vechtersbaas, ijzervreter, camorrist (z. a.).
Sgontsjik, m. (Russisch). Ossendrijver.
Sgraffito, m. (Ital.). Eig. gekrabd,
frescoschildering op een zwarten achtergrond die met een witte kleur overtrokken
wordt.
Sguardio, m. (Ital.). Hoogste gerechtshof der Maltezerorde.
s. h. = salvo honore, (Lat.). Behoudens de eer.
Sh. = Shilling.
Shag, (Eng. ; spr. : sjegh). Ruig haar;
tabak ; Shaggy, met lang en ruig haar.
Shakdo, o. Japansche legeering van
goud en koper.
Shake, (Eng. ; spr. : sjeek). Schudden ;
beven ; Shake-hands, handdruk ; Shakedown, (spr. : sjeekdoun), kermisbed; Shakers, mrv. (spr.: sjeekurz), Noord-Amerikaansche sekte bij welke het dansen een
deel der godsdienstoefening uitmaakt.
Shakespearomaan, m. (spr. : sjeekspier).
Hartstochtelijk vereerder van den Engelschen dichter Shakespeare (I564---1616) ;
Shakespearomanie, yr., het dwepen met
dien dichter.
Sham, (Eng.; spr. : sjem). Valsch, nagemaakt, onecht ; Shamfight, (spr. : feit),
spiegelgevecht.
Shampooing, (Eng. ; spr. : sjempoeing).
Het wrijven en kloppen van het lichaam
na een warm bad ; het schoonmaken van
het hoofdhaar en den schedel (bij kappers).
Shamrock, (Eng.; spr.: sjemrok). Iersche benaming voor witte klaver ; klaverblad in het wapen van Ierland.
Shanty, (Eng. ; spr. : sjentie). Hut; blokhuis in Noord-Amerikaansche wouden.
Share, (Eng. ; spr. : sjeer). Zie Actie ;
Shareholder, m. (spr. : sjeerhooldur). Zie
Actionaris.
Shark, (Eng.; spr. : sjaak), (Gr.) carcharias, (Fr.) requin, (D.) Haifisch. Haai.
Zie Squalus.
Sharper, m. (Eng.; spr. : sjaapur). Listige bedrieger ; valschspeler.
Shaw, (Eng.; spr.: sjao). Perzisch gewicht.
Shawl, (Eng.; spr. : sjaol) (van het
Arabisch fin weefsel), (Fr.) chale.
Lange omslagdoek, sjaal.
Sheabutter, (Eng. ; spr.: sjie). Vet uit
de olijfachtige vruchten van een Westafrikaanschen boom.
Shed, (Eng.; spr.: sjedd). Houten loods ;
Blood-shed, (Eng.; spr. : bludd), bloedstorting.
Shed=Dach, o. (Eng.-D.). Zaagdak,
samenstel van daken in den vorm eener
zaag ter verlichting van groote ruimten
in fabrieken.
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Sheeting, (Eng.; spr. : sliding). Linnen
voor beddelakens.
Shelala, m. (Iersch ; spr.: sjielala). Eikenhouten knuppel.
Sherbassi. Fijne zijde uit Georgie.
Sheriff, m. (Eng.). Ambtenaar in elk
Engelsch graafschap die de kroon vertegenwoordigt en voor de uitvoering der
wetten zorgt.
Sherry, (Eng.). Xereswijn, Spaansche
witte wijn.
Shilling, (Eng.). Zilveren munt =f o,6o.
Shintolsme, o. Japansche godsdienst
die, na door de leer van Kong-foet-se en
het Boeddhisme verdrongen to zijn, thans
weder de heerschende is.
Ship, (Eng.), (Fr.) navire, (D.) Schiff,
(Ital. en Sp.) nave. Schip ; Ship-broker,
(Eng.), (Fr.) courtier maritime, (D.) Schiffsmilkier, (Ital.) sensale marittimo, (Sp.)
corredor maritimo. Scheepsmakelaar ;
Ship=builder, (Eng. ; spr. : bildur), (Fr.)

constructeur de navires, (D.) Schiffbauer,
(Ital.) costruttore di navi, (Sp.) constructor
de naves, scheepsbouwer; Ship=building,
(Eng.), (Fr.) architecture navale, (D.) Schiffbau, (Ital.) cosstruzione di navi, (Sp.) construcciOn naval, scheepsbouw ; Shipchandler, m. (Eng. ; spr. : tsjendlur), handelaar in scheepsbenoodigdheden ; 'Shipmaster, m. (Eng. ; spr. : maastur), (Fr.)

capitaine de navire, (D.) Schiffskapitlin,
(Ital.) capitano di nave, (Spv) capitdn de
navio, scheepskapitein ; Ship-money,
vroegere belasting in Engeland voor het
aanschaffen en uitrusten van oorlogsschepen (de poging van koning Karel I om
deze belasting weder intevoeren was een
der oorzaken van zijn val) ; Ship-owner,
m. (Eng. ; spr.: oonur), (Fr.) proprietaire

de navire, (D.) Schiffseigner, (Ital.) proprietario di nave, (Sp.) proprietario de nave,
scheepseigenaar (Zie Armateur); Ship=
wreck (Eng. ; spr. : rek) (Zie Naufragium);
Shipwright, m. (spr.: reit) = Ship=builder.
Shire, (Eng.; spr. : sjeir, in samenstellingen sjur). Graafschap. Zie County.
Shirt, (Eng. ; spr.: sjurt). Manshemd ;
Shirting, stof voor zulke hemden; een
vrouwenhemd beet Shift.
Shocking, (Eng.). Aanstootelijk, onbetamelijk.
Shoddy, (Eng.). Uit wollen lompen vervaardigde stof ; — aristocracy, Parvenus
(z. a.).
Shoe-black, m. (Eng.; spr.: sjoeblek).
Schoenpoetser.
Shogoen. Zie Taikoen.
Shop, (Eng.), (Gr.) apotheca, (Fr.) boutique, (D.) Laden, (Ital.) bottega, (Sp.) botica,
tienda. Winkel; Shopocracy, heerschappij

Siameesche broeders

der winkeliers ; Shopkeeper, m. (spr. :

kiepur), (Fr.) boutiquier, (D.) Ladeninhaber, (Ital.) bottegaio, bottegante, (Sp.) tender,, winkelier; Shopping, het winkelen.
Short, (Eng.; spr.: sjot), (Lat.) curtus,
(Fr.) court, (D.) kurz, (Ital. en Sp.) corto.
Kort; Short=hand (Zie Stenographie) ;
Shorthorn, eig. korthoorn, het beroemdste
Engelsche runderras ; Shortness, (Eng.),
(Fr.) brieveti, (D.) Kiirze, (Ital.) brevitd,
(Sp.) brevedad, kortheid.
Shout, (Eng., spr: sjout). Hevig geschreeuw, gejuich.
Show, (Eng. ; spr.: sjoo). Vertooning ;
Show=room, (spr.: roem), toonkamer, vertrek voor uitstallingen.
Shrapnell, (Eng.; spr.: sjrepnel). Met
geweerkogels gevulde granaat zoo genoemd naar den uitvinder.
Shrub, (Eng.). Struik ; drank die uit
brandewijn, citroensap en suiker bestaat ;
Shrubbery, plantsoen van struikgewas.
Shuttle, (Eng.). Weversschietspoel;
Shuttle-cock of Shuttle-cork, van
veertjes voorzien stuk kurk voor het
raketten.
S. h. v., (Lat.) = Sub hac voce. Onder
dit woortl.
Shylock. Hoofdpersoon uit Shakespeare's Merchant of Venice (Koopman van
Venetie); meedoogenlooze woekeraar.
Si, (Lat. en Fr.). Indien ; (Ital.) ja ;
zevende foot in de toonladder van ut;
verkorting voor Silicium, kiezelzuur.
Siagantritis, vr. (Gr.). Ontsteking van
het slijmvlies der Nolte van de bovenkaak ; Siagon, yr. (Gr.), kinnebak, kaak ,
Siagonagra, (Gr.), rheumatische pijn in
de kaken.
Sialadenitis, yr. (Gr.). Ontsteking der
speekselklier; Sialadenoncus, m., vloeiing
uit die klier ; Sialagoga, mrv., middelen
tot bevordering der speekselafscheiding ;
Sialagogisch, speeksel afscheidend ; Sift=
lisme, 0., het kwijlen; Sialocinetica,
mrv., middelen die speeksel voortbren.
gen ; Sialodiapedesis, yr., het doorzweeten van speeksel op de wang ; Sialolithiasis, yr., het ontstaan van steenen In
de speekselorganen ; Sialologie, yr., verhandeling over het speeksel ; Sialon, o.,
speeksel ; Sialoncus, m., speekselgezwel;
Sialorrhoee =-, Sialisme ; Sialoschesis,
yr., speekselverstopping ; Sialosyrinx,
yr., speekselfistel, mondspuitje ; Sialozemie, yr., verlies van speeksel.
Siam, m. (Fr.). Kegelspel waarbij in
plaats van een bal een houten schijf met
schuine kanten gebruikt wordt.
Siamang, m. Langarmige aap op Sumatra (Hylobates syndactylus).
Siameesche broeders, mrv. Aan elkan-
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der gegroeide tweelingen (1811-1874)
die verbonden waren door een vlies ter
hoogte van de burst; twee onafscheidelijke vrienden.
Siamoise, yr. (Fr.; spr.; sieamoaze).
Soort katoenen en zijden stof in de 17de
en i8de eeuw zoo genoemd naar de stof
der kleederen van de Siameesche gezanten die aan Lodewijk XIV gezonden
werden.
Siani, o. Rekenmunt te Aleppo, waarvan 24 = I Turksche piaster.
Siaret. Turksche bedevaart.
Si augur augurem, (Lat.). Als een
augur (z. a.) een anderen augur (aankijkt,
dan kunnen zij hun lachen niet laten).
Sibbens, (Eng.). Venerische ziekte in
Schotland.
Siberiet, o. Siberisch rood toermalijn.
Sibilant (van het Latijn sibilare, fluiten,
sissen). Sisklank ; Sibilatie, vr. en Sibilis=
me, o., het fluiten, gesis, suizen in de ooren.
Sibilus, m. (Lat.). Gesis; Sibilus auris,
het gesuis in de ooren.
Sibiriaken, mrv. Afstammelingen van
in Siberie gevestigde Russen.
Sibylle, yr. (Gr.). Waarzegster, prof etes ;
Sibyllijnsch, waarzeggend, profetisch ;
Sibyllijnsche boeken, mrv., verzameling
van orakels die betrekking hebben op
het Rome der oudheid en die plechtig
geraadpleegd werden bij volksrampen,
zij waren door de sibylle van Erythrea
opgesteld en werden door haar aan Tarquinius Superbus verkocht; in 83 v. C.
bij een brand vernietigd, werden zij door
nieuwe vervangen welke tot 389 n. C. in
stand bleven.
Sic ! (Lat.). Zoo, zoo ! Wezenlijk ?
Sicamor, m. (Fr.). Hoepelring in een
familiewapen.
Sicarius, m. (Lat.), (Fr.) Sicaire, m.
Gehuurde moordenaar, sluipmoordenaar,
(van Sica, vr. (Lat.), dolk ; dolksteek ;
sluipmoord).
Siccantia, mrv. (Lat.). Opdrogende
middelen.
Sicca-ropij, yr. Bengaalsche rekenmunt.
Siccatief, (Fr.). Opdrogend.
Sicchasie, vr. (Gr.). Hekel, weerzin.
Siccimeter, m. (Gr.-Lat.). Eig. droogtemeter, toestel om tegelijk den neerslag
en de verdamping te bepalen ; Sicco pede,
(Lat.), met droge voeten; Sicco pede
praetereeren of transgredeeren, met
droge voeten er over loopen, d. i. met
stilzwijgen voorbijgaan.
Sicera, vr. (Gr.). Bedwelmende drank,
palmwijn.
Sic eunt fata hominum, (Lat.). Zoo
loopen de lotgevalleii der menschen.

Siderisch

Sicha, vr. (Sp.; spr. : sitsja). Holen in
de rotsen bij Valencia die tot woning
dienen.
Siciliaansche vesper. Zie Vesper;
Siciliano, m. (Ital.) ; Sicilienne, yr. (Fr.).
Siciliaansche herdersdans.
Siciliment, o. (Lat.). Nalezing ; nagras.
Sicinnist, m. (Gr.). Danser met gebaren ; Sicinnis yr. (Gr.) = Pantomime.
Sic itur ad astra, (Lat.) ( Vergilius,
Aeneis IX, 641). Zoo gaat men naar de
sterren d. i, zoo geraakt men tot eer en
roem ; Sic me servavit Apollo, zoo heeft
Apollo mij gered ; Sic satis, (Lat.), zoo is
het genoeg ; Sic transit gloria mundi,
zoo vergaat de heerlijkheid der wereld;
Sic volo, sic jubeo, stet (sit) pro ratione voluntas, (Lat.) zoo wil ik, zoo
beveel ik, in plaats van een reden kome
mijn wil ; Sic vos, non vobis, zoo (werkt)
gij maar niet voor u zelven (uitdrukking
waardoor Vergilius klaagt dat Bathyllus
de belooning heeft gekregen die aan hem
(Vergilius) toekwam), d. i. de paarden die
de haver verdienen krijgen ze niet; de
Franschen zeggen : les chevaux courent
les binfices et les apes les attrafient, d. i.
de paarden jagen de voordeelen na en
de ezels krijgen ze.
Sicyedon, o. (Gr.). Eig. pompoenachtig;
dwarse breuk van een been zonder splintering.
Sida. Plantensoort uit de familie der

Malvaceen.
Siddur. Gebedenboek der Joden.
Side, (Eng.; spr.: seidd). Zijde, kant;
Side-board, (spr.: boordd), tafel of kist
met laden voor het eetservies ; Sidesaddle, (spr.: seddul), vrouwenzadel.
Sidera, mrv. (Lat.). Sterren ; Sideraal,
wat de sterren betreft; Sideraal jaar, o.,
tijd dien de zon in haar schijnbare beweging noodig heeft om tot haar uitgangspunt terug te keeren = 365 dagen,
6 u., 9', 9" ; Siderale dag, m., sterrendag,
tijd dien een ster noodig heeft om in
denzelfden meridiaan terug te komen (bijna
24 uren) in tegenstelling met zonnedag.
Sidera, (Hebr.). Zie Sidrah.
Sid erap htiet. Nieuwzilverachtige legeering van ijzer en nikkel met weinig wolfram en koper.
Sideratie, vr. (Lat.). Invloed op het
leven en de gezondheid die vroeger aan
de sterren werd toegeschreven; het ziek
worden tengevolge der weersgesteldheid ;
beroerte, verlamming.
Sideriet, o. Door phosphorzuur ijzer
blauw gekleurd quartz, saffierquartz.
Siderisch = Sideraal, Siderische
maansomloop, m., ware omloop die korter is dan de Synodische.
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Siderisme, o. Invloed der metalen op
den mensch.
Siderocalciet, o. (Gr.-Lat.). I Jzerkalk ;
Siderodendron, o. (Gr.), ijzerboom ; Siderographie, vr. (Gr.), staalgraveerkunst ;
Sideroliet, m. (Gr.), stervormige steen ;
Sideromantie, vr. (Gr.), waarzeggerij uit
ijzer of uit vonken door het verbranden
van stroohalmen op gloeiend ijzer; Sideros, m. (Gr.), ijzer, staal ; Siderose, yr.,
koolzuurzoutijzer; Siderosis, yr., ziekte
die ontstaat door het inademen van ijzerdeeltjes ; Sideroscoop, o., zeer gevoelige
zich vrij bewegende magneetnaald die
de geringste sporen van ijzer aanwijst in
de lichamen in weer nabijheid zip zich
bevindt; Siderotechniek, vr., kunst van
het ontginnen en zuiveren van ijzer ;
Sideroxylon, o., ijzerhout; Siderurgie,
yr., ijzerbewerking, ijzerfabrikatie.
Sidi, m. (Arab.). Heer, titel van het
hoofd van een stam.
Si Diis placet, (Lat.). Als het den
goden belieft.
Sidonie, yr. (Hebr.). De visschende,
jagende.
Sidrah, yr. (Hebr.). Hoofdstuk in het
Oude Testament.
Sidus, o. (Lat.). Ster, gesternte ; —
dectduum, verschietende ster ; — natalicium, planeet waaronder iemand geboren is.
Siecle, m. (Fr. ; spr. : steeekle), (Lat.)
saeculum, (Eng.) century, (D.). Jahrhundert,
(Ital.) secolo, (Sp.) siglo. Eeuw.
Sief, o. (Arab.). Oogwater; oogzalf.
Siegfried, m. (Oudduitsch). Hij die door
te overwinnen den vrede tot stand brengt;
hoofdpersoon in de Nibelungen; titel van een
muziekdrama van Richard Wagner (1876);
Siegmund, m., hij die beschermt door te
overwinnen.
Sieniet = Syeniet (z. a.).
Sierra, yr. (Sp.). Eig. zaag, gebergte;
— de las Grullas (spr.: groeljas). Kraanvogelgebergte in Amerika ; — Morena,
donkerbruin geb.; — Nevada, sneeuwgeb.
Siesta, yr. (Sp.). Eig. het zesde uur na
zonsopgang, middagslaapje vooral in
warme landen.
Sieur, m. (Fr.). In de Fransche rechtspractijk gebruikelijk woord voor heer ;
smjeur.
Sieyes, (spr.: sieeiess). Fransch staatsman (1748-1836); bij het begin der omwenteling van 1789 gaf hij een beroemd
vlugschrift uit over den Tiers-Etat (z. a.);
hij was lid van de Constituante, de Nationale Conventie, den Raad der Viffhonderd en van het Directoire; hij stelde een
grondwet voor het Consulaat op die echter
door Napoleon belangrijk gewijzigd werd.

Sign

Sif, yr. In de Scandinavische mythologie de gemalin van Thor.
Si fecisti, nega. Zie Si quid fecisti, etc.
Si fabula vera est, (Lat.). Als de vertelling waar is.
Siffleeren, (Fr.). Fluiten ; uitfluiten ;
Sifflement, m. (spr: siefleman), gefluit,
gesis ; Sifflet, m. (spr.: sieflee), fluitje;
— d' alarme, toestel aan stoomketels om
te waarschuwen dat er gebrek aan water
is ; — a vapeur, stoomflnit; Coup de seet,
gefluit; Couper le sifflet a qq., eig. iemand
het fluitje (de keel) afsnijden, d. i. den
mond snoeren ; Siffleur, m. (spr.: siefleur),
fluiter, uitfluiter.
Sigambren, of Sicambren, mrv. Germaansche volksstam aan de oevers der
Ruhr; Sicamber, yr., met dit woord sprak
de heilige Remigius Clovis aan toen hij
dezen beval het hoofd te buigen om gedoopt te worden.
Sight, (Eng. ; spr.: sell), (Fr.) ?Age, (D.)
Sicht, (Ital. en Sp.) vista. Zicht; Sight
bill, (Fr.) traite a vue, (D.) Sic4twechsel,
(Ital.) cambiale a vista, (Sp.) letra de cambio a vista, zichtwissel.
Sigillaire, (Fr.; spr. : siezjieieleer). Wat
op zegels betrekking heeft ; Sigilleeren,
bezegelen, verzegelen; Sigillum, o. (Lat.),
(Fr.) sceau, (D.) Siegel, (Eng.) seal, (Ital.)
suggello, sigillo, (Sp.) sello, zegel ; Sigillum confessionis, eig. het zegel der biecht,
strengste geheimhouding ; — hermeticum,
luchtdichte sluicing.
Sigismund = Siegmund ; Sigismund
van Luxemburg, koning van Hongarije
in 1387 en keizer van Duitschland van
1411 — 1437, hij liet Jan Hus (z. a.) verbranden, ofschoon hij dezen een vrijgeleide had toegestaan. Zie Concilie van
Constanz.
Siglum, o. (Lat., mrv. Siglae). Verkortingsteeken in de epigraphie en paleographie.
Sigma, o. Achttiende letter van het
Grieksche alphabet E; halfrond der Orchestra (z. a.); halfronde zuilengang of
rustbank ; Sigmatisme, o., weglating van
de s aan het einde van een woord bij de
woordvorming ; Sigmatisch, op een s
eindigend ; Sigmodes en Sigmoides, sikkel- of halvemaanvormig.
Sign = Signatum, (Lat.). Geteekend,
gemerkt ; = Signetur, het worde geteekend, gemerkt; Signaal, o., sein; Signaalhoren, m., horen voor het geven van
militaire signalen ; Signaculum, o., merkteeken ; Signaleeren, door seinen aankondigen, onder de aandacht brengen,
opmerkzaam maken • Signalement, o.,
beschrijving van iemands uiterlijk ; Sig.
naleur en Signalist, m., seingever ; Sig-

Signora
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nataire, m. (Fr.; spr. : sienjateer), (Eng.)
signer, (D.) Unterzeichner, (Ital.) sottoscrittore, (Sp.) suscriptor, onderteekenaar; Signature, yr. (Fr.; spr.: sienjatuur), (Eng.)
signing, (D.) Unterzeichnung, (Ital.) sottoscrizione, (Sp.) signatura, onderteekening;
Signatura, yr., eig. Segnatura di giusticia, (Ital.), pauselijk gerechtshof; — di
grazia, pauselijk gerechtshof voor begenadigingen; — plumbi, looden zegel aan
pauselijke bullen; Signatuurschool, yr.,
door Ridderstad gestichte Zweedsche dichterschool in den trant van Byron; Signe,
m. (Fr.; spr. : sienje), teeken, merk, (Lat.)
signum, (Eng.) sign, (D.) Zeichen, (Ital.)
segno, (Sp.) serial , Signet, m. (Fr. ; spr.:
sienee), bladwijzer in een boek, kleine
zegelring ; Signetur suo nomine, (Lat.),
het moet bij zijn naam genoemd worden;
Signeeren, (Fr.) signer, (Eng.) to sign,
(D.) unterzeichnen, (Ital.) firmare, (Sp.)
firmar, onderteekenen; Significant, (Lat.),
beduidend ; Significatie, yr., (Fr.) signification, (Eng.) meaning, (D.) Bedeutung,
(Ital.) significato, (Sp.) significaciôn, beteekenis, beteekening; Significatief, veelbeteekenend ; Significeeren, (Lat.), (Fr.)
signifier, (Eng.) to signify, (D.) andeuten,
kund tun, beteekenen, bekend maken ;
Sign manual (Eng.; spr. : sein menjoeel),
koninklijke handteekening.
Signora, vr. (Ital ; spr.: sienjora). Mevrouw, gebiedster ; Signore, m. (spr. :
sienjoor), mijnheer, gebieder; Signoria,
vr., heerschappij, adel ; Signorina, yr.,
jonge dame.
Signum, o. (Lat.). Zie Signe ; — exclamandi of — exclamationis, uitroepingsteeken; — interrogandi, vraagteeken; —pythagoricum, teeken van Pythagoras (z. a.),
vijf groote en vijf kleine driehoeken ; —
repetitionis, herhalingsteeken.
Sigrist, m. (D.) = Sacristein.
Sikhs of Seikhs, mrv. Bergvolk in
Pendsjáb (z. a.) dat in 1849 door de
Engelschen onderworpen werd.
Sil, o. (Lat.). Roode of gele leem die
in de oudheid als verfstof gebruikt werd,
oker, berggeel.
Silahsjor, m. (Turksch). Zwaardveger.
Silarus, m. (Gr.). Oude naam van twee
Italiaansche rivieren.
Silassen, mrv. Indische zakdoeken.
Silene. Plantensoort uit de familie der

Caryophyllaceen.
Silent, (Eng.; spr.: seilent). Zwijgend,
stil ; Silent partner, m. (Zie Commanditaire); Silentiarier, m., monnik wien
het spreken verboden is, ambtenaar aan
het Byzantijnsche hof; Silentium, o. (Lat.),
(Fr.) silence, (Eng.) silence, (D.) Schweigen,
(Ital.) silenzio, (Sp.) silencio, het zwijgen,

Silver

stilte; Silentium perpetuum, eeuwig
zwijgen; Silent leges inter arma, onder
het gekletter der wapenen zwijgen de
wetten.
Silenus, m. Pleegvader van Bacchus,
dien de Grieksche mythologie tot nar van
den Olympus gemaakt heeft ; dronkaard.
Silásienne, yr. (Fr.). Half zijden half
wollen stof voor voering, paraplu's, enz.
Silex, m. (Lat.). Vuursteen.
Silhetsche zijdespinner, m. Saturna
atlas, zijdeworm in Achter-Indic.
Silhidsje, (Arab.). Twaalfde maand van
het Mohamedaansche maanjaar waarin
de bedevaart naar Mekka gedaan moet
worden.
Silhouette (Etienne de) (17o9-1767).
Controleur. generaal der financien en vertaler van Pope; Silhouette, vr. (Fr. ;
spr.: sieloeet), naar hem genoemd schaduwbeeld.
Silicaat, o. Kiezelzuur zout; Silicificatie, yr., omzetting in kiezelaarde ; Silicificeeren, in kiezelaarde omzetten; Sillcium, o. (Lat.), kiezel, metalloide die in
gekristalliseerden toestand loodgrijs is.
Silicea (terra), yr. (Lat.). Kiezelaarde.
Silihdar, m. (Turksch). Zwaarddrager ;
— Aga, m., zwaarddrager van den sultan.
Siliqua, vr. (Lat.). Langwerpige peul
die het zaad van een groot aantal Cruciferen bevat; ook = Ceratonia (z. a.) ;
Siliqua arabica, tamarinde; — vanigliae,
vanielje.
Silk, (Eng.). Zijde.
Sillabub, (Eng.). Mengsel van wijn of
cider met melk ; zoete drank die uit melk,
citroenen, wijn en suiker bestaat.
Sillen, mrv. (Gr.). Hekeldichten; Sillograaf, m., hekeldichter.
Sillery, (Fr.; spr. : sieljerie). Fransch
dorp in het dep. der Marne bekend door
champagnewijn.
Sillimaniet, o. Delfstof die door Silliman in Connecticut gevonden is en tot de
silicaten behoort.
Sillometer, m. (Fr.). Toestel om de
snelheid der vaart van een schip to meten.
Silo, m. (Sp.). Kuil voor het bewaren
van graan, veevoeder, enz.
Silurini, mrv. Meervallen, visschen met
weeke vinnen ; Silurus, m. (Gr.), een
riviervisch, de wentelaar,
Silurisch. In de geologie de lagen onder
den rooden zandsteen zoo genoemd naar
de Siluren die vroeger een deel van
Engeland en Wales bewoonden.
Silva, y r. (Lat.). Woud; Silvae, mrv.,
wouden, bundel geschriften die niet metelkander in verband staan; Silvanus, m.,
boschgod, boschbewoner.
Silver, (Eng.), (Fr.) argent, (D.) Silber,
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(Ital.) argento, (Sp.) plata. Zilver ; Silver
standard, (Eng.), (Fr.) italon d'argent,
(D.) Silberwahrung, (Ital.) tipo dargento,
(Sp.) tifto de plata, zilveren standaard.
Silveret, m. (Fr.). Gekeperde half zijden
stof.
Silvester, (Lat.). Boschachtig, in het
bosch levend ; Silvester-Abend, m. (D.),
(Fr.) la Saint-Sylvestre, yr., oudejaarsavond
zoo genoemd naar paus Silvester I die
op 31 Dec. 335 stierf ; Silvestres plantae,
mrv., boschplanten ; Silvestrijnen, in
1234 gestichte monnikenorde ; Silvia, yr.,
Silvius, m., woudvriendin, woudvriend.
S'il vows plait, (Fr. ; spr. : sielvoeplee).
Als het u belieft.
Sima, vr. (Lat.). Holle lijst aan een
kolom waarachter het regenwater zich
verzamelt.
Simarre, yr. (Fr.), (Ital.) Cimarra, vr.
Lang en slepend kleedingstuk dat vroeger
door de vrouwen gedragen werd, sleepjurk, samaar.
Simaruba, m. Zuidamerikaansche boom
wiens schors in de geneeskunde gebruikt
wordt.
Simazen=Basji, m. Opziener der
dansende Turksche monniken.
Simeon, m. (Hebr.). Hij wiens gebed
verhoord wordt; naam van den Joodschen grijsaard die na den Messias in den
tempel gezien to hebben zeide : Nunc
dimittis servum tuum (z. a.).
Simiae, mrv. (Lat.). Apen;— catarrhinae,
apen der oude wereld met smallen neus;
— platyrrhinae, Amerikaansche apen met
platten of breeden neus ; Simiesque, (Fr.),
aapachtig; Simius, m. (Lat.), aap.
Simila of Similago, yr. (Lat.). Fijnste
tarwemeel.
Similaire, (Fr.). Gelijksoortig, van denzelfden aard; Similare parenchyma, o.
(Lat.), bestanddeel der mossen waarin de
kiemen liggen; Similares partes, mrv.,
gelijksoortige deelen ; Similargent, m.
(Fr.), nieuw zilver; Similariteit, vr. (Fr.),
gelijksoortigheid; Simile, o. (Lat.), het
gelijksoortige, het op iets gelijkende ;
Simile claudicans, vergelijking die mank
gaat; Simili, (Fr.), Similis, (Lat.), voorvoegsel dat nabootsend, onecht beteekent;
Similia similibus cognoscuntur, (Lat.),
het gelijksoortige wordt door het gelijksoortige gekend ; Similia similibus
curantur, (Lat.), het gelijksoortige wordt
door het gelijksoortige genezen (grondstelling der Homoeopathen (z. a.) (Zie
Contraria contrariis curantur) ; Similis
simili gaudet, (Lat.), eig. de gelijksoortige
verheugt zich over den gelijksoortige d. i.
soort zoekt soort (de Franschen zeggen :
Qui se ressemble s' assemble, wat op elkan-

Simultaan

der gelijkt komt bijeen); Similitude, vr.
(Fr.), gelijkenis; Similor. Zie Chrysocale.
Simon, m. = Simeon; Simoniacus,
m., degene die Simonie (z. a.) begaat ;
Simonie, yr., het koopen en verkoopen
van kerkelijke ambten en praebenden dat
door verscheidene concilien en vooral
door paus Gregorius VII (Hildebrand) in
1075 verboden werd (Zie Handelingen der
Apostelen VIII, 9-25.)
Sirnonidae, mrv. In de porien der huid
en in den neus voorkomende maden

(Acarus Jolliculorum).
Simoni=Seni. Japansche koperen rekenmunt.
Simonist, m. Aanhanger van het SaintSimonisme (z. a.).
Simos, m. (Gr.). Iemand die een stompen neus heeft.
Simpel, (Lat.). Eenvoudig ; onnoozel ;
Simpla, mrv. van Simplum (z. a.); Simplement, (Fr.; spr.: seinpleman), op eenvoudige wijze ; Simplex, m. (Lat.), domkop, onnoozele hals, als bnw. eenvoudig;
Simplex sigillum veri, het eenvoudige
is het kenmerk van het ware ; Simplicia,
mrv. (Lat.), eenvoudige geneesmiddelen;
Simpliciekast, yr., kist met geneesmiddelen vooral aan boord van schepen;
Simplicissimus, m., erg onnoozele hals,
stumper, titel van den in 1669 verschenen
roman uit den dertigjarigen oorlog door
von Grimmelshausen, Simpliciteit, vr.,
eenvoudigheid, onnoozelheid; Simpliciter,
eenvoudig ; Simplicius = Simplex ; Simplificatie, yr., vereenvoudiging; Simpli=
fieeren, vereenvoudigen ; Simplisme, o.
(Fr.), gebruik van eenvoudige middelen ;
Simpliste, overdreven eenvoudig; Simplum, o., het eenvoudige.
Simpulum, (Lat.). Potlepel, lepel waarmede bij drankoffers de wijn uit het
rnengvat in de offerschaal geschept werd.
Simri. Voormalige Wurtembergsche
korenmaat = 22,153 liter.
Simson, m. (Hebr.). De sterke.
Simulacrum, o. (Lat.), Simulacre, m.
(Fr.). Afbeelding ; nabootsing ; schijn;
Simulant (Zie Simulator) ; Simulatie, yr.
het voorwenden, veinzen, den schijn aannemen; Simulator, m., degene die een
ziekte voorwendt; Simulatus morbus,
m., voorgewende ziekte; Simuleeren,
voorwenden, doen alsof.
Simulia, yr. Muskiet; — maculata,
Kolumbazer mug in Servie die door haar
groote zwermen menschen en dieren
doodt.
Simultaan. Gemeenschappelijk ; Simul.
tanê, (Fr.), gelijktijdig ; Simultanete, vr.
(Fr.), gelijktijdigheid; Simultanóment
(Fr.), (Eng.) simultaneously, (D.) gleich-
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zeitig, (Ital.) simultaneamente, (Sp.) simultâneamente, gelijktijdig ; Simultaneum, o.,
recht van meer dan gene godsdienstige
gezindte op een zelfde kerk- of schoolgebouw ; Simultan-Kirche, vr. (D.), gemeenschappelijke kerk; Simultan=Schule,
vr. (D.), gemeenschappelijke school.
Sin = Sinus (z. a.).
Sin, (Eng.). Zonde ; Sin, (Sp.). Zie Senza.
Sinaittisch. Wat van den berg Sinai'
afkomstig is.
Sin al fine, (Ital.). Het worde tot het
einde toe herhaald.
Sinapelaeon, o. (Gr.). Mosterdolie;
Sinapi, o. (Gr. en Lat.), Sinapis, yr.
(Lat.), mosterd; Sinapisatie, yr., prikkeling der huid door mosterdpleisters ;
Sinapisme, o., het opleggen van een
mosterdpap ; Sinapiseeren, met mosterd
toebereiden ; Sinapium, o., mosterdpap;
Sinapoline, yr., stof die door de ontleding van mosterdolie ontstaat; Sinapsie,
vr., uit mosterdzaad getrokken vet.
Si natura negat, facit indignatio
versum, (Lat.). Eig. als de natuur weigert
dan maakt de verontwaardiging het vers
d. i. als de dichtader niet vloeien wil,
dan komt de verontwaardiging te huip
om het vers te maken (Juvenalis).
Sinceratie, yr. Schijnbare oprechtheid,
huichelarij ; Sincerus, (Lat.), (Fr.) sincere,
(Eng.) sincere, (Ital. en Sp.) sincero, (D.)
aufrichtig, eig. geheel zuiver of rein,
oprecht; Sincere et constanter, (Lat.),
oprecht en standvastig (zinspreuk der
Pruisische ridderorde van den Rooden
Adelaar) ; Sinceriteit, yr., (Lat.) sinceritas,
(Fr.) sincerite, (Eng.) sincerity, (D.) Aufrichtigkeit, (Ital.) sinceritd, (Sp.) sinceridad,
oprechtheid.
Sinchirin. Kleine werpspiesen der
Nigritiers.
Sinchoe, o. Japansch geel koper dat
uit tien deelen koper en vijf deelen zink
bestaat.
Sinciput, o. (Lat.). Voorste gedeelte van
den schedel, tegenovergestelde van Occiput.
Sindaco, m. (Ital.), (Lat.) syndicus, (Fr.)
syndic, (Eng.) trustee, (D.) Konkursverwailer, (Sp.) sindico. Curator in een faillissement.
Sindon, yr. (Gr.). Eig. linnen stof, lijkkleed van Jezus ; neteldoek.
Sine, (Lat.). Zonder (Zie Senza); Sine
anno, zonder jaartal ; Sine Cerere et
Baccho friget Venus, (Lat.), zonder Ceres
en Bacchus is Venus koud d. i. zonder
eten en drinken verkoelt de liefde (de
Duitschers zeggen : ohne Wein and Brot
ist die Liebe tot, zonder wijn en brood is
de liefde dood, of : wo das Herd fewer
BAALE, Handboek.
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ausgegangen, liebt es sick schlecht, waar
het haardvuur uitgegaan is, is het met de
liefde gedaan); Sine die, zonder een dag
(te bepalen waarop men weder bij elkaar
komen of vergaderen zal); Sine die et
consule, zonder opgave van den dag en
den consul, zonder dagteekening en jaartal (de Romeinen telden de jaren naar
die van de regeering der consuls) ; Sine
dubio, zonder twijfel ; Sine ira et studio,
zonder gevoeligheid en voorliefde d. i.
onpartijdig (Tacitus, Annalen I, 1); Sine
loco et anno, zonder aanduiding van de
plaats waar en van het jaar waarin het
boek gedrukt is; Sine mora, zonder uitstel ; Sine nomine vulgus, de menigte
zonder naam d. i. de gewone stervelingen
(Zie Odi profanum vulgus) ; Sine praejudicio, zonder vooroordeel; Sine qua
non, zonder dat niet. Zie Conditio sine
qua non.
Sinecure, yr. (Lat. sine cura, zonder
zorg). Ambt of betrekking waaraan wel
een bezoldiging maar geen arbeid verbonden is.
Sing. = Singular's.
Singe, m. (Fr. ; spr.: seinzje). Aap ;
Payer en monnaie de singe, grimassen
maken in plaats van te betalen, niet betalen wat men schuldig is ; Singerie, yr.
(spr.: seinzjerie), naaperij.
Singe, (Eng.; spr.: sindzje). Zengen.
Singleton, (Eng. en Fr.). Een enkele
kaart van een kleur in de hand van een
speler.
Singsong, (Eng.). Het slechte zingen.
Singular, (Eng. ; spr.: singjoelur), (Lat.)

singularis, (Fr.) singulier, (D.) Einheit.
Enkelvoud; Singulare certamen, o.,
tweegevecht; Singulare tantum, znw.
dat alleen in het enkelv. gebruikt wordt;
Singulariteit, vr., zonderlingheid ; Sin=
gularitas testium, verklaring van slechts
ëën getuige , Singularium, o., bijzonder
krachtig geneesmiddel; Singulatim, stuk
voor stuk, een voor een ; Singulier, (Fr.),
zonderling, buitengewoon.
Singultus, m. (Lat.). Snik.
Siniscalco. Zie Senechal.
Sinister, (Lat.). Linksch; verkeerd;
ongelukkig ; Sinistre, (Fr.), onheilspellend,
schrikwekkend, heilloos, rampzalig ; als.
znw. m., onheil, ramp ; Sinistre, m.,
slachtoffer van een ramp.
Sinistrarii, mrv. (Lat.). Degenen die
aan de linkerzijde staan ; Sinistrorsus,
naar links gericht, van links naar rechts
klimmend.
Sinite parvulos venire ad me, (Lat.).
Laat de kinderkens tot mij komen
(Matthews, XIX, 14).
Sink=hole, (Eng.). Zinkput.
66
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Sinking-fund, (Eng.). Zie Amortisatiekas.
Sinn Fein, (Iersch). Eig. wij alleen,
Iersche bond die naar de autonomie (z. a.)
van lerland streeft en het zenden van
Iersche afgevaardigden naar het Engelsche parlement nutteloos acht.
Sinodor. Mengsel van azijnzure magnesia met magnesium-hydroxyde.
Sinologie, yr. Wetenschap van de taal,
de geschiedenis en de instellingen van
China; Sinoloog, m., hij die deze wetenschap beoefent.
Si non, (Lat.). Zoo niet; Si non caste,
caute tames, wel niet zuiver maar verstandig, d. i. men moet den schijn vermijden.
Si non omnes (Lat.). Zoo niet alien.
Sinopel, (Lat. sinopis, geoxydeerd ijzer
van Sinop aan de zuidkust der Zwarte
Zee). Groene kleur in de wapenkunde.
Sinsonte, yr. Am erikaansch e nachtegaal.
Sinto. Zie Shintoisme.
Sint ut sunt aut non sint. Zie Ricci.
Sinumbraal. Schaduwloos.
Sinueus, (Fr.); Sinuosus, (Lat.). Bochtig,
krom; Sinuositeit, yr., bochtigheid, kronkeling ; Sinus, m. (Lat.), boezem ; holte;
plooi in de toga die als zak dienst deed ;
mham, golf ; loodlijn die neergelaten wordt
uit een der uiteinden van een cirkelboog
op den straai die door het andere uiteinde van dien cirkelboog gaat ; Sinus
acusticus, inwendige gehoorgang ; —
cordis, mrv., hartkamers; — ossium,
holten der beenderen; — lotus, sinus van
een rechten hoek die gelijk is aan den
straal; — versus, gedeelte van den straal
tusschen den sinus en de raaklijn (tangens).
Siogoen. Zie Taikoen.
Sion. Zie Zion.
Sioux, mrv. (spr. : szeou). Indiaansche
stam in Noord-Amerika.
Siparium, o. (Lat.). Tooneelgordijn.
Si parla italiano, (Ital.). Hier wordt
Italiaansch gesproken.
Si parva licet componere magnis,
(Lat.) ( Vergilius, Georgica, IV, 176). Als
het kleine met het groote vergeleken
mag worden. (Vergilius vergelijkt het
werk der bijen met dat der Cyclopen
(z. a.).
Sipeh-salar, m. Perzisch minister van
oorlog.
Sipet. Blaaspijp der Dajakkers om
vergiftigde pijlen te schieten.
Siphon, m. (Gr.). Hevel ; spuitwaterflesch; waterhoos ; Siphonophora, mrv.,
soort zeekwallen, zwempoliepen; Siphonops, yr., Braziliaansche pad die in den
grand leeft ; Siphonostomata, mrv.,
dieren wier mond op een hevel gelijkt

Sirocco

(soort van kreeften); Sipunculus, m.
(Lat.), bevel van een fonteintje.
Si placet, (Lat.). Als het belief t.
Sipoy = Sepoy.
Sipoen, m. Russische boerenkiel.
Si quid fecisti, nega, (Lat.). Als gij
kwaad gedaan hebt, ontken het; de
Franschen zeggen : 7 out mauvais cas est
niable, elk slecht geval kan ontkend
worden.
Sir, m. (Eng.; spr.: sur). Heer, mijnheer ; titel van een redder of baronet die
aitijd door den voornaam van den betrokken persoon gevolgd wordt, b.v. Sir
Edward Lytton Bulwer; Perzisch gewicht = 0,0736 kilo.
Sirab, m. (Arab.). Zie Mirage.
Sirdar, m. Inlandsch hoofd in Hindostan ; stadhouder in Turkije.
Sire, m. (Fr.). (Van het Latijn senior,
oudste). Heer ; titel van edellieden in de
middeleeuwen ; woord waarmede keizers
en koningen aangesproken worden;
Pauvre sire, sukkel.
Sirene, yr. Mythologisch wezen, half
vrouw half visch dat op steile rotsen
tusschen de kust van Italie en het eiland
Caprea woonde ; door haar betooverend
gezang lokten de sirenen de zeelieden
op de klippen (Zie Ulysses); misthoren;
door Cagniard Latour uitgevonden werktuig om het aantal trillingen van elken
toon te bepalen; zeekoe ; Sirenenzang, m.,
verleidelijk, betooverend lied; Sirenia,
mrv., zeekoeien ; Sirenion, o., kleine
piano met rechtopstaande snaren.
Si replica, (Ital.). Het worde herhaald.
Siret, (Arab.). Levensbeschrijving.
Sirex, m. Vliesvleugelig insect in pijnboomenbosschen.
Siriasis, yr. (Gr.). Hondsdagenziekte
die door de zonnehitte ontstaat en vooral
bij kinderen voorkomt, zonnesteek, ontsteking der hersens en hersenvliezen.
Siricidae, mrv. Houtwespen.
Sirius, m. (Lat.). Hondsster, groote en
heldere ster in het sterrenbeeldCanis major.
Sirkar, m. Indisch opzichter.
Sirkiatib, m. (Arab.). Geheimschrijver;
secretaris van buitenlandsche gezantschappen in Turkije.
Sirma, (Turksch). Getrokken goud.
Sirmische geloofsbellidenis, yr. Op
het tweede concilie te Sirmium in 357
ontworpen formulier volgens hetwelk de
Zoon en de Vader niet gelijk zijn maar
de eerste alleen op den tweeden gelijkt.
Siro, m. Hard knobbeltje aan het
ooglid (papula malign), puistje op het
oog, gerstekorrel.
Sirocco, m. (Ital.). Brandend heete
zuidoostenwind in Italie.
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Siromastes, m. (Gr.). Eig. groeven- of
kuilen-onderzoeker, werktuig waarmede
de ambtenaren der belastingen de kuilen
waarin koren was geborgen en magazijnen onderzochten.
Siroop, yr. Stroop ; Sirop de Charpentier, Westindisch borstmiddel uit
Jushcia pectoralis, Sirop de Parmentier,
druivenstroop.
Sirsaxes, o. Indische gestreepte stof
uit zijde en katoen.
Sirvente, m. Klein Provencaalsch gelegenheidsgedicht.
Sisal-hennep, m. Vezel van de Agave
Americana (Amerikaansche aloe) zoo genoemd naar Sisal in Yucatan.
Si segue, (Ital.). Men ga voort.
Sismisch, (Gr.). Wat de aardbevingen
betreft ; Sismograaf, yr., toestel die het
uur, den duur en den omvang eener
aardbeving aangeeft ; Sismologie, vr.,
verhandeling over de aardbevingen;
Sismometer, m., door Salsano in 1784
uitgevonden werktuig om de aardschokken
te meten.
Sisoe, yr. (Gr.). Deel van bet hoofdhaar dat de Oosterlingen niet afscheren
maar als een chignon (z. a.) opbinden.
Sister, m. (Lat.). Muziekinstrument der
oude Egyptenaren dat uit een boogvormige metalen staaf bestond die van een
handvat en dwarse staafjes voorzien was
die geluid gaven als het instrument geschud werd, soort van schellenboom.
Sister, -yr. (Eng.), Zuster ; Sister-inlaw, (spr.: lao), schoonzuster ; Deceased
wife's sister, (spr. : desiest weivz), zuster
der overleden vrouw ; volgens een in
Augustus 1907 gedeeltelijk afgeschafte
Engelsche wet mocht een weduwnaar
niet trouwen met de zuster zijner overleden vrouw, noch een weduwe met den
broeder van wijlen haar man : alleen het
eerste gedeelte dezer wet is afgeschaft,
zoodat thans een weduwnaar met zijn
schoonzuster mag trouwen, maar het
tweede gedeelte is van kracht gebleven;
in Nederland bestaat deze wet nog ; art.
88 van het Burgerlijk Wetboek zegt :
N Ook is het huwelijk verboden : I° tusschen schoonbroeder en schoonzuster,
wettige of onwettige ; 2° tusschen oom
of oud-oom en nicht of achternicht, mitsgaders tusschen moei (tante) of oud-moei
en neef of achterneef, wettige of onwettige ; de Koning (Koningin) kan, om gewigtige redenen, het verbod, in dit artikel
vervat, door het verleenen van dispensatie opheffen."
Sisteeren, (Lat.). Stellen ; iemand voor
het gerecht brengen ; beteugelen.
Sistimus hic tandem nobis ubi defuit

Situs inversus

orbis, (Lat.). Wij zijn eindelijk bier opgehouden waar de aardbol ons ontbroken
heeft (het laatste der vier Latijnsche verzen die Regnard en zijn metgezellen op
hun refs in Lapland (1681) op den berg
Metawara griffel den).
Sistrum, o. (Gr.) = Sister (instrument).
Sisyphus, m. Zoon van Eolus en koning
van Corinthe berucht door zijn rooverijen
en wreedheden ; na zijn dood werd hij
veroordeeld om in de onderwereld een
grooten steen naar den top van een berg
te rollen ; daar deze berg in een punt
eindigde, viel de steen telkens naar beneden, zoodat S. telkens zijn arbeid moest
hervatten; Sisyphus-arbeid, m., moeilijk
en nutteloos werk waaraan geen einde
komt.
Si tace ! (Ital.). Er worde gezwegen,
gepauzeerd.
Si tacuisses, philosophus mansisses,
(Lat.). Wanneer gij gezwegen hadt, zoudt
gij een wijze gebleven zijn d. i. dan zou
uwe onkunde niet aan den dag gekomen
zijn; de Franschen zeggen : Vous aver

manqué une belle occasion de vous taire,
gij hebt een schoone gelegenheid om te
zwijgen voorbij laten gaan.
Sitacratie, vr. (Gr.). Onvermogen om
spijzen intehouden en te verteren.
Sitarch, m. (Gr.). Beheerder van de
levensmiddelen; Sitarchie, vr., ambt van
dien beheerder.
Sitarion, o. Klein Grieksch gewicht.
Sitella, yr. (Lat.). Stembus.
Siteresion, o. (Gr.). Verpleeggeld.
Sit ills (tibi) terra levis, (Lat.). Moge
de aarde voor hem (u) licht zijn, d. i.
zacht ruste zijn (uw) asch.
Sitio. Mexicaansche lengtemaat.
Sitio, m. (Sp.). Landhuis aan de Amazonenrivier.
Sitologie, yr. (Gr.). Kennis der voedingsmiddelen ; Sitometer, m., werktuig
voor het wegen van granen; Sitos, m.,
graan, in 't algemeen ceder voedingsmiddel of spijs.
Sitophilos, m. (Gr.). Korenworm.
Sitophobie, yr. (Gr.). Afkeer van
voedsel.
Sitsj. Kleinrussische naam van het versterkt kamp der Saporogische kozakken.
Sitta, (Gr.). Hei daar !
Sittaceae, mrv. Spechtmeezen.
Sittaras, mrv. Indische katoenen stoffen.
Sitting-room, (Eng.). Woonkamer.
Situatie, yr. (Fr. en Eng.) situation,
(D.) Zustand, (Ital.) situazione, (Sp.) situaciOn. Toestand, ligging; Situeeren,
plaatsen.
Situla, yr. (Lat.). Waterkan, kom.
Situs inversus, (Lat.). Verandering
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van de ligging der inwanden ; Situs obliquus uteri, scheeve ligging der baarmoeder. Zie Hysteroloxie en Metroloxie.
Sit venia verbo, (Lat.). Men houde mij
het woord ten goede, het zij mij vergund
te zeggen.
Sivaliek, o. Fossiel dier ter grootte
van een olifant dat in zandheuvels bij
den Himalaya gevonden wordt (Sivathe-

rium giganteum).
Sive, (Lat.). Of.
Si vis me flere, dolendum est pri=
mum ipsi tibi, (Lat.) (Horatius, Ars
poetica 102-103). Als gij wilt dat ik weenen zal, moet gij eerst zelf weenen ;
Boileau zegt : Pour me firer des pleurs, it
faut que vous pleuriez, om mij tranen te
ontlokken, moet gij zelf weenen.
Si vis pacem, para bellum, (Lat.).
Als gij den vrede wilt, moet gij u ten
oorlog voorbereiden d. i. als men niet
aangevallen wil worden, moet men zich
in staat van verdediging stellen.
Si volt', (Ital.). Men sla om.
Siwa of Siva. Een der drie hoogste
goden der Hindoes die de natuurkrachten
voorstelt en aan wien menschen geofferd
werden.
Six, (Fr. en Eng.), (Lat.) sex, (D.) sechs,
(Ital.) sei, (Sp.) seis. Zes ; Six=blancs, m.,
oude Fransche koperen munt = f 40.065,
Six-clefs, m. (Fr.; spr. : sieklee), eig. zes
sleutels, sleutel in den vorm van een ring
waarmede alle horloges opgewonden
kunnen worden ; Six-quatre=deux (a. la),
slordig, afgeroffeld ; Sixte, yr., interval
van zes noten, sext ; Sixain of Sizain,
m., zesregelig vers, pak met zes spel
kaarten.
Sixtina,vr. (Lat.). Zie Sixtijnsche kapel.
Sixtus, m. Naam van 5 pausen waarvan de bekendste zijn S. IV (1471-1484)
die de Sixtijnsche kapel liet bouwen, en
Sixtus V (Sixte-Quint) (1585-1590) beroemd
door de energie waarmede hij de hervorming der monnikenorden doorzette ;
Sixtijnsche kapel, kapel in het Vaticaan
die met fresco's versierd is waarvan de
voornaamste door Michel Angelo (z. a.)
geschilderd zijn. Zie Castraat.
Sizar, m. (Eng. ; spr. : seizer). Student
aan de universiteit van Cambridge die voor
zijn levensonderhoud niet behoeft te betalen.
Sizette, yr. (Fr.; spr. : siezet). Kaartspel
voor zes personen.
S. J. = Societas Jesu. Zie Jezuiet;
= Societatis Jesu, van de Societeit van
Jezus.
s. j. = salvo jure (z, a.).
Sjaban, m. (Arab.). Achtste Mohamedaansche maand.

Sjehr-Emini

Sjabbes, m. (Hebr.) = Sabbat ; hoofdstuk in den Talmud (z. a.) over de viering
van den sabbat; Sjabbes=4301, m., Christen
die voor Joden op den sabbat handelingen
verricht welke hun verboden zijn ; Sjabbes-slmoes, kletspraat.
Sjabi, m. Aanstaand geestelijke in Tibet.
Sjaccharith, o. (Hebr.). Morgengebed.
Sjadchen, m.4(Hebr.) (mrv. Sjadchonim).
Huwelijksmakelaar.
Sjaddat (Hebr.). Almachtige (bijnaam
van Jahve).
Sjadehkam, o. (Perzisch). Luilekkerland.
Sjadrik, m. (Russisch). Soort potasch.
Sjaffieten, mrv. Een der vier orthodoxe
sekten der Sunnieten.
Sjah = Schach.
Sjahi. Perzische koperen munt.
Sjaitan, m. Duivel, satan.
Sjakan, m. (Hongaarsch). Krukvormige
knop van een wandelstok, stok der Heidukken.
Sjalet of Sjalent. Meelspijs, sabbatsgerecht der Joden.
Sjalot, yr. (Lat.). Allium ascalonicum,
eig. knoflook van Ascalon, stad in Palestina
aan de Middellandsche Zee.
Sjamanen, mrv. Tartaarsche priesters
en toovenaars ; Sjamanisme, o., leer dier
priesters.
Sjames of Sjammes, m. (Hebr.). Koster
eener synagoge.
Sjamm=el-Rassim. Volksfeest te Cairo.
Sjannin, m. Japansche tempeldienaar.
Sjapska, yr. Aan de Polen ontleend
hoofddeksel der lansiers.
Sjarab-Emini, m. Turksche opzichter
over den wijn.
Sjarsi. Reeks winkels in Turkije.
Sjaschka, m. (Russisch). Kromme sabel
der Kozakken.
Sjastra. Heilig Indisch boek.
Sjatirs, mrv. (Turksch). Eerewacht van
den grootvizier en der pacha's.
Sjauri = Palabre (z. a.).
Sjaute, m. (Hebr.). Gek.
Sjawatch, yr. (Arab.). Van parelsnoeren
vervaardigd hoofdtooisel der vrouwen.
Sjebath of Sjewat. Elfde maand van
den Joodschen kalender, Februari.
Sjebuoth, mrv. (Hebr.). Pinksterfeest.
Sjechina, yr. (Hebr.). Majesteit, godheid (in de Kabbala) (z. a.); de heilige
geest in de gedaante eener wolk.
Sjechten. Slachten volgens het Joodsche gebruik met doorsnijding der luchtpijp; laten bloeden ; Sjechter, m., slachter.
Sjed, m. (Hebr.). Goede of booze geest;
duivel, onbesnedene.
Sjegar, m. =, Sultan.
Sjehr-Emini, in. (Arab.). Bestuurder
eener stad.
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Sjeik, m. (Arab.). Grijsaard, oudste;
hoofd van een stam; bestuurder van een
geestelijke orde en prediker in een moskee ; Sjeik-al-isiam. Zie Mufti.
Sjeker, (Arab.). Suiker; Sjekerladji,
m., handelaar in gesuikerde vruchten.
Sjeket, m. (Hebr.). Gewicht en munt.
Sjem, m. (Hebr.). Naam.
Sjema, (Hebr.). Hoor !
Sjemhamphorasj, m. (Joodsch). Eigenlijke (wonderdoende) naam Gods.
Sjemle, o. (Turksch). Los omgedane
sjaal; rouwband.
Sjemnegi=Aga, m. (Turksch). Bediende
van den sultan die het bankje voor het
te paard stijgen draagt.
Sjemona-Esra, o. (Hebr.). De i8 zegenspreuken, voornaamste gebed der Joden.
Sjemsije, m. (Arab.). Aanbidder der zon.
Sjeol, m. (Hebr.). Doodenrijk, onderwereld.
Sjerab, m. (Arab.) Wijn ; Sjerab-Emini,
m., opzichter over den wijn.
Sjeranpoliek, mrv. (Turksch). Schanskorven.
Sjerbet, m. Turksche en Perzische
verkoelende drank die uit alcohol en water
met een zuurachtig zoet toevoegsel van
vruchtensappen bestaat, sorbet.
Sjereffe, yr. Perzische gouden munt.
Sjergi, (Arab.). Oosten.
Sjeri of Sjeriat, (Arab.). Alle burgerlijke en kerkelijke grondregels der Mohamedanen.
Sjerp, yr. (Ned.). Zie Echarpe.
Sjetra, vr. Viool der Zigeuners.
Sjetsi, m. (Russisch). Mengsel van soorten vleesch.
Sjewwal, m. (Arab.). Tiende maand
van het Mohamedaansche jaar.
Sjigana. Zigeuner in Turkije.
Sjigemoeni. Hoogste god in het La=
malsme (z. a.).
Sjiggaion, o. (Hebr.). Klaaglied.
Sjiiten, mrv. Degenen die de Sunna
(z. a.) niet als wet erkennen.
Sjikargahs, mrv. Dierentuinen van Indisch e vorsten.
Sjikker, m. (Hebr.). Dronkaard.
Sjiksel, o. ( Joodsch). Iets onreins ; Christenkind; een nog niet huwbaar Joodsch
meisje.
Sjimpanze of Chimpanze, m. Groote
anthropomorphische (z. a.) Afrikaansche
aap.
Sjimsjirlik, m. (Turksch). Wapenkamer; prinsenkooi, gevangenis voor prinsen.
Sjintijan, m. (Arab.). Vrouwenbroek.
Sjioer-Basji, m. Turksche kapitein.
Sjipetaren, mrv. Eig. rotsbewoners,
Albaneezen.
Sjipowska, yr. (Russisch). Opbruisende

Skelet

bedwelmende lichtroode Siberische drank.
Sjir I choersjid. Zon en leeuw, Per zisch rijkswapen en ridderorde.
Sjlemiel, m. (Joodsch). Ongelukskind,
ongeluksvogel.
Sjlibowiz. Zie Sjliwowiza.
Sjmadden, (Joodsch). Verdelgen ; bederven ; doopen.
Sjmetten, m. (Slavisch). Room.
Sjmiere, vr. (Joodsch). Wacht; reizend
tooneelgezelschap ; Sjmieren, omkoopen.
Sjmoe, m. (Joodsch). Winst, voordeel.
Sjmoes, mrv. van Sjmoea, (Hebr.).
Bericht, tijding ; Sjmoesen, praten, onderhandelen, voordeel trekken.
SjO, m. (Zweedsch). Meer.
Sjochet, m. Zie Sjechter.
Sjodeleth. Plaats waar lijken verbrand
worden in Indic.
Sjoebasji, m. (Turksch). Financier.
Sjoedris, mrv. Kaste der kunstenaars
en ambachtslieden in Voor-Indic.
Sjoelchan Aruch, m. (Hebr.). Eig. gedekte tafel, Joodsch wetboek der 16e
eeuw.
Roodbruin Braziliaansch
Sjoepati.
buideldier.
Sjoep, m. Zie Coati.
Sjofar, m. (Hebr., mrv. Sjofaroth).
Blaasinstrument dat uit een rams- of
koehoren vervaardigd is.
Sjofel, (Hebr.). Slecht, erbarmelijk,
kaal, waardeloos; znw. m., slechte waar,
gemeene kerel.
Sjofetim, mrv. (Hebr.). Rechters.
Sjolam lechem, (Joodsch). Eig. Sjalom
alechem. Vrede zij met u.
Sjurfeh, o. (Turksch). Balkon aan een
minaret.
Skaren. Zie Scheeren.
Skat, m. (D. ; spr.: skaat). Kaartspel
voor drie personen ; de twee kaarten die
geruild kunnen worden ; in Skat legen,
ter zijde leggen, afdanken.
Skelet, o. (Gr.), (Fr.) squelette, (Eng.)
skeleton, (D.) Skelett, (Ital.) scheletro, (Sp.)
esqueleto. Eig. uitgedroogd lichaam, geraamte ; Skeletteeren, het geraamte van
een lichaam reinigen en drogen of voor
het onderwijs in orde brengen; Skelet=
tist, m., geraamteschilder, scheldnaam
voor een schilder die in zijn werk het
geraamte en de spieren te sterk doet
uitkomen; Skelet-kreeft, yr., kreeft die
in de zee van planten leeft, een zeer
slank lichaam met lange pooten en geen
achterlijf heeft ; Skeletographie, vr., beschrijving van geraamten ; Skeleton-key,
(Eng. ; spr. : kie), dunne lichte sleutel ; Skeletopolie, yr., kunst van het inelkanderzetten van geraamten; Skeletotyrbe, yr.,
St.-Vitusdans.
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Slum

Sketch, (Eng. ; spr.: sketsj), (Fr.) esquisse,
(D.) Skizze, (Ital.) schizzo, (Sp.) esquicio.

Slave, (Eng.; spr. : sleev), (Fr.) esclave,
(D.) Sklave, (Ital.) schiavo, (Sp.) esclavo.

Schets, ontwerp.
Ski, m. (Deensch, mrv. Skier). Sneeuwschoen, lange houten schaats om over
de sneeuw te loopen ; SkidlOpare en
Skieltipare, mrv., sneeuwschoenloopers,
soldaten op sneeuwschoenen ; Skier of
Skieur, m. (Fr.), soldaat die tot het korps
Alpenjagers (chasseurs alpins) behoort.
Skiff, (Eng.), (Fr.) esquif, (D.) Schiff,
(Ital.) schifo, (Sp.) esquifo. Licht bootie,
hulk.
Skilling. Voormalige Scandinavische
rekenmunt.
Skirsla. Vuurproef waarbij de beschuldigde in een met was gedrenkt hemd door
een vuur moest loopen.
Skirt, (Eng.). Pand van een jas, onderdeel van een kleedingstuk ; zoom ; vrouwenrok.
Skirten, mrv. Hooi- en graanoppers in
de Russische steppen.
Skizze. Zie Sketch.
SkjAppe. Deensche koren- en zoutmaat
= 17,39 liter.
Skjuts, m. (Zweedsch ; spr. : sjoets).
Voorspan; Skjutsbonde, m., voerman,
koetsier.
Skoepsjtina, vr. Servische wetgevende
vergadering.
Skridjiiklar, m. Gletscher op IJsland.
Skuld, yr. Een der Nornen (z. a.).
Skumbra of Skumbrija, yr. (Russisch).
Makreel.
Skunk, m. Vleeschetend Amerikaansch
viervoetig dier (Mephitis Americana) dat
op de wezel en den otter gelijkt; twee
aan het ondereinde van het darmkanaal
gelegen klieren scheiden een zeer stinkend
vocht of dat dit dier naar believen kan
uitwerpen om zich te verdedigen, stinkdier.
Sky, (Eng.). Zwerk, hemel, lucht ; Skylark, (spr. : laak), hoogvliegende zwaluw ;
Sky-light, (spr. : leit), vallicht; Sky-scraper, (spr.: skreepur), eig. hemelkrabber,
naam der twintig en meer verdiepingen
hooge Amerikaansche huizen.
Skye-terrier, (Eng.). Terrier (z. a.) van
het eiland Skye (Hebriden).
s. 1. = suo loco, (Lat.). Op zijn plaats;
= sine loco, zonder plaats.
Slam, (Eng.; spr.: slem). Het maken
van al de slagen (groot slem) of van twaalf
slagen (klein slem) in het whistspel.
Slang, (Eng. ; spr. : sleng). Zie Argot.
Slant, m. (mrv. Slantar). Zweedsche
koperen munt = f 0,024.
Slargando, (Ital.). Afnemend, verdwijnend.
Slava of Slawa, yr. (Slavisch). Roem ;
juichkreet.

Slaaf ; dit woord staat in verband met
Slaven (z. a.).
Slaven, mrv. Volksstam die tot het
Indo-Europeesche ras behoort en in drie
groote groepen verdeeld wordt : 1°. WestSlaven in Rusland, Pruisen en Oostenrijk
(Polen, Czechen, Slovaken en Wenden),
2°. Oost-Slaven of Russen, verdeeld in
Grootrussen, Kleznrussen en Witrussen,
3°. Zuid-Slaven (Bulgaren, Serviers, Croaten en Slovenen); in Europa zijn er ongeveer loo millioen Slaven ; Slaviseeren,
tot slaven maken ; Slavisme = Panslavisme ; Slavomaan, m., die met. de Slaven
dweept; Slavomanie, vr., het dwepen
met Slaven ; Slavophiel, m., vriend der
slaven, Rus die een afkeer heeft van
buitenlandsche invloeden.
s. 1. e. a. = Sine loco et anno (z. a.).
Sleeping-car, (Eng. ; spr. : slieping-

kaar), (Fr.) wagon-lit, (D.) Schlafwagen.
Slaapwagon.
Slentando, (Ital.). Dempend.
Slepez, m. (Russisch). Mol (dier) (Spa-

lax typhlus).
Slip, (Eng.). Het glijden; vergissing ;
lange smalle das; Between cup and
there is many a slip, tusschen beker en
lip kan er veel ontsnappen, (Fr.) Il y a
loin de la coupe aux levres, er is een
groote of stand tusschen den beker en de
tusschen kaai en schip is er
lippen d.
nog plaats voor een ongeluk.
Slipper, (Eng.). Muil, slof; slabbetje,
kwijldoek.
Slissato, (Ital.). Zacht, sleepend.
Sliwowiza, m. (Slavisch). Pruimenbrandewijn.
Slobode, yr. Voorstad in Rusland; dorp
dat slechts uit gene straat bestaat.
Slogan, (Eng.). Krijgsgeschreeuw of
verzamelwoord van een clan (z. a.) in de
Schotsche Hooglanden.
Sloka, m. In de Sanskritsche heldendichten een distichon (z. a.) dat uit twee
zestienlettergrepige verzen bestaat waarvan ieder in het midden een caesuur (z. a.)
heeft.
Sloop, (Eng.; spr. : sloep), (Fr.) chaloupe,

(D.) Schaluppe, (Ital.) scialuppa, (Sp.)
chalupa. Sloep, kustvaartuig met een
mast, een kluiver, een razeil en een
bezaanzeil.
Slops, mrv. (Eng.). Kleedingstukken uit
een confectiewinkel.
s. 1. r. =- sub lege remissionis, (Lat.).
Met bevel van terugzending.
Sluice, (Eng.; spr.: sloes), (Fr.) icluse,
(D.) Schleuse. Sluis.
Slum, (Eng.). In de dieventaal een
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brief en het daardoor gepleegde bedrog.
S. M. = Sa Majesta, (Fr.). Zijne of
Hare Majesteit, = Salvo meliore, (Lat.),
behoudens jets beters ; = Sinistra mano,
(Ital.), met de linkerhand.
Smak, vr. (Ned.), (Eng.) Smack, (spr.:
smek). Kust- en visschersvaartuig dat als
een sloop (z. a.) getuigd is.
Smalah, yr. of Smala, (Arab.). Gezin
en al de tenten van een Arabisch opperhoofd in Algerie en Marokko; talrijk
gezin.
Small, (Eng.; spr.: smaol). Klein, dun,
tenger; Small-beer, (spr.: bier), dun bier;
Small col, (spr.: kool), houtskolen om
vuur aanteleggen ; Small-pox, kinderpokken; Small-talk, (spr.: taak), gekeuvel.
Smalt, (Eng. ; spr.: smaolt), (Ital.)
Smalto. Glas dat door kobaltoxyde blauw
gekleurd is, smalt.
Smaragd, in. en vr. (Gr. en Lat.), (Fr.)
imeraude, (Eng.) emerald, (D.) Smaragd,
(Ital.) smerald9, (Sp.) esmeralda. Groen
edelgesteente dat tot de dubbele silicaten
(z. a.) behoort ; Smaragdiet, o., korrelige
smaragdkleurige Corsikaansche delfstof ;
Smaragdochalciet, o., zoutkopererts ;
Smaragd-eiland, Ierland; Smaragd-spin,
yr., grasgroene spin.
Smart, (Eng.; spr.: smaat). Prikkend;
vlug; handig; knap; slim; netjes gekleed;
Smart-money, (Eng.), smartegeld, vergoeding voor in den dienst bekomen wonden ; Smartness, slimheid, handigheid;
Smart fellow, m. (spr.: felloo), handige,
knappe vent.
Smechochromasie, yr. (Gr.). Het kleuren der zeep.
Smectica, mrv. (Gr.). Zie Detergentia.
LiSmectis, yr. (Gr.). Zeepsteen.
Smegma, o. (Gr.). Zeep, smeer; slijmerig vocht tusschen de voorhuid en den
ikel van het mannelijk lid.
Smexis, yr. (Gr.). Het afwrijven, afwisschen; gladmaken, reinigen.
Smezzati, mrv. (Ital.). Soort koralen.
S. M. I. of R. = Sa Majeste Imp&
Hale of Royale, (Fr.). Zijn (Haar) Keizerlijke of Koninklijke Majesteit.
Smilacine, yr. (Gr.). Gekristalliseerd
gezuiverd extract van Sarsaparille (z. a.)
Smile, (Eng.; spr.: smell), (Fr.) sourire,
(D.) liicheln, (Ital.) sorridere, (Sp.) sonreir,
Glimlachen.
Smintheus, m. (Gr.). Bijnaam van
Apollo als beschermer der akkers tegen
de plaag der veldmuizen ; Sminthische
Apollo, muizendooder; Sminthos, m.,
muis, veldmuis.
VerSminuendo en Sminuito,
minderd.
Smirgel, m. (D.), (Fr.) imeri, (Eng.) emery,

(Ital.) smeriglio. (Sp.) esmeril. Amaril,
korrelige korund.
Smoke, (Eng.; spr.: smook). Rook ; als
ww. rooken ; Smoking, jasje zonder panden dat den gekleeden rok vervangt ;
Smoking not allowed, (spr.: ello verboden te rooken.
Smollis, o. (Waarschijnlijk van het
Latijn sis mihi moat's, wees mij genegen).
Gezegde bij het drinken van broederschap
onder studenten.
Smorendo, (Ital.). Wegstervend.
Smorzando of Smorzato, (Ital.). Steeds
zwakker wordend.
Smuggler. Zie Schmuggler.
Sn. = Stannum, o. (Lat.). Tin.
Snag, (Eng. ; spr.: snegh). In de rivieren
van de westelijke Vereenigde Staten een
stevige boomstam die met zijn eene einde
in den bodem der rivier staat en met zijn
ander einde bijna de oppervlakte van het
water raakt en dus zeer gevaarlijk voor
de scheepvaart is.
Sneer, (Eng. ; spr.: snier). Het optrekken
van den neus om verachting te kennen
te geven ; grijnslach.
Snob, m. (Eng.). Iemand die zich voornaam voordoet, die alles wat in de mode
is bewondert en naaapt ; Snobisme, o.,
aard en handelwijze der snobs.
Snow, (Eng. ; spr : snoo), (Lat.) nix,
(Fr.) nag e, (D.) Schnee, (Ital.) neve, (Sp.)
nieve. Sneeuw.
Snuff, (Eng.). Snuff; — box, snuifdoos.
S. 0. = Summa observantia, (Lat.).
Met de meeste hoogachting = Servus
observantissimus, onderdanige dienaar.
So, (Deensch). Meer.
s. o. = Salvis omissis, (Lat.). Behoudens weglatingen.
Soalli, o. Indische korenmaat.
Soap. Zie Sapo Soap-boiler, m. (Eng.;
spr.: soopbooilur), zeepzieder.
Soave en Soavemente, (Ital.). Zoet,
liefelijk.
Sobek. Egyptische watergod aan wien
de krokodil gewijd was.
Sober, (Lat.) sobrius, (Fr.) sobre, (Eng.)
sober, (D.) massig, (Ital.) sobrio. Matig;
nuchter; Sobrietas, yr. (Lat.), (Fr.) sobriéti, (Eng.) sobriety, (D.) Miissigkeit, (Ital.)
sobriety, (Sp.) sobriedad, matigheid.
• Soboles, yr. (Lat.). Spruit, afstammeling,
kroost.
Sobor, (Russisch). Kerkvergadering;
domkerk.
Sobranje, vr. Bulgaarsche wetgevende
vergadering.
Sobrinus, m. (Lat.). Neef.
Sobriquet, m. (Fr. ; spr. : sobriekee). Bijnaam, scheldnaam.
Soc, m. (Fr.). Ploegschaar ; Socco, m.
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(Ital.), halve laars; voetstuk van een borstbeeld ; Soccolanti, mrv., klompen dragende Franciscanen (Zie Zoccolanti) ;
Soccus, m. (Lat.), sandaal, lage schoen
der acteurs in het blijspel der oudheid,
het blijspel.
Sociaal, (Fr.). Wat de maatschappij
betreft ; Sociale bellum, o., de oorlog
met de bondgenooten (90-88 v. C.) d. i.
opstand der Italianen, die het Romeinsche
burgerrecht niet bezaten, welke door Sulla
onderdrukt werd ; Socialisme, o., stelsel
dergenen die de maatschappij willen hervormen door de gemeenschap van alle
goederen en gelijke verdeeling van den
arbeid en de verbruiksartikelen onder
alien; Sociaaldemocraat, m., voorstander
der Sociaaldemocratie, yr., regeeringsvorm die op het socialisme berust ; Socialist, m., aanhanger van het socialisme ;
Socialistisch, wat het socialisme betreft ;
Sociale politiek, vr., streven naar verbetering der toestanden in de maatschappij ; Sociativus, m., naamval in de
Boheemsche spraakleer = Instrumentalis.
Socida, vr. Pachtcontract waarbij de
inspan tegen taxatie aan den pachter
overgedaan wordt.
Societaire, m. (Fr. ; spr. : sosieateer).
Zie Associe , Societaire de la Comedie
francaise, m., vast lid van het voornaamste Parijsche door den staat gesubsidieerde tooneelgezelschap ; Societas,
yr., (Lat.) (Zie Associatie), maatschap,
vennootschap, genootschap, gezelschap ;
— delinquendi, misdadig genootschap, degenen die een misdaad helpen begaan ;
— jesu, (Zie Jezulet) ; — leonina, eig.
leeuwenmaatschap, maatschap waarbij
een lid al de voordeelen geniet terwiji de
andere leden al het nadeel hebben (fabel
van Esopus (z. a.); deze soort van maatschap is verboden (Zie art. 1672 van het
Burgerlijk Wetboek : „Het beding, waarbij
„aan een der vennooten alle de voor„deelen mogten toegezegd zijn, is nietig”) ;
Societeit, yr., besloten genootschap, plaats
voor gezellige bijeenkomsten ; Socii, mrv.
(Lat.), leden van een genootschap, bondgenooten, vennooten (enk. Socius).
Sociniaan, m. Aanhanger van het
Socianisme of leer van Socinus die de
mysterien en de godheid van Christus
verwerpt ; Socinus (Lelio) (1525-1562),
Italiaansch Protestant, stichter van het
socianisme.
Sociologie, vr. Wetenschap van het
ontstaan en de inrichting der maatschappij
en van de maatschappelijke verschijnselen ; Socioloog, m., beoefenaar dier wetenschap.

Softa

Socius, m. (Lat.). Metgezel ; bondgenoot ;
vennoot.
Socle, m. (Fr.). Voetstuk voor borstbeelden, vazen, enz.
Socman, m. (Eng.). Bezitter van een
boerenleen.
Socoletta, yr. (Ital.). Leerling der
muziekschool to Rome.
Socordia, yr. (Lat.). Onnadenkendheid,
onachtzaamheid, zorgeloosheid.
Socratisch. Wat Socrates betreft ; Socratiseeren, onderwijzen op de manier
van Socrates d. i. door het stellen van
vragen.
Socrus, vr. (Lat.). Schoonmoeder.
Soda, vr. (Sp.). Plant die tot de familie
der salsolaceen behoort ; alcalisch zout
uit de asch dezer plant ; sodiumchloruur ;
maagzuur ; de in den handel voorkomende
soda is eigenlijk koolzuurzout van sodium;
— alicantina, Alicantsche soda ; — hispanica, Spaansche soda.
Sodales, mrv. (Lat.). Kameraden, makkers ; Sodalitas, yr., genootschap, broederschap, kameraadschap ; Sodalitas
beatae Mariae virginis, genootschap der
heilige maagd Maria.
Sodalitium, o. (Lat.). Broederschap,
kransje; = Picknick.
Sodezza, yr. (Ital.). Sterkte, vastheid.
Sodium, o. Natronmetaal dat vooral
als chloruur (zeezout, klipzout) en als
nitraat voorkomt.
Sodomie, Sodomieterij, yr. Onnatuurlijke ontucht (Zie Genesis XIX, 5); Sodomieter, m. = Paederast (z. a); Sodomsappel, m. appel die van binnen vol stof is.
Soebatten, (Maleisch). Op een fleemerige en onderdanige wijze verzoeken.
Soelaas, o., (Lat.) solatzum, (Oudfransch) soulas, (Fr.) soulagement, (Eng.)
solace, (Ital.) solazzo, (Sp.) solaz. Verlichting, leniging; troost.
Soep. Zie Potage en Soupe.
Soepel, (Fr.). Buigzaam, lenig; plooibaar, handelbaar.
Soesa, yr. (Maleisch). Beslommering,
overlast, drukte.
Soeur, yr. (Fr.; spr.: seur), (Lat.) soror,
(Eng.) sister, (D.) Schwester, (Ital.) sorore,
(Sp.) sor. Zuster ; — converse, non die
huishoudelijke diensten verricht.
Sofa of Sopha, vr. (Arab.). Oostersch
rustbed; canapé.
Soffite, m., (Ital.) Soffito. In vakken
afgedeelde en met rozetten versierde
zoldering of plafond.
Sofi of Sophi, m. Perzische monnik;
vroegere naam van den koning van Perzie.
Zie Schach.
Softa, m. Student aan een medresse
(z. a.); uit de softa's komen de ulema's
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voort; geestelijke die aan de graven der
sultans dagelijks voor hen bidt.
Soggetto, m. (Ital.; spr.: sodsjetto).
Onderwerp, woorden of tekst van een
muziekstuk.
Sol=disant, (Fr.; spr.: soadiezan). Zoogenaamd.
Sole, yr. (Fr.; spr.: soa), (Eng.) silk,
(D.) Seide, (Ital.) seta, (Sp.) seda. Zijde;
Soierie, yr., zijden stof, zijdefabriek.
Soigneeren, (Fr.; spr. : soeinjeeren).
Verzorgen; verplegen ; Soigneux, (spr.:
soeinjeu), zorgvuldig, stipt.
Soirée, yr. (Fr. ; spr.: soaree). Avondstond ; avondgezelschap ; avondfeest.
Sofia, yr. Sap van een Japansche boon

(dolichos soja, soja japanica, sofa hispida),
waardoor aan vleeschspijzen een pikante
smaak gegeven wordt.
Sokkel. Zie Socle.
Sokol, m. (Slavisch). Valk ; held, degelijk man ; naam van Slavische gymnastische
vereenigingen.
Sol, m. (Lat.), (Fr.), soled, (Eng.) sun,
(D.) Sonne. Zon ; Sol justitiae illustra
nos, zon der gerechtigheid beschijn ons ;
Sol lucet omnibus, de zon schijnt voor
iedereen.
Sol, m. (Fr.), (Lat.) solum, (Eng.) ground,
(D.) Boden, (Ital.) suolo, (Sp.) suelo. Bodem, grond.
Sol, m. (Fr.). Zie Sou.
Sol. Eerste lettergreep van het Latijnsche woord solve (los op) vijfde toon der
toonladder van ut.
Sola, vr. (Lat.). Eig. sola fide, door het
geloof alleen, leer van de rechtvaardiging
door het geloof in de eerste eeuwen der
Luthersche kerk.
Solair, (Fr.). Wat de zon betreft ; So=
lair-chemie, yr. Zie Spectraalanalyse.
Solaks, mrv. (Turksch). Voormalige
boogschutters der lijfwacht van den sultan
van Turkije die volgens Voltaire (Histoire
de Charles XII) zulke hooge pluimen
droegen dat zij den sultan onzichtbaar
maakten.
Solamen, o. (Lat.). Troost; — miseris,
troost voor ongelukkigen ; Solamen mi.
serum socios habuisse malorum, het is
een magere troost lotgenooten in het
ongeluk te hebben.
Solanaceen, mrv. Groote familie der
Tubifloren, nachtschadeachtige planten
(aardappel, bilzenkruid, enz.).
Solander, m. (D.). Kistje in boekvorm
om kleine geschriften te bewaren.
Solandre, vr. (Fr.). Zie Malandria.
Solan-goose, (Eng.; spr.: goez). Zie
Bassaner (watervogel).
Solanine, vr. Hoofdbestanddeel van
Solanum, o. (Lat.), nachtschade.

Solennel

Solano, m. (Sp.). Oostenwind, brandend
heete wind op de oostkust van Spanje.
Zie Sirocco.
Solar. Voormalige Mexicaansche vlaktemaat = 1755,61 vk. meter.
Solard, m. (Fr. ; spr.: soldar). Os die
zijn spangenoot verloren heeft.
Solare ganglion, o. (Lat.-Gr.). Zonnevlecht, zenuwknoop in de buikholte.
Solares flores, mrv. Bloemen die alleen
over dag of op een bepaald uur van den
dag bloeien.
Solaris fascia, yr. (Lat.). Eig. zonverband, verband met knoopen op de beide
slapen om drukking op de gekwetste
slagader uit te oefenen.
Solarium, o. (Lat.) (van sod, zon). Zonnewijzer ; wateruutwerk; terras, plat dak.
Solarium, o. (Lat.) (van solum, bodem).
Grondcijns.
Sola=Wechsel, m. (Ital.-D.), (Fr.) seule
de change, billet a ordre, (Eng.) sole bill
of exchange, promissory note, (Ital.) sola

di cambio, biglietto all' ordine, (Sp.) sola
de cambio, letra a orden. Wissel waarvan
maar een exemplaar bestaat, orderbriefje.
Soldaat, m., (Fr.) soldat, (Eng.) soldier,
(D.) Soldat, (Ital.) soldado, (Sp.) soldado.
Eig. iemand die soldij trekt (Zie Solidus),
krijgsman ; Soldaten, mrv., gevleugelde
soort termieten (Termes bellicosus) in Indic
en Afrika ; Soldatesca, yr. (Ital.), Soldatesque, yr. (Fr.), krijgsvolk dat gewelddadigheden pleegt.
Solde, m. (Fr.). Zie Saldo ; koopwaar
die tegen verminderde prijzen verkocht
wordt ; yr. soldij.
Soldeeren, (Lat.) solidare (vast- of dichtmaken), (Fr.) souder, (D.) Mien, (Ital.)
sodare, (Sp.) soldar. Stukken metaal door
middel van smeltend lood aaneenhechten.
Soldo, m. (Ital.). Munt = 1/20 lira; soldij.
Solea, vr. (Lat.). Sandaal; tong (visch).
Solecisme, o. Fout in de woordvoeging ;
taalfout, zoo genoemd naar de door de
Atheners gestichte Cilicische stad Soli of
Soloe, wier inwoners zeer slecht Grieksch
spraken.
Soleen, m. (Gr.). Buis; ruggegraatsholte ; in zee voorkomend schaaldier dat
op de scheede van een mes gelijkt.
Solenira, mrv. Tweeschalige weekdieren.
Soleniten, mrv. Versteende schaaldieren die op de scheede van een mes gelijken.
Solennel, (Fr.; spr.: solanel), (Lat.) solemnis, (Eng.) solemn, (D.) feierlich, (Ital.)
solenne, (Sp.) solemne. Plechtig; Solennisatie, yr., (Fr.) solennisation, plechtige
feestviering; Solenniseeren, plechtig vieren ; Solennitas, yr., plechtigheid; Solen-
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nitates testamenti, gebruiken bij het
maken van een testament; Solenniter,
op plechtige wijze.
Solenoide, m. (Fr.). Metalen spiraalvormige in een bakje met kwik hangende
draad voor de ontwikkeling van electrornagnetisme.
Soleret of Solleret, m. (Fr. ; spr. : soiree). Stalen schoen met geledingen (deel
der wapenrusting in de middeleeuwen).
Soleus, m. Kuitspier.
Solfanaria of Solfatara, yr. (Ital.).
Grond waaruit zwaveldampen opstijgen,
vulkanische ketel. Zie Pouzzolane.
Solfeggio, (Ital.; spr. : solfeddsjo), Solfege, m. (Fr. ; spr.: solfeezje). Oefening
in het zingen waarbij alleen de noten en
niet de woorden gehoord worden.
Solicitor, m. (Eng.). Advocaat en procureur; Solicitor-general, m., rijksadvocaat.
Solidago. Plantensoort uit de familie
der Composita.
Solidair, (Fr.) solidaire, (Eng.) jointly
and severally liable, (D.) solidarisch, (Ital.)

obbligato solidariamente, (Sp.) obligado
solidariamente. Hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk ; Solidariteit, vr., hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geheel, een voor alien en alien voor een,
wederzijdsche afhankelijkheid tusschen
de menschen waardoor een mensch alleen
gelukkig kan zijn en zich ontwikkelen
als de andere menschen dat ook kunnen;
Solidair-pathologie, yr., leer die de vaste
lichaamsdeelen en vooral de zenuwen als
den zetel der ziekten beschouwt, tegenovergestelde van Humoraal-pathologie;
Solidatie, yr. (Lat.), bevestiging, verzekering; Solidariseeren, hoofdelijk voor
het geheel verantwoordelijk maken ; Solide, (Fr.) solvable, (Eng.) solvent, (D.) solid,
(Ital. en Sp.) solvente, in staat om aan zijn
verplichtingen te voldoen, betrouwbaar ;
Soliditeit, yr., betrouwbaarheid, stevigheid, hechtheid.
Soli Deo consecratum, (Lat.). Aan
God alleen gewijd; Soli Deo gloria, aan
God alleen de eer.
Solidesceeren, (Lat.). Vast, stijf of
hard worden; Solidescentie, yr., vastwording, verstijving; Solideeren, (Lat.),
vast- of dichtmaken, bevestigen, verzekeren; Solidisme, o.= Solidair-pathologie;
Solidist, m., aanhanger dier leer; Solidum, o., het geheel, het vaste; Solidus,
(Lat.), vast, niet vloeibaar, stevig, hecht,
deugdelijk ; Solidus (numus), m., Romeinsche gouden munt (ongeveer j 7.—)
Zie Bracteaten.
Soliloquium, o. (Lat.). Gesprek met
zich zelf. Zie Monoloog.

Solutie

Solipsisme = Egolsme; Solipsist =
Egoist.
Solipugae, mrv. (Lat.). Vergiftige soort
mieren en spinnen.
Solist, m. Solozanger, solospeler.
Solitaire, (Fr.), (Lat.) Solitarius. Eenzaam ; als znw. kluizenaar, ongezellig
mensch, wild zwijn boven zes jaar, alleen
gezette diamant, patience-spel ; Solitarius,
m., kluizenaar.
Solitude, vr. (Fr.), (Lat.). Solitudo.
Eenzaamheid ; woestenij.
Solium, o. (Lat.). Troonzetel.
Solivage, m. Het zagen van balken uit
een boomstam ; Solive, yr., dwarsbalk;
Soliveau, m. (spr.: solivoo), dwarsbalkje.
Soljanka. Russisch gerecht dat uit met
uien gestoofde zuurkool met gebraden
vleesch bestaat.
Sollecito, (Ital.; spr. : solletsjito). Bedroefd.
Sollicitabel. Waarnaar gedongen kan
worden ; Sollicitant, m., degene die naar
een ambt of betrekking dingt (Zie Postulant); Sollicitatie, vr. (Zie Postulatie);
Sollicitationes importunae, mrv., lastig
verzoek ; Sollicitator, m., procureur ;
Solliciteeren, dingen naar, aanzetten,
aandrijven, dringend verzoeken ; Sollicitudo, vr., bezorgdheid ; Sollicitudo om=
nium animarum, bezorgdheid voor alle
zielen (beginwoorden der bul van 7 Aug.
1814, waarbij paus Pius VII de orde der
jezuIeten herstelde).
Solmisatie, yr. (Ital.). Het zingen volgens het stelsel van Guido van Arezzo
(Zie Aretinisch).
Solo, (Ital.). Alleen, zonder begeleiding
of hulp ; als znw, alleenzang, stuk dat
door een persoon gespeeld wordt ; Solozanger, m., degene die alleen zingt ;
Solocraat = Monarch.
Solota. Turksche zilveren munt = f o,o8.
Solotnik. Russisch gewicht.
Solpuginae, mrv. Schorpioenspinnen.
Solstitium, o. (Lat.). Zonnestilstand ;
Solstitium aestivum, o., zomerzonnestilstand (21 Juni) ; — brumale of hibernum, winterzonnestilstand (21 Dec.).
Soltnik, m. (Poolsch). Kapitein.
Solubel, (Lat.). Oplosbaar; Solubiliteit,
yr., oplosbaarheid.
Solus cum sola, (Lat.). Man en vrouw.
Solutie, ivr. (Lat.). Oplossing ; betaling
of opheffing eener verbintenis door betaling ; Solutio indebiti, yr. (Lat.), betaling zonder daartoe verplicht te zijn ; —
fiarticularis, gedeeltelijke betaling, betaling
in mindering eener rekening; Solution,
yr. (Fr.), oplossing; — de continual', afbreking, gaping; Solv. = Solve of Solvatur, los op of het worde opgelost ;
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Solvabel, (Lat.), in staat om te betalen ;
Solvabiliteit, yr. (Zie Soliditeit) ; Solvendo en Solvent = Solvabel; Solven=
dum, o. (Lat.), wat op te lossen is ; Solyens, o., oplossend geneesmiddel; Solventia, mrv., oplossende geneesmiddelen;
Solventie, vr., het in staat zijn om te
betalen; Solveeren, oplossen, verklaren,
betalen ; Solvierkessel, m. (D.), gegoten
ijzeren ketel voor het afscheiden van goud
en zilver langs den natten weg.
Soma, o. (Gr.). Lichaam.
Soma, m. Alcoholisch praeparaat dat
de Hindoes op het offervuur goten.
Soma of Somma, vr. (Ital.). Vochtmaat
te Ancona en te Milaan.
Somatennen, mrv. Spaansche landstorm in 18o8 die op het gelui der alarmklok bijeenkwam.
Somateria, vr. Donsgans, Noordsche
Bans.
Somatisch, (Gr.). Wat het lichaam betreft ; Somatist, m. (Zie Materialist);
Somatologie, yr., verhandeling over de
vaste deelen van het lichaam ; Somatomimiek, yr., aanschouwelijke voorstelling
van den toestand der ziel door de beweging van het lichaam ; Somatophylax,
m., lijfwacht, trawant.
Sombre, (Fr.). Donker ; slecht verlicht ;
somber, droefgeestig.
Sombrero, m. (Sp.). Vilten hoed met
breeden rand.
Sommaire, (Fr.). Zie Summier ; als
znw. korte inhoud, beknopt overzicht.
Sommatie, yr., (Fr.) sommation, (Eng.)
summons, (D.) Vorladung, (Ital.) citazione,
(Sp.) citaciOn. Dagvaarding ; opeisching
eener belegerde vesting; aanmaning (om
te betalen) ; Sommeeren, (Fr.) sommer,
(Eng.) to summon, (D.) vorladen, (Ital.)
citare, (Sp.) citar, dagvaarden, opeischen,
aanmanen (om te betalen).
Somme, yr. Groot Chineesch handelsvaartuig.
Somme, (Fr.). Zie Summa en Somnus.
Sommelier, m. (Fr.; spr. : sommeliee).
Bottelier, keldermeester; Sommellerie,
bottelierschap, bottelarij.
Sommier, m. (Fr.; spr.: sommiee). Pakpaard ; paardeharen matras; — elastique,
springveeren matras; windlade aan een
orgel ; hout waarin de schroeven der
snaren eener piano zitten ; schoorbalk ;
draagbalk eener klok ; dubbele hoepel aan
den rand van een vat ; register van ontvangsten.
Sommare, vr. (Fr.). Gekeperde stof
die op serge gelijkt.
Sommista, m. (Ital.). Kopist ; compilator (z. a.) van theologische werken ;
directeur der pauselijke kanselarij.

Sonitus

Sommite, yr. (Fr.), (Lat.) Summitas,
yr. Top ; uiteinde van een tak ; iemand
die zich onderscheidt door zijn talenten,
zijn fortuin, enz.
Somnambule, m. en yr. (Fr.). Persoon
die al slapende loopt, handelt en spreekt,
helderziende (Zie Clairvoyante); Somnambulisme, o., bewegingen die gedurende den magnetischen slaap plaats
hebben ; Somnambulismus artificialis
= Hypnotisme.
Somniatio in statu vigili, (Lat.). Het
droomen in den wakenden toestand ;
Somniatie, yr., magnetische slaap.
Somnifera, mrv. (Lat.). Slaapverwekkende middelen.
Somniloque, m. (Fr.). Iemand die in
den slaap praat.
Somnolent, (Lat.). Dommelend, slaperig ;
Somnolentie, yr., toestand tusschen waken
en slapen, slaperigheid, slaapzucht.
Somnus, m. (Lat.). Slaap.
Sonant, yr. (Lat.). Klinker.
Sonante, (Ital.). Klinkend; Sonate,
yr., (Ital.) Sonata, yr., instrumentaal
muziekstuk dat uit drie of vier verschillende deelen bestaat, nl. een allegro, een
adagio of andante en een finale en soms
een menuet of een scherzo ; Sonatine,
yr., gemakkelijk te spelen sonate voor
beginners.
Soncara. Siameesche tijdrekening.
Sonchus, m. (Gr.). Plantensoort uit de
familie der Composita.
Sondage, m. (Fr.; spr.: sondaazje).
Peiling ; Sonde, vr., peillood, dieplood,
tentijzer, catheter (z. a.), peilstok der
kommiezen, ruimijzer der loodgieters,
aardboor, putboor; Sondeeren, peilen,
uitvorschen, polsen; Sondeur, m., peiler,
onderzoeker.
Sonica, vr. (Fr.). In het pharao-, en
bassettespel de kaart die juist van pas
komt om over het winnen of verliezen
terstond te beslissen; terstond, fluks.
Sonitus, m. (Lat.). Geluid; — aurium,
het suizen in de ooren; Sonnant, (Fr.),
klinkend ; Especes sonnantes, mrv. (Fr.),
(Eng.) hard cash, (D.) klingende Miinze,
(Ital.) moneta sonante, (Sp.) moneda sonante,
klinkende munt; Sonnerie, yr. (Fr.), klokgelui, slagwerk, horen- en trompetgeschal;
— electrique, waarschuwingstoestel die
door een electromagneet in beweging gebracht wordt; Sonnet, m., klinkdicht;
Sonnette, vr. (Fr.), bel, schel, heistelling;
Sonneur, m., (Fr.), klokluider, heier; Sonometer, m., klankmeter, instrument om
den graad van hardhoorigheid te bepalen;
Sonoramente, (Ital.), goed klinkend; Sonore, (Fr.), luidklinkend, klankvol, (Ital.)

sonoro, (Lat.) sonorus.
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Sonto, m. Beste Chineesche thee.
Sonus, m. (Lat.). Geluid, klank.
Sopha. Zie Sofa; Sophi. Zie Sofi.
Sopher, m. (Joodsch). Schriftgeleerde;
schrijver vooral van thorarollen.
Sophia, vr. (Gr.). Wijsheid; Sophilogium, o., verstandig gesprek ; Sophisma,
o. (mrv. Sophismata en Sophismen),
drogreden; Sophist, m., oorspronkelijk
leeraar in de philosophie (z. a.) en welsprekendheid, drogredenaar ; Sophisterij
en Sophistiek, yr., kunst om door drogredenen aan valsche beweringen den
schijn van waarheid te geven, spitsvondigheid ; Sophisticatie, vr. (Fr.), vervalsching van levensmiddelen, kunstmatige
herstelling van lichaamsdeelen in den
vroegeren toestand; Sophistisch, spitsvondig ; Sophophobie, yr., vrees voor
wijze menschen; Sophophonie, yr., het
vermoorden der wijzen.
Sophora, m. Fraaie Japansche boom
die tot de Leguminosen behoort.
Sophron, m. (Gr.). Matig en verstandig
man; Sophronia = Sophia; Sophronist,
m., Grieksch overheidspersoon die belast
was met het toezicht op de lichaamsoefeningen der jongelingen; Sophronisteres, mrv., verstandskiezen ; Sophronisterium, o., verbeterhuis; Sophronius,
m., de verstandige ; Sophrosyne, yr., het
wijze maathouden, bezonnenheid, kuischheid, het bezitten van alle deugden.
Sopientia, *mrv. (Lat.). Verzachtende
geneesmiddelen.
Sopor, m. (Lat.). Sluimering, slaap;
Soporatief en Soporifiek, slaapverwekkend ; Soporativa en Soporifera, mrv.,
slaapmiddelen; Soporeus, wat een gevaarlijken slaap verwekt ; Soporeeren,
in slaap maken.
Sopra, (Ital.). Zie Super.
Sopraan, yr., (Ital.) Soprano, m. Bovenstem, hooge vrouwen- of jongensstem =
Discant; Sopranist, m., castraat die een
sopraanstem heeft.
Sopron, (spr.: sjoj5ron). Hongaarsche
naam van Oedenburg.
Sor. Spaansche rozijn zonder pit.
Sora, yr. (Arab.). Porseleinkoorts.
Sorbaten, mrv. Appelzure zouten.
Sorbe, yr. (Fr.). Vrucht van den Sorbier, sorbeboom.
Sorben of Sorbenwenden, mrv. Slavische volksstam die in de zesde eeuw
zich tusschen de Saale en de Elbe vestigde.
Sorbet = Sjerbet (z. a.); Sorbetare,
yr., metalen vaas waarin ijs en sorbet
klaargemaakt wordt.
Sorbitie, yr. (Lat.). Het slurpen.
Sorbon (Robert de) (1201-1274). Biecht-

Sortita

vader van den Franschen koning Lodewijk IX, stichter der Sorbonne, universiteitsgebouw in het Quartier latin (z. a.) ;
deze inrichting was oorspronkelijk bestemd voor de opleiding van arme studenten in de theologie en leverde een
groot aantal zeer bekwame theologen ;
Sorbonist, m., student aan de Sorbonne,
doctor der Sorbonne; Sorbonique, vr.
(Fr.), derde examen in de theologie, dissertatie die in de Sorbonne verdedigd
wordt.
Sordes, mrv. (Lat.). Onreinheden, vuilnis ; — auris of aurium, oorsmeer ; —
primarum viarum, eig. verontreiniging
der eerste wegen d. i. van het darmkanaal ; Sordide, (Fr.), (Lat.) Sordidus,
zeer vuil ; Avarice sordide, tot het uiterste
gedreven gierigheid; Sordiditeit, yr.,
schandelijke vuilheid ; Non sordent in
undis, zij zijn niet verachtelijk te midden
der baren (zinspreuk van het Zeeuwsch
Genootschap der wetenschappen).
Sordino, m. (Ital.), (Fr.) Sourdine, yr.
Geluiddemper op een viool ; Sordo, (Ital.),
gedempt.
Soria, yr. Gemeene Spaansche wol.
Sorites, m. (Gr.). Kettingsluitrede.
Sornette, yr. (Fr.). Leuterpraatje.
Soroche. Bergziekte in Argentinie.
Sorokowoi. Russische vochtmaat.
Soror, vr. (Lat.). Zuster ; Sororal, zusterlijk ; Sororatie, vr., ontwikkeling van
de borsten der vrouw ; Sororicida, m.
(Lat.), zustermoorder ; Sororiseeren, elkander als zusters behandelen.
Sors, yr. (Lat.). Lot ; stand, rang ; kapitaal ; In sortem computeeren, bij het
kapitaal voegen ; Sorte dirimeeren, door
het lot beslissen.
Sorteeren. Uitzoeken.
Sortes, mrv. Loten; Sortes sanctorum,
waarzegging uit een op goed geluk of
opengeslagen bijbel.
Sortie, yr. (Fr.). Uitgang; het uitgaan ;
uitval ; mantel die de dames op bals, concerten, enz. dragen.
Sortilegium, o., (Fr.) Sortiage, m.
Waarzeggerij door middel van loten, duivelskunstenarij ; Sortilegus, m. (Lat.),
waarzegger.
Sortiment, o. (D.), (Fr.) assortiment,
(Eng.) assortment, (Ital.) assortimento, (Sp.)
surtido. Sorteering, voorraad, keuze; Sortimentsbuchhandler, m. (D.), (Fr.) libraire
d' assortiment, (Eng.) bookseller, (Ital.) li-

braio d'assortimento, (Sp.) librero de surtido,
commissieboekhandelaar die zelf geen
boeken uitgeeft.
Sortita, yr. (Ital.). Aria waarmede de
eerste zangeres in oude Italiaansche
opera's optrad.
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Sosie, m. (Fr.; spr.: sozie). Dubbelganger.
Sosius, m. (Lat.), (mrv. Sosii). Voorname Romeinsche boekhandelaars ten
tijde van Horatius.
Sospirando, Sospirante, Sospirevole
en Sospiroso, (Ital.). Zuchtend; Sospiren,
mrv., rustpunten om adem te kunnen
halen onder het zingen.
Sospitator, m. (Lat.). Redder, behouder; Sospiteit, vr. (Lat.), welstand, welzijn ; Sospes, (Lat.), ongedeerd, gered.
Sostenuto, (Ital.). Volgehouden; deftig.
Sostrum, o. (Gr.). Eig. belooning voor
het redden (van het leven), honorarium
van geneeskundigen.
Sotadisch. Vuil, gemeen (naar den
Griekschen dichter Sotades die leefde ten
tijde van Ptolemeus II (z. a.) en liederlijke verzen maakte).
Soter, m. (Gr.). Behouder, verlosser,
redder (Zie Ptolemeus); Soteria, mrv.,
feesten om de goden te danken voor het
ontkomen aan een groot gevaar; Sote=
Tisch, verlossend, reddend; Soterische
munten, mrv., munten met het kruis en
het beeld van Christus die onder de latere
Byzantijnsche keizers geslagen werden;
Soterologie, yr., leer van den Verlosser.
Sotie, yr. (Fr.). Satiriek kluchtspel in
de 14de en i5de eeuw welks vertooners
geacht werden gekken te zijn.
Sot-ry-laisse, m. (Fr. ; spr.: soolielees).
Eig. hid die het er aan laat is een dwaas,
lekker stuk van een vogel aan weerszijden boven aan het achterste.
Sotnia, yr. Compagnie van ioo Kozakken; Sotnik, m., kapitein daarvan.
Soto, (Ital.). Betaald.
Sottile (peso), (Ital.). Licht gewicht.
Sottise, yr. (Fr.; spr.: sottiez). Dwaasheid; beleediging.
Sotto, (Ital.). Onder ; Sotto voce, met
zachte stem.
Sou, m. (Fr.; spr. : soe), (Lat.) Solidus.
Twintigste deel van een frank = fo.o25;
Sou tournois = 12 deniers ; Sou parisis
= 15 deniers.
Soubassement, m. (Fr.; spr. : soebasman). Grondmuur.
Soubrette, yr. (Fr. ; spr. : soebret). Kamenier, kamerkatje.
Souchong, m. Fijne zwarte Chineesche
thee.
Soucoupe, yr. (Fr. ; spr.: soekoep).
Schoteltje onder een kopje.
Souder. Zie Soldeeren.
Soufflard. Zie Suffioni.
Soufflé, (Fr.). Opgeblazen, gerezen ;
Souffleeren, inblazen, voorzeggen ; Souf=
fleur, m., voorzegger ; Soufflet, m. (spr. :
soefflee), blaasbalg, kap van een sjees,
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klap in het gezicht, oorvijg; Souffletee=
ren, in het gezicht slaan.
Souffrance, yr. (Fr. ; spr.: soefrans).
Lijden, pijn ; En souffrance, onafgedaan,
onbetaald ; Souffrant, lijdend, ongesteld;
Souffre=douleur, m. (spr.: doeleur), eig.
pijnlijder, wrijfpaal, zondebok.
Soufre, m. (Fr.; spr.: soefre), (Lat.)
Sulfur. Zwavel; Soufriere, yr., zwavelmijn, zwavelkist; Soufreeren, zwavelen.
Soulmanga, m. Kleine Afrikaansche
vogel.
Soulagement. Zie Soelaas.
Souligneeren, (Fr.). Onderstrepen, de
aandacht vestigen op.
Soulte. Zie Soute.
Soumission. Zie Submissie ; Soumissioneeren, inschrijven op een aanbesteding.
Soupape, vr. (Fr. ; spr.: soepaap). Klep ;
— de sltreti, veiligheidsklep.
Soupcon, m. (Fr.; spr. : soepson), (Eng.)
suspicion, (D.) Verdacht, (Ital.) sosfietto,
(Sp.) sospecha. Verdenking, suspicie ;
Soupconnable, wie verdacht kan worden;
Soupconneeren, verdenken ; Soupconneux, achterdochtig. Zie Suspect.
Soupe, yr. (Fr.). Soep ; sneden brood
in bouillon geweekt; Trempi comme une
soupe, kletsnat ; S'emporter comme une
soupe au laic, opvliegen als buskruit.
Soupente, vr. (Fr. ; spr.: soepant). Hangriem ; insteek.
Souper, m. (Fr. ; spr. : soefiee). Avondeten ; Soupeeren, het avondeten gebruiken (in Frankrijk gebeurt dit alleen bij
uitzondering en meestal in een restaurant
laat in den avond) ; Soupeur, m., iemand
die gewoon is te soupeeren, in Nederland
een heer die op een bal een dame uitnoodigt om met hem te soupeeren; Soupare, yr., soepterrine.
Soupir, m. (Fr.; spr. : soepier). Zucht ;
rust van een kwart noot ; Soupirant, m.,
verliefd jong mensch.
Souple, (Fr.). Zie Soepel.
Source, yr. (Fr. ; spr. : soers), (Eng.)
source, (D.) Quelle, (Ital.) fonte, (Sp.) fuente.
Bron.
Sourdine. Zie Sordino.
Sous, (Fr. ; spr. : soe). Onder; — -bande,
m., kruisband; Souscription, vr., in.teekening ; Sous-lieutenant, m., tweedeluitenant ; Sous-locataire, m., onderhuurder; Sous-location, yr., onderhuur ; Sousmain, m., onderlegger ; Sous=marin, (Fr.),
(Eng.) submarine, (D.) unterseeisch, (Ital.)
sottomarino, (Sp.) submarino, onderzeesch;
als znw. onderzeesche torpedoboot; Sousoff., Sous=officier, m., onderofficier ; Souspied, m., voetriempje aan broekspijpen
en slobkousen ; Soussigne, (Fr. ; spr. :
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soesienjee), (Eng.) undersigned, (D.) Unterzeichnete, (Ital.) sottoscritto, (Sp.) Wrascritto, abajo firmado, ondergeteekende.
Soutache, yr. (Fr. ; spr. : soetasj). Oplegsel.
Soutane, yr. (Fr. ; spr. : soetaan). Lange
zwarte jas der geestelijken die tot aan
den hals sluit ; Soutanelle, yr., jas met
rechtopstaanden kraag der geestelijken.
Soute, yr. (Fr. ; spr. : soet). Bijslag, bijbetaling ; datgene wat bij het deelen eener
erfenis of bij een ruil de eene partij aan
de anderen moet uitbetalen om de porties
gelijk to maken ; bergplaats onder in het
ruim van een schip ; — aux poudres,
kruitkamer.
Soutenable, (Fr.). Wat volgehouden
kan worden ; houdbaar ; Soutenance, yr.,
verdediging eener dissertatie ; Souteneeren, staande houden, steunen, schragen, volhouden, beweren, doorstaan ;
Souteneur, m., gemeene vent die zich
door een publieke vrouw laat onderhouden en dengenen die zich met die vrouw
inlaten geld afperst ; Soutien, m. (spr. :
soetieain), steun, kostwinner, steunsel voor
het garneeren van dameshoeden.
Souterrain, m. (Fr.). Onderaardsch
gewelf of hol.
Souterrein, o. Kelderverdieping. (N.B.
dit woord is niet Fransch, in het Fransch
zegt men Sous-sol.)
Souvenir, m. (Fr.). Herinnering ; gedachtenis ; aandenken.
Souverein, m., (Fr.) Souverain, m.
Opperheer, machthebber; Souvereine
vorst, m., titel van koning Willem I der
Nederlanden van Dec. 1813 tot de vereeniging met Belgic in 1815 ; Souvereiniteit, yr., oppermacht, oppergezag.
Sovereign, (Eng. ; spr. : suverin). Zie
Souverein; Engelsche gouden munt =

f 12.-.

Sowjet, m. Servische senaat ; Sowjetnik, m., senator.
Soy, m., Soje, yr., (Ital.) Soja. Fine
wollen stof.
Soya. Zie Soja.
Sp. = Spiritus.
s. p. = senza pedale, zonder pedaal;
= senza pregiudicio (z. a.); = si placet,
als het belief t; = sic porro, (Lat.) en
zoo voort.
Spaccio, m. (Ital. ; spr.: spatsjo), (Fr.)
debouche, ecoulement, (Eng.) sale, outlet,
(D.) Absatz, (Sp.) salida, despacho. Afzet.
Spach. Door droogte gebarsten, lek.
',- Spada, vr. (Ital.), (Fr.) Ode, (Eng.) sword,
(D.) Schwert, (Sp.) espada. Zwaard, degen;
in het Ital. ook schoppen in het kaartspel
en zwaardvisch; Spadassin, m. (Fr.),
(Ital.) Spadaccino,: m., vechtersbaas ;

Sparten

Spadille, m. (Fr.), (Sp.) Espadilla, hoogste
matador in het omberspel.
Spadix, yr. (Gr.). Bloeiwijze ; afgescheurde tak.
Spado, m. (Lat.), (mrv. Spadones). Zie
Castraat; Spadonisch, ontmand.
Spagaat, m. (van het Ital. Spago).
Bindgaren ; pikdraad.
Spagyrie, yr. Goudmakerij. Zie Alchimie.
Spahi, m. Zie Sipahi; als Arabier
gekleed Algerijnsch cavalerist in Franschen dienst; Turksch bezitter van een
ridderleen die in tijd van oorlog als
cavalerist dienst doet ; Spahilik, o., riddergoed.
Spalacidae, mrv. Familie der knaagdieren (van Spalax, m. (Gr.), mol).
r.
Spalier, o. Zie Espalie
Spalm, m. (D.). Zie Espalme; Spalmieren (D.) kalefaten, breeuwen.
Spalt, m. (Fr.). Jodenlijm ; spaltsteen.
Spampanaden of Sampanaten, mrv.
(Ital.). Snoeverijen.
Spanaemie, vr. (Gr.). Bloedarmoede.
Spaniel, (Eng. ; spr. : spenjel). Zie
Epagneul.
Spaniool, m. (Ital.). Spaansche snuif.
Spanopogon en Spaniopogon, m. (Gr.).
Iemand die weinig baard heeft.
Sparadrap, m. (Fr.; spr.: sparadra).
Hechtpleister.
Sparagmodes, (Gr.). Aan hevige krampen lijdend; Sparagmus, m., hevige kramp.
Spardeck, (Eng.). Dek boven de hutten
en salons van het eigenlijke dek der pakketbooten.
Sparganosis, yr. (Gr.). Zwachteling van
gekwetste ledematen.
Spargement, o. Uitgestrooid gerucht;
Spargeeren, (Lat.), uitstrooien ; Spargillum, o., wijkwast.
Spargosis, yr. (Gr.). Het opzwellen van
de borsten door overvloed van zog.
Spark, (Eng.; spr.: spaak). Vonk ; Sparkarrester, vonkenvanger; Sparklet, vonkje,
olijfvormige metalen vacs die vloeibaar
watervrij koolzuur bevat en waardoor
alle soorten van spuitwater gemaakt kunnen worden.
Sparodel, (Lat.-Gr.). Brasems (visch).
Sparsim, (Lat.). Verstrooid, hier en
daar ; Sparsi morbi, mrv., sporadische
ziekten; Sparsio, yr., het uitstrooien.
Spartam et Martham, (Lat.). Ambt en
vrouw.
Sparten, mrv. (Gr.). Eig. de gezaaiden;
toen Cadmus (z. a) in Beotie aankwam
doodde hij een draak die zijn metgezellen
verslonden had, zaaide op bevel van
Minerva de tanden van dit monster
en zag daaruit geharnaste mannen op-
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groeien die elkander op vijf na doodden;
= Thebanen.
Sparterie, yr. (Fr.). Vlechtwerk; mattenfabriek ; — hoeden, hoeden van spartogras ;
Spartilne, yr., bestanddeel van Spartium
monospermum; Spartium en Spartogras,
0., Spaansche grassoort wier bladeren gebruikt worden om matten, enz. te maken ;
Spartium album = Cytisus albus (z. a.).
Spasimo di Sicilia, (Ital.). De in het
museum te Madrid aanwezige kruisdraging van Christus door Raphael (z. a.).
Spasis, yr. (Gr.). Kramp, stuiptrekking ;
Spasma (Zie Spasmus); Spasmatie, yr.,
lichte kramp ; Spasmatisch, aan kramp
lijdend; Spasmodisch, krampachtig; Spasmologie, vr., verhandeling over de kramp;
Spasmus, m., kramp; — clonicus, stuiptrekking ; — tonicus. Zie Tetanos.
Spassowitsjina, yr. Russische sekte
der Grieksche kerk.
Spatangolden, mrv. (Gr.). Zeeegels;
Spatangiten, mrv., versteende zeeegels.
Spatel, yr., (Lat.) Spathula, yr. Heelkundig instrument in den vorm van een
raket ; kleine troffel; Spatule, yr. (Fr.),
spatel, lepelaar (vogel).
Spatha, yr. (Lat.). Groot zwaard; schuimlepel.
Spathaceen, mrv. Soort van lelien.
Spathariers, mrv. Zwaarddragers, ligwacht der Byzantijnsche keizers.
Spathum fluoricum of fluoris of fusibile, (Lat.). Vloeispaat ; — ponderosum,
zwaarspaat.
Spatia, (mrv. van Spatium, o.) (Lat.).
Tusschenruimten; spaties (dunne metalen
plaatjes of staafjes der letterzetters);
Spatieus, ruim ; Spatium deliberandi of
deliberationis, (Lat.), (Fr.) temps de reflexion, (Eng.) time for consideration, (D.)
Bedenkzeit, (Ital.) tempo per deliberare, (Sp.)
tiempo Para deliberar, bedenktijd.
Spavento, m. (Ital.). Eig. schrikbeeld,
comische rol op het Italiaansch tooneel.
Spazieren, (D.) (van het Latijn spatiari).
Wandelen ; Spazier-Fahrt, yr., het spelerijden, pleiziervaart; — Gang, m., wandeling ; — Ritt, m., wandelrit.
Spazontisch, (Gr.). Trekkend, puttend.
Speaker, m. (Eng. ; spr. : spiekur). Eig.
spreker, voorzitter van het Engelsche
Lagerhuis.
Speceril, yr., (Lat.) species, (Fr.) Ipice,
(Eng.) spice, (D.) Spezerei, (Ital.) spezie,
(Sp.) especia. Geurige Oostersche kruiderij.
Speciaal, (Lat.). Bijzonder ; nader bepaald ; Specialia of Specialiora, mrv.,
bijzondere omstandigheden, aangelegenheden ; Specialis = Speciaal; Specialisatie, yr., afzonderlijke opnoeming ; Specialiseeren, (Fr.)sfiecia/iser, (Eng.) to specia-
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laze, (D.) speziahszeren, (Ital.) spectahzzare,
(Sp.) especializar, afzonderlijk opnoemen;
Specialissima, mrv., geringste bijkomende
omstandigheden ; Specialissime, zeer bijzonder ; Specialist, m. en Specialiteit,
yr., iemand die zich uitsluitend met een
bepaald deel eener wetenschap, kunst of
beroep bezig houdt (N.B. in het Fransch
wordt in dit geval specialiste en niet specialite gebruikt) ; Specialiteit, yr., afzonderlijkheid, gedeelte eener wetenschap,
kunst of beroep; Specialiter, inzonderheid, namelijk ; Speciale volmacht, yr.,
volmacht voor een bepaalde zaak ; Species, vr. (Lat.), (Fr.) espce, (Eng.) species,
(D.) Art, (Ital.) specie, (Sp.) especie, soort,
voorkomen, schijn ; De vier species, mrv.,
de vier hoofdregels der rekenkunde ;
Specieus, schoonschijnend ; Specifica,
mrv. van Specificum, o., geneesmiddelen
tegen bepaalde kwalen ; Specificatie, yr.,
afzonderlijke opnoeming; Specifice, stuk
voor stuk; Specificeeren, afzonderlijk
aanduiden, stuk voor stuk opgeven ; Specifiek, soortelijk ; Specifiek gewicht, o.,
verhouding tusschen de zwaarte van een
lichaam en de ruimte die het inneemt (Zie
Archimedes); Spezial, o. (D.), boezemvriend, groot glas wijn ; Spezial-Train,
(D.), (Fr.) Train special, m., extratrein;
Spezies-dukat, m. (D.), Deensche dukaat
van 1671 en Russische van 1701-1725;
Spezies-Mark, yr. (D.), rekenmunt in
Sleeswijk-Holstein tot 1813; Spezies-taler,
m. (D.), oude taler van 4 mark.
Specillum. Zie Sonde.
Specimen, o. (Lat.), (mrv. Specimina).
Proeve van bewerking ; Numero spedmen, m. (Fr.), proefnommer.
Spectabel, (Lat.). Bezienswaardig, aanzienlijk ; Spectaculum, o. (Lat.), (Fr.)
spectacle, (Eng.) spectacle, (D.) Spektakel,
Anblick, (Ital.) spettacolo, schouwspel, vertooning ; Spektakel maken, leven (gedruisch) maken ; Spektakelstuk, o., (Fr.)
piece a grand spectacle, tooneelstuk waarin
optochten, dansen, plotselinge veranderingen van tooneel, enz., voorkomen om
de oogen te bekoren ; Spectator, m., toeschouwer, titel van tijdschriften waarvan
het beroemdste dat van den Engelschen
schrijver Addison (1672-1719) is ; Spectatores, mrv., toeschouwers.
Spectra, mrv. (Lat., mrv. van Spectrum, o.). Verschijningen, spoken ; Spectra oculorum, mrv., gezichtsbedrog ;
Spectraal, wat het kleurenspectrum betreft ; Spectraal-analyse, yr. (Lat.-Gr.),
opsporing van chemische stollen uit de
lijnen van het beeld der zon dat door een
glazen prisma ontleed is; Spectroscopie,
vr., onderzoek van het zonnespectrum ;
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Spectroscoop, o. (Lat.-Gr.), toestel die
bestaat uit een nauwe spleet, een prisma
en een convexglas om de verschillende
spectra te onderzoeken en vooral de Jigging der strepen die zij vertoonen; Spec=
trum, o., verschijning, spook (Zie Phasma),
plaats van het beeld der zon op een wit
scherm in een donker gemaakt vertrek.
Specula, yr. (Lat.). Hoog punt van waar
men den omtrek overziet, tinne, wachttoren ; Speculae Herculis, eig. tinnen van
Hercules (Zie Abyla en Calpe).
Speculant, ‘m., (Fr.) spiculateur, (Eng.)
speculator, (D.) Spekulant, (Ital.) speculatore, (Sp.) especulador. Degene die een
gewaagde handelsoperatie doet (Zie Alea,
Baissier, Haussier); Speculatie, yr., bespiegeling, berekening van goede en kwade
kansen, gewaagde handelsonderneming
(Zie Baisse en Hausse); Speculatief,
bespiegelend, waardoor te winnen of te
verliezen is ; Speculatieve philosophie,
yr., bespiegelende wijsbegeerte ; Speculeeren, (Fr. speculer, (Eng.) to speculate, (D.)
spekulieren, (Ital.) speculare, (Sp.) especular,
een onderneming die veel winst maar ook
veel verlies opleveren kan op het getouw
zetten.
Speculum, v. (Lat.), (Fr.) miroir, (Eng.)
looking-glass, mirror, (D.) Spiegel, (Ital.)
specchio. Spiegel; heelkundig instrument
voor het verwijden en onderzoeken van
holten in het lichaam ; Speculum oculi,
oogspiegel; — oris, mondspiegel; — Saxonicum Saksenspiegel (Wetboek uit
het begin der 13e eeuw) ; — Suevicum,
Zwabenspiegel (wetboek).
Sp edalshed, (Deensch). Hoogste graad
van Radesyge (z. a.).
Spedieren. Zie Expedleeren, Spediteur (Zie Expedlteur); Spedition. Zie
Expeditie.
Speech, (Eng.; spr : spiesj). Aanspraak,
redevoering.
Speed, (Eng. ; spr.: spied). Spoed, vaart,
snelheid; Full speed, (spr. : Joel), voile
vaart.
Spelonk, yr., (Lat.) Spelunca, yr. Donker hot; Speleologie, yr., verhandeling
over het ontstaan van spelonken, grotten,
hopen, bronnen, enz.
Spelter, (Eng.). Handelsnaam voor zink.
Spencer, (Eng.). Lijfje, nauwsluitende
mansrok zonder panden.
Spencer (Herbert) (1820-1903). Engelsch wijsgeer die de evolutieleer in
Engeland ingevoerd heeft.
Spendabel. Mild, vrijgevig ; Spendeeren, ten koste leggen.
Sperabel, (Lat.). Wat te hopen is;
Speranza, yr. (Ital.), (Fr.) espirance, (Eng.)
hope, (D.) Roffnung, (Sp.) esperanza, hoop
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(Zie Lasciate); Sperare, (Ital.), (Fr.)

espirer, (Eng.) to hope, (D.) hoffen, (Sp.)
esperar, hopen.
Spergula. Plantensoort uit de familie
der Caryophylaceen, spurrie.
Speriamo, (Ital.). Laat ons hopen.
Sperma, o. (Gr.). Zaad; Sperma ceti,
(Gr.-Lat.), eig. walvischzaad, walschot;
Spermaphyten = Phanerogamen; Sperma ranarum, eig. zaad der kikvorschen,
kikvorschdril; Spermatacrasie, yr., slechte
gesteldheid of menging van zaad ; Spermatanenergie, yr., krachteloosheid van
zaad ; Spermatenergie, yr., kracht van
het zaad; Spermatias, m., zaailing, zaadrijke vrucht; Spermatine, yr., zaadstof ;
Spermatis, yr., zaadader ; Spermatisch,
zaadverwekkend; Spermatische vaten,
mrv., zaadvaten; Spermatitis, vr., ontsteking der zaadstreng; Spermatocele,
yr., zaadvatbreuk; Spermatochorda, vr.,
zaadstreng; Spermatocystis, yr., zaadblaasje ; Spermatocystitis, yr., zwelling
der zaadblaasjes; Spermatogonie, yr.,
verwekking of bereiding van zaad; Spermatoklemma, o. en Spermatoklepsis,
yr., onwillekeurige zaadloozing; Spermatologie, verhandeling over het zaad ;
Spermatopathie, yr., ziekte van het
zaad ; Spermatophthora, yr., bederf van
het zaad ; Spermatoplanie, vr., zaadloozing op een verkeerde plaats ; Spermatophoren, mrv., eig. zaaddragers,
zaadvaten ; Spermatopoea, mrv., zaadverwekkende middelen; Spermatorrhoee,
yr., zaadvloed; Spermatoschesis, yr.,
zaadverstopping ; Spermatozemie, vr.,
zaadverlies ; Spermatozoon = Spermazoon ; Spermaturie, yr., aanwezigheid
van zaadlichaampjes in de urine ; Spermazoldien, mrv., zaaddiertjes.
Spermestinae, mrv. Prachtvinken.
Spermoedeonecrosis, yr. (Gr.). Moederkorenbrand, jeukziekte.
Spermogonie, yr. (Gr.) = Spermatogonie; Spermoliet, m., zaadversteening.
Spermologie, yr. (Gr.). Babbelzucht;
Spermoloog, m., uitstrooier, vleier.
Spermoneuralgie, yr. (Gr.). Uitzetting
der zaadaders.
Spermostemon, o. (Gr.). Zaaddraad.
Spermozoon, o. (Gr.). Zaaddiertje.
Spermvisch, m. Zie Cachelot.
Sperneeren, (Lat.). Verachten.
Speronara, yr. (Ital.). Snelzeilend vaartuig.
Spes, yr. (Lat.). Zie Speranza; — Patriae, hoop des vaderlands ; — reconciliationis, hoop op verzoening; succedendi,
hoop op opvolging; — vana, ijdele hoop.
Spesen, mrv. (D.). Zie Frais.
Sphacelarieen, mrv. Zeewieren.
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Sphaceleeren, (Gr.). Vurig, branderig
worden ; Spacelisme, o., het vurig worden;
Sphacelismus cerebri, vuur in de hersens;
Sphacelodes en Sphaceleus, koudvuurachtig ; Sphacelus, m., koudvuur ; — humidus, nat koudvuur; — humorum, ziekelijke zwartachtige gesteldheid der sappen;
— siccus, droog koudvuur.
Sphagiloek, m. Turksche dorpsrechter.
Sphaira, vr.(Gr.). Bol, sfeer (Zie Sphere);
Sphairiciteit, yr., bolvormigheid; Sphai=
riek, yr., leer van den bol; Sphairisch,
bolvormig ; Sphairisterion of Sphairi=
sterium, o., plaats voor het balspel ;
Sphairistiek, yr., gymnastische oefening
met ballen; Sphairolde, vr., bijna bolvormig lichaam; Sphairolidisch en Sphai=
roIdaal, bolvormig; Sphairoliet, m., niersteer', Sphairologie, vr. -_,-_, Sphairiek ;
Sphairoma, 0., bolvormig lichaam ; Sphai=
romachie, yr., vuistgevecht met omkleede
ijzeren ballen; Sphairometer, m., bolmeter, werktuig om de kromming der
oppervlakte van een bol te meten ; Sphai=
rosideriet, o., ijzerspaath; Sphairula,
bolletje; Sphairulieten, mrv., versteende
bolvormige schelpdieren.
Sphakioten, mrv. Grieksche bewoners
van Creta.
Sphalerieten, mrv. Groep delfstoffen
(blenden).
Sphecismos, m. (Gr.). Het gonzen der
wespen ; fluitspel dat daarop lijkt; Sphegidae, mrv., zand- of ichneumonwespen;
Sphex, m., zandwesp.
Sphen, m. (Gr.). Wig ; = Titaniet ;
Sphenoldes en Sphenoidisch, wigvormig ; Os sphenorde, (Fr.), wigbeen onderaan den schedel; Sphenosis, yr., het indrijven met een wig of keg.
Sphendone, yr. (Gr.). Slinger.
Sphincter, m. (Gr.). Sluitspier ; — ani,
sluitspier van den aars ; — vesicae, sluitspier der blaas.
Sphinges, (Gr.), Sphingidae, (Lat.) mrv.
Vlinders die in de schemering vliegen.
Sphinx, vr. (Gr.). Fabelachtig dier met
het lichaam van een leeuw, het hoofd
en de borst eener vrouw dat bij de Egyptenaren de zon voorstelde; de groote
sphinx van Gizeh, die thans gedeeltelijk
onder het zand bedolven is, is in een rots
uitgehouwen; de Grieken maakten van
de sphinx een geheimzinnig dier (Zie
Oedipus) ; het raadsel dat de sphinx aan
Oedipus opgaf was: „Welk dier loopt
des morgens op vier, des middags op
twee en des avonds op drie voeten ?"
waarop Oedipus antwoordde: ,,de mensch";
iernand die niet te doorgronden is, die
lastige vragen doet ; soort van nachtvlinder.
BAALE, Handboek.
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Sphinxis, yr. (Gr.). Het samensnoeren,
ineensnoeren.
Sphragied, m. Zegelsteen, zegelaarde;
Sphragis, yr. (Gr.), zegel; zegelring;
Sphragistiek, yr., zegelkuride =--- Sigillographic ; Sphragistisch, zegelkundig.
Sphygmisch, (Gr.). Den pols betreffend;
Sphygmocephalos, m., het kloppen der
aders in de streek der slapen ; Sphyg=
modisch, met heftigen polsslag, heftigen
polsslag verwekkend; Sphygmograaf, m.,
werktuig om de snelheid en de kracht
der polsslagen te meten en op te teekenen; Sphygmographie, yr., beschrijving
van den pols, kunst om de snelheid en
de kracht der polsslagen te meten ; Sphygmologie, yr., verhandeling over den pols;
Sphygmometer, m., en Sphygmoscoop,
o., werktuig om den pols te onderzoeken;
Sphygmophoon, vr., electrische toestel
waardoor de geringste bewegingen van
het leven, de zwakste polsslagen en de
flauwste hartslag niet alleen in de verte
merkbaar maar ook duidelijk hoorbaar
gemaakt worden; Sphygmos, m., pols,
polsslag; Sphygmoscopie, yr., onderzoek
van den pols.
Sphyraena, yr. (Gr.). Hamervisch, zeesnoek.
Sphyrelatesis, yr. (Gr.). Het hameren,
drijven (met den hamer); Sphyrelaton,
o., gedreven metaalwerk.
Spianato, (Ital.). Eig. uit elkander gezet, eenvoudig, ongekunsteld.
Spiauter en Piauter, o. Zink.
Spica, vr. (Lat.). Aar, korenaar.
Spiccato, (Ital.). Duidelijk, met nadruk.
Spicemen, mrv. (Eng.; spr.: speismen).
Eig. specerijmannen, straatroovers.
Spiciform. Aarvormig (Zie Spica) ;
Spicilegium, o. (Lat.), het aren lezen, de
naoogst, keur van schoone gedachten;
Spicula, mrv. (Lat.), kiezel- of kalkachtige
lichaampjes waaruit het geraamte der
sponsen bestaat.
Spilanthes. Plantensoort uit de familie
der Composita.
Spiloma, (Gr.). Vlek, moedervlek;
Spilosis, yr., bevlekking.
Spina, yr. (Lat.). Doom, stekel; ruggegraat; muur die in de lengte door de
Romeinsche renbaan liep en met beelden
versierd was, om dezen muur hadderi de
wedrennen plaats ; — continua, kamvormig uitsteeksel aan een been; — dorsi,
ruggegraat; — ischii, uitsteeksel van het
darmbeen aan het bekken; Spinaal, wat
tot de ruggestreng behoort; Spinaal-irritatie, vr., prikkeling van het ruggemerg;
Spinaal-systeem, o., het ruggemerg met
de daarvan uitgaande zenuwen als deel
van bet zenuwstelsel ; — nodosa (Zie
67
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Rhachitis); Spina-ventosa, eig. winddoom, tuberculeuse aandoening van de
beenderen der vingers bij kinderen,
kwaadaardige beeneter.
Spinelle, m. (Fr.). Bleekroode robijn;
Spinellaan, o., lichtblauwe vulkanische
stof ; Spinelline, yr. = Titaniet.
Spinet, o., (Ital.) Spinetta. Verouderd
muziekinstrument, voorlooper der piano.
Spineus, (Lat.). Doornig. Zie Epineux.
Spingarda, yr. (Ital.). Muurbreker,
handvuurwapen in de 14de eeuw.
Spinitis en Spinodorsitis, yr. (Lat.Gr.). Ontsteking van het ruggemerg.
Spinoza (Baruch) (1632-1677). Nederlandsch to Amsterdam geboren wijsgeer ;
Spinozisme, 0., leer van Spinoza, strengste
vorm van het Panthelisme (z. a.); Spi=
nozist, m., aanhanger dier leer.
Spinster, yr. (Eng.). Oude vrijster.
Spint, o. Oude inhoudsmaat.
Spinther, m. (Gr.). Vonk ; Spintherisme, 0., het uitwerpen van vonken ;
Spintherometer, m., vonkenmeter.
Spintiseeren, (D.). Haarklooven, zemelziften.
Spion, m., (Fr.) espion, (Eng.) spy, (D.)
Spaher, (Ital.) .spione, (Sp.) espione. Bespieder, spie; spiegeltje dat aan den buitenkant van een raam wordt aangebracht ;
Spionage, yr., bespieding ; Spionneeren,
bespieden.
Spira, yr. (Lat.). Kromming, kronkeling.
Spiraal, yr. Slakkenlijn, schroeflijn;
Spiraalveer, yr., horlogeveer; Escalier
en spirale, wenteltrap.
Spirabel, (Lat.). Inadembaar ; Spirabiliteit, yr., inadembaarheid; Spiraculum,
0. (Lat.), (Fr.) Soupirail, m., luchtgat ;
Spireeren, ademen.
Spirant, m. (Lat.). Aangeblazen medeklinker ; Spiratie, yr., uitademing; Spi=
ratio activa, het uitgaan van den Heiligen
Geest uit den Vader en den Zoon.
Spirato, (Ital.). In de afgeloopen maand
of jaar. Zie Expireeren.
Spiridia, yr., en Spiridion of Spiridius,
m. De zaaiende.
Spiriferisch. Kronkelend. Zie Spira.
Spirisch oppervlak, o. Oppervlak dat
ontstaat door de draaiing van een cirkel
om een in zijn vlak liggende rechte lijn
als as.
Spiritisme, o. Leer der geestverschijningen, geloof aan een kunstmatige onderhouding van gemeenschap met de
geestenwereld ; Spiritist, m., aanhanger
dier leer ; Spirito, m. (Ital.), (Fr.) esprit,
(Eng.) spirit, (D.) Geist, (Sp.) espiritu,
geest; Spiritoso, (Ital.), geestig, levendig,
vurig ; Spiritualen, mrv., strenge afdeeling der Franciscanen (1245-1718), op-
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zieners in de seminaria; Spiritualia, mrv.,
geestelijke aangelegenheden, alcoholische
dranken ; Spiritualisatie, yr., vergeestelijking, herschepping in geestrijk vocht,
zinnebeeldige beteekenis ; Spiritualiseeren, vergeestelijken, geheel afgescheiden
van de stof beschouwen, in geestrijk
vocht herscheppen; Spiritualisme, o.,
leer der geesten, wijsgeerig stelsel volgens hetwelk alles geest is of van den
geest uitgaat, tegenovergestelde van Materialisme (z. a.) ; Spiritualist, m., aanhanger dier leer ; Spiritualistisch, wat
het spiritualisme betreft; Spiritualiteit,
yr., geestelijke natuur, onlichamelijkheid,
innerlijk leven; Spiritualiter, naar den
geest, op geestelijke wijze; Spiritueel,
geestelijk, geestig, overdrachtelijk ; Spiri=
tueux, (Fr.), alcoholisch, als znw. mrv.
sterke dranken ; Spirituosa, mrv., alcoholische dranken; Spirituoso (Zie Spiritoso); Spiritus, m. (Lat.), het waaien,
wind, adem, geur, geest, kracht, wijngeest,
alcohol ; — abstractus, afgetrokken geest;
— aromaticus (Zie Bouquet) — cochleariae, geest van lepelblad; — cornu cervi,
g. van hertshoorn; — familiaris, dienstbare g.; — nitri acidus, sterkwater ; —
nitri dulcis, verzoet sterkwater; — salis
communis, gewoon zoutzuur; — sanctus,
Heilige Geest; — salis sulphuris per campanam, zwavelig zuur door het verbranden van zwavel onder een met water
gevulde klok ; — tartari, wijnsteeng. ;
— vini frumenti, korenbrandewijng.
Spirochaeta. Splijtzwammen.
Spirolinieten, mrv. Slakkenversteeningen ; Spiroporen, mrv., soort koralen;
Spiroteren, mrv., draadwormen.
Spirometer, m. (Lat.-Gr.). Toestel die
dient tot bepaling van de hoeveelheid
lucht die bij het ademhalen uit de longen
komt.
Spissitas, of Spissitudo, yr. (Lat.).
Verdikking van vochten ; Spissitudo
sanguinis, verdikking van het bloed.
Spital, o. (D.). Zie Llospitaal.
Spithame, yr. (Gr.). Spanne; Spithameus of Spithamineus, een spanne lang.
Splanchna, mrv. (Gr.). Ingewanden ;
Splanchnectopie, vr., abnormale ligging
der ingewanden ; Splanchnemphraxis,
vr., verstopping der ingew.; Splanchneurysma, o., ziekelijke verwijding der ingew.;
Splanchnica, mrv., geneesmiddelen voor
de ingew. ; Splanchnodyne, yr., pijn in
de ingew. ; Splanchnographie, yr., beschrijving der ingew.; Splanchnoliet, m.,
steen in de ingew.; Splanchnolithiasis,
vr., steenvorming in de ingew.; Splanchnologie, yr., gedeelte der anatomie dat
over de ingew. handelt; Splanchnolysis,
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yr., verslapping of verlamming der ingew. ;
Splanchnopathie, yr., ingewandsziekte;
Splanchnopathisch, daaraan lijdend;
Splanchnophtharsis, yr., kwetsing der
ingew. ; Splanchnophthora, yr., verrotting der ingew. ; Splanchnosclerosis, vr.,
verharding der ingew. ; Splanchnoscopie,
vr., onderzoek der ingew.; Splanchnotomie, yr., ontleding der ingew.; Splanch=
notrauma, yr., ingewandswond.
Spleen, (Eng. ; spr. : Wien). Miltzucht ;
diepe zwaarmoedigheid, levensmoeheid ;
Splen, m. (Gr.), milt; Splenalgie, vr., pijn
in de milt.
Splendens, (Lat.). Glanzend, spiegelglad; Splendeur, yr. (Fr.), glans, pracht,
praal; Splendidus, (Lat.), schitterend,
prachtig, mild ; Splendiditeit, yr., mildheid.
Splenectasis, yr. = Splenoncus ;
Splenectomie, yr., uitsnijding der milt;
Splenelcosis, yr., miltzweer ; Splenem=
phraxis, yr., verstopping der milt ;
Splenetica, mrv., geneesmiddelen voor
de milt ; Spleneticus, m., miltzuchtige ;
Splenetisch, miltzuchtig ; Splenhyper=
trophie, yr. z----__ Splenoncus.
Splenia, mrv. (Gr.). Kompressen;
moesjes.
Splenica, mrv. (Gr.) = Splenetica;
Splenicterus, m., miltgeelzucht; Sple=
nificatie, vr., verandering van een deel
der long in een miltachtige stof ; Sple=
nitis, yr., miltontsteking ; — muscularis,
buikspierpijn in de miltstreek; Spleno=
cele, yr., miltbreuk; Splenodisch, miltachtig ; Splenodynie, yr., miltpijn ; Splenographie, yr., beschrijving der milt;
Splenologie, yr., verhandeling over de
milt; Splenomalacie, yr., miltverweeking;
Splenoncus, o., miltgezwel; Splenopar=
ectama, o., zeer groote uitzetting der
milt; Splenophlegmone, vr., miltontsteking ; Splenophthisis, vr,, uittering of
verettering der milt; Splenorexie, vr.,
uitzetting der milt; Splenorrhagie, yr.,
bloedvloeiing uit de milt; Splenoscirrhus,
m., miltverharding ; Splenotomie, yr.,
miltontleding.
Spodium, o. (Gr.). Metaalasch = Tutia;
— album, witgebrand ivoor ; — ex ebore
of — nigrum, ivoorzwart; Spodomant,
m., waarzegger uit asch ; Spodomantie, vr.,
waarzeggerij uit asch = Tephromantie;
Spodumen, m., iets dat tot asch verbrand
is, groene parelmoerachtige steensoort.
Spoglio, m. (Ital.; spr. : sftooljoo). Buit;
bagage; kleederen ; in quarantaine-inrichtingen verwisseling van kleederen en afwassching.
Spolia, mrv. van Spolium, (Lat.). Op
den vijand huitgemaakte wapenrusting ;
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— opima (Zie ()pima Spolia); Spoliant,
m. = Spoliator; Spoliaat, m., de beroof de,
degene die het hem ontroofde terugvordert ; Spoliatie, yr., berooving; Spoliator,
m., beroover; Spolia=vordering, yr., vordering tot vergoeding of teruggave van
het geroofde ; Spolia-recht, o., recht op
de have van een overleden praelaat ;
Spolieeren, berooven, plunderen; Spo=
lium, o., roof, het geroofde, ontzetting
uit het bezit.
Sponde, yr., (Lat.), Sponda, yr. Ledekant, bed.
SpondEus, , m. (Gr.). Versvoet van twee
lange lettergrepen.
Spondeeren, (Lat.), Beloven.
Spondylalgie, yr. (Gr.). Pijn in de
ruggewervels ; Spondylarthrocace, vr.,
ontsteking van de ruggegraat gepaard
met zweren ; Spondylen, mrv., ruggewervels ; Spondylexarthrosis, vr., verrekking van de ruggestreng ; Spondylisch,
wat de ruggewervels betreft ; Spondy=
lieten, mrv., lazaruskleppen (versteende
schaaldieren); Spondylitis, yr., ontsteking
der ruggewervels ; Spondylocace, yr.,
ziekte der wervelbeenderen ; Spon=
dylolithen, mrv., versteende wervels ;
Spondylopathie, yr., ruggegraatslijden;
Spondylopathisch, wat dit lijden betreft ;
Spondylozoon, o. (mrv. Spondylozoa),
werveldier ; Spondylus, m., ruggewervel,
lazarusklep, steekmossel.
Spongia, vr. (Gr.). Spons ; — combusta,
gebrande spons ; — marina, zeespons ;
— marina tosta, geroosterde zeespons ;
— officinalis, spons om zich to wasschen ;
Spongilla, yr., zoetwaterspons ; Spongine,
yr., bestanddeel van de in den handel
voorkomende sponsen.
Sponging-house, (Eng. ; spr. : spondzjinghous). Woning van den baljuw
waarin schuldenaars voorloopig in arrest
worden gesteld.
Spongiola, vr. (Lat.). Sponsje ; Spon=
gioliet, o. en Spongiet, sponssteen;
Spongiopiline, yr., stof uit wollen watten
en spons die aan een kant met een caoutchoucoplossing bestreken is ; Spongiosa
corpora penis, mrv. (Lat.), sponsachtige
deelen van het mannelijk lid ; Spongiosa
substantia ossium, yr., sponsachtig deel
van beenderen; Spongiositeit, yr., sponsachtigheid ; Spongietenkalk, vr., fossiele
sponsen bevattende kalk in de bovenlaag
der juraformatie ; Spongites, m., sponssteen.
Sponsa, yr. (Lat.). Bruid; Sponsalia,
mrv., verloving, verlovingsfeest; — clandestina, geheime verloving ; — publica,
openbare verloving ; Sponseeren. naar
de hand van een meisje dingen, vrijen ;
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Sponsie, yr., borgstelling, plechtige belofte ; Sponsio publica, openlijke gelofte ;
Sponsor, m., borg; Sponsor fidei, eig.
geloofsborg, peetoom ; Sponsor pacis,
borg voor den vrede ; Sponsus, verloofde,
bruidegom.
Spontaan, (Lat.). Vrijwillig, zonder
dwang, uit eigen beweging; Spontanea
confessio, yr., vrijwillige bekentenis ;
Spontanateit, yr., vrije wil, eigen beweging ; Sponte sua, uit eigen beweging.
Sponton, m., (Fr.), Esponton, (Eng.)
Spontoon, (Ital.) Spuntone. Halve piek,
wapen der subalterne officieren in de 17e
en 18e eeuw.
Sporaden, mrv. (Gr.). Verstrooid als
het ware uitgezaaid liggende eilanden;
Sporadisch, verstrooid, verspreid, hier en
daar voorkomend; Sporadische ziekte,
vr., ziekte waarvan maar enkele gevallen
voorkomen, tegenovergestelde van Epi=
demie (z. a.); Sporadosideriet, m., meteoorsteen die korrels ijzer en silicaten
bevat.
Sporangidium of Sporangium, o. (Gr).
Zakje waarin het zaad der cryptogamen
bevat is.
Sporco =- Brutto.
Spornieren, (D.). Aansporen.
Sport, yr. (Eng.). Stelselmatige lichaamsoefening en spel in de open lucht, wedrennen, jacht, schieten, voetbal, lawn-tennis,
enz. ; Sportsman, m., liefhebber van
sport; Sportswoman, vr., liefhebster van
sport; Sportief, wat de sport betreft.
Sportulae, mrv. (Lat.). I orfjes waarin
in het Rome der oudheid geschenken uitgereikt werden; giften die de Romeinsche
patriciers dagelijks aan hunne clienten
uitreikten; gerechtelijke emolumenten;
schrijfloonen; Sportulanten, degenen die
emolumenten ontvangen.
Sposa, yr. (Ital.). Zie Sponsa; Sposa=
lizio, m., verloving, schilderij die de verloving van Jozef en Maria voorstelt.
Spotted, (Eng.). Gevlekt.
S. P. Q. R. = Senatus populusque
Romanus, (Lat.). De senaat en het yolk
van Rome.
s. p. r. = Sub petito remissionis,
(Lat.). Met verzoek van terugzending.
Spreadeagleism, (Eng.; spr. : sprediegulism). Aanhankelijkheid aan den adelaar met uitgespreide vleugels (wapen der
Vereenigde Staten van Noord-Amerika),
overdreven vaderlandsliefde der Noordam erikanen.
Sprit, (Eng). Brandewijn van minstens
5o graden; Spritsail, sprietzeil.
Spuma, yr. (Lat.). Schuim; — argenti,
eig. zilverschuim, verglaasd lood ; — lupi,
wolframerts; — marina, zeeschuim ; —
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nitri, salpeterschuim; Spumeus, schuimend.
Spurcitiae, mrv. (Lat.). Vuile uitdrukkingen.
Spuria, vr. (Lat.). Onechte dochter ;
Spuriae costae, mrv., valsche ribben ;
Spuriae vertebrae, valsche wervels ;
Spurisch, ondergeschoven, onecht; Spurische ziekten, mrv., ziekten die een
ongewoon verloop hebben; Spurius, m.,
onechte zoon.
Sputatie, yr. (Lat.). Het spuwen; Sputatoria, mrv., het spuwen bevorderende
middelen ; Sputum cruentum, o., het
bloedspuwen; — oris, het opgeven uit
den mond; — pectoris, het opgeven uit
de borst.
Spy. Zie Spion.
Sq. Verkorting van Sequens (z. a.);
sq = square (z. a.)
Squadrigliere, mrv. (Ital.). Eskadrons.
Squalidus, (Lat.). Vuil.
Squalus, m. (Lat.). Haai. Zie Shark.
Squama, yr. (Lat.). Schub ; Squamata,
mrv., schubhagedissen; Squameus, schubbig, schilferig ; Squamosa pars ossis
temporum, (Lat.), schubbig deel van het
slaapbeen; Squamosa sutura, yr., schubbennaad van den schedel ; Squamula,
yr., schubbetje, schilfertje.
Square, (Eng.; skweer). Vierkant; door
,een hek omsloten plantsoen op een plein,
carrë (formatie der infanterie tot of wering van cavalerie vroeger in gebruik) ;
—mile
(spr.: meil), vierkante Engelsche mijl.
Squatter, m. (Eng.; spr.: skwettur). Kolonist in nog onbebouwde streken van
Noord-Amerika die geen eigendomsrecht
maar wel recht van voorkoop heeft op
het door hem voorloopig in bezit genomen land; in Australia (Nieuw-Holland)
eigenaar van kudden schapen die weiden
op van de regeering gehuurden grond.
Squaw, yr. (Eng.; spr.: skwao). Noordamerikaansche Indiaansche vrouw.
Squeeze, (Eng.; spr.: skwiez). Uitknijpen.
Squirarchie, vr. (Eng.; spr.: skweirarchie).
Heerschappij der landjonkers; Squire,
m. (Eng. ; spr.: skweir) in Groot-Brittanje
titel van een beer die in rang op een
ridder volgt, in de Vereenigde Staten
titel van overheidspersonen en rechters.
Zie Esquire.
Sr. Verkorting van Senior ; in clq scheikunde teeken voor een atoom strontium;
verkorting van Sieur.
s. r. = salv. rat. of ratific. = salva
ratificatione, (Lat.) behoudens nadere
goedkeuring of bekrachtiging; -=_- salva
remissione (Zie sal. rem.) ; = sub rubro,
onder de rubriek; = sub rubrica, onder
het opschrift.
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S R. = Senatus Romanus (z. a.).
Sraszy, (spr.: srasji). Geliefdkoosd
Poolsch gerecht dat uit schijfjes ossenvleesch en uien bestaat.
S R. C. = Sacra Rituum Congregatio,
yr. (Lat.). Pauselijke commissie voor de
uitoefening van den godsdienst.
S R. E. = Sacra of Sancta Romana
Ecclesia, vr. (Lat.). De heilige Roomsche
Kerk ; -= Sanctae Romanae Ecclesiae,
van de heilige Roomsche Kerk.
Sredetz. Bulgaarsche naam van Sofia.
S. red. = salva redactione, (Lat.). De
redactie voorbehouden.
S. R. I. = Sacrum Romanum Imperium, (Lat.). Het heilige Roomsche rijk;
= Sacri Romani Imperil, van het heilige
Roomsche rijk.
Srint. Endemische ziekte in Hongarije
met ontsteking van het gehemelte en
den aars.
S. Romanum, o. Romeinsche s, s vormige kromming van den dikken darm
bij den overgang in den endeldarm.
S. S. = Sacro-Sanctus of SacroSancta en Sacro-Sanctum, (Lat.). De
zeer heilige, het heilige der heiligen; =
Scriptores, mrv., schrijvers = Sacrosanctus, de heiligste.
S. S. = Sacra Scriptura, vr. (Lat.).
De Heilige Schrift; = Sa Saintete, (Fr.),
Zijn Heiligheid.
Ss = Semis, (Lat.). Half.
Ssalgan, m. Talkziederij in Rusland.
s. s. n. = signa suo nomine, (Lat.).
Noem het bij zijn naam.
s. st. = sine stipitibus, (Lat.). Zonder
stengels.
Ss. Th. D. = Sacro-sancta6 Theolo=
giae Doctor, (Lat.). Doctor in de heilige
theologie.
Sjurre, yr. (Turksch). Jaarlijksch geschenk voor den sjerif van Mekka.
S. T. = Salvo Titulo, (Lat.). Met voorbehoud van den titel.
St. Verkorting van Sanctus, Saint,
Sint.
Sta. Verkorting van Sancta, Santa.
Stabat mater dolorosa, (Lat.). De moeder der smarten (Maria) stond (bij het
kruis), met deze woorden beginnend beroemd Catholiek kerklied.
Stabiel, (Lat.). Vaststaand; Stabilee=
ren, vastzetten, bevestigen; Stabiliteit,
yr. (Lat.), bestendigheid, standhouding;
Stabilist, m., aanhanger van het bestaande.
Stabularius, m. (Lat.). Stalhouder ;
Stabulum, o., standplaats, herberg, stal;
Stabulation, yr. (Fr.), stalling. Zie Connetable.
Staccato, (Ital.). Losgemaakt, woord

Stalactiet

dat aanduidt dat in een reeks van snel
op elkander volgende noten elke Hoot
duidelijk van de andere gescheiden moet
gespeeld en afgestooten worden.
Stachys, m. (Gr.). Aar, korenaar.
Stadiometer, m. (Gr.). Afstandsmeter.
Stadionikes, m. (Gr.). Overwinnaar in
den wedloop.
Stadium, o. (Gr.). Bij de Grieken 125
schreden of 600 voet, bij de Romeinen
625 voet = ± 186 meter (een stadium =
6 plethra a 31 meter.); renbaan; trap van
ontwikkeling, toestand; Stadium morbi,
verloop eener ziekte.
Staff, (Eng.; spr.: stef). Mengsel van
pleister, cement, glycerine, etc. dat bij
wijze van steen gebruikt wordt voor
tijdelijke gebouwen op tentoonstellingen,
enz.; Staffeur, m. (Fr.), werkman die deze
stof verwerkt.
Staffel, vr. (D.). Sport van een ladder;
onderstuk van een altaarschilderij.
Staffeliet, o. Delfstof uit de orde der
phosphaten.
Staffetta, (Ital.). Zie Estafette.
Staffieren, (D.). Zie Stoffeeren.
Stage, m. (Fr.; spr.: staazj). Tijd gedurende welken jonge advocaten zich in
de practijk oefenen, tijd van voorbereiding; Stagiaire, m., jong advocaat die
gedurende zijn oefeningstijd geregeld de
terechtzittingen bijwoont.
Stage, (Eng. ; spr.: steedzj). Tooneel;
Stage-coach, (spr. : kootsj), diligence.
Stagione, yr. (Ital.). Zie Saison.
Stagiriet, m. Bijnaam van Aristoteles
(z. a.) omdat hij te Stagira in Macedonia
geboren was; Stagirieten, mrv., volgelingen van dien wijsgeer.
Staglio, m. (Ital.). Berekening van het
gemiddelde ; omslag.
Stagna, mrv. (Lat.). Stilstaande wateren;
Stagnant, stilstaand; Stagnatie, yr., (Fr.
en Eng.) stagnation, (D.) Stockung, (Ital.)
stagnazione, (Sp.) estagnaciôn, stilstand;
Stagnatio sanguinis, eig. stilstand van
het bloed, belemmerde bloedsomloop.
Stajo, in. (Ital.). Schepel, Italiaansche
korenmaat ; Stajolo, m., vlaktemaat te
Florence.
Stake (Eng.; spr.: sleek). Paal op een
brandstapel waaraan de veroordeelde vastgebonden wordt; inzet bij weddenschappen.
Staketsel, o. Rij door gordingen verbonden palen dwars door een vaarwater
geplaatst om de doorvaart te beletten.
Zie Estacade.
Stalactiet, m. (Gr.). Druipsteen ; Stalagma, o. (Gr.), het neergedropene, de
droppel; Stalagmiet, m., wratsteen die
door druppeling ontstaat; Stalagmium,
o., langwerpig oorsieraad der Romeinsche
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vrouwen; Stalagmus, m., het neerdruppelen ; Stalaxis, yr. = Stalagmus.
Stallagio, m. (Ital.). Havengeld; pakhuishuur; stalgeld.
Stalle, yr. (Fr.). Iedere der houten
zetels rondom het koor eener kerk ; genummerde zitplaats in een schouwburg;
in Nederland naam der zitplaatsen onmiddellijk achter het orkest die in Frankrijk fauteuil d'orchestre heeten ; plaats voor
den paard in een stal.
Stamboel, o. (Turksch), eig. Istamboel (van het Gr. eis tan polin, naar de
stad). Constantinopel; Stamboel-EffendiBasil, m., opperste rechter in burgerlijke
en strafrechterlijke zaken aldaar; Stamboelka, Turksche pijp.
Stamen, o. (Lat.), (Fr.) Etamine, vr.
Schering in een weefsel; meeldraad;
Stamina, mrv., meeldraden.
Stamet, o. Grove wollen stof, zeefdoek.
Stamp, (Eng.; spr.: stemp). Zegel, Stempel; postzegel; Stampa, yr. (Ital.), druk ;
Stampata, mrv., drukwerken ; Stampatore, m., drukker; Stampilla, vr. (Zie
Estampille); Stampmania, (Eng.), postzegelmanie.
Stampede, (Eng.; spr.: stempiedd). In
de westelijke Vereenigde Staten een
panische schrik (z.a.) die kudden vee of
troepen paarden bevangt en ze verscheidene mijlen doet loopen totdat zij van
vermoeidheid bezwijken.
Stand, (Eng.; spr.: stendd). Tribune
voor de toeschouwers bij wedrennen;
schi( tbaan.
Standard, (Eng.; spr.: stendurt), (Fr.)
italon, (D.) Wahrung, (Ital. en Sp.) valuta,
tipo. Muntstandaard; Double standard,
(Eng.), (Fr.) double italon, (D.) Doppelwahrung, (Ital.) doppio too, (Sp.) doble
patr6n, dubbele muntstandaard.
Standard, (Eng.) (Zie Etendard). Type,
model; — book of work, standaardwerk,
gezaghebbend boek ; — of life, levensstandaard; — gold, (spr.: ghoold), goud
van 22 karaat.
Stangiew, m. (Poolsch). Vochtmaat.
Stanhope, (Eng. ; spr. : stenhoop). Licht
rijtuig op twee wielen.
Stanislaus, m. (Slavisch). Roem der
bestendigheid; Stanislaus I Leczinski
(1677-1766), koning van Polen, daarna
hertog van Bar en Lotharingen, schoonvader van den Franschen koning Lodewijk XV ; Stanislaus II Poniatowski
(1732-1798), laatste koning van Polen;
Stanislaus-orde, yr., door Stanislaus II
ingestelde Poolsche en daarna Russische
ridderorde.
Stanize, yr. (Russisch). Kozakkendorp.
Stanley, (Henry Morton) (1841-1904).

Staresjinen

Hij heette eig. John Rowland, doorreisde
Midden-Afrika waar hij Livingstone vond.
Stank/1)es. Wortel van Boerhavia

di ifusa.
Stann = Stannum ; Stanni butyrum,
(Lat.), tinboter ; — cinis, tinasch ; Stannlool, o., bladtin ; Stannum, o., tin; —
acidum, tinzuur; — bisulphuratum, dubbel
zwaveltin ; — foliatum = Stanniool ; —
indicum, zink ; — limatum, tinvijlsel ; —
muriaticum, zoutzuur tin ; — oxydulatum,
tinoxydule; — sulphuratum, zwaveltin.
Stante, (Lat. en Ital.). In deze maand :
Stans pede in uno (Horatius, Satiren, I,
4, 10), op den been staande ; Stante pede,
op staanden voet.
Stanza, yr. (Ital.). Standplaats, verblijfplaats ; stalen stempel met uitgediepte
figuren om verheven figuren in blik to
slaan ; stempel voor het uitslaan van bladen van kunstbloemen; muurschildering
(Zie Raphael) ; couplet of strophe vooral de achtregelige Italiaansche. Zie Ottave
rime.
Stapel, m. (Fr.) chantier, (Eng.) stocks,
(D.) Stapel, (Ital.) cantiere, (Sp.) astillero.
Plaats waar een schip gebouwd wordt ;
Stapelplaats, yr., (Fr.) marche principal,
(Eng.) staple, emporium, (D.) Stapelplatz,
(Ital. en Sp.) emporio, voornaamste afzetplaats.
Staphisaigre, vr. (Fr.). Luizenkruid,
Zuid-Europeesche ranonkel.
Staphylagra, yr. (Gr.). Huigtang ; Staphylaematoma, o., uittreding van bloed
in de huig ; Staphyle, vr., druif ; huig;
Staphylotomie, vr., het snijden in de
huig; Staphylotoom, o., werktuig om in
de huig to snijden ; Staphylijnsch, wat
de huig betreft; Staphylinopharyngeus
musculus, m., spier die de mondholte
sluit ; Staphylinus musculus, huigspier ;
Staphylion, o., druivepit, zweer aan het
hoornvlies; Staphylitis, yr., ontsteking
der huig ; Staphylodendron, o., druivenboom ; Staphylodema, o., watergezwel
der huig ; Staphyloma, o., gezwel op het
wit van het oog met uitpuiling van het
hoornvlies; Staphyloncus, m., huiggezwel ;
Staphyloptosis, yr., sluiting der huig ;
Staphylopyrophorus, m., werktuig voor
het branden in de huig ; Staphylorrhaphie,
yr., het naaien der huig ; Staphylotomie,
vr., wegsnijding der huig.
Star, (Eng.; spr. : staar). Ster; Stars
and stripes, mrv. (spr. : streipz), eig.
sterren en strepen, vlag der Vereenigde
Staten van Noord-Amerika.
Starboard, (Eng. ; spr. : staarbord).
Stuurboord.
Staresjinen, mrv. (Russisch). Stamhoofden.
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Starez, m. (Russisch). De oude, de
monnik.
Staries, mrv. (Fr.), (Eng.) lying days,
(D.) Liegetage, (Ital.) stallta, (Sp.) estarias.
.Ligdagen ; Surestaries, (Fr.), (Eng.) overlay days, (D.) Ueberliegetage, (Ital.) sopra
stallie, (Sp.) sobrestarias, overligdagen.
Starik, m. (Russisch). Oude, gemeentebestuurder.
Stariswaat, m. Aanvoerder der bruiloftsgasten in Servie.
Starobradzi of Starowerzi, mrv. =
Raskolniks (z. a.).
Starost, m. (Poolsch). Eig. oudste, voornaam ambtenaar, stadhouder ; in Rusland
hoofd van een mir (z. a.), dorpsschout ;
in de Lausitz opzichter over de bijenteelt ; Starostie, yr., gebied van een
stadhouder in Polen.
Star spangled banner, (Eng. ; spr. :
staarspenghlid bennur). Eig. met sterren
bezaaide banier. Zie Stars and stripes.
Start, (Eng.; spr. : staat). Het vertrek
der renpaarden van het uitgangspunt bij
een wedren ; Starten, een wedren beginnen ; Starter, m. (spr.: staatur), degene
die bij een wedren het teeken tot vertrekken geeft; Starting-post, (spr.: staatingpoost), punt waarvan de renpaarden
uitgaan.
Starvation, (Eng.). Verhongering, hongerdood.
Stary, (Slavisch). Oud (in plaatsnamen).
Stase of Stasis, vr. (Gr.). Standplaats ;
twist, partijschap ; school der wijsgeeren;
stilstand van vochten ; Stasimon, o., rustpunt in het gezang of tooneelspel, offergezang, gedeelte van den koorzang in de
Oud-Grieksche treurspelen.
Statarisch, (Lat.). Staande ; langzaam
vooruit gaande ; ophelderend, tegenovergestelde van Cursorisch (z.a.).
State, (Eng. ; spr. : steet). Staat.
Stater, m. (Gr.). Zilveren munt van 2
tot 4 drachmen ; gouden munt van 20 tot
28 drachmen. Zie Drachme.
Stathmiek, vr. (Gr.). Leer van het
wegen en der gewichten; Stathmos, m.,
gewicht, weeg schaal.
Statica, vr. (Gr.). Gedeelte der werktuigkunde, dat over het evenwicht der
krachten hande It.
Statice, vr. (Gr.). Plantensoort uit de
familie der Plu mbaginaceen.
Station, o., (Fr.) gare, (Eng.) station,
(D.) Bahnhof, (Ital.) stazione, (Sp.) estaciOn.
Plaats van aankomst en vertrek der openbare middelen van vervoer ; Stationschef,
m., (Fr.) chef de gare, (Eng.) station master,
(D.) Stationsvorstand, (Ital.) capostazione,
(Sp.) jefe de estaciOn ; Station, yr. (Fr.),
ieder der 14 rustpunten of staties van

Status

Jezus bij het dragen van het kruishout,
standplaats ; Stationnair, (Fr.), stilstaand,
op dezelfde hoogte blijvend; Station=
naire, m. (Fr.), wachtschip ; Stationer,
m. (Eng. ; spr. : steesjunur), handelaar in
schrijfbehoeften ; Stationer's shop, (Eng.),
(Fr.) papeterie, (D.) Schreibmaterialhandlung, (Ital.) cartoleria, (Sp.) papeleria,
schrijfbehoeftenwinkel; Stationneeren,
een plaats aanwijzen, zich op een aangewezen plaats bevinden.
Statisch, (Gr.). Wat de evenwichtsleer
betreft ; Statische geneeskunde, yr.,
onderzoek van de verhouding der huiduitwaseming en andere afscheidingen ;
Statisch moment, o., product van den
last van een hefboom met zijn afstand
van het steunpunt.
Statistiek, vr. Beschrijving van den
staat, wetenschap die ten doel heeft om
de maatschappelijke feiten die onder
cijfers gebracht kunnen worden stelselmatig te groepeeren, b.v. belastingen,
veroordeelingen, enz. ; Statisticus, m.,
beoefenaar der statistiek ; Statistisch,
wat de statistiek betreft.
Stativa castra, mrv. (Lat.). Vaste legerplants, kamp meestal aan de grenzen van
het Romeinsche rijk.
Stato, m. (Ital.). Staat: — della chiesa,
(spr. : kieeza). Kerkelijke Staat.
Stator, m. (Lat.). Bijnaam van Jupiter
(d. i. hij die de vlucht stuit).
Stat sua cuique dies, (Lat.). Ieders dag is
bepaald, d. i. wij moeten alien sterven.
Statua, vr. (Lat.), (Fr. en Eng.) Statue.
Standbeeld ; — colossea, standbeeld in
bovenmenschelijke grootte ; — equestris,
ruiterstandbeeld; -- pedestris, standbeeld
ten voeten uit; — iconica, standbeeld in
natuurlijke grootte ; Statuarius, m., vervaardiger van standbeelden ; Statuette,
yr. (Fr.), standbeeldje.
Statueeren, (Fr.). Verordenen, vaststellen.
Status, m. (Lat.). Toestand, staat, gesteldheid ; — activorum of — actives,
toestand van het bezit of vermogen ; —
affinitatis, zwagerschap ; — animarum,
zielstoestand ; — asthenicus, toestand van
zwakte ; — biliosus, galzucht; -- cachecticus,
bleekzucht ; — causae, stand der zaak ; —
cognationis, verwantschap ; — conjugalis,
gehuwde staat ; — controversiae, stand van
den strijd, van de twistvraag; — dignitatis,
waardigheid ; — exigentiae (Zie Budget);
— gastricus (Zie Saburra) , — inflammatorius, toestand van ontsteking ; — in
quo, vorige toestand ; — insolventiae, onvermogen om te betalen; — in statu,
staat in den staat; — nascens, oogenblik
waarop zich een gasvormig lichaam van
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een ander vast lichaam of van een vloeistof waarmede het verbonden is afscheidt ;
— nascendi, toestand van het ontstaan;
— naturalis et firaeternaturalis, gezonde
en ziekelijke toestand; — ne,vosus, zenuwzwakte ; -- fihlogisticus = inflammatorius;
— pituitosus, slijmziekte; -- putridus, rottende toestand; •— quo = — in quo;
— quo ante, vroegere toestand ; - - sofiorosus, slaapziekte; — sthenicus, krachtige
toestand ; — uti fiossedetis, het bezit van
landen zooals het op het oogenblik is (bij
het sluiten van vredesverdragen); — verminosus, wormziekte.
Statuur, vr. (Fr.). Gestalte, lichaamsbouw.
Statuut, o. (Lat.). Verordening op het
beheer eener vennootschap of vereeniging ; grondwet ; Statuta opificum, wet
van een gilde ; Statutaire, (Fr.), in de
statuten vermeld; Statuten, mrv., (Fr.)
statuts, (Eng.) statutes, (D.) Statuten, (Ital.)
statuti, (Sp.) estatutos, verordeningen.
Stauen, (D.), (Fr.) arrimer, (Eng.) to
stow, (Ital.) stivare, (Sp.) estibar. Stouwen;
Stauer, m. (D.), (Fr.) arrimeur, (Eng.)
slower, (Ital.) stivatore, (Sp.) estibador,
stouwer, stuwadoor ; Stauung, (D.), (Fr.)
arrimage, (Eng.) stowage, (Ital.) stivatura,
(Sp.) estiba, het stouwen.
Staurodulie, yr. (Gr.). Vereering van
het kruis ; Staurolater, m., kruisaanbidder; Stauroliet, o.. kruissteen; Stauro=
phoren, mrv., kruisdragers; Staurophylax, m., kruisbewaker; Staurus m.,
kruis.
Stazione. Zie Station.
Steak, (Eng. ; spr. : sleek). Snede vleesch.
Steam, (Eng. ; spr. : stiem). Stoom ;
(spr. : boot), stoomboot ; — engine,
—boat,
stoomwerktuig ; Steamer, (Eng. ; spr. :

stiemer), (Fr.) vafieur, (D.) Dampfschiff,
(Ital.) vapore, piroscafo, (Sp.) vapor, stoomschip ; Steam valve, stoomklep.
Stear, o. (Gr.). Vet, talk ; Stearas, o.,
talkzuur zout ; Stearine, yr., talkstof ;
Stearine-zuur, o., talkzuur ; Steatas =
Stearas ; Steatine = Stearine ; Steatites, m., speksteen, vetgezwel; Steatocele,
yr., vetbreuk ; Steatodes, vetachtig, talkachtig ; Steatoma, o., vetgezwel ; — intestinorum, darmvernauwing, darmverharding ; — nervosum, zenuwgezwel ; —
fiulmonum, longgezwel ; Steatomateus,
wat op een vetgezwel gelijkt ; Steato=
matisch, vetgezwelachtig ; Steatoma
uteri, vetgezwel in de baarmoeder ; —
ventriculi, maagverharding ; Steatopyge,
yr., vetstuitje der Hottentotsche vrouwen ;
Steatosis, yr., vet- of talkvorming =
Steatoma.
Steel, (Eng. ; spr. : stiel). Staal.

Stenagma

Steenkerken, (Fr.) Steinkerque. Batisten halsdoek, die los omgeslagen wordt,
zoogenoemd omdat in den slag bij Steenkerken (1692) waar het voordeel eerst
aan den kant van Willem III was. die
de Franschen had overvallen, de jonge
Fransche edellieden geen tijd hadden zich
to kleeden en hunne dassen in allerijl
omsloegen. Zie Luxembourg.
Steeple=chase, (Eng.; spr.: stiepultsjees),
(Fr.) Course au clocher, m. Eig. wedren
in een rechte lijn van den eenen kerktoren
naar den anderen, wedren met hindernissen (over slooten en heggen).
Steganographie,vr. (Gr.), Geheimschrift
= Cryptographie.
Steganopoden, mrv. (Gr.). Dieren met
zwemvliezen tusschen de teenen (b.v. de
bevers).
Stegnosis, vr. (Gr.). Samentrekking of
verstopping der porien ; — viscerum, vergroeiing der ingewarden ; Stegnotica,
mrv., samentrekkende geneesmiddelen ;
Stegnotisch, samentrekkend.
Stegocephalen. Uitgestorven orde der
amphibian.
Stegodont, m. Dier uit het tertiaire
tijdvak dat den Mastodont (z. a.) nabij
komt.
Stegoma calopus. Mug die de gele
koorts overbrengt.
Stegoptera, mrv. (Gr.). Insecten met
bed ekte vleugels.
Steirosis, yr. (Gr.). Onvruchtbaarheid.
Stele, vr. (Gr.). Eig. kolom ; bij de
Egyptenaren en Grieken overeindstaande
steen ; (afgeknotte) grafzuil.
Stelechiet, m. (Gr.). Beensteen, breuksteen ; Stelechos, o., stam (van een boom).
Stella, yr. (Lat.). Ster ; — marls, zeester.
Stellatim gehen, (D.). Eig. naar de
sterren gaan kijken, des nachts op straat
slenteren, op liefdesavonturen uitgaan.
Stelliet, m. Versteende zeester ; Stellula, vr., sterretje.
Stellionaat, o. (Van het Lat. stellio,
m., hagedis, als zinnebeeld van bedrog).
Het verkoopen of verhypothekeeren van
een goed dat aan een ander toebehoort ;
bedriegelijke verklaring dat er geen
hypotheek op een goed staat. Zie artikel
585 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
Stelographie, vr. (Gr.). Kolomschrift ;
Stelopinakion, 0., aan een tempelkolom
opgehangen votiefplankje.
Stemma, o. (Gr.). Krans, hoofdband ;
stamboom ; Stemmata, mrv., stamboomen; Stemmatographie, yr. = Genealogie (z. a.).
Stenagma, o., Stenagmus, m. of Stenaxis, yr. (Gr.). Het kreunen, zuchten.
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Stenif. In de oude wapenkunde een
dwarsbalk.
Steno. Grieksch voorvoegsel dat vernauwd, ineengedrongen beteekent; Steno=
chorie, vr. (Gr.), vernauwing (Zie Strictuur); Stenodynie, yr., pijn in de borst,
benauwdheid ; Stenograaf, m., snelschrijver ; Stenographie, yr., kunst van het
gebruiken van verkortingsteekens om
daardoor woordelijk op te teekenen wat
een ander persoon zegt, het snelschrijven ;
Stenographisch, woordelijk opgeteekend ;
Stenocardie, yr., beklemdheid van het
hart, benauwdheid ; Stenocephalen, mrv.,
smalschedeligen (Zie Dolichocephalen) ;
Stenocoriasis, yr., vernauwing der oogappels ; Stenomycterie, yr., onnatuurlijke vernauwing der neusgaten; Stenophyllisch, met dicht op elkaar staande
bladeren ; Stenosis = Stegnosis; Ste=
nostegnosis, yr., verstopping van het
speekselkanaal; Stenostomie, yr., mondklem ; Stenothorax, m., iemand die een
enge of smalle borst heeft ; Stenotica,
mrv., vernauwende middelen; Stenotisch,
vernauwend; Stenotricographie, yr., beschrijving van modellen van breikunst
door middel van verkortingsteekens.
Stentando, (Ital.). Terughoudend, talmend ; Stentato, moeilijk, op een weemoedigen toon, angstig, stiff, zwaartillend.
Stenterello, m. (Ital.). Hansworst.
Stentor, m. (Gr.). Naam van een Griekschen krijgsman die harder schreeuwen
kon dan vijftig mannen (Zie Homerus II,
V, 785) ; Stentorstem, vr., buitengewoon
krachtige stem.
Stephanus, m., Stephania, vr. De bekranste, gekroonde; Stephanstaler, m.
(D.), taler met de beeltenis van den heiligen Stephanus.
Steppe, y r. Naam der Russische grasvlakten.
Stercoraire, (Fr.). Wat de uitwerpselen
betreft ; als znw. drekkever, drekvlieg,
mestjager, strandjager (vogel); Stercorails, wat den drek betreft ; Stercoralis
fistula, drekfistel; — vomitus, het drek
braken ; Stercoratie, yr., voortbrenging
van feces (z. a.), bemesting; Stercoreeren,
bemesten; Stercoriet, o., phosphaat van
ammoniak en soda in sommige soorten
guano; Sterculier, m., (Fr.) stinkboom.
Stére, m. (Fr.). Kubieke meter, maat
voor brandhout; de stêre heeft slechts
een veelvoud nl. de dicastdre (tien kub.
meter) en slechts een onderdeel nl. de
decistere (een tiende kub. meter).
Stereo, (Gr.). Voorvoegsel dat vast,
stevig beteekent ; Stereobaat (Zie Stylobaat); Stereocaulon, soort mos; Stereochromic, vr., nieuwe frescoschildering

Sternoclaviculare ligamentum

door middel van waterglas; Stereodonte,
m., werktuig der tandheelkundigen voor
het vastzetten der tanden ; Stereographie,
yr., kunst om lichamen door projectie op
een plat vlak voor te stellen ; Stereographische projectie, yr., snijpunt van
een grooten cirkel der globe met de verbindingslijn tusschen de eene pool en een
punt van het tegenovergestelde cirkelvlak ; Stereologie, yr., verklaring van de
verschillende soorten van kruisen op
munten, wapens en oorkonden ; Stereometer, m., werktuig voor het meten van
lichamen, op de wet van Mariotte berustend werktuig tot bepaling der ruimte die
poreuze lichamen innemen; Stereometrie, yr., gedeelte der meetkunde dat over
de eigenschappen der lichamen handelt,
het bepalen van den inhoud van vaste
lichamen ; Stereoprospettiva, yr. (Gr.Ital.) schilderen met oplegging van dikke,
schaduw werpende verflagen; Stereos=
coop, o., optische toestel waardoor twee
vlakke afbeeldingen zich als een geheel
in relief (z. a.) vertoonen ; Stereotisch,
verdord, door verdorring ontstaan ; Stereotomie, vr., leer van de doorsnede der
vaste lichamen, het snijden van den steen;
Stereotype, gedrukt met platen waarop
de letters vaststaan, onveranderlijk ; Stereotypeeren, met zulke platen drukken,
bladzijden die vooraf met beweegbare
letters gezet zijn in vaste vormen veranderen door middel van smeltend metaal;
Stereotypie, yr., het drukken met vaste
vormen.
Steresis, vr. (Gr.). Berooving, wegneming ; Steretisch, beroovend.
Steriel, (Lat.). Onvruchtbaar - Sterilisatie, vr., het onvruchtbaar maken, vernietiging van ziektekiemen ; Steriliseeren, onvruchtbaar maken, ziektekiemen
vernietigen; Steriliteit, vr., onvruchtbaarheid, dorheid.
Sterl. = Sterling.
Sterlet, m. Kleinste soort steur die
voortreffelijke kaviaar (z.a.) oplevert.
Sterling, (Eng., waarschijnlijk van Easterling, oosterling, naam der Duitsche kooplieden die in de middeleeuwen in Engeland handel dreven en wier geld van fijn
gehalte was). Echt, zuiver ; Pond sterling,
o., Engelsche rekenmunt van ongeveer
f 12.-, (Fr.) livre sterling, (Eng.) pound
sterling, (D.) P fund Sterling, (Ital.) lira

sterlina, (Sp.) libra esterlina.
Sterna. Zeezwaluw.
Sternaal, (Gr.). Wat het borstbeen of
de borst betreft.
Sternalgie, yr. en Sternodynie, yr.,
pijn op de borst.
Sternoclaviculare ligamentum, m.
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(Lat.-Gr.). Verbinding van het sleutelbeen
met het bovendeel van het borstbeen ;
Sternocleidomastoideus (musculus), m.
(Lat.-Gr.), spier die ingeplant is in het
borstbeen, het sleutelbeen en het beneden
achterdeel van het slaapbeen ; Sternocyphosis, vr. (Gr.), kromming naar voren
van het borstbeen; Sternoxi, mrv., kevers
met puntige borst ; Sternum, o. (Gr.),
borstbeen.
Sternutatie, yr. (Lat.). Het niezen ;
Sternutatief, niezenverwekkend ; Sternutatorium, o., middel om te niezen.
Stertens respiratio, vr. (Lat.). Het
snorken; Stertor, yr., het reutelen.
Steso moto, (Ital.). Langzaam, gerekt.
Stesso tempo, (Ital.). Dezelfde maat.
Stethidium, o. (Gr.). Het midden van
het lichaam der insecten.
Stethocatharsis, vr. (Gr.). Reiniging der
borst.
Stethodesmis, yr. en Stethodesmium,
o. (Gr.). Borstband ; Stethograaf, yr., toestel
om de door het ademen veroorzaakte
bewegingen der borst aanschouwelijk
voortestellen ; Stethos, o. (Gr.), borst ;
Stethoscoop, m., werktuig voor het ausculteeren (z. a.) der borst ; Stethoscopie,
yr., onderzoek der borst ; Stethopolyscoplum, o., werktuig waardoor verscheidene
personen tegelijk kunnen ausculteeren ;
Stethospasmus, m., borstkramp.
Stet proratione voluntas. Zie Sic
volo, etc.
Steward, m. (Eng. ; spr. : stioewurd).
Hofmeester ; kellner op stoombooten.
Stheno. Zie (forgo.
Sthenos, o. (Gr.). Lichaamskracht ; Sthenisch, krachtig ; Stheniseeren, krachtig
maken.
Stibialia, mrv. Met antimonium bereide
geneesmiddelen; Stibium, o. (Lat.),
antimonium ; Stibine, yr., zwavelantimonium.
Sticharion, o. (Nieuwgr.). Op een stola
gelijkend onderkleed der Grieksche geestelijken.
Stichomant, m. (Gr.). Waarzegger uit
regels schrift, briefjes, enz. ; Stichomantie, vr., waarzeggerij daaruit ; Stichometrie, yr., het tellen der regels of verzen,
indeeling volgens regels ; .Stichomythie,
vr., dramatische samensvraak waarin de
toespraak en het antwoord uit een versregel bestaan, het regel voor regel opzeggen van een gedicht ; Stichos, m.,
versregel.
Stichtag, m. (D.), (Fr.) jour de liquidation, (Eng.) settling-day, (Ital.) giorno di
liquidazione, (Sp.) dia de liquidacion. Verrekeningsdag, rescontre.
Stick, (Eng.). Rieten wandelstok.

Stipula

Stiefeletten, mrv. (D.). Laarsjes.
Stigma, o. (Gr., mrv. Stigmata). Litteeken ; brandmerk ; merk van de vijf
wonden van Jezus ; schandvlek; bovendeel van den stamper eener bloem, Stempel; opening voor de ademhaling in de
huid der insecten; Stigmatisatie, yr.,
brandmerking, het ontstaan van bloedende
wonden bij personen die in vrome geestvervoering geraken; Stigmatiseeren,
brandmerken, aan de kaak stellen, litteekens achterlaten, pokdalig maken ; Stig=
meologie. Zie Accentuatie.
Stil=de-grain, m. (Fr.). Schijtgeel.
Stileeren. In een gekuischten vorm
brengen; africhten; Stilist, m., schrijver
die als model van stijl kan dienen; Stillstica, mrv., opmerkingen over den schrijftrant; Stilisticum, o,, verhandeling over
den stijl; Stilistisch, wat den goeden stijl
betreft.
Stillatie, yr. (Lat.). Afdruppeling, doorsijpeling ; Stillicidium lacrimarum, het
neerdruppelen van tranen ; — sanguinis,
het druppelen van bloed ; — urinae, het
druppelen der urine.
Stilo, (Ital.). Stijl ; — osservato, strenge
stijl; — rappresentativo, dramatische stijl.
Stilus curiae, m. (Lat.). Kanselarijstijl.
Stimmiseeren. Door Stimmi (Stibium)
de oogen doen schitteren.
Stimulans, o. (Lat.). Prikkel; Stimulantia, yr., prikkelende middelen, middelen die de geslachtsdrift opwekken; Stimulatie, yr., prikkeling, opwekking, aanspring; Stimuleeren, prikkelen, opwekken, aansporen ; Stimulus, m., prikkel,
drijfveer.
Stincus, m. Oostersche hagedis ;
marinus, (Lat.), zeesnoek ; — officinalis,
ringhagedis die vroeger voor prikkel der
geslachtsdrift werd gehouden.
Stingo, (Eng.). Dubbele ale (z. a.).
Stint of Stinz, m. (D.). Zalmsoort.
Stioro, m. (Ital.). Vlaktemaat te Florence.
Stipatie, yr. (Lat.). Het gedrang van
menschen om iemand heen ; verstopping,
verdikking; Stipatio telae cellulosae,
verharding van het cellenweefsel.
Stipendia, mrv. (Lat.). Soldij bij de
Romeinen ; gelden eener stichting ; Stipendiarius, m., degene die soldij trekt;
Stipendiaat, m., degene die uit een
stichting geldelijke ondersteuning ontvangt;
Stipendien = Stipendia; Stipendium,
o., soldij, stichting, geldelijke ondersteuning (beurs) voor studenten, legaat waaruit
zielmissen betaald worden.
Stipites, mrv. (enk. Stipes, m.), (Lat.).
Stengels van planten.
Stipula, yr. (Lat.). Stroohalm; korenhalm ; teeken van toezegging.
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Stipulant, m. (Lat.). Degene die een
beding of voorwaarde stelt; Stipulata
manu, bij handslag (beloven); Stipulatie,
vr., beding, bepaling in een contract, afspraak; Stipuleeren, bedingen, bepalen,
vaststellen.
Stirato, Stiracchiata, (Ital.). Gerekt.
Stirosis, yr. = Steriliteit.
Stirps, yr. (Lat.). Stam. Zie In stirpes.
Stixis, vr. (Gr.). Het steken, brandmerken.
St. James, (Eng. ; spr. : seentdzjeemz).
Paleis te Londen ; Kabinet van St. James,
het Engelsche ministerie.
St. n = styli novi, (Lat.). Van den
nieuwen stijl, Gregoriaansche kalender.
Stoa, vr. (Gr.). Zuilengalerij; Stoa poe=
cile,de beschilderde galerij, plaats te Athene
waar de wijsgeer Zeno onderwijs gaf (-30o v. C.). Zie Stolicisme.
Stoccato. Zie Staccata.
Stocco e berrettino, (Ital.). Degen en
baret.
Stock, (Eng.), (Fr.) provision, existences,
(D.) Vorrat, (Ital.) firovisione, esistenze, (Sp.)
provision, existencias. Voorraad van goederen of geld ; Stock broker, m. (Eng.),
(Fr.) agent de change, (D.) Effektenmeikler,
(Ital.) sensale di fondi (effetti) pubblici, (Sp.)
corredor de fondos (efectos) publicos, effectenmakelaar ; Stock exchange, (Eng.;
spr.: ekstsjeendzj), (Fr.) bourse des fonds
publics, (D.) EffektenbOrse, (Ital.) borsa degli

ejjetti pubblici, (Sp.) bolsa de efectos publicos,
effectenbeurs ; Stockholder, m., houder
van effecten ; Stockjobber, m. (Eng.), (Fr.)
agioteur, (D.) Borsenspieler, (Ital.) aggiotatore, (Sp.) agiotador, speculant in effecten;
Stocks, mrv. (Eng.), (Fr.) fonds publics,
(D.) Effekten, (Ital.) fondi pubblici, (Sp.)
efectos publicos, effecten.
Stoffeeren. Meubileeren.
Stolicisme, o. Wijsgeerig stelsel van
Zeno (Zie Stoa), pantheIsme (z. a.) volgens
hetwelk de stof bestaat uit een ijl vuur
dat tegelijk stof en kracht is ; het is vooral
bekend door zijn strenge zedenleer volgens
Welke het hoogste goed bestaat in het
gehoorzamen aan de rede en in ongevoeligheid voor zinnelijke indrukken en uitwendige omstandigheden ; Stolcijn, m.,
volgeling van Zeno, onverzettelijk, onaandoenlijk gestreng man die smart en tegenspoed minacht; Stolcijnsch, onverzettelijk,
onaandoenlijk.
Stola, yr. (Gr.). Priesterlijk sieraad dat
uit een breede aan beide einden wijd
uitloopende strook bestaat en om den hals
gedragen wordt ; lang vrouwenkleed bij
de Romeinen ; breede strook die door
vrouwen over de japon om den hats gedragen wordt.

Stornieren (einen Posten)

bStoliditeit, yr. (Lat.). Onnoozelheid,
domheid ; Stolidus, onnoozel, dom.
Stolnik, m. (Russisch). Voorsnijder bij
de vroegere tsaren.
Stolones, mrv. (Lat.). Wortelvormige
uitloopers der poliepen waardoor de voortplanting plaats heeft.
Stolzieren, (D.). Zich hoogmoedig gedragen.
Stoma, o. (Gr.). Mond.
Stomachaal. Wat de maag betreft;
Stomachale, o., maagmiddel, maagsterking ; Stomachalgie, yr. (Gr.), maagpijn ;
Stomacheeren, aan de maag lijden,
boos maken, ergeren ; Stomachica, mrv.,
geneesmiddelen voor de maag; Stomachus, m. (Gr.), maag.
Stomacace, yr. (Gr.). Mondziekte ; Stomalgie, vr., pijn in den mond; Stomatica, mrv., geneesmiddelen voor den mond;
Stomatisch, wat den mond betreft, samentrekkend ; Stomatitis, vr., ontsteking
van den mond; — aphthosa, spruw ;
Stomatocatharsis, yr., mondzuivering;
Stomatocatharterium, o., middel om den
mond te zuiveren ; Stomatodynie, yr.,
pijn in den mond; Stomatomalacie, yr.,
bederf in den mond ; Stomatonecrosis,
yr., verrotting in den mond; Stomatonoma, o., waterkanker; Stomatopanus,
m., ontsteking der mondklieren, kiezen
of tong ; Stomatoplastiek, vr., kunstmatige vorming van den mond of der
lippen ; Stomatophyma, o., gezwel in den
mond; Stomatopoda, mrv., mondpootigen, kreeften die pooten nabij den mond
hebben ; StomatopoEsis, herstelling van
verminkte lippen; Stomatopyra, o., mondkoorts ; Stomatorrhagie, yr., mondbloeding ; Stomatosepsis, yr., bederf in den
mond ; Stomatosis, yr., mondlijden ; Stomatospasmus, m., mondkramp; Stomographie, yr., beschrijving van den mond;
Stomocephalus, m., misgeboorte met een
slurfvormigen mond.
Stone, (Eng.). Steen; gewicht van 14
Engelsche ponden; Stone-Henge, (spr.:
hendzj), dubbele kring van steenen in de
vlakte van Salisbury (waarschijnlijk een
monument der druiden).
Stoniet. Ontplofbare stof die uit
dynamiet, houtmeel en salpeter bestaat.
Stop 1 (Eng.). Houd stil! Halt ! Zie
Lock-out.
Stor, (Zweedsch). Groot (in plaatsnam en).
Storax, m. (Gr.). Welriekende hars van
den storax- of styraxboom.
Store, m. (Fr.). Rolgordijn.
Store, (Eng.). Voorraad; magazijn ;
winkel.
Stornieren (einen Posten), (D.), (Fr.)
contrepasser un article, (Eng.) to cancel an
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entry, (Ital.) far una contro-partita, (Sp.)
anular una partida. Een post waarin een
fout is verbeteren niet door doorhaling
maar door een nieuwe boeking; Storno,
m. (Ital.) verbetering van een foutieven
post.
Storthing, o. Noorweegsche volksvertegenwoordiging die uit twee kamers, het
Lagthing (z. a.) en het Odeisthing (z. a.),
bestaat.
Stout, (Eng.). Zwaar donker bier.
S. T. P. = Sanctae theologiae Pro..
fessor, (Lat.). Hoogleeraar in de heilige
godgeleerdheid.
Strabisme, o. (Gr.). Het scheelzien ;
Strabitisch, scheelziend ; Strabo, m.,
iemand die scheelziet ; Strabositeit, Strabositas, yr. = Strabisme ; Strabotomie,
yr., doorsnijding der oogspieren om het
scheelzien te verhelpen.
Strabo. Grieksch aardrijkskundige uit
Amasia in Pontus (orntrent 66 v.C.-24 n. C.),
schrijver van 17 boeken over de aardrijkskunde (Geographica).
Stracchino, m. (Ital.). Vette Lombardische kaas.
Straccicalando, (Ital.). Babbelend.
Straction, yr. (D.). Het onderstrepen
van woorden en regels die met een andere
kleur, gewoonlijk rood, gedrukt moeten
worden.
Strada, vr. (Ital.). Weg ; — ferrata,
spoorweg.
Stradioot, m. (Nieuwgrieksch). Struikroover ; lichte Albaneesche ruiter in de
middeleeuwen te Venetic.
Stradivarius (Antonie) (1644-1737).
Italiaansch vervaardiger van voortreffelijke violen; door hem vervaardigde viool.
Stragula, yr., Stragulum, o. (Lat.).
Deken.
Straight-blade, (Eng. ; spr.:streetbleedd).
Eig. rechte kling, scheermes met recht
l emmet.
Strait, (Eng. ; spr. : street). Zeeengte.
Stralcio, m. (Ital.), (Fr.) arrangement a
l'amiable, (Eng.) amicable arrangement,

(D.) giitlicher Vergleich, (Sp.) arreglo
amigable. Schikking in der minne.
Stramien, yr. Linnen stof die bij het
borduren gebruikt wordt.
Stramonium. Naam van eenige solanaceen van de familie Datura (z. a.) die
zeer vergiftig zijn; Stramonine, vr., hevig
vergif dat uit deze planten getrokken
wordt.
Strangalieden, mrv. (Gr.). Zogknobbels.
Strangalie of Strangalis, yr. (Gr.).
Beklemde breuk.
Strangulatie, yr. (Lat.). Worging ; ook
= Incarceratie en = Orthopnoea;
Stranguleeren, worgen.

Streblopodie

Strangurie, yr. (Gr.). Moeilijke loozing
der urine.
Stranniki, mrv. (Russisch). Sekte der
Raskolniks (z.a.).
Strapasseeren, (Fr.). Ruw bejegenen,
mishandelen; afroffelen; slecht schilderen ;
Strapasson, m., afroffelaar, knoeier, kladschilder.
Strapazant, (D.). Vermoeiend, afmattend, aangrijpend ; Strapaze, yr., inspanning, afmatting ; Strapazieren, inspannen,
afmatten, plagen; Strapaziiis, afmattend,
inspannend.
Strapontin, m. (Fr. ; spr. : straftontein).
Zitbankje dat opgeslagen of ingetrokken
kan worden ; klapstoeltje.
Stras en Strass, m. (Fr.). Valsche diamant
zoo genoemd naar den uitvinder.
Strasciando en Strascinando, (Ital.).
Sleepend.
Strasse, yr. (Fr.). Vlokzijde.
Strassnaga, (Russisch). Goede week.
Strassnik, m. Russische grenssoldaat.
Strata, mrv. (Lat.). Lagen; — corticalia,
lagen van schors ; — lignea, jaarringen
van het hout.
Stratarch, m. (Gr.). Legeraanvoerder,
opperbevelhebber ; Stratarithmetiek, yr.,
berekening van het aantal manschappen ;
Strateeg, m., bij de Grieken onderbevelhebber, veldheer; Strategetiek, yr. =
Strategic ; Strategetisch = Strategisch; Strategic, yr., gedeelte der krijgskunde dat handelt over de middelen om
een Leger te mobiliseeren en tegenover
den vijand te brengen, legeraanvoering;
Strategisch, wat de legeraanvoering betreft.
Strategema, o. (Gr.). Krijgslist.
Stratificatie, yr., vorming van lagen;
laagsgewijze schikking ; Stratificeeren,
laagsgewijze schikken, in lagen op elkander plaatsen ; Stratigraphie, yr., gedeelte
der geologie dat over de rotslagen handelt.
Stratioot, m. (Gr.). Soldaat ; Stratiotick, vr., krijgswezen ; Stratocratie, yr.,
heerschappij van het leger ; Stratographie, yr., beschrijving van het leger ;
Stratoniek, yr., krijgskunst; Stratopedie,
yr., kunst van een legerplaats op te slaan ;
Stratopedon, o., legerplaats, kamp.
Stratum, o. (Lat.). Laag ; Stratum
super stratum, laag op laag, laagsgewijze.
Stratus, m. Wolk in den vorm van een
lange streep.
Strazza, yr. (Ital.), (Fr.) memorial, (Eng.)

waste book, (D.) Kladde, Strazze, Memorial,
(Sp.) manual, borrador. Memoriaal.
Streblopodie, yr. (Gr.). Verkromming
der voeten ; Streblosis, vr., verdraaiing,
verstuiking.
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Street, (Eng. ; spr. : striet). Straat.
Strelitz, m. (Russisch). Boogschutter,
soldaat der vroegere lijfwacht der tsaren
die door Peter den Groote vernietigd
werd.
Stremma, o. (Gr.). Verstuiking of verdraaiing van een lid ; Nieuwgrieksche
vlaktemaat = moo vierk. meter.
Strena, yr. (Lat.). Nieuwjaarsgeschenk.
Zie Etrenne.
Strenuiteit, yr. (Lat.). Stiptheid; spoed;
be drij vigheid ; wakkerheid ; dapperheid ;
Strenuus, Strenue, vlug, naarstig, wakker.
Strepitoso, (Ital.). Gedruisch makend ;
Strepitus aurium, m. (Lat.), het suizen
in de ooren ; — respiratorius, door de
ademhaling veroorzaakt en door de hoorbuis waargenomen geruisch in de borstkas.
Strepsiptera, o. (Gr.) = Rhipiptera,
(z. a.).
Stretta, yr. en Stretto, m. (Ital.).
Steeg, nauwe bergpas ; Stretto, bvn.w.
schaarsch ; Stretto, m., finale eener fuga.
Stria, vr. (Lat.). Streep ; groef ; Striata corpora, mrv., gestreepte lichaampjes
in de hersens ; Striatuur, yr., het gestreept zijn; Striatus, gestreept ; Striae
iridis, mrv., strepen in het regenboogvlies.
Stribligo, yr. (Lat.). Taalfout, barbarisme (z. a.).
Stridor, m. (Lat.). Het knarsen ; —
cordis, snorrende hartslag; — dentium,
knarsing der tanden.
Stridores. Kolibries.
Stridulantia, mrv. Krekels.
Strigilis, yr. (Lat.), (Fr.) Etrille, yr.
Roskam, werktuig dat de baders in de
oudheid gebruikten om hun huid van
zweet en stof te ontdoen, huidkrabber.
Strignendo, (Ital.). Samentrekkend, verkortend ; sneller wordend.
Strike, (Eng. ; spr. : streik), (Fr.) grave,

(D.) Streik, (Ital.) sciopero, (Sp.) huelga.
Werkstaking.
Strikt, (Lat.) Strictus. Eng, nauw ;
streng, stipt ; Strikte observantie, yr.,
strenge regel eener orde ; Strictissime,
zoo streng of stipt mogelijk ; Strictissimo sensu, in de engste beteekenis ;
Stricto jure, volgens streng recht ;
Stricto sensu, in engeren zin ; Striktuur,
yr., vernauwing; Strictura canalis ciborii callosa, xernauwing van het darmkanaal door verharding ; — cardiae, vernauwing der maagwanden ; — intestini
recti, vernauwing van den endeldarm ;
-- intestinorum callosa, vernauwing der
ingewanden door verharding ; — intestinorum compressoria, vern, der ingew. door
drukking ; — intestinorum spasmodica,
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vern. der ingew. door krampen ; — narium
serosa, slijmerige vern. van den neus ; —
oesophagi, vern. van den slokdarm ; —
organica permanens, blijvende vern. ; —
firaeputii, vern. der voorhuid ; — pylori,
vern. van den maagmond; — simulata,
schijnbare vern. ; — spasmodica, doer
kramp ontstane vern.; — urethrae, vern.
der urineleiding ; — vaginae, vern. der
scheede ; — vesicae, vern. der waterblaas.
Stringendo. Zie Strignendo; Stringent, (Lat.), bindend, streng ; Stringeeren,
binden, samentrekken, den degen der
tegenpartij opvangen, dichttrekken.
Strinx, yr. (Gr.), Strix, yr. (Lat.).
Nachtuil, katuil.
Strisciando, (Ital.). Sleepend, voorttrekkend.
Strizzo, m. (mrv. Strizzi). Naam der
Souteneurs (z. a.) te Weenen.
Strjaptschei, m. (Russisch). Advocaat,
zaakgelastigde.
Strobiloidisch, (Gr.). Kegelvormig ;
Strobilus, m., kegel, dennenappel.
Stroboscoop of Phenacistoscoop, ,o.
(Gr.). Toestel met behulp waarvan men,
door het snel achter elkander beschouwen
van een voorwerp in elkander opvolgende
standen, de illusie verkrijgt eenzich bewegend voorwerp te zien ; Stroboscopische
schijven, tooverschijven.
Strobuli, mrv. (Lat.). Knoppen, spruiten ; — abietis, dennenspruiten ; — hifiu/i,
spruiten of kiemen van hop ; — pini,
spruiten van pijnboomen.
Stroma, o. (Gr.). Onderlaag ; stroo ;
deken ; bont tapijt; weefsel; bindweefsel
der klieren en gezwellen; Stromata,
mrv., tapijten, geschriften van gemengden
inhoud, beroemd werk van den kerkvader
Clemens van Alexandrie ; Stromatiek,
yr., kunst van het weven van tapijten.
Strongylus, m. (Gr.). Kever die op
struiken en onder boomschors leeft ; —
gigas, grootste ingewandsworm.
Strontiaan, m. Verbinding van strontium
met zuurstof; Strontiana muriatica, zoutzure strontiaan ; — nitrica, salpeterzure
str.; Strontianiet, o., groenachtige doorschijnende steensoort in Schotland, verbinding van koolstof met strontiaan ;
Strontium, o., geel metaal, basis van,
strontiaanaarde ; de verbinding van stikstofzuur met strontium wordt bij vuurwerk gebruikt om de vlam rood te kleuren ;
Strontium nitricum, salpeterzuur strontium.
Strophantus. Apocynacee der keerkringsgewesten.
Strophe, v. (Gr.). Beweging in de
orchestra (z. a.) van het zingende en
dansende koor in het Grieksche treur-
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spel; het gedurende deze beweging voorgedragen deel van den koorzang; gewijzigde herhaling eener melodie; couplet;
Strophiek, vr., leer der verdeeling van
een gedicht in strophen.
Strophium, o. (Lat.). Boezemlint.
Strophosis, yr. (Gr.). Verdraaiing, verkromming vooral van de rugwervels.
Strophulus, m. (Lat.). Schilfer (bij
kleine kinderen); volatilis, rozijnenbaard.
Stroppi, mrv. (Lat.). Purperkleurige
zijden snoeren die door de Romeinsche
vrouwen om het hoofd gedragen werden.
Structuur, vr. (Lat.). Bouw; bouwtrant;
inelkanderzetting.
Strug, m. (Russisch, mrv. Strugi). Groot
korenschip op de Duna en Niemen.
Struggle, (Eng.). Worsteling ; Struggle
for life, (spr.: leif), (Fr.) butte pour la
vie, strijd om het bestaan.
Struisvogelpolitiek, yr. Handelwijze
dergenen die voor een naderend gevaar
de oogen sluiten gelijk de struisvogel,
die, als hij vervolgd wordt, zijn kop in
het zand steekt.
Struma, yr. (Lat.). Kropgezwel, opzwelling der halsklieren; Strumectomie,
yr., wegneming van zulk een gezwel.
Strupeeren. Verminken.
Struthionidae, mrv. Struisvogels;
Struthiophaag, m., struisvogeleter (yolk
in Ethiopie); Struthos, m. en Strutho=
camelus, m., struisvogel.
Strychnine, yr., Strychnium, o. (Van
het Gr. Strychnos, nachtschaduw). Zeer
vergiftige alcalokle uit braaknoot en
ignatiusboonen die vooral de bewegingszenuwen aantast; Strychnomanie, vr.,
door het gebruik van belladonna veroorzaakte krankzinnigheid; Strychnos colu=
brina, slangenhout.
Stryphna, mrv. (Gr.) — Adstringentia.
S. T. T. L. = Sit tibi terra levis,
(Lat.). De aarde zij u licht!
Stuartkraag, m. Hooge vrouwenkraag
zoo genoemd naar Maria Stuart.
Stuc, m. (Fr.; spr.: stuuk), (Eng. en
Ital.) Stucco. Stof die op marmer gelijkt
en uit gebluschte kalk, fijngestampt marmer en krijt bestaat ; Stucateur, m.,
werkman die met stuc werkt.
Stud, (Eng.). Stoeterij ; Stud-book,
register en stamboom der volbloedpaarden.
Stud. cam. = Studiosus cameralium ;
— jur. = Studiosus jurist — med. =
Studiosus medicinae; — pharm.
Studiosus pharmaciae; — phil. = Studiosus philologiae of philosophiae ;
— rer. natur. = Studiosus rerum na=
turalium; theol. Studiosus theologiae. Student in de staatswetenschap,
in de rechten, in de geneeskunde, in de
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artsenijkunde, in de taalwetenschap of in
de wijsbegeerte, in de natuurwetenschappen, in de godgeleerdheid; Student, leerling eener universiteit, muzenzoon; Studeeren, een wetenschap beoefenen, een
universiteit bezoeken Studia, mrv., studien; Studio, m. werkplaats van een
kunstenaar, ook = Student; Studiosus
oculi musculus, (Lat.), rechte binnenoogspier; Studium, o. (Lat.), het studeeren,
de studie.
Stulte, (Lat.). Dwaas ; Stultitia, yr.,
dwaasheid ; Stultus, m., dwaas.
Stump, (Eng.). Stomp van een boom
of plant ; Stump orator, iemand die bij
verkiezingen toespraken tot het yolk
houdt, zoo genoemd omdat zulk een redenaar vroeger in Amerika op den stomp
van een omgehakten boom ging staan.
Stundisme, o. Leer der Stundisten,
een Russische sekte die de priesterheerschappij en alle godsdienstige uiterlijkheden verwerpt en den nadruk legt op
de innerlijke gezindheid.
Stunt, (Eng.). Den groei belemmeren.
Stupa, yr. Indisch reliquieenkastje.
Stupefacientia, mrv. (Gr.). Verdoovende middelen; Stupefactie, vr., verdooving, ontsteltenis ; Stupefait, (Fr. ;
spr. : stufieefee), ten hoogste verbaasd,
beteuterd; Stupendous, (Eng.), verbazend ;
Stupide, (Fr.), (Eng.) Stupid, (spr.: stioepid),
dom, onnoozel ; Stupiditeit, yr., domheid ;
Stupor, m., verstijving, diepe verbazing,
verstomming, gevoelloosheid ; — artuum,
het slapen der ledematen (beenen, armen) ;
— dentium, stompheid der tanden ; —
formicans, het kriebelen als door mieren ;
universalis,
mentis, stompzinnigheid ;
algemeene gevoelloosheid.
Stuprata, yr. (Lat.). Bezwangerde, verkrachte ; Stuprator, m., bezwangeraar,
verkrachter ; Stupreeren, verkrachten ;
Stuprum, 0., verkrachting.
Sturio, m. Steur ; Sturionini, mrv.,
steursoorten.
Stuwadoor, m. Degene die de lading
in het ruim van een schip zoodanig rangschikt, plaatst en vastmaakt dat zij op de
reis met kan verschuiven, stouwer ; Stuwage, vr., het stouwen. Zie Stauen.
St. v. = Stili veteris. Van den ouden
stijl (Juliaansche kalender).
Stygia aqua,' yr. (Lat.) = Aqua fortis
en aqua regia (z. a.).
Stygisch, (Gr.). Wat de Styx (z. a.)
betreft, wat de onderwereld aangaat,
ijzingwekkend; bijtend, wegvretend ; Stygius, bijnaam van Pluto.
m., (Fr.) style, (Eng.) style, (D.)
Stil, (Ital.) stile, (Sp.) estilo. Schrijftrant,
bouwstijl. Zie Stileeren.
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Stylet, m. (Fr. ; spr. : stielee). Kleine
zeer scherpe dolk.
Styliet, m. (Gr.). Degene die zijn leven
op een kolom of zuil doorbrengt ; Stylo=
baat, m., basis van een rij kolommen;
Stylodisch = Styloldisch ; Stylograaf,
yr., werktuig dat de pen vervangt, vulpen ;
Stylohyoldisch, wat het tongbeen betreft;
StyloIdisch, in den vorm van een schrijfstift of kleinen dolk ; Stylometer, m.,
kolommenmeter ; Stylopinakia, mrv.,
schilderijen op kolommen ; Stylos, m.,
smalle toren, kolom, schrijfstift.
Stymatorrhoee en Stymatosis, yr.
(Gr.). Het bloedwateren; Stymatosis
prostatica, bloedvloeiing uit de voorstandsklier.
Stymphalieden, mrv. (Gr.). Mythologische roofvogels met metalen vleugels en
vederen die zij als pijlen konden afschieten.
Stypsis, yr. (Gr.). Verstijving ; samentrekking ; verstopping ; Styptica, mrv.,
samentrekkende, bloedstelpende middelen; Styptisch, samentrekkend, stelpend.
Styracine, yr. Poeder dat getrokken
wordt uit de hars die bij het distilleeren
van storaxolie achterblijft.
Styrax, m. = Amberboom (z. a.).
Styx, yr. (Gr.). Rivier der onderwereld
waar zij zevenmaal om heen liep en
waarbij de goden zwoeren; haar water
maakte onkwetsbaar; Thetis, de moeder
van Achilles, dompelde haar zoon er in,
dien zij bij een zijner hielen vasthield,
waardoor Achilles alleen aan dien hiel
gekwetst kon worden.
Suabile, vr. (Lat.). Fluitregister op orgels.
Suada, yr. (Lat.). Welbespraaktheid,
gave van overreding; Suasoria, mrv.,
middelen ter overreding; Suasorisch,
overredend.
Sua sponte, (Lat.). Uit eigen beweging.
Suasse, co. Mengsel van koper en goud.
Suatiesluis, yr. Uitwateringssluis.
Suave marl magno, (Lat.). Het is
aangenaam op de groote zee (beginwoorden van een vers van Lucretius, De
natura rerum II, 1); het geheele vers
zegt dat het aangenaam is, wanneer op
de groote zee de widen de golven opzweepen, aan den vasten wal te staan
en de verschrikkelijke gevaren waaraan
anderen blootgesteld zijn, gade te staan;
deze woorden worden gebruikt om de
vreugde aan te duiden die men gevoelt
als men zelf vrij is van de gevaren
waaraan anderen blootgesteld zijn; Suavis, (Lat.), lieflijk, aangenaam.
Suaviter in modo, fortiter in re, (Lat.).
Vriendelijk in de wijze waarop men een
zaak aanpakt maar krachtig in het doorzetten.
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Sub. Latijnsch voorvoegsel dat onder
beteekent.
Suba, yr. (Hongaarsch). Boerenpels.
Subacetas, m. Azijnzuur zout; — cupricus, kopergroen; — plumbi, loodazijn;
— filumbi dilutus =_- Aqua saturnina.
Subactie, vr. (Lat.). Vermenging, weekmaking van pleisters.
Subacuut, (Lat.). Niet hevig; Suba=
cutus morbus, m., ziekte die in ongeveer
veertien dagen afloopt.
Subaeraten, mrv. (Lat.). Met een laagje
zilver overtrokken koperen munten.
Subalpijnsch. Aan den voet der Alpen.
Subaltern, (Lat.). Ondergeschikt ;
officier beneden den rang van
—oficer,
majoor.
Subamendement, o. Voorgestelde wijziging van een amendement.
Subapennijnsche formatie, y r. Formatie aan den voet der Apennijnen die
uit kalk met zeeschelpen bestaat.
Subarctisch, (Lat.-Gr.). Aan de poolcirkels grenzend.
Subarrendatie of Subarrende , yr.
Onderverpachting; Subarrendator, m.,
onderpachter; Subarrendeeren, als onderpachter optreden.
Subbranchiales, mrv. (Lat.-Gr.). Visschen met bij de keel geplaatste vinnen.
Subcarbonas ammoniae = Sal alcali
volatile; — natricus, koolzure natron;
— potassae liquidae, wijnsteenolie; —

sodae = — natricus.
Subcartilagineum, o. = Hypochondrion (z. a.).
Subclavia. Sleutelbeen ; Subclaviaal..
Arterie, yr., sleutelbeenader ; Subclavius
musculus, sleutelbeenspier.
Subcollecteur, m. Onderontvanger der
loterij.
Sub colore juris, (Lat.). Onder den
schijn van recht; Sub conditione, onder
voorwaarde.
Subconductie, yr. (Lat.). Onderhuring.
Subconsequentie, yr. (Lat.). Gevolgtrekking uit een gevolgtrekking.
Subcontinua febris, vr. (Lat.). Bijna
aanhoudende koorts.
Subcontraheeren, (Lat.). Een nieuwe
overeenkomst sluiten.
Subcutaan, (Lat.). Onderhuidsch ; Subcutane injectie, yr., onderhuidsche inspuiting.
Subdelegatie, yr. Het overdragen
eener volmacht aan een plaatsvervanger;
Subdelegatus, m., plaatsvervanger van
een gevolmachtigde; Subdelegeeren, een
plaatsvervanger van een gevolmachtigde
benoemen.
Subdiaconus,m. (Lat.-Gr.).Onderdiaken.
Sub dio, (Lat.). Onder den blooten hemel.
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Subdistinctie, yr. Onderafdeeling;
fijne onderscheiding.
Subdititius infans, (Lat.). Ondergeschoven kind; — fiber, m., ondergeschoven boek.
Subdivideeren. Onderafdeelingen maken; Subdivisie, yr., onderafdeeling.
Sub divo = Sub dio.
Subdominus, m. Achterleenheer.
Subduceeren, (Lat.). Onttrekken, verwijderen; Subductie, yr., onttrekking,
verwijdering van onreinheden uit het
lichaam, doorzijging.
Suber of Zubr, m. (Poolsch). Europeesche oeros.
Suber, o. (Lat.). Kurk; Suberaat,
kurkzuur zout ; Subereus, kurkachtig.
Sub- et obreptio, yr. (Lat.). Het arglistig verkrijgen door het verbergen of
verdraaien der waarheid; Sub= et obrep=
titie, op arglistige wijze.
Subferraten, mrv. Zilveren munten
met ijzeren kern.
Subfeudatie, yr. Beleening met een
achterleen; Subfeudum, o., achterleen.
Sub fide nobili, (Lat.). Op adellijk
eerewoord; — notariali, op ambtelijke
verzekering van een notaris.
Subgenerisch. Een onderafdeeling
vormend.
Subglobeus. Bijna bolvormig.
Sub hac voce, (Lat.). Onder dit woord.
Subhastatie, vr. (Lat.), (Fr.) vente aux
encheres, (Eng.)public sale, (D.) Vergantung,
(Ital.) subastazione, (Sp.) subastaciOn. Gerechtelijke veiling ; Subhasteeren, (Lat.),
(Fr.) vendre aux encheres, (Eng.) to sell by
auction, (D.) versteigern, verganten, (Ital.)
subastare, (Sp.) subastar, aan den meestbiedende verkoopen, gerechtelijk verkoopen.
Sub hodierno (die), (Lat.). Onder den
huidigen dag ; Sub ictu, in gevaar.
Sublet, (Lat.) Subitus. Plotseling, vlug.
Subige, (Lat.). Verwerk, vermeng (op
recepten) ; Subigeeren, overweldigen, verwerken, vermengen.
Subinfeudatie, yr. Beleening met een
achterleen.
Subinflammatie, vr. Onvolkomen ontsteking.
Subingressie, vr. Het treden in de
plaats van een ander.
Subintelligeeren, (Lat.). Daaronder
verstaan.
Subintrans febris, yr. (Lat.). Intermitteerende koorts die in een aanhoudende
overgaat.
Subintreeren. Tusschenbeide komen.
Subj. = Subject = Subjunctief.
Subject, o. (Lat.). Onderwerp ; datgene
waaraan iets toegekend of ontzegd wordt;
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persoon die in een ziekenhuis geneeskundig behandeld wordt ; persoon in verachtelijken zin ; Subjectie, vr., onderwerping,
redefiguur waardoor de redenaar doet,
alsof hij een tegenstander ondervraagt,
diens antwoord veronderstelt en van
repliek dient ; Subjectief, wat den persoon
en niet de zaak betreft, eenzijdig, partijdig;
Subjectiviteit, yr., persoonlijke opvatting,
partijdigheid ; Subjiceeren, onderwerpen,
ongeschikt maken.
Sub Jove, (Lat.). Eig. onder Jupiter,
d. i. onder den blooten hemel; Sub judice,
onder den rechter d. i. onbeslist. Zie
Adhuc sub judice lis est.
Subjugaal. Aan het juk gewend ; Sub
jugum mittere, (Lat.), onder het juk
brengen, onder het juk laten doorgaan
(van overwonnenen).
Subjunctie, vr. Bijvoeging, nevenschikking ; Subjunctief = Conjunctief (z. a.);
Subjungeeren, bijvoegen, nevenschikken.
Sublapsariers, mrv. Strenge Christelijke
sekte die beweerde dat God niet voor
den zondeval over de zaligheid der
menschen beslist heeft = Infralapsariers.
Sublata causa, tollitur effectus, (Lat.).
Als de oorzaak weggenomen is, verdwijnt
de uitwerking; er is geen uitwerking
zonder oorzaak.
Sublatie, yr. (Lat.). Opheffing, vernietiging.
Sub lege libertas, (Lat.). Vrijheid onder
de wet, d. i. vrijheid met de beperkingen
die de wet oplegt.
Sublevamen, m. Verlichting, ondersteuning ; Sublevant, m. (Lat.), helper;
Sublevatie, yr., hulp ; Subleveeren, verlichten, onderste
unen.
Subliem, (Lat.). Verheven.
Subligaculum, o. (Lat.). Voorschoot;
breukband; Subligatie, yr., onderbinding;
Subligeeren, onderbinden.
Sublimaat, o. Stof die vervluchtigd en
daarna weder in vasten toestand opgevangen is of zich afgezet heeft; dubbele
verbinding van chloor met kwik die in
de hoogste mate vergiftig is; Sublimatie,
yr., vervluchtiging en het daarna weder
afzetten in vasten toestand ; Sublimatorium, o., vaas waarin sublimaat zich
afzet of opgevangen wordt, vervluchtigingsmiddel; Sublimeeren, laten vervluchtigen en zich daarna weder in vasten
toestand afzetten.
Sublinguaal, (Lat.). Wat onder de tong
ligt.
Sub littera, (Lat.). Onder de letter.
Sublocatie, vr. (Lat.). Onderverhuring.
Sublunair, (Lat.). Ondermaansch.
Subluxatie, yr. (Lat.). Onvolkomen
verstuiking.
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Submaxillair, (Lat.). Wat onder de
onderkaak ligt.
Submentaal, (Lat.). Wat onder de
kin ligt.
Submergeeren, (Lat.). Onderdompelen,
met water overdekken, (een schip) in
den grond boren; Submersible, m. (Fr.),
onderzeesch vaartuig, als bvnw. wat
ondergedompeld kan worden; Submersie,
yr., onderdompeling. (Zie Emersie en
Immersie) ; Submersus, m., drenkeling.
Subministratie, yr. (Lat.). Handreiking,
oplichterij, verduistering ; Subministree=
ren, aan de hand geven, behulpzaam zijn.
Submissarius, m. (Lat.). Plaatsvervanger van een kanunnik ; Submissie,
vr., onderwerping, onderdanigheid, toewijzing van een werk aan den laagsten
inschrijver ; Submittent, m., aannemer
van een werk of leverantie; Submit=
teeren, onderwerpen.
Submoveeren, (Lat.). Terugdrijven,
verwijderen.
Subnecteeren, (Lat.). Aanknoopen.
Subnivaal, (Lat.). Wat de sneeuwgrens betreft.
Sub numero, (Lat.). Onder het getal ;
Sub obligatione (offerto) ad reciproca,
onder aanbieding van wederdienst.
Subobsceniteiten, mrv. (Lat.). Vermomde vuile aardigheden.
Subofficiaal, m. Plaatsvervanger van
een keurvorst bij de kroning der vroegere Duitsche keizers.
Suboles, yr. (Lat.). Kroost, uitloopers
(van planten).
Subordinatiaan, m. Aanhanger van
het Subordinatisme, d. i. der leer dat
in de Drieëënheid de Zoon aan den Vader
en de Heilige Geest aan den Vader en
den Zoon ondergeschikt is; Subordinatie,
yr., onderschikking, ondergeschiktheid,
afhankelijkheid, militaire gehoorzaatnheid;
Subordineeren, onderschikken, ondergeschikt maken.
Subornatie, yr. (Lat.). Verleiding ;
omkooping; Suborneeren, verleiden, omkoopen.
Subotniki, Sabatniki, mrv. Sabbatmannen, Russische sekte.
Sub petitione of petito remissionis,
(Lat.). Met verzoek om terugzending.
Subphosphas calcicus, (Lat.). Phosphorzure kalk.
Subpignus, o. (Lat.). Pand dat weder
verpand is.
Subplantatie, vr. (Lat.). Het den voet
lichten ; Subplanteeren, den voet lichten.
Subplumbaten, mrv. Zilveren munten
met looden kern.
Sub poena, (Lat.). Onder straf of strafbedreiging ; -- — confessi et convicti, op
BALE, Handbook.
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straffe dat het er voor gehouden zal
worden dat men bekend heeft en dat
het ten laste gelegde bewezen is; — —
firaeclusi of praeclusionis, op straffe van
uitsluiting; — — repudiatae (citatioms),
op straffe voor het niet-voldoen aan
een dagvaarding ; Sub praejudicio le=
gall, onder wettelijke waarschuwing ;
Sub praetextu, onder voorwendsel ; Sub
praetextu juris, onder den schijn van
recht.
Subprincipalis, yr. De twee laagste
snaren van de viersnarige Tier; — mediarum, tweede dier snaren.
Sub quocunque titulo, (Lat.). Onder
welken titel of voorwendsel het ook zijn
moge.
Subrector = Conrector.
Subrepeeren, (Lat.). Op arglistige wijze
verkrijgen ; Subreptie, yr., arglistige verkrijging door verberging en verdraaiing
der waarheid ; Subreptitie. Zie Ob= et
subreptitie.
Subrevisie, yr. Tweede revisie ; Sub=
revisor, m., helper van een revisor.
Subrogatie, vr. Fictie waardoor een
persoon in de plaats van een ander gesteld
wordt om een recht uitteoefenen ; Subrogeeren, in de plaats van een ander stellen.
Subrogê (Fr. ; spr. : suubrozjee) tuteur.
Toeziende voogd.
Sub rosa, (Lat.). Onder de roos d. i.
onder geheimhouding.
Subrostranus, m. (Lat. mrv. Subrostrani). Persoon die in het Rome der
oudheid steeds op het Forum bij het
spreekgestoelte stond, straatslijper.
Subrustiek. Aan het landelijke of
boersche grenzend.
Subscapulair, (Lat.). Onder het schouderblad.
Subsecief, (Lat.). Van onderen afgesneden, hetgeen bij de hoofdzaak plaats
vindt ; Subsecivi labores, mrv., bijwerk;
Subsecivum, o., een bij de verdeeling
van landerijen overschietend stuk land ;
Subsectie, yr., onderafdeeling.
Subsecutief. Vervolgend.
Subsellia, mrv. (Lat.). Banken voor
toehoorders en toeschouwers ; schoolbanken ; zitplaatsen der rechters.
Subsemifusa, yr. 1116 noot.
Subsenior, m. Op een na de oudste ;
ondervoorzitter van een studentenkorps.
Subsequens, m. (Lat.). Het volgende,
wat op jets voorafgaands betrekking heeft,
tegenovergestelde van Praecedens.
Subsidentia, yr. (Lat.). Het wegzakken
vooral van den oogappel ; bezinksel ; —
fontanellae = Siriasis ; — pupillae, vernauwing der pupil tengevolge van verlamming.
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Subsidiair, (Lat.). Hulpbetoonend; bijkomstig ; in de plaats tredend; Subsidia,
(mrv. van Subsidium) reserve, achterhoede, hulptroepen, geldelijke bijdragen ;
Subsidium, o. (Lat.), (Fr.) subvention,
(Eng.) subsidy, (D.) Beihilfe, (Ital.) sovvenzione, (Sp.) subvenciOn, subsidie, geldelijke ondersteuning, bijdrage; Subsidium
charitativum, o., bijdrage uit milddadigheid, vroeger een belasting die de vrije
rijksridders aan den Duitschen keizer opbrachten ; — juris, gerechtelijke bijstand.
Sub sigillo, -(Lat.). Under het zegel ;
— --- confessionis, onder het zegel der
biecht; — — Salomonis of silentii, onder
het zegel der geheimhouding; — —
volante, onder een los zegel.
Subsignatie, yr. (Lat.). Onderteekening ;
Subsigneeren, onderteekenen ; Sub signo,
onder het teeken.
Subsisteeren, (Lat.). Blijven bestaan ;
in zijn onderhoud voorzien; Subsistentie,
yr., het voortbestaan, levensonderhoud,
leeftocht.
Subscribent, m. (Lat.). Onderteekenaar,
inteekenaar ; Subscribeeren (Lat.), (Fr.)
souscrire, signer, (Eng.) to sign, (D.) unter-

schreiben, (Ital.) firmare, sottoscrivere, (Sp.)
firmar, suscribir, onderteekenen, inteekenen ; Subscriptie, vr. (Fr.) souscrOtion,
signature, (Eng.) subscription, signature,
(D.) Unterschrift, (Ital.) sottoscritta, firma,
(Sp.) firma, signatura, inteekening, onderte ek ening.
Sub sole, (Lat.). Under de zon ; Sub
sole nihil perfectum, (er is) niets volmaakt onder de zon ; Sub specie, onder
de gedaante of den schijn ; Sub spe
matrimonii, met hoop op een huwelijk ;
Sub spe rati, met hoop op goedkeuring.
Subst. = Substantivum; Substantia,
yr. (Lat.), zelfstandigheid, hoofdzaak, bestanddeel ; Substantialiter, wezenlijk,
volgens den aard of den lioofdinhoud ;
Substantieel, degelijk, voedzaam, veel
bevattend; Substantieeren, van de noodige bevoegdheden voorzien ; Substan=
tieus, krachtig, voedzaam ; Substantief,
o., znw.; Substantive of Substantivisch,
als znw. gebruikt ; Substantivum =
Substantief.
Substilair=lijn, vr. Lijn die op zonnewijzers als aanwijzer dient.
Substitueeren, (Lat.), (Fr.) substituer,
(Eng.) to substitute, (D.) vertreten, an die
Stelle setzen, (Ital.) sostituire, (Sp.) sustituir.
In de plaats stellen, tot erfgenaam in de
plaats van een ander benoernen ; Substi=
tutie, y r., indeplaatsstelling, benoeming
tot erfgenaam in de plaats van een ander,
ondererfstelling (uit de hand). Het is in ons
recht veroorloofd in een testament te be-

Sub tegmine fagi

palen, dat, mocht degeen, dien men tot erfgenaam heeft benoemd, om een of andere
reden de erfenis niet kunnen of willen
aanvaarden (b. v. doordat hij voor den
erflater sterft of de erfenis verwerpt), een
ander als erfgenaam zal optredeii. Zie
art. 929 van het Burgerlijk Wetboek : „De
„beschikking, waardoor een derde tot eene
„erfenis (of een legaat) geroepen wordt,
„in het geval dat de geroven erfgenaam
„(of legataris) dezelve niet geniet, is van
„waarde." Dit is de zoogenaamde Substitutio vulgaris of gewone ondererfstelling.
Het is niet geoorloofd in een testament een
erfgenaam aan te wijzen voor een overleden erfgenaam, die de nalatenschap
heeft bezeten. In het Romeinsche recht
kende men in dit geval nog de zoogen.
pupillaris substitutio, d. w. z. een vader,
die een pupillus (zoon beneden de 14 jaren)
als erfgenaam naliet, kon een erfgenaam
aanwijzen voor het geval dit kind na het
verkrijgen der erfenis, doch vOOr het
bereiken van den leeftijd van 14 jaar
stierf. (N. B. Bij een meisje was de
leeftijd 12 jaar.) Het is duidelijk, dat
deze instelling tot grove misbruiken aanleiding gaf daar de aldus aangewezen
erfgenaam er groot belang bij had, dat de
pupillus yd.& zijn mde jaar stierf ; chemisch proces waardoor een stof die in
een reeds bestaande verbinding treedt,
uit deze laatste een bestanddeel verdrijft
en daarvoor in de plaats treedt met
evenveel atomen als het verdreven bestanddeel; Substitutorium, o., akte van
indeplaatsstelling ; Substituut, m., (Fr.)
substitut, (Eng.) substitute, (D.) Stellvertreter,
(Ital.) sostituto, (Sp.) sustituto, plaatsvervanger vooral die van den officier van
justitie en van den griffier.
Substrati, mrv. (Lat.). Plat op den
grond met het aangezicht naar beneden
liggende boetelingen; Substratum, o.,
wat den grondslag van het wezen uitmaakt, het onderhavige geval.
Substructie, yr. (Lat.). Onderbouw,
grondslag.
Subsulphas stibicus. Zwavelzuur antimoniumoxydule.
Subsultus tendinum, (Lat.) = Myo=
palmus (z. a.).
Subsumeeren,(Lat.). Er onder begrijpen,
veronderstellen; gevolgtrekkingen maken,
ondergeschikt maken; Subsumtie, vr.,
veronderstelling, herleiding van het bijzondere tot het algemeene; Subsunitief,
veronderstellend.
Subsurditas, yr. Hardhoorigheid.
Sub tecto coeli, (Lat.). Under het dak
des hemels, onder den blooten hemel.
Sub tegmine fagi, (Lat.). In de schaduw
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(eig. onder de bedekking) van een beuk,
einde van het eerste vers der Eclogen
en van het laatste vers der Georgica van

Vergilius.
Subteneeren. Onderhouden, ondersteunen ; Subtentie, yr., onderhoud, onderstand.
Subterfugeeren, (Lat.). Ontvluchten,
ontsnappen ; Subterfugium, o., uitvlucht.
Subtiel, (Lat.). Fijn, uitgesponnen ; listig; spitsvondig; Subtilisatie, vr., verfijning, vervluchtiging, verdunning; Sub=
tiliseeren, verfijnen, uitspinnen, muggeziften, op slinksche wijze bemachtigen,
afhandig maken ; Subtiliteit, yr., fijnheid,
spitsvondigheid.
Subtractie, yr. (Lat.). Aftrekking ;
Subtractief, aftrekbaar; Subtractor en
Subtrahendus, m., het of te trekken
getal; Subtraheeren, aftrekken.
Subtropen, mrv. De aan beide zijden
der keerkringen gelegen gordels; Subtro=
pisch, wat die gordels betreft.
Subucula, yr. (Lat.). Onderkleed der
Romeinsche mannen en vrouwen.
Subula, vr. (Lat.). Priem, els ; Subula=
risch, in den vorm van een priem of
els ; Subulicornia, mrv., insecten met
priemvormige voelhorens ; Subulirostres,
mrv., zangvogels met priemvormige
snavels.
Sub una specie, (Lat.). Onder gene
gedaante.
Subungulata,mrv.Halfhoevigen(knaagdieren).
Subunisten, mrv. Degenen die het
Avondmaal slechts onder gene gedaante
gebruiken.
Suburbanum praedium, (Lat.). Landgoed bij de stad ; optrekje; Suburbanus,
m., bewoner eener voorstad; Suburbium,
o. (Lat.), (Fr.) faubourg, (Eng.) suburb,
(D.) Vorstadt, voorstad.
Sub utraque forma en — — specie,
(Lat.). Onder tweeerlei gedaante (brood
en wijn bij het Avondmaal); Subutra=
quisten, mrv. degenen die brood en wijn
bij het Avondmaal gebruiken.
Subvazal, m. Achterleenman.
Subvention, (Fr.). Zie Subsidium.
Subversie, yr. (Lat.). Omverwerping ;
ondergang ; Subversio stomachi, omkeering der maag, hevige braking; Sub=
versief, omverwerpend, verwoestend ;
Subverteeren, omverwerpen.
Sub voce, (Lat.). Onder of bij het
woord.
Succade. Zie Sukade.
Succalo, m. (Ital.). Oliemaat op het
eiland Santa Maura.
Succedaneum, o. (Lat.). Eig. plaatsvervangend, in de plaats van een ander

Succes

komend; surrogaat ; geneesmiddel dat
door een ander vervangen kan worden;
Succedaneus, m. = Vicarius ; Succedent, m., opvolger ; Succedeeren, opvolgen.
Succes, o. (Lat.) successus, (Fr.) succes,
(Eng.) success, (D.) Erfolg, (Ital.) successo,
(Sp.) succeso. Goede uitslag; Succes
d'estime, (Fr.), matige uitslag uit achting
voor den schrijver ; Successibel, bevoegd
om optevolgen of te erven ; Successie,
yr., opvolging, het erven, de .nalatenschap ;
Successie=oorlog, m., oorlog over de erfopvolging ; de voornaamste zijn de Spaansche successie-oorlog (1701-1713) ontstaan
door de komst van Philips V, kleinzoon
van den Franschen koning Lodewijk XIV,
op den Spaanschen troon, waartegen Oostenrijk, Engeland en Nederland zich verzetten ; de voornaamste veldheeren in
dezen oorlog zijn Marlborough (z. a.) en.
Eugenius van Savoye ; de vredesverdragen van Utrecht (1713) en Rastadt
(1714) maakten een einde aan dezen oorlog;
de Poolsche successie-oorlog (1735-1738)
ontstond omdat keizer Karel VI van
Duitschland en de Russische keizerin
Anna Augustus III van Saksen tot koning
van Polen lieten uitroepen, terwijl Stanislas Leczinsky, door zijn schoonvader
den Franschen koning Lodewijk XV gesteund, naar dezelfde waardigheid dong ;
deze oorlog eindigde met den vrede van
Weenen die Augustus III in het bezit van
den Poolschen troon liet; de Oostenrijksche successie-oorlog (1741-1748) ontstond,
omdat na den dood van keizer Karel VI
de koning van Pruisen Frederik II zich
van Silezie meester wilde maken; Engeland en Nederland kozen partij voor Maria
Theresia ; deze oorlog werd voornamelijk
in de Zuidelijke Nederlanden gevoerd
waar de Franschen onder aanvoering van
Maurits van Saksen de overwinning behaalden in de slagen bij Fontenoy (1745),
Raucoux (1746) en Laffeld (1747) ; deze
oorlog eindigde met den vrede van Aken
(1748); Successie=poeder, o., vergif;
Successie=recht, o., belasting op erfenissen. Zie de wet van den 13den Mei
1859 op het regt van successie en van
overgang (Staatsblad no. 36) gewijzigd bij
verschillende wetten, het laatst bij de wet
van 24 Mei 1897 (Stb. no. 154). Art.
dier wet begint aldus : „Er wordt, onder
den naam van regt van successie, eene
belasting geheven van de waarde van al
wat geerfd of verkregen wordt uit den
boedel van een ingezeten des Rijks door
zijn overlijden" ; Successio, yr. (Lat.), erfopvolging, erfenis ; — ab intestato (z. a.);
— ex pacto of providentia majorum, het
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in Duitsche vorstenhuizen geldende beginsel der legitimiteit (z. a.); — feudalis,
opvolging in een leen ; — in capita, het
erven bij hoofden d. i. met gelijke porties ;
— in lineas, het erven bij linien ; — in
stirpes, het erven bij stammen of staken ;
— pactitia, erfopvolging krachtens overeenkomst ; — simultanea, gemeenschappelijke of gelijktijdige opvolging; — universalis, het erven van het geheele vermogen ; Successief, achtereenvolgend ;
Successor, m. (Lat.), (Fr.) successeur, (Eng.)
successor, (D.) Nachfolger, (Ital.) successore,
(Sp.) sucesor, opvolger ; Successorium
edictum, o., verordening op of vonnis
over de aanvaarding eener erfenis.
Succi expressi, mrv. (Lat.). Uitgeknepen sappen ; — inspissati, verdikte sappen.
Succin, m. (Fr.). Zie Succinum ; Suc=
cinaten, mrv., barnsteenzure zouten.
Succinct, (Fr.), (Lat.) Succinctus. Beknopt, kort samengevat; Succinctorium,
o., schort, gordel, breukband.
Succiniet, m. Barnsteenkleurige granaat;
Succinum, o. (Lat.), barnsteen.
Succosa vasa, mrv. (Lat.). Vaten der
sappen.
Succoth, mrv. (Hebr.). Loofhuttenfeest.
Succuba, yr. (Lat.). Bijslaapster; medeminnares, mededingster.
Succubus, m. = Incubus.
Succulent, (Lat.). Sappig; Succulentie,
yr., sappigheid.
Succumbeeren, (Lat.). Bezwijken, aan
het kortste eind trekken; Succumbentie,
yr., het bezwijken.
Succurreeren,(Lat.), (Fr.) secourir, (Eng).
to give help, (D.) zu Hilfe kommen, (Ital.) soccorrere, (Sp.) socorrer. Te hulp komen; Suc=
cursus, m. (Lat.), (Fr.) secours, (Eng.) help,
(D.) Hilfe, (Ital.) soccorso, (Sp.) socorro, hulp.
Succursale, yr. (Fr.). Hulpkerk ; bijbank, (Eng.) branch bank, (D.) Filialbank,
(Ital.) banca filiale, (Sp.) sucursal de Banco;
bijwinkel, (Eng.) branch establishment, (D.)
Filialgeschlift, (Ital.) succursale, filiale, (Sp.)

sucursal.
Succus, m. (Lat.). Sap; — araneae,
vocht der spinnen ; — citri, citroensap;
— gastricus, maagsap; — liquiritiae, drop;
— sambuci inspissatus, vlierbessenmoes;
— viridis, groen sap.
Succussie, yr. (Lat.). Het been- en
weerschudden van zieken om sommige
ziekten b.v. borstwaterzucht te herkennen ;
Succusorisch, naar boven stootend.
Suchoborzy, mrv. Voorvedhters van
den geest, Russische sekte in den Caucasus
die geen sterken drank gebruikt, niet
rookt en geen dieren doodt.
Suckmany, m. Poolsch grof wollen
kleedingstuk.

Sucre, m. (Fr.), (Gr.) saccharon, (Lat.)
saccharum, (Arab.) sukkar, (Eng.) sugar,
(D.) Zucker, (Ital.) zucchero, (Sp.) azucar.
Suiker ; — de betterave, beetwortelsuiker ;
— de canne, rietsuiker; — candi, kandij
(z. a.); -- d'orge, gerstesuiker (met gerstewater bereide suiker) ; — raffine, witte
suiker ; — de lait, melksuiker ; Casser
du sucre sur la fete (le dos) de quelqu'un,
kwaadspreken van iemand ; Sucre, gesuikerd, suikerzoet ; Sucrerie, yr., suikergoed, suikerfabriek ; Sucrier, m., suikerpot, suikerfabrikant, werkman in een
suikerfabriek ; als bvnw., wat de suikerfabricatie betreft, b y. industrie sucriere,
suikerfabricatie.
Suctia, vr. Het zuigen ; Sugeeren,
(Lat.), zuigen.
Sudamen, o. (mrv. Sudamina). Zweetpuistje ; Sudarium, o. (Lat.), (Fr.) Suaire,
m., zweetdoek, zakdoek, lijkwade ; Suda=
tie, vr., het zweeten (ook = Sudatorium);
Sudatoria febris, yr., zweetkoorts ; Su=
datorium, o., zweetbad.
Suddetto, (Ital.), (Fr.) susdit, (Eng.)

aforesaid, (D.) obengenannt, (Sp.) susodicho.
Bovengenoemd.
Sudor anglicus, m. (Lat.). Eig. Engelsch
zweet, Engelsche zweetkoorts ; — cruentus,
bloedzweet ; Sudoriferum en Sudorificum, o. (mrv. Sudorifera en Sudorifica),
zweetmiddel; Sudorum papula = Sudamen.
Sudra en Soedra, m. (Sanskriet). Vierde
kaste der Hindoes, die der handwerkslieden en dienstboden.
Sudsji, mrv. (Turksch). Waterverkoopers.
Sueben. Zie Sueven.
Suecia, yr. Zweden.
Suegliato = Svegliato.
Sueldo, m. (Sp.). Spaan§che rekenmunt
dineros.
Suerte, yr. (Sp.). Stoot door den stierenbevechter toegebracht.
Suette, yr. (Fr.). Zweetkoorts.
Sueven, mrv. Germaansche volksstam
in Zwaben die in de Alemannen opgelost
werd ; een gedeelte er van trok naar
Spanje.
Suffeten, (Hebr. Schofetim), mrv. De
hoogste overheidspersonen te Carthago.
Suffibulum, o. (Lat.). Sluier der Vestaalsche rnaagden.
Sufficiens quantitas, yr. (Lat.). Voldoende hoeveelheid ; Sufficient, toereikend ; Sufficit, het is genoeg ; Sufficit
diei malitia sua, (Lat.), (Fr.) A chaque
jour suffit sa peine, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad (Mattheus
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VI, 34).
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lets vasthechten; achtervoegen; Suff igeerende talen, mrv., talen die de grammatische betrekkingen alleen door achtervoegsels uitdrukken.
Suffimentum, o. (Lat.). Reukwerk.
Suffioni, mrv. (Ital.). Dampen die uit
den grond opstijgen.
Suffire, (Fr.), (Eng.) to suffice, (D.)
geniigen, (Ital.) bastare, (Sp.) bastar. Voldoende zijn; Suffisamment, (Fr.), (Eng.)
sufficiently, (D.)genfigend, (Ital.) abbastanza,
(Sp.) suficientemente, op voldoende wijze ;
Suffisance, vr., voldoende hoeveelheid,
zelfgenoegzaamheid, eigenwaan; Suffisant, voldoende, vol eigenwaan.
Suffixum, 0. (Lat.). Achtervoegsel.
Suffocatie, yr. (Fr.), (Lat.) Suffocatio.
Stikking, verstikking ; Suffocatio hypochondriaca, (Lat.), stikkingskrampen der
miltzuchtigen; — hysterics, hysterische
stikkingskr. ; Suffoqueeren, (Fr.), (Lat.)
Suffoceeren, stikken, verstikken.
Suffodeeren, (Lat.). Ondergraven, ondermijnen.
Suffragaan, m. leder Catholiek geestelijke die zitting en stem in een vergadering van geestelijken heeft; wijbisschop; Suffragla, mrv. (Lat.), stemmen
(bij een verkiezing); — sanctorum, voorbede der heiligen; Suffrage, m. (Fr.; spr.:
suufraazje), stem bij verkiezingen; Suf=
frage exprime, uitgebrachte stem ; Suffrage - universel, algemeen stemrecht ;
Suffragette, vr., vrouw die voor vrouwenkiesrecht ijvert ; Suffragie, yr., gebied
van een wijbisschop, gebed om hulp ;
Suffrageeren, voor een ambt kiezen, aanbevelen ; Suffragium, (Lat.), stem (bij
verkiezingen).
Suffrago, yr. (Lat.). Achterschenkel ; het
spronggewricht van een viervoetig dier.
Suffulceeren, (Lat.). Ondersteunen.
Suffumigatie, yr. (Lat.). Het berooken;
verbranding van reukwerk.
Suffundeeren, (Lat.). Op- of ondergieten ; grondvesten; Suffusio, yr., verspreiding van vocht onder de huid, bloed
in het oog, het gebrekkig zien ; — aeruginosa, geelzucht; — corneae, verduistering,
ondoorzichtigheid van het hoornvlies ; —
lends crystallinae, of — nigra, verduistering der kristallens, grauwe staar ; —
sanguinis, verspreiding van bloed onder
de huid ; — visus, verkeerd zien.
Sufi of Sofi, m. Mohamedaansche
mysticus ; vroegere titel van den koning
van Perzie ; Sufisme, o., mystieke leer in
Perzie en Indie volgens welke de mensch
een uitvloeisel Gods is en er naar streeft
om weder met God vereenigd to worden.
Sugar, (Eng.; spr.: sjoegur). Zie Sucre;
Sugar-loaf, (spr.: loof), suikerbrood.

Sulfas aluminae

Suggereeren, (Lat.). Aan de hand doen,
ingeven, inblazen; Suggestie, yr., inblazing, ingeving, opwekking van gedachten
en begeerten bij een gehypnotiseerd persoon ; Suggestief, aan de hand doende,
ingevend ; Suggestus, m. (Lat.), verhooging, spreekgestoelte.
Suggrundium, o. (Lat.). Afdak, luifel;
— oculi, wenkbrauwboog ; — superciliorum,
voorhoofdsgewelf.
Sugillatie, yr. (Lat.). Geronnen bloed
onder de huid, blauwe plek; bespotting,
hoon; Sugilleeren, bont en blauw slaan,
bespotten, hoonen.
Suicida, m. (Lat.). Zelfmoordenaar;
SuIcidium, 0., zelfmoord.
Suidae, mrv. Varkensachtige dieren;
Sulnae, mrv., varkens (van Sus, (Lat.)
varken (z. a.).
Sui generis, (Lat.). Eig. van zijn soort,
wat aan een persoon of zaak eigen is,
eigenaardig.
Sui juris, (Lat.). Eig. zijns rechts, zijn
eigen beer en meester; persona sui juris,
in het Romeinsche recht het hoofd eener
familie = Paterfamilias.
Suisse, yr. (Fr.; spr.: swies). Zwitserland; Suisse, m., Zwitser, portier in een
voornaam huis, kerkedienaar die met een
hellebaard of stok gewapend en met de
politie in een kerk belast is, Zwitsersch
kaasje. Zie Point d'argent, point de
Suisse.
Suite, yr. (Fr.; spr.: soviet). Gevolg;
reeks, rij ; samenhang, verband; vervolg ;
muziekstuk dat de sonate nabijkomt (Zie
A la suite); Tout de suite, terstond.
Suivante, yr. (Fr.; spr.: swievant).
Kamenier.
Sujet, yr. (Fr.; spr.: suuzjee). Zie Subject; onderdaan; reden, oorzaak; zieke
die onder behandeling is ; lijk dat ontleed
wordt; Mauvais sujet, gemeene leeglooper ;
als bvnw. onderhevig, blootgesteld, onderworpen, verslaafd.
Sukade, vr. In sulker gekookte vrucht
van Citrus decumana (pampelmoes).
Sulmana, yr. (Poolsch). Grove boerenjas.
Sulamith, yr. (Hebr.). Vredelievende.
Sulculus, (Lat.). Kleine voor ; Sulcus,
m., voor.
Sulfas aluminae. Zwavelzure aluinaarde ; — — et potassae, of — aluminicocalicus, zwavelz. kali bevattende aluinaarde; — argenteus of — argenticus,
zwavelz. zilveroxyde; — barytae of —
baryticus, zwavelz. baryt; — biammonzcocupricus, zwavelz. koperammoniak, kopersalmiak ; — cadmicus, zwavelz. cadmiumoxyde ; — calcariae of — calcicus, zwavelz.
kalk; — cupri, kopervitnool; — ferricus,
zwavelz. ijzeroxyde ; -- hydrargyricus,
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kwikvitriool; — kali en — lixiviae, zwavelz.
kali ; — magnesiae of — magnesicus,
zwavelz. magnesia, bitterzout ; — natricus,
zwavelz. natron, glauberzout; oxyduli
ferri of — oxyduli ferrosus, zwavelz.
ijzeroxydule, ijzervitriool ; — plumbicus,
potassae =- — lixiviae;
loodvitriool;
natricus; — zinci of —
— sodae =
zincicus, zwavelz. zinkoxyde.
Sulfaat. Zwavelzuur zout.
Sulfhydraat, o. Zwavelwaterstofzuur
zout.
Sulfis ammoniae. Zwaveligzure ammoniak ; Sulfite, zwaveligzuur zout.
Sulfocyanetum ferricum. Zwavelblauwzuur ijzeroxyde ; Sulfosinapine of
Sulfosinapisine, yr., zwavelmosterdzuur.
Sulfur, o. (Lat.). Zwavel; Sulfuratie,
yr., zwavelader, zwavelmijn; zwaveling;
Sulfur auratum antimonii, goudzwavel,
roodgeel zwavelantimonium; citrinum,
gele zwavel; — coeleste, hemelzwavel,
alcohol; — depuratum, gezuiverde zwavel,
bloem van zwavel ; Sulfureten, mrv.,
zwavelmetalen; Sulfuride, yr., zwavelverbinding; Sulfureeren, zwavelen ; Sulfureus, zwavelig, zwavelachtig.
Sulhadsje of Sulhidsjeh, m. Twaalfde
en laatste maand van het Turksche
maanjaar.
Sulioten, mrv. Uit Illyriers en Grieken
ontstaan yolk in Turkije.
Sulkadeh, m. Elf de maand van het
Turksche maanjaar.
Sulky, (Eng.). Tweewielig rijtuigje voor
slechts een persoon dat bij harddraverijen
gebruikt wordt.
Sulla tasta, (Ital.). Het strijken der
snaren ver van den kam der viool.
Sulphur = Sulfur.
Sultan, m. (Arab.). Eig. machthebber,
Oostersch monarch, keizer van Turkije ;
Sultanaat, 0., gebied van een sultan;
Sultane, yr., gemalin en dochter van een
sultan, prachtige lange van voren opene
japon, ouderwetsch Turksch oorlogsschip,
rozijn zonder pit ; Sultani of Sultanijn,
m., Egyptische munt = ongeveer f 3.—,
Tunesische en Algerijnsche munt = ongeveer f 4.— ; Sultanski, m. (Russisch),
sultantabak, fijnste Turksche tabak.
Sumak, yr. (Arab.). Looiersboom.
Summa, vr. (Lat.), (Fr.) somme, (Eng.)
(Ital.) somma, (Sp.)
m
sum, (D.) Sume,
suma. Som • fuitkomst eener optelling;
hoofdzaak, hoofdinhoud;
kort begrip eener
'
wetenschap; Summa fidei, kort begrip
der Christelijke leer; Summanden, mrv.,
getallen die bij elkander opgeteld moeten
worden.
Summanus, m. (Lat.). Heerscher over
den nachtelijken hemel (bijnaam van Pluto).

Summitates

Summa observantia, (Lat.). Met den
grootsten eerbied.
Summarla, mrv. (Lat.). Inhoudsopgaven ; koor- of misgewaden; Summarium,
o., korte inhoud, hoofdinhoud ; Summa
summarum, eig. som der sommen, alles
bij elkaar genomen, gezamenlijk bedrag;
Summatie, vr., (Fr.) addition, (Eng.) casting-up, (D.) Summation, (Ital.) addizione,
(Sp.) adictôn, optelling; Summeeren, bij
elkander optellen; Summier, (Fr.) sommaire, (Eng.) summary, (D.) summarisch,
(Ital.) sommario, (Sp.) sumario, hoofdzakelijk, kort samengevat ; Summier proces, o., kort geding, geding waarbij de
vormen der gewone procedure of de gewone regels van het bewijs niet in acht
genomen behoeven te worden. Zie b.v.
art. 6, 2e lid der Faillissementswet : „De
faillietverklaring wordt uitgesproken, indien summier4k blijkt van het bestaan
van feiten of omstandigheden, welke aantoonen, dat de schuldenaar in den toestand verkeert dat hij heeft opgehouden
te betalen, en zoo een schuldeischer het
verzoek doet, ook van het vorderingsrecht van dezen." Bij het onderzoek of
de schuldenaar in bedoelden toestand
verkeert, behoeft de rechtbank de wettelijke bewijsregelen niet in acht te nemen.
Stel b.v. dat een schuldenaar, wiens faillietverklaring wordt gevraagd op grond
van onbetaalde, door hem geteekende
schuldbekentenissen, om tijd te winnen,
zijn handteekening ontkent, dan behoeft
de gewone procedure van artikel 176 en
volgende Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet te worden gevolgd. De
rechtbank zou in dat geval den schuldenaar kunnen verzoeken eenige keeren
zijn handteekening te zetten en op grond,
dat deze overeenkwam met de onder de
schuldbekentenissen voorkomende, de
faillietverklaring kunnen uitspreken ; Summisten, mrv., middeleeuwsche scholastics
die aan hun leerstelsel den naam van
Summa Theologiae (kort begrip der
godgeleerdheid) gaven. Zie Abelard en
Thomas van Aquino.
Summepiscopaat, o. Hoogste bisschoppelijke waardigheid; door dit woord wordt
een regeerend vorst aangeduid die tevens
hoofd van het Evangelisch kerkbestuur
is. Zie Summus episcopus.
Summitates, mrv. (Lat.). Bloemen met
fine stengels en zachte bladeren; Summum bonum, o., het hoogste goed, de
hoogste zaligheid ; Summufn sus summa
injuria, het strengste recht is (dikwijls)
het grootste onrecht, d. i. men wordt soms
onrechtvaardig door een te strenge toepassing der wet ; Summus episcopus,
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m., hoogste bisschop, in een Evangelisch
Duitsch land de regeerende vorst.
Summutatie, yr. (Lat.). Verwisseling,
verruiling.
Sumtibus petentis, (Lat.). Op kosten
van den verzoeker ; -- publicis, op staatskosten.
Sumtie, vr. (Lat.). Veronderstelling;
het nemen van de gewijde hostie door
den priester ; Sumtorium, o., buisje of
lepeltje voor den avondmaalswijn in de
Grieksche kerk.
Sumtueus, (Lat.) Sumptuosus. Weelderig ; prachtlievend ; kostbaar ; Sumtu=
ositeit, yr., weelderigheid; Sumtus, mrv.,
kosten.
Sun, (Eng.), (Lat. en Sp.) sol, (Fr.)
soleil, (D.) Sonne, (Ital.) sole. Zon ; Sunday,
(Eng.), (Fr.) dimanche, (D.) Sonntag , (Ital.)
domenica, (Sp.) domingo, zondag.
Sunduk, o. In Rusland het kistje met
de voorwerpen die voor het zetten van
thee noodig zijn.
Sunna of Soena, vr. (Arab.). Bundel van
Mohamedaansche godsdienstige voorschriften ontleend aan Mohammed en de
vier orthodoxe kaliefen; Mohamedaansche orthodoxie ; Sunniet, m., orthodoxe
Mohamedaan.
Sunt lacrymae rerum, (Lat.). Er zijn
tranen voor onze rampen ( Vergilius,
Aeneis I, 462) ; deze woorden richt Aeneas
tot zijn getrouwen Achates bij het zien
van of beeldingen die op den Trojaanschen
oorlog betrekking hebben ; door een verkeerde uitlegging geeft men er meestal de
beteekenis aan : er wordt over de dingen geweend of de dingen nemen deel in onze smart.
Sunt pueri pueri. Zie Puer.
Sunt verba et voces, praetereaque
nihil, (Lat.). Woorden en niets meer (de
eerste helft van dit vers schijnt ontleend
te zijn aan Horatius, Epistolae I, 34).
Suo conto, (Ital.). Op zijn of eigen
rekening.
Suoma, o. Moeras in Finland; Suomalainen, mrv., Finnen; Suomenmaa of
Suomi, 0., Finland.
Suonen, mrv. Kunstmatige afleidingen
van bergstroomen op de hellingen der
bergen in Wallis (Zwitserland).
Suoni armonici, mrv. (Ital.). Flageolettonen op strijkinstrumenten.
Suo tempore, (Lat.). , Op zijn tijd, te
zijn er tijd.
Suovetaurilia, mrv. (Lat.). Romeinsch
zoenofferfeest waarbij een varken, een
schaap en een stier geofferd werden.
Sup = Supra, (Lat.). Boven.
Super, (Lat.). Over, boven.
Superabundantie, vr. (Lat.). Grootste
overvloed.

Superficiarius

Superatie, vr. (Lat.), (Fr.) surenchere,
(Eng.) higher bid, (D.) Mehrgebot, (Ital.)
maggior offerta, (Sp.) puja. Hooger bod ;
verschil tusschen de gemiddelde snelheid
van den loop van twee planeten.
Superbe, (Fr.). Trotsch, hoovaardig;
prachtig; heerlijk; uitmuntend; Superbiloquentie, vr. (Lat.), grootspraak; overmoedige taal; Superbus, m. (Lat.), de
trotsche (bijnaam van den laatsten koning
van Rome Tarquinius Superbus).
Supercarbureta, mrv. Met koolstof
oververzadigde chemische verbindingen.
Supercargo, m. (Eng.), (Fr.) subrecargue,
(D.) Supercargo, (Ital.) sopraccarico, (Sp.)
sobrecargo. Gevolmachtigde van den afzender die een goederentransport begeleidt.
Supercherie, yr. (Fr.; spr.: suupersjerie). Listige bedriegerij.
Superciliair. Wat de wenkbrauwen
betreft; Supercilleus, ernstig, streng,
aanmatigend; Supercilium, o. (Lat.),
wenkbrauw ; Supercilium acetabuli,
vooruitstekende rand, pan van het heupgewricht.
Supercoelest, (Lat.). Bovenhemelsch.
Superdividend, o., (Fr.) dividends extraordinaire, boni, (Eng.) extra-dividend, bonus,
(D.) Superdividende, (Ital.) extra-dividendo,
(Sp.) sobredividendo. Buitengewone winstuitkeering.
Superelecta, vr. Uitgezochtste, fijnste
wol.
Supereminent, (Lat.). Alleruitmuntendst ; Supereminentie, yr., grootste
voortreffelijkheid, voorrang.
Supererogatie, yr. (Lat.). Het meer
verrichten dan datgene waartoe men verplicht is ; Supererogationes of Supererogationis opera, mrv., meer dan verplichte goede werken die Christus en de
heiligen verricht hebben en waarover de
paus beschikt ten hehoeve dergenen die
in goede werken te kort schieten; Supererogeeren, meer doen of geven dan men
schuldig is.
Superficiarius, m. (Lat.). Opstaller, hij,
die het recht van opstal (Superficies)
heeft. Zie artikel 758 van het Burgerlijk
Wetboek : „Het regt van opstal is een
zakelijk regt om gebouwen, werken of
beplantingen op eens anders grond te
hebben". Zie Land, Burg. Wetb. II p. 314:
„Wel is de eigenaar van den grond volgens ons recht ook eigenaar van den
opstal, maar de opstaller heeft het recht
over dien opstal een heerschappij te
voeren, zoo onbeperkt, dat zij feitelijk
weinig verschilt van die des eigenaars".
De eigenaar van den grond is eigenaar
van den opstal krachtens den regel:
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superficies solo cedit, d. w. z. (de eigendom van) alles wat op den grond gebouwd of geplant wordt valt toe aan
(den eigenaar van) den grond.
Superficialis en Superficieel, oppervlakkig ; Superficies, yr. (Lat.), oppervlakte, buitenzijde der gewassen ; alles
wat op den grond gebouwd of geplant
wordt ; recht van opstal ; — basalt's, grondvlak ; — inferior, benedenvlak ; -- lateralis
(dextra of sinisira), rechter- of linkerzijvlak ; — superior, bovenvlak.
Superflua, mrv. (Lat.). Overtollige
dingen; Superflua non nocent, (Lat.),
(Fr.) Abondance de biens ne nuit pas,
het overtollige schaadt niet, beter te veel
dan te weinig ; Superfluum, o., jets
overtolligs.
Super flumina Babylonis, (Lat.). Aan
de rivieren van Babel, beginwoorden van
psalm CXXXVII, klaaglied der Israelieten
in de Babylonische ballingschap.
Superfoecundatie, vr. (Lat.). Overbevruchting.
Superfoetatie, yr. (Lat.). Overbezwangering ; overbodige bijvoeging.
Superhumerale (pallium), o. Witte
schouderbedekking der Catholieke geestelijken.
Superi(dii), mrv. (Lat.). De goden
der bovenwereld die op den Olympus
wonen, tegenover de goden der onderwereld.
Supórieur, (Fr.). Voortreffelijk ; hoogst ;
als znw. meerdere, overste.
Superimpraegnatie, yr. (Lat.). Overbezwangering.
Superindictum, o. (Lat.). Buitengewone
belasting.
Superindument, o. (Lat.). Bovenkleed.
Superinjecteeren, (Lat.). Herhaaldelijk
inspuiten.
Superintendent, m. (D.). Hoofdinspecteur van kerken en scholen; opperste
door de regeering aangestelde geestelijke
opziener over alle kerkelijke aangelegenheden in een district ; Superintendentur,
yr., woning, waardigheid en gebied van
zulk een opziener.
Superinventarium, o. (Lat.). Te groote
voorraad, surplus.
Superior, m. (Lat.). Zie Superieur ,
Superioriteit, vr., meerderheid, overmacht,.overwicht, groote voortreffelijkheid;
Superioritas territorialis, vorstelijke
macht.
Superis deorum grati et imis, (Lat.).
Den hoogen en lagen goden aangenaam
(wordt van hovelingen en vleiers gezegd).
Superklug, (D.). Neuswijs; Superklugheit, yr., neuswijsheid.
Superl. = Superlatief of Superl ativus,
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In. (Lat.). Hoogste graad ; overtreffende
trap. Zie In superlativo.
Supernaculum, o. Nagelproef bij het
drinken ; Faire rubis sur l'ongle, (Fr.), zijn
glas tot den laatsten druppel leeg drinken.
Supernatantie, yr. Overvloed van
sappen.
Supernaturalisme, o. Geloof aan de
openbaring ; Supernaturalist, m., degene
die aan de . openbaring gelooft.
Supernumerarius, m. (Lat.). Degene
die boven het vastgestelde getal ambtenaren bij een tak van dienst aangesteld
is. Zie Surnumerair.
Superorbitaal, (Lat.). Wat boven de
oogkas ligt.
Superorthodox. Zie Hyperorthodox.
Superoxydum manganicum. Grijs
mangaanerts ; — plumbicum, bruinrood
loodoxyde; — plumbosum, rood loodoxyde.
Superoxygenisch. Oververzadigd met
zuurstof.
Superpelliceum, o. Middeleeuwsch linnen gewaad der priesters dat zij over
hun pelsmantel droegen.
Superphosphaat, o. Zure phosphorzure
kalk die tot bemesting dient.
Superpositie, yr. (Lat.). Het boven
elkander plaatsen.
Superpurgatie, yr. (Lat.). Overmatige
zuivering, te sterke purgatie ; Superpurgatief, te sterk purgeerend.
Superrationalisme, o. Stelsel der Superrationalisten, die verschijnsels welke
niet door de wetten der natuur te verklaren zijn, buiten het bereik van het
verstand achten.
Superrevideeren. Nog eens overzien,
nog eens onderzoeken; Superrevisie,
yr., tweede revisie of onderzoek vooral
van rekeningen ; Superrevisor, m., naziener van rekeningen.
Superroyaal. Groot papierformaat
tusschen Royaal en Imperiaal in.
Supersaturatie, yr. (Lat.). Oververzadiging ; Supersatureeren, oververzadigen.
Superscriptie, yr. (Lat.), (Fr,) suscription, (Eng.) superscription, (D.) Aufschrift,
(Ital.) soprascritta, (Sp.) sobrescrito. Opschrift, adres.
Supersedatief. Schorsend, opschortend;
Supersedeas, (Eng.), gerechtelijk bevel
tot schorsing; Supersedeeren, (Lat.),
schorsen; Supersessie, yr., schorsing.
Superstes, m. (Lat.) (mrv. Superstites).
Overblijvende, overlevende.
Superstitie, yr. (Lat.). Bijgeloof: Su=
perstitieus, bijgeloovig.
. Superstructie, yr. (Lat.). Bovenbouw.
Supertunica, yr. Bovenkleed vooral
dat hetwelk door de koningen van En-
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geland bij hun kroning gedragen wordt.
,
yr. (Lat.). Het op den rug
Supinatie
liggen; Supinator, m., spier die de palm
der hand naar boven en den rug der
hand naar beneden keert ; Supineeren,
achterover buigen ; Supiniteit , vr.,
buiging achterover; Supinum, o. (Lat.),
vorm der Latijnsche werkwoorden die
op een verleden deelwoord gelijkt en een
doel aanduidt.
Suppedaneum, o. (Lat.). Voetbank ;
papomslag om de voeten.
Suppediteeren, (Lat.). Aan de hand
doen.
Supplantalia, mrv. Geneesmiddelen
voor de voetzolen; Supplantaneum, o.
Suppedaneum Supplanteeren, den
voet lichten, onderkruipen, verdringen.
Suppleant, m. (Fr.). Plaatsvervanger ;
Suppleeren, (Lat.), aanvullen, bijbetalen,
(Fr.) supplier, (Eng.) to make up, to complete, (D.) erganzen, (Ital.) completare, (Sp.)
completar Supplement, o. (Lat.), aanvulling, bijvoegsel, aanvulling van een
hoek tot 18o graders;• Supplementum =
Supplement; Suppletoir, aanvullend;
Suppletorium (juramentum), o., suppletoire of aanvullende eed. Zie de artt.
1977 en 1978 van het Burgerlijk Wetboek.
Suppliant, m: Verzoeker, degene die
een verzoekschrift indient ; Supplicatie,
y r., verootmoediging, Romeinsche bid- en
dankdag, verzoek- of smeekschrift ; Sup=
plieeren, smeeken, een smeekschrift indienen.
Supplicando, (Lat.). Door te smeeken,
op smeekende wijze.
Supplicium, o. (Lat.). Eig. het knielen,
het smeeken ; lijfstraf, foltering, terechtstelling.
Suppoost, m. Helper, handlanger.
Support, m. (Fr. ; spr. : suupor), (Eng.)
support, (D.) Stiitze, (Ital.) appoggio,
(Sp.) apoyo. Steun, stut ; Supportable,
dragelijk.
Supporto, m. (Ital.). Dagelijksche of
maandelijksche interest van wissels en
uitschotten.
Supposita, mrv. (Lat.). Ondergeschoven
dingen; Suppositie, yr., veronderstelling,
vermoeden, onderschuiving ; Suppositio
partus, het voorwenden van een bevallmg,
onderschuiving van een pasgeboren kind;
— testamenti, onderschuiving van een testament ; Supposititius, ondergeschoven
kind ; Suppositum, o., veronderstelde.
Suppressie, yr. (Lat.). Weglating; verzwijging; geheimhouding ; opheffing; opstopping; Suppressio alvi, opstopping van
den stoelgang; — gonorrhoeae, opstopping
van den zaadvloed; haemorrhoidarum,
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aambeienkoliek ; — lochiorum, kraamzuiveringkoliek ; — mensium, het wegblijven
der maandstonden ; — plethorae, opstopping van bloed in het onderlijf ; urinae,
zeer moeielijke urineloozing ; Suppresso
nomine, met verzwijging of weglating
van den naam ; Supprimeeren, weglaten,
verzwijgen, opheffen, afschaffen.
Suppuratie, yr. (Lat.). Ettering; Suppurantia, mrv., middelen om het etteren
te bevorderen; Suppuratoria, yr., etterkoorts ; Suppureeren, etteren, zweren.
Supputatio, yr. (Lat.), (Fr.) supputation,
(Eng.) computation, (D.). Ausrechnung,
(Ital.) computo, (Sp.) suputaciOn. Berekening, uitrekening, schatting ; Supputeeren,
(Fr.) supputer, (Eng.) to compute, (D.)
berechnen, (Ital.) computare, (Sp.) computar,
uitrekenen.
Supra, (Lat.). Boven.
Supralapsariers, mrv. Tegenstanders
der Sublapsariers ; zij beweerden dat de
mensch reeds voor het in de zonde vervallen tot zaligheid of verdoemenis bestemd is. Zie Praedestinatie.
Supranaturalisme. Zie Supernaturalisme.
Supraorbitale opening, yr. Opening
in den schedel voor de gezichtszenuwen
en de bovenoogader.
Suprematie, yr. Oppermacht, hoogste
gezag ; Suprematie-eed, m., eed waardoor
de geestelijken der Engelsche staatskerk
de opperheerschappij van Rome moesten
afzweren (door Hendrik VIII in 1534 ingesteld en in 1791 afgeschaft); Supremus,
m. (Lat.), opperste ; Supremum vale,
(Lat.), laatste vaarwel, woorden die Ovidius
(Illetamorphosen X, 62) aan Orpheus (z. a.)
in den mond legt als deze voor de tweede
maal Eurydice verliest.
Supreme, (Fr.; spr. : suupreem). Hoogst,
opperst, verhevenst, uiterst; Etre supreme, m., Opperwezen.
Supreme Court, (Eng.; spr. : sjoepriem
kort). Opperste gerechtshof.
Sills, (Fr.; spr. : sour), (Eng.) safe, (D.)
sicher, (Ital.) sicuro, (Sp.) seguro. Zeker,
betrouwbaar ; Sfirete, yr. (Fr.), (Eng.)
safety, (D.) Sicherheit, (Ital.) sicurezza, (Sp.)
seguridad, veiligheid; La Silretó, de Parijsche veiligheidspolitie.
Sura, yr. Indische bedwelmende drank
die uit kokosmelk bereid wordt.
Surabondance, yr. (Fr.). Groote overvloed, overmaat.
Suranne", (Fr.). Verouderd.
Surcharge, yr. (Fr.; spr.: suursjarzje).
Overlast, overvracht, overlading; Surchargeeren, te zwaar belasten, overladen.
Surcot, m. (Fr. ; spr.: suurko). Middeleeuwsch bovenkleed.
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Surcoupe, yr. (Fr.; spr.: suurkoep). Het
overtroeven ; Surcoupeeren, overtroeven.
Surdaster, m. (Lat.). Hardhoorige;
Surditas, yr., doofheid ; Surdomutitas,
vr., doofstomheid ; Surdus, doof.
Sure, yr. (Arab.). Hoofdstuk uit den
Koran.
Sur-Emini, m. (Turksch). Hoofd eener
karavaan van Mekkagangers.
Surf, (Eng.). Golfslag, branding.
Surface, yr. (Fr.), (Eng.; spr.: surfees).
Oppervlak.
Surge et ambula. Sta op en wandel
(Mattheus IX, 5).
Surgeon, m. (Eng.; spr.: surdzjun).
Chirurg.
Suria. Turksche naam voor Syrie.
Surintendance, vr. (Fr.). Oppertoezicht ;
Surintendant, m., hoofdopziener.
Suria, m. Zonnegod in de Indische
godenleer.
Surlo of Zurlo, m. Gewicht te Aleppo.
Surme, m. (Turksch). Blanketsel, fijn
antimoniumpoeder.
Surmenage, m. (Fr.; spr.: suurmenaazje). Overlading, het afbeulen.
Surnumerair = Supernumerarius.
Suron, m. (Fr.). Seroen, in een ossenhuid verpakte koopwaar.
Surplis, m. (Fr.; spr.:suurpli).Koorkleed.
Surplomb, m. Schuine stand, het overhangen, afwijking van den loodrechten
stand. Zie Aplomb.
Surplus, m. (Fr. ; spr.: suurplu), (Eng.)
surplus, (D.) Ueberschuss, (Ital.) soprappiit,
(Sp.) sobrante. Overschot, hetgeen er
meer is dan vereischt wordt.
. Surpoids, m. (Fr.; spr.: suurpoa). Meer
dan het vereischte gewicht.
Surprenant, (Fr.; spr. : suurprenan).
Bevreemdend; verrassend ; Surprise, yr.,
verrassing, bevreemding, verwondering;
overrompeling.
Surra, yr. (Turksch). Stempel met den
naam des sultans.
Surrah-Emini, m. (Turksch). Penningmeester bij de bedevaarten naar Mekka.
Surre, (Arab.). Jaarlijksch geschenk in
geld dat de sultan van Turkije met de
karavaan der bedevaartgangers naar
Mekka zendt.
Surrectie, yr. (Lat.). Het opstaan ; de
oprichting, opstanding.
Surrender, (Eng.). Overgave.
Surripeeren, (Lat.). Onttrekken, ontvreemden.
Surrogaat, o. Waar die voor een andere
in plaats komt b.v. eikels voor koffie. Zie
Succedaneum.
Sursal, o. (Turksch). Algemeene belasting.
Sursat, o. (Turksch). Eig. voer uit en

Suspect

verkoop, permissiebiljet voor den verkoop
en uitvoer van graan.
Surs6ance van betaling, vr. Door de
arrondissements-rechtbank verleend uitstel van betaling aan een schuldenaar die
op het oogenblik niet aan zijn geldelijke
verplichtingen kan voldoen, doch die aantoont, dat er vooruitzicht bestaat dat hij
er later aan voldoen kan (Zie Faillissementswet artt. 213— 239); zij dient om een
faillissement te voorkomen; Sursis, in.
(Fr. ; spr. : suursie), uitstel, schorsing.
Sursum, (Lat.). Naar boven ; Sursum
corda ! harten omhoog! (woorden welke
de Catholieke priester bij het begin der
mis uitspreekt) ; Sursumversie, yr., het
omhoogslaan, het naarbovenkeeren.
Surtaxe, yr. (Fr.). Verhoogde belasting,
verhoogd briefport.
Surtout, m. (Fr. ; spr.: suurtoe). Overjas ; groot stuk zilverwerk dat ter versiering bij een feestmaal midden op de
tafel gezet wordt.
Surtur, m. In de Scandinavische mythologie een met een vlammend zwaard
gewapende zwarte reus, vijand der asen ;
Surtur-Brand, (D.), versteend bout op
I Jsland.
Surumpe, Sneeuwblindheid in Peru.
Surveillance, yr. (Fr.; spr.: suurveiians).
Toezicht ; Conseil de surveillance, Fr.),
(Eng.) board of control, (D.) Aufsichtsrat,
(Ital.) consiglio di sorveglianza, (Sp.) consejo de vigilancia, raad van toezicht ; Surveillant, m., degene die toezicht houdt;
Surveilleeren, toezicht houden.
Survenance, yr. (Fr.). Het onverwacht
opkomen ; geboorte van een nieuwen
erfgenaam.
Surveyor, m. (Eng.; spr.: surveejur).
Opzichter; landmeter.
Survivance, yr. (Fr.). Recht van opvolging in een ambt bij overlijden van
den titularis.
Sus, m. en yr. (Lat.). Varken.
Susceptibiliteit, vr. (Fr.). Vatbaarheid;
lichtgeraaktheid; gevoeligheid; Susceptibel, vatbaar, lichtgeraakt, gevoelig;
Susceptie, vr. (Lat.), aanneming van een
geestelijke orde; Suscipere et finire,
(Lat.), ondernemen en ten einde brengen.
Suscitatie, yr. (Lat.). Opwekking ; aansporing ; Susciteeren, verwekken, berokkenen, ophitsen.
Sus Minervam docet, (Lat.). Eig. een
zeug (varken) wil Minerva onderwijzen,
het ei wil wijzer zijn dan de hen.
Suspect, (Lat. en Fr.). Verdacht; Suspicie, yr., verdenking, argwaan; Suspicieus, argwanend ; Suspecteeren, verdenken ; Loi des suspects, wet der verdachten, wet die den 17 Sept. 1792 door
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de Nationale Conventie aangenomen en
den 4 Oct. 1795 ingetrokken werd en
waardoor zelfs degenen die niets voor
de vrijheid gedaan hadden als landverraders beschouwd werden.
Suspendeeren, (Lat.). Ophangen ; uitstellen ; schorsen ; Suspensie, vr., ophanging, uitstel, schorsing ; Suspensief, opschortend, onbeslist latend ; Veto suspensif, m. (Fr.), recht dat de grondwet van
1791 aan den koning van Frankrijk toekende om de uitvoering der door de
Wetgevende Vergadering aangenomen
wetten vier jaar uit te stellen ; Suspen=
soir, m. (Fr.), Suspensorium, o. (Lat.),
draagband.
Suspirium, o. (Lat.). Zucht.
Susque deque, (Lat.). Op en neer;
onverschillig.
Siissbrand, m. (D.). Arsenicumvrije
zwavel voor het zwavelen van wijnvaten.
Sustentatie, yr. (Lat.). Verpleging;
onderhoud; voeding; Sustenteeren, verplegen, onderhouden voeden.
Sustine et abstine, (Lat.). Verdraag
en ontbeer.
Susurrus, m. (Lat.). Het ruischen der
bladeren; — aurium, het suizen in de
ooren; — respirationis, geruisch der ademhaling.
Suterazzi, m. Bronmeester in Turkije.
Sutor, m. (Lat.). Schoenlapper. Zie
Apelles.
Sutra, o. (Sanskriet). Heilig boek der
Hindoes dat godsdienstige leerstellingen
en voorschriften bevat.
Sutredaries, mrv. Rondtrekkende bajaderen (z. a.).
Sutrina, yr. (Lat.). Schoenlapperswerkplaats.
Suttee, vr. (Eng.; spr. : suttie). Godin
in het Sanskriet; weduwe die zich met
het lijk van haar man laat verbranden
en begraven ; die verbranding zelve.
Suture, vr. (Lat.). Naad, voeg; aaneenhechting van door verwonding gescheiden deelen of opzettelijk gemaakte
randen van wonden ; — cruenta, bloedige
(dichtgenaaide) naad; — szcca, droge
naad door middel van hechtpleisters ;
Suturalis, wat den naad betreft.
Suum cuique, (Lat.). leder het zijne
(zinspreuk der Pruisische orde van den
Zwarten Adelaar); Suus cuique mos,
(Lat.), ieder heeft zijn eigen manier.
Suzerein, m. (Fr.). Opperleenheer ;
Suzereiniteit, yr., oppermacht.
s. v. = salva venia, (Lat.). Met verlof;
= salvo voto, (Lat.), met voorbehoud
der stem ; = sub voce, (Lat.), onder of
bij het woord ; = sotto voce (z. a.).
s. v. b. e. e. v. = si vales bene est,

Swodsakonow

ego vaAeo, (Lat.), als gij gezond zijt is
het goed, ik ben gezond.
s. v. p. = s'il vous plait (z. a.).
s. v. r. = sub voto remissionis, (Lat.).
Met verzoek om terugzending.
s. v. v. = sit venia verbo, (Lat.). Houd
mij het woord ten goede, het zij mij vergund te zeggen.
Svegliato, (Ital.; spr. : sweeljato). Vroolijk, opgewekt.
Svelte, (Fr.), Svelto, (Ital.). Slank ; los.
Swaddlers, mrv. (Eng ; spr. : sweddlurs).
Kindertjes in het pak, scheldnaam der
methodisten in Ierland.
Swamp, (Eng.; spr. : swomp). Moerassige grond in Noord-Amerika.
Swan, (Eng.; spr. : swon), (Gr. en Lat.)
cycnus, (Fr.) cygne, (D.) Schwan, (Ital.)
cigno, (Sp.) cisne. Zwaan; Swan-skin, eig.
zwanevel, zacht, dik en warm flanel.
Swantewit of Swantowit,m.(Slavisch).
Zonne- en oorlogsgod, die afgebeeld wordt
met een met mede gevulden drinkhoorn
en een zwaard in de handen.
Swastika, m. Indisch godsdienstig symbool dat uit een kruis met vier gelijke
armen bestaat wier einden in den vorm
eener gamma (F) omgebogen zijn.
Sweater, m. (Eng.; spr. : swelter).
Zweeter ; Sweating-system, het voor
een hongerloon hard laten arbeiden.
Swedenborg (Emanuel) (1688-1772).
Zweedsche mysticus die de Kerk van
Nieuw-Jeruzalem stichtte, en beweerde dat
hij steeds met geesten omging en van
God zelven de opdracht had gekregen
om de Christelijke Kerk uit haar diep
verval te redden ; hij verwierp de Drieeenheid en leerde dat Christus alleen
God is en dat de Heilige Schrift een
geestelijke beteekenis heeft die achter de
woordelijke verborgen is; Swedenborgiaan, m., aanhanger dezer leer.
Swedish select, (Eng.). Voortreffelijke
Zweedsche haver.
Sweepstakes, mrv. (Eng.; spr. : swiepsteeks). Al het geld dat voor weddenschappen bij de wedrennen ingezet wordt.
Sweet, (Eng. ; spr.: soviet). Zoet ; Sweetheart, (spr.: haat), geliefde, zoetelief;
Sweetmeat, (spr. : miet), met suiker ingelegde vrucht.
Swell, m. (Eng.). Modegek.
Swette, yr. Grens (in Oostfriesland).
Swicent. Rooktabak van het Westindische eiland St.- Vincent.
Swita, y r. (Russisch). Dikke bruine
wollen herdersmantel in Zuid-Rusland.
Swjaetki, (Russisch). Tijd tusschen
Kerstavond en Driekoningen.
Swodsakonow, m. Nieuw Russisch
wetboek.
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Sword, (Eng. ; spr. : sood). Zwaard;
Sword-bearer, m. (spr. : berrur), zwaarddrager, ambtenaar in de City van Londen
die het zwaard als zinnebeeld der justitie
voor den lord-mayor uit draagt.
Syamsia, y r. Japansche gitaar met drie
snaren.
Sybariet, m. Inwoner der stad Sybaris,
voormalige Grieksche kolonie in ZuidItalie die in 510 v. C. door de bewoners
van Croton verwoest werd; de zeer rijke
Sybarieten waren berucht door hun verwijfdheid ; naar men zegt duldden zij
geen hanen omdat deze door hun gekraai
hen in den slaap stoorden ; ook wordt
er verhaald dat een Sybariet het zweet
uitbrak toen hij een slaaf hout zag hakken,
en dat een andere Sybariet een slapeloozen nacht had doorgebracht omdat er
onder de rozebladeren waarmede zijn
bed bestrooid was, een dubbel gevouwen
was.
Syceezilver, o. Fijn zilver dat in China
in betaling gegeven wordt.
Sycephalus of Synkephalos, m. (Gr.).
Misgeboorte met twee aan elkander gegroeide hoofden.
Sycoma, o. (Gr.). Vijgwrat; Sycoman=
tie, y r., waarzeggerij uit vijgen en vijgebladeren; Sycamore, y r., wilde vijgeboom,
soort van ahornboom, valsche plataan ;
Sycophant, m., eig. degene die in het
Athene der oudheid den uitvoer van vijgen
verklikte, aanbrenger, verklikker, oogendienaar ; Sycophantic, vr., het aanbrengen, verklikken ; Sycosis, y r., het ontstaan
van vijgwratten; — barbae (Zie Mentagra);
— labialis, lippenschurft ; -- menti = —
barbae; — palpebrarum, oogledenschurft;
— venerea, venerische wratten ; — verrucosa, vijgwratten.
Syene, vr. Stad in het Egypte der oudheid, het tegenwoordige Assoean; Syeniet,
o., naar deze stad genoemd Egyptisch
rood graniet.
Syllaba, (Lat.), Syllabe, (Gr.) vr. Lettergreep ; Syllaba anceps, lettergreep
weer duur niet bepaald is, die lang en
kort kan zijn; Syllabarium, o., spelboek,
abcboek ; Syllabeeren, in lettergrepen
afdeelen, spellen; Syllabeermethode, vr.,
leerwijze volgens welke de lettergrepen
uitgesproken worden nadat de letters
waaruit zij bestaan opgenoemd zijn, spelmethode ; Syllabisch, wat de lettergrepen
betreft ; Syllabisme, o., schrift waarin
elke lettergreep door Naar eigen teeken
voorgesteld wordt, Assyrisch schrift;
Syllabos, m. (Gr.), titel die aan de opgerolde oude handschriften hangt, titel
van een boek.
Syllabus, m. (Lat.). Eig. korte irihoud,
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lijst van door den paus veroordeelde
dwalingen die gewoonlijk aan een encycliek (z. a.) toegevoegd wordt ; Syllabus
van Pius IX die gevoegd is bij de encycliek van 8 Dec. 1864; Syllabus van
Pius X die in Augustus 1907 uitgevaardigd
is en een door dien paus goedgekeurd
besluit van de Congregatie der Inquisitie
bevat waarin 65 dwalingen veroordeeld
worden die het modernisme en de exegese
(z. a.) betreffen, deze syllabus is door een
encycliek gevolgd.
Syllegon, m. (Gr.). Verzamelaar.
Syllepsis, vr. (Gr.). Sam envatting ;
samentrekking van twee lettergrepen tot
6ene ; rhetorische figuur die de logische
overeenkomst in plaats van de grammaticale stelt.
Syllogiseeren, (Gr.). Een sluitrede of
een gevolgtrekking maken ; Syllogisme,
o., eig. redeneering, sluitrede die uit drie
deelen bestaat (Major, minor en conclusie) (z. a.) (Zie Praemisse) ; Syllogismus contractus, samengetrokken sluitrede waarin de praemissen onvolkomen
uitgedrukt zijn ; Syllogismus cornutus,
gehoornde sluitrede = Dilemma; Syllogismus crypticus, verborgen sluitrede
waarin de major weggelaten is ; Syllogistiek, vr., leer van de sluitreden ; Syllogistisch, wat de sluitrede betreft.
Sylochelidon, y r. (Gr.). Zeezwaluw.
Sylphe, m. Luchtgeest; Sylphide, vr.,
vrouwelijke luchtgeest, bevallige en vlugge
vrouw.
Sylvester. Zie Silvester.
Sylvicole, (Fr.). Wat in de bosschen
I eeft ; wat den boschbouw betreft; Sylviculture, y r., boschbouw.
Symbama, o. (Gr.). Toeval.
Symbiose, vr. (Gr.). Eig., samenleving,
verbinding van twee of meer verschillende organismen ; Symbiotiek, y r., leer
der samenleving.
Symblepharon, o. en Symblepharosis,
y r. (Gr.). Het kleven van het ooglid aan
den oogappel.
Symbolicus, m. Leeraar der symboliek ;
voorstander der belijdenisschriften der
Christelijke kerk ; Symboliek, y r., leer
der zinnebeelden, kennis van de belijdenisschriften ; Symbolisch, zinnebeeldig, wat
de geloofsbelijdenis betreft; Symbolische
geschriften, mrv., geloofsbelijdenissen
der verschillende Christelijke gezindten ;
Symboliseeren, zinnebeeldig voorstellen ;
Symbolisme, o., stelsel van zinnebeelden
dat dient om aan gebeurtenissen .te herinneren of geloofsartikelen uittedrukken ;
Symboloclasme, o. en Symboloclastiek,
y r., vernieling van zinnebeelden ; Symbololatri e, y r., vereering van zinnebeelden;
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Symbolologie, yr., leer van de kenteekenen der ziekten ; Symbolomachie, yr.,
strijd tegen zinnebeelden, tegen geloofsbelijdenissen ; Symbolum apostolicum,
o., geloofsbelijdenis der Apostelen ; —
Tridentinum, op het concilie van Trente
vastgestelde geloofsbelijdenis (Catechismus
Romanus of Breviarium Romanum) ; —
fidei, geloofsbelijdenis ; Symbool, o., kenteeken, zinnebeeld, geloofsbelijdenis.
Symbulen, mrv. (Gr.). Raadslieden,
raadgevers.
Symmacha, yr. (Gr.). Medestrijdster ;
Symmachie, yr., het medestrijden, of- en
defensief verbond, het bondgenootschap,
de bondgenooten ; Symmachus, m. medestrijder, bondgenoot.
Symmetric, vr. (Gr.). Evenredigheid
der deelen van een geheel met elkander ;
Symmetrisch, evenredig, wat de symmetric betreft ; Symmetriseeren, onderling evenredig maken.
Symmicta, mrv. (Gr.). Gemengde dingen,
mengelwerk.
Symmorphose, vr. Bijvoeging (scheikunde).
Symparateresis, vr. (Gr.). Gelijktijdige
waarneming van ziektekenteekenen.
Sympasma. Zie Catapasma.
Sympathetisch, (Gr.). Medegevoelend,
deelnemend ; Sympathetische genezing,
yr., genezing door in het verborgen
werkende krachten zonder gebruik van
geneesmiddelen; Sympathetische inkt,
m., kleurlooze inkt die door inwrijving
met een andere stof zwart wordt ; Sym=
pathie, yr., medegevoel, geheime kracht,
gewaande invloed van het eene lichaam
op het andere, verwantschap der zielen,
neiging; Sympathische zenuw (Zie
nervus sympatheticus) ; Sympathiseeren, medegevoelen, overeenstemmen in
smaak en gevoel.
Sympepsis, vr. (Gr.). Eig. verkoking,
spijsvertering.
Sympetalisch, (Gr.). Schijnbaar uit
slechts een bloemblad bestaande.
Symphonic, yr. (Gr.). Eig. het samenklinken, orkeststuk dat uit vier deelen
bestaat (allegro, adagio, menuet of scherzo
en finale of allegro vivace); Symphonisch,
samenklinkend ; Symphonist, m., degene
die symphonieen componeert of speelt.
Symphorema, o. (Gr.). Vocht dat door
congestie opgehoopt is.
Symphoresis, vr. (Gr.). Zie Congestie ;
Symphoretisch, door congestie ontstaan.
Symphoricarpus. Plantensoort uit de
familie der Caprifoliacan.
Symphronistisch, (Gr.). Van gel ij ke beteekenis; Symphronisme. o.. overeenstemming.

Synalepsis

Symphysiotomie, yr. (Gr.). Scheiding
der schaambeenderen.
Symphysis, vr. (Gr.). Het samengroeien,
verbinding van twee beenderen, vast gewricht ; — cardiaca, aaneengroeiing van
het hart met den hartzak en het middelrif ; Symphytisch, aaneengroeiend,
het aaneengroeien bevorderend ; Symphytum, o., het aaneengegroeide.
Sympiesis, yr. (Gr.). Samendrukking,
samenpersing; SympiEzometer, m., luchtdrukmeter, barometer met luchtreservoir.
Symplegaden, mrv. (Gr.). Tegen elkaar
slaande rotsen in den Thracisehen Bosporus die door den zang en het spel van
Orpheus (z. a.) onbewegelijk werden.
Symplegmata, mrv. (Gr.). Eig. ineenvlechtin ,-en, samenstellingen ; dubbel e
borstbeelden op munten ; groepen standbeelden.
Symplexiasme, o. (Gr.). Omarming;
bijslaap ; samenwoning.
Symploce, o. (Gr.). Eig. ineenvlechting;
herhaling of samentrekking van woorden.
Sympodia, yr. (Gr.). Misgeboorte met
aaneengroeiing der voeten.
Symposiarch, m. (Gr.). Voorzitter bij
een feestmaal, speciaal bij drinkgelagen ;
Symposion of Symposium, o. (mrv.
Symposia), feestmaal, drinkgelag.
Sympsychie, yr. (Gr.). Overeenstem,
ming der zielen.
Symptoma, o. (Gr., mrv. Symptomata).
Kenteeken ; ziekteverschijnsel; Sympto=
mata contradicentia, tegenstrijdige verschijnsels ; — gastrica (Zie Saburra) ,
—nervosa,
zenuwtoevallen; —fiseudogastrica,
schijnbare vervuiling der maag ; Symptomatisch, een ziekte kenmerkend ;
Symptomatographie, yr., beschrijving
van de kenteekenen der ziekten ; Symptomatologie, vr., leer van de kenteekenen der ziekten ; Symptoom = Symp=
toma.
Symptosis, vr. (Gr.). Verslapping, verzwakking, afmatting ; ineenkrimping, vermagering.
Synactica, mrv. (Gr.). Samentrekkende
geneesmiddelen; Synactisch, samentrekkend.
Synadelphotes, yr. (Gr.). Verbroedering.
Synadelphus, m. (Gr.). Misgeboorte
met vier armen en vier beenen.
Synaeresis, yr. (Gr.). Samentrekking
van twee klinkers in een lettergreep.
Synagoge, vr. (Gr.). Eig. bijeenkomst,
vergadering ; jodenkerk ; Oroote syna=
goge (kenesseth hagdolah), vergadering
van 120 wetgeleerden die, naar men zegt,
den Joodschen staat bestuurd heeft van
of Esra tot aan den hoogepriester Simon.
Synalepsis. Zie Synaloephe.
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Synallage, yr. (Gr.). Omgang, bemiddeling ; Synallagma, o., wederzijds bindend
contract (z. a.) ; Synallagmatisch, wederzijds bindend.
Synaloephe, vr. (Gr.). Samensmelting
van twee lettergrepen, samentrekking van
twee klinkers aan het einde van het eene
en het begin van het volgende woord.
Synanachrosis, vr. (Gr.). Besmetting
door aanraking.
Synanastomosis, yr. (Gr.). Verband of
samenhang der bloedvaten.
Synanche, yr. (Gr.). Keelontsteking;
Synanchisch, wat keelontsteking teweegbrengt of daardoor ontstaat.
Synandrae. Voormalige orde in het
natuurlijke plantenstelsel van Braun.
Synaphie, yr. (Gr.). Samenhang der
homogene deelen eener vloeistof.
Synaphymenitis. Zie Syndesmitis.
Synarchie, yr. (Gr.). Medeheerschappij,
gemeenschappelijke regeering.
Synarthrosis, yr. (Gr.). Onbewegelijke
gewrichtsverbinding.
Synaspismos, m. (Gr.). Gevecht in gesloten gelederen waarbij de schilden dicht
aan elkander gehouden werden.
Synathroesis, yr., Synathroesma, o.
en SynathroThme, o. (Gr.). Ophooping
van sappen, aandrang.
Synaetie, yr. of Synaetion, o. (Gr.).
Bijoorzaak.
Synaxarium, o. (Gr.). Boek waarin het
leven en de wonderen der heiligen beschreven worden.
Synaxis, yr. (Gr.). Vergadering, bijeenkomst.
Syncampe, yr. (Gr.). Zeer buigzaam
gewricht b.v, dat van den elleboog.
Syncatathese, yr. (Gr.). Het toteenbrengen van verschillende meeningen;
toestemming.
Syncategorema, o. (Gr.). Stopwoord;
Syncategorisch, beperkt, voorwaardelijk.
Syncellus, m. (Gr.-Lat.). Huiskapelaan
van een bisschop ; Syncelli, mrv., in een
cel samenwonende monniken.
Synchise, yr. Zie Synchysis.
Synchiton, m. (Gr.). Bindvlies der oogen;
Synchitonitis, yr., ontsteking van het
bindvlies.
Synchondrosis, yr. (Gr.). Kraakbeenverbinding ; Synchondrotomie, yr., doorsnijding van het kraakbeen bij moeilijke
verlossingen.
Synchronisme, o. (Gr.). Gelijktijdigheid;
Synchronistisch, gelijktijdig ; Synchro..
nistische tabellen, mrv., tabellen waarop
de gebeurtenissen die op denzelfden tijd
plaats gehad hebben naast elkander geplaatst zijn.
Synchysis, yr. (Gr.). Eig. samengieting,
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versmelting ; verwarring in de opeenvolging der woorden waardoor een zin
onverstaanbaar wordt.
Syncimeniek, Synkeimeniek, yr. (Gr.).
Verhandeling over de verdragen en betrekkingen der volken.
Synciput = Sinciput.
Synclinaal, (Gr.). Komvormig.
Synclonus, m. (Gr.). Kramp in alle
deelen van het lichaam ; — indices, Indische kramp; — saltans, danswoede ; —
tremens, het aanhoudend beven.
Syncope, vr. (Gr.). Flauwte, bezwijming;
weglating van een letter of lettergreep
midden in een woord ; verdeeling eener
noot in de muziek ; Syncopeeren, een
letter of lettergreep weglaten ; Syncopist,
m., woordverkorter ; Syncoptisch, flauw,
bezwijmd.
Syncraat, m. (Gr.). Mederegeerder;
Syncratie, vr., gemeenschappelijke regeering ; Syncratisch, mederegeerend.
Syncranisch, (Gr.). Met den schedel
samengegroeid.
Syncrasis, vr. (Gr.). Vermenging.
Syncretisme, o. (Gr.). Vereeniging van
twee tegenover elkander staande partijen
tegen een derde ; wijsgeerig of godsdienstig stelsel dat verschillende meeningen
tot een tracht te brengen; Syncretist,
m., voorstander van zulk een stelsel,
geloofsvermenger; Syncretistisch, vermengend.
Syncrisis, yr. (Gr.). Samenstelling;
menging ; vergelijkende beoordeeling van
tegenstrijdige dingen; Syncritica, mrv.,
verbindende geneesmiddelen ; Syncri..
tisch, vergelijkend.
Syndactyli, mrv. (Gr.). Dieren wier
vingers of teenen aaneengegroeid zijn;
Syndactylie, yr., aaneengroeiing der vingers.
Syndesis, yr. (Gr.). Het bij eenbinden ;
Syndesmitis, vr., ontsteking der pezen
of banden; — medorrhoica, het druipen
der oogen met zwelling van het bindvlies ; — palpebrarum, ontsteking der oogleden ; Syndesmographie, vr., beschrijving der pezen of banden; Syndesmologic, vr., verhandeling over de pezen;
Syndesmopathie, yr., ziekte der pezen;
Syndesmotomie, yr., ontleding der pezen
of banden ; Syndesmosis, yr., verbinding
door pezen of banden; Syndesme, o.,
verbinding, band.
Syndicaat, o. (Gr.), (Fr.) syndicat, (Eng.)
syndicate, (D.) Syndikat, (Ital.) sindacato,
(Sp.) sindicato. Vereeniging tot bevordering van gemeenschappelijke belangen;
vereeniging van bankiers met het doel
om een leening aan de markt te brengen;
Syndicus, m., (Fr. en Eng.) syndic, (D.)
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sindaco, (Sp.) sindaco,

degene die gekozen is om de belangen
van een landschap, een gemeente, een
gild of vereeniging te behartigen, curator
in een faillissement ; Syndicaal, wat een
syndicaat betreft ; Chambre syndicate,
yr., raad van toezicht op de agents de
change (z. a.) aan de Parijsche beurs die
elk jaar verkozen wordt.
Syndrome, yr. (Gr.). Samenloop ; samenwerking; het samenvallen.
Syndyasme, o. (Gr.). Bezwangering,
ontvangenis.
Synecdoche, yr. (Gr.). Eig. samenvatting, rhetorische figuur die het geslacht
voor de soort neemt b.v. stervelingen voor
menschen, of de soort voor het geslacht
b.v. Louvre in plaats van fialeis, of het
gedeelte voor het geheel (pars pro toto)
b.v. kop voor mensch, zeil voor schip, of
een bepaald voor een onbepaald getal
b.v. duizend voor veel, of het enkelvoud
voor het meervoud b.v. de Hollander voor
de Hollanders, of de stof voor het voorwerp dat er van gemaakt is b.v. het
moordend staal voor degen of dolk. Zie
Antonomasle.
Synecdrome, yr. (Gr.). Het gemeenschappelijk uitgaan van hetzelfde punt.
Synecheiologie of Synechiologie, yr.
(Gr.). Leer van den samenhang der dingen,
van het steeds aanwezig zijn der stof in
de ruimte; Synechia, yr., verband der
deelen, het voortduren eener ziekte, aaneengroeiing b.v. van het regenboogvlies
met het hoornvlies ; Synechisch, samenhangend, blijvend.
Synecphonesis, yr. (Gr.). Het te zamen
uitspreken ; samentrekking van de klinkers of lettergrepen van een woord.
Synectisch = Synechisch.
Synedrium, o. (Gr.). Sanhedrin, raadsvergadering, voormalige Joodsche rechtbank te Jeruzalem.
Synenergisten, mrv. (Gr.). Verschillende organen die tot hetzelfde doel
medewerken.
Synephebi, mrv. (Gr.). Degenen met
wie men opgegroeid is, tijdgenooten.
Synergetisch, (Gr.). Medewerkend,
behulpzaam; Synergie, vr., medewerking,
hulp ; Synergisme, o., leer van de vrije
medewerking, der menschen aan hun
zaligheid ; Synergist, m,, medewerker,
degene die aan zijn bekeering en zaligheid medewerkt; Synergistisch, medewerkend.
Synesia, yr. (Gr.). Verstandige ; Syne=
sis, yr., inzicht, verstand, zinrijke woordvoeging ; Synesius, m., verstandige.
Synezeugmenon, o. (Gr.). Zin waarin
bij verscheidene onderwerpen een werk-
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woord gezet wordt, dat alleen past bij
het onderwerp waarbij het staat.
Syngeneiologie, yr. (Gr.). Leer van
de verwantschap (Syngeneia, yr. Gr.)
van menschen en dieren (physische), tusschen begrippen en gedachten (logische),
tusschen deugden en ondeugden (ethische
of moreele).
Syngenesia, mrv. (Gr.). Planten wier
meeldraden met de helmknopjes samengegroeid zijn; Syngenesie of Syngenesis,
vr., het gelijktijdig ontstaan; Syngene=
tisch, gelijktijdig ontstaan.
Synglosse, vr. (Gr.). Onderzoek naar
het verband der talen ; Synglossos, yr.,
vergroeiing der tong.
Syngraaf. Een akte die door alle belanghebbenden onderteekend is (Engelsche rechtspraak); Syngrapha, yr. (Gr.),
handschrift, schuldbekentenis; Syngrapha=
risch (Zie Chirographarisch); Syngra=
phie, yr., kennis der schrijvers; Syngraphum, o. = Syngrapha.
Syngramma Suevicum. Titel van het
verweerschrift tegen het boek van Oecolampadius (1482-1531) : De genuina ver-

borum domini (hoc est corpus meum) expositione (de juiste uitlegging van de
woorden des Heeren (dit is mien lichaam).
Synhystera, yr. (Gr.). Vergroeiing der
baarmoeder ; Synhysterostoma, yr., vergroeiing van den mond der baarmoeder.
Synizese, Synizesis, yr. (Gr.). Zie
Synaeresis ; Synizesis pupillae, sluiting
van den oogappel. Zie Subsidentie.
Synneurosis, vr. (Gr.). Verbinding der
beenderen door vliezen of pezen.
Synocha, yr. (Gr.). Hevige aanhoudende
koorts ; — arterialis, koorts met ontsteking der slagaders ; -- catharralis,
koorts bij verkoudheid; — cholepoesis,
ontstekelijke galkoorts ; — hydrocephalica,
waterzucht in de hersenholte ; — imputris
of — non putrida, eendaagsche koorts ;
— lymphatica, lymphatische ontsteking;
-- nervosa, ontstekelijke zenuwkoorts;
of — putris, ontstekelijke zeven
—putrida
tot veertien dagen durende koorts ; —
simplex, eenvoudige koorts ; — typhodes,
typhus ; Synochus, m. (Gr.), koorts met
ontsteking ; — ictericus, gele koorts; —
infantum, zenuwkoorts bij kinderen.
Synodaal, (Gr.). \Vat een synode of
kerkvergadering betreft; Synodalen, mrv.,
leden der Nederduitsch Hervormde Kerk
die het gezag der synode erkennen ;
Synodale en Presbyteriale organisatie,
y r., bestuur van kerkelijke aangelegenheden dat uit geestelijken en leeken bestaat; Synodaticum :I-- Cathedraticum ;
Synode, y r. (Gr.), eig. bijeenkomst, oude
naam der concilien, vergadering van de door
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de kerkbesturen aangewezen predikanten
en ouderlingen die in hoogste instantie uitspraak doet in de zaken der Nederduitsch
Hervormde Kerk en elk jaar gedurende
eenige weken te 's-Gravenhage bijeen komt,
vergadering der geestelijken in een diocees;
lleilige Synode, opperbestuur der Russisch-Grieksche Kerk ; Synodisch, wat
het weder in conjunctie met de zon
komen betreft ; Synodische revolutie,
vr., omloopstijd eener planeet met betrekking tot de zon; Synodische maand,
vr., omloopstijd der maan van de eene
nieuwe maan tot de andere; Synodische
maansomloop = 29 dagen, 12 uren, 44
minuten die langer is dan de Siderische
(z. a.); Synodus = Synode.
Synoecisch, (Gr.). In- of bijwonend,
Synoikeiosis, vr. (Gr.). Rhetorische
figuur waardoor geheel verschillende of
tegenstrijdige dingen bij elkaar gebracht
of aan een persoon toegekend worden.
Synolke, vr. (Gr.). Krampachtige samentrekking.
Synomosie, yr. (Gr.). Samenzwering.
Synoniem, (Gr.). Zinverwant, van bijna
gelijke beteekenis ; Synonyma of Syno=
niemen, mrv., zinverwante woorden, in
de plant- en dierkunde de verschillende
namen van een plant of dier ; Synonymie,
yr., zinverwantschap ; Synonymiek, yr.,
leer der zinverwantschap, verzameling en
verklaring van zinverwante woorden.
Synopsis, yr. (Gr.). Rangschikking
waardoor men met een oogopslag al de
deelen van een geheel overziet ; het
bijeenbrengen van verschillende geschriften over hetzelfde onderwerp; Synoptici,
mrv., de schrijvers der eerste drie Evangelien ; Synoptisch, wat het overzicht
betreft, kort samengevat, ineengedrongen ;
Synoptische Evangelien, Mattheus, Marcus en Lucas; Synoptische kaarten,
mrv., kaarten waarop de weersgesteldheid
over een groote uitgestrektheid aanschouwelijk voorgesteld wordt.
Synorganisme, o. (Gr.). Organisme dat
uit een dierlijk lichaam voortkomt, b.v.
ingewandswormen.
Synosteographie, yr. (Gr.). Beschrijving
van de -verMndingen der beenderen ; Synosteologie, yr., leer der gewrichten ;
Synosteotomie, yr., doorsnijding of ontleding der gewrichten; Synostosis, vr.,
verbinding of aaneengroeiing der beenderen.
Synovia, vr. (Gr.-Lat.). Gewrichtsvocht,
ledewater; — spissa, verdikking van het
ledewater.
Synsarcosis. Zie Syssarcosis.
Syntactisch, (Gr.). Wat de woordschikking betreft.

Syphiliden

Syntagma, o. (Gr.). Verzamelwerk ;
Syntagmaticus, m., verzamelaar, rangschikker ; Syntagmatisch, verzameld,
bijeengebracht.
Syntaxis, yr. (Gr.). Woordschikking,
leer van den zin.
Syntecticopyra, yr. (Gr.). Uitterende
koorts ; Syntectisch, uitterend.
Syntenosis, yr. (Gr.). Verbinding door
gewrichtsbanden.
Synteresis, yr. (Gr.). Zorg voor de
gezondheid ; Synteretiek, vr., gezondheidsleer.
Syntexis, vr. (Gr.). Uittering, tering.
Synthema, o. (Gr.). Afgesproken teeken, cijferschrift ; wachtwoord ; korte
duistere spreuk ; overeenkomst, afspraak;
Synthematisch, op een overeenkomst of
afspraak berustend; Synthematographie,
yr., gebruik van het geheimschrift, kunst
van in cijfers to schrijven; Synthemato=
graphiek, vr., leer van het geheimschrift.
Syntheocritiek, yr. (Gr.). Gemeenschappelijk onderzoek der dingen die op
God betrekking hebben.
Synthese of Synthesis, yr. (Gr.).
Samenstelling, het overgaan van het
enkelvoudige tot het samengestelde, van
de elementen tot het geheel, het opklimmen van de beginselen tot de gevolgen,
van de oorzaak tot de uitwerking ; samenvoeging der beenderen en in het algemeen van de deelen van het lichaam;
Synthetisch, samenstellend ; Syntheti=
sche methode, vr., leerwijze waarbij van
het enkelvoudige tot het samengestelde
opgeklommen wordt ; Synthetische talen,
talen waarin de grammaticale betrekkingen door verbuiging en vervoeging uitgedrukt worden; Synthetisme, o. =
Synthetische methode.
Syntomie, vr. (Gr.). Korte en bondige
uitdrukking.
Syntonine, yr. (Gr.). Hoofdbestanddeel der spieren.
Synusiasten, mrv. (Gr.). Sekte die de
vermenging der beide naturen in Christus
aannam.
Synymensis, yr. (Gr.). Verbinding van
beenderen door vliezen b.v. bij kinderen
de verbinding der beenderen van het hoofd.
Syphiliden, mrv. (Gr.). Venerische huidziekten ; Syp hi lidiatrie, vr., geneeskundige
behandeling der syphilis ; Syphilidoclinicum, geneesinrichting voor lijders aan
venerische ziekten ; Syphilidographie,
yr., beschrijving der venerische ziekten ;
Syphilidologie, vr., leer der venerische
ziekten ; Syphilidomanie, yr., het zonder
reden gelooven dat men door een venerische ziekte aangetast is ; Syphilidopa=
thologie, yr., verhandeling over venerische
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ziekten ; Syphilidophthalmie, yr., venerische oogontsteking; Syphilidotherapie,
y r., behandeling van venerische ziekten ;
Syphilionthus, m., venerische puist of
uitslag ; Syphilis, yr., titel van een Latijnsch gedicht van Fracastoro (153o) waarnaar deze ziekte genoemd is, vroeger
werden alle venerische ziekten met den
naam syphilis bestempeld, thans wordt er
een speciale ziekte onder verstaan die
door overerving of aanraking ontstaat en
vreeselijke verwoestingen aanricht ; Syphilitica, mrv., middelen tegen syphilis ;
Syphilitisch, lijdend aan syphilis; Syphilozaena, vr,, venerische zweer in den neus.
Zie Oroliger, Mal de Naples, Morbus
gallicus, Morbus hispanicus.
Syphon. Zie Siphon.
Syphonolde, yr. (Gr.). Toestel die met
den pulsometer overeenkomt.
Syriasis, yr. — Elephantiasis.
Syrigma, o. (Gr.). Het fluiten, piepen ;
Syrigmophonie, yr., piepende stem ; Syrigmus, m., het suizen in de ooren, het
piepen der borst bij de ademhaling.
Syringabitter, o. Bittere stof uit de
onrijpe zaaddoppen en jonge takken van
Syringa vulgaris. Zie Lilac.
Syringitis Eustachiana, yr. (Gr.-Lat.).
Ontsteking der Eustachische buis (z. a.).
Syringotomie, yr. Het aanbrengen van
een fistel; Syringotoom, o. (Gr.), fistelmes;
Syrinx, yr., buis, Pansfluit, fistel, naam
dien de Grieken gaven aan de onderaardsche graven der Egyptische koningen
bij Thebe.
Syrjanen, mrv. Vroeger in Rusland
verspreide Finsche volksstam.
Syrma, o. (Gr.), Slepend tooneelgewaad.
Syrmaea, mrv. (Gr.). Purgeer- of braakmiddelen; Syrmaisme, o., gebruik van
zulk een middel.
Syrop, m. Zie Syrup.
Syrrhinie, yr. (Gr.). Vergroeiing der
neusgaten.
Syrte, vr. (Gr.). Zandbank, strandingplaats ; Groote en Kleine Syrte, twee golven
waarvan de eerste op de kust van Tripoli
en de tweede op die van Tunis.
Syrup, m. Stroop; Syrupus acetosatus citri, citroenstr. ; — corticis peruviani,
kinastr.; — domesticus, stroop voor huishoudelijk gebruik ; — hordei, gerstestr. ;
— pectoris, borststr. ; — simplex, witte
stroop.
Syspasis, yr. (Gr.). Stuiptr ekking,
kramp ; — epileptica, kramp bij vallende
ziekte ; — hysterica, hysterische kramp.
Syssarcosis, yr. (Gr.). Verbinding van
vleezige deelen of beenderen door vleezige deelen.
Syssel, m. (Deensch). District; kerspel.
BAALE, Handboeie.
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Syssitia, yr. (Gr.). Gemeenschappelijke
maaltijd bij de Spartanen.
Systaciae litterae, mrv. (Lat.). Bisschoppelijke aanbevelingsbrieven ten behoeve van een geestelijke die zich naar
een ander diocees begeeft.
Systalsis, yr. (Gr.). (Samentrekking ;
Systaltisch, samentrekkend.
Systema, o. (Gr.). Eig. het samengestelde, geheel van gelijksoortige en
met elkander samenhangende deelen;
leerstelsel, wetenschappelijk geheel; bergketen; Systematiek, yr., kunst van stelselmatige voorstelling; Systematisch,
stelselmatig, streng wetenschappelijk ;
Systematiseeren, stelselmatig rangschikken, in wetenschappelijken samenhang brengen ; Systematisme, o., kunst
van stelselmatige rangschikking, zucht
tot het maken van stelsels ; Systematologic, yr., leer der wetenschappelijke
rangschikking ; Systematomanie, yr.,
zucht om alles in een stelsel to brengen.
Systême de la nature, (Fr.). Titel van
een wijsgeerig werk van baron von Holbach

(1723-1789).
Systole, yr. (Gr.). Samentrekking van
het hart en der slagaders, tegenovergestelde van Diastole (z.a.) ; korte uitspraak
van een lange lettergreep.
Systremma, o. (Gr.). Het inelkaargedraaide; verzameling ; klem; kuit-, borst-,
kinnebakkramp.
Systrophe, vr. (Gr.). Ineendraaiing ;
gezwel.
Systylia, mrv. (Gr.). Zuilengangen ;
Systylisch, met dicht bij elkaar staande
kolommen ; Systylon, o., zuilengang
waarin de kolommen dicht op elkander
staan.
Syzetesis, yr. (Gr.). Het gemeensehappelijk zoeken; rhetorische wending waarmede een uiteenzetting begonnen wordt;
Syzeteet, m., navorscher, zoeker.
Syzygie, yr. (Gr.). Eig. het onder een
juk brengen, samenvoeging, verbinding ;
stand van zon, aarde en maan in een lijn
bij nieuwe en voile maan ; samentrekking
van een woord door weglating van een
lettergreep in het midden, harmonische
drieklank in de muziek.
Szalassen, mrv. Met gras begroeide
streken in Hongarije.
Szeck, Szecko, o. Onzuivere koolzure
natron.
Szegeny Legeny. Eig. arme jongens,
naam dien de Hongaarsche roovers zichzelven geven.
Szekler. Hongaarsche volksstam in
Zev enbergen.
Szelong of Schelong, m. Poolsche
schelling.
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Szostak, m. Een vijfde van een Poolschen gulden.
Szur of Szurdolmany, o. (Hongaarsch).
Grove boerenmantel.
Synys, m. Toovenaar.

Szent, (Hongaarsch) = Sint (heilige).
Szopa, yr. (Poolsch). Het gebouw in de
vlakte van Wola, waar de koningen van
Polen verkozen werden.

T.
T. op Fransche munten = Nantes; op
Hongaarsche = Telkibanya ; op Spaansche koperen munten = Tarragona.
T. of t. als verkorting in het Latijn =

tabularium, tantum, taurus, te, ter, tergo,
terminus, terra, tertius, teruncius, testamentum, tibi, Titus, titulus, tomus, triarius,
turma, tutela, tutor; in het Fransch =
terme.
T. op zakken Spaansche wol = Tercera (3e soort).
T. in de muziek = Taste, Tenor, Tutti.
T, als Oudromeinsche rekenletter = i6o.
t. a. of t. aa. = testantibus actis,
(Lat.). Zooals uit de stukken blijkt.
Ta = Tantal.
Taadil, m. (Arab.). Marktgeld.
Taalimdsji, m. (Turksch). Europeesche
onderwijzer in de militaire vakken.
Taaut, m. Egyptische godheid, geheimschrijver van Osiris, uitvinder van het
schrift en der wetenschappen.
Tab. = Tabula.
Tabagie, yr. (Fr.). Rookkamer, rookhol ; Tabak, yr. (Fr.) tabac, (Eng.) tobacco,
(D.) Tabak, (Ital.) tabacco, (Sp.) tabaco.
Solanacee afkomstig uit Westindie die
door de Spanjaarden naar Europa overgebracht en door den Franschman Jean
Nicol algemeen bekend gemaakt is (Zie Nicotiana) ; Tabakskollegium, o., gezellige
avondbijeenkomsten aan het hof van den
Pruisischen koning Frederik Wilhelm I
waarin zwaar gerookt werd.
Tabala, yr. (Arab.). Negertrom.
Tabardete en Tabardillo, m. (Sp.).
Zuidamerikaansche vlekkoorts.
Tabardium, o. Overkleed ; mantel die
over de wapenrusting gedragen werd;
kazuifel.
Tabarin, m. (Fr.) (1584-1633). Fransche
potsenmaker, hansworst ; Tabarinage,
m., potsenmakerij.
Tabarro, m. (Ital.). Mantel, bovenkleed.
Tabatiere, yr. (Fr. ; spr.: tabatieer).
Snuifdoos ; Fenetre a tabatiere, yr., raam
dat dezelfde helling heeft als het dak
waarin het aangebracht is.
Tabaxir, o. (Port.). Indische bamboessuiker, riethoning.
Tabel, yr., (Lat.) Tabella. Tafel; lijst
die gemakkelijk te overzien is; Tabel-

larius, m., brievenbode, schrijver; Tabellarisch, in den vorm eener tabel; Tabellariseeren, tabellen maken; Chronologische, genealogische, historische
tabellen, mrv., tijdtafels, stamtafels, geschiedkundige tabellen ; Tabellio, m.
(Lat.), uitvaardiger van akten, notaris ;
Tabellion, m. (Fr.), voormalige .ambtenaar die belast was met het uitvaardigen
van akten waarvan de minuut (z. a.) door
een notaris opgemaakt was, plattelandsnotaris ; Tabellionnage, arbeid van een
tabellion.
Taberna, vr. (Lat.). Kraam ; herberg ;
Tabernakel, m., (Lat.) Tabernaculum,
o., eig. hut, tent, bij de Israelieten de
tent waarin de arke des verbonds stond ;
op het altaar geplaatst kastje waarin de
ciborie bewaard wordt ; Fete des Tabernacles, yr. (Fr.), Loofhuttenfeest.
Tabes, yr. (Lat.). Uittering; — abdominalis, onderlijfstering ; — bulbi, het wegkwijnen van den oogappel; Tabesceeren,
verdorren, uitdrogen, uitteren ; Tabes
corneae, wegkwijning van het hoornvlies;
— dorsualis, ruggemergstering; — in fanturn, tering bij kinderen ; — senum =
Marasmus ; — toxica of — venenata of - venenosa, uittering door vergiftiging ;
Tabide, (Fr.), aan uittering lijdend ; Tabifique, (Fr.), uittering veroorzakend.
Tabila. Zie Tabala.
Tabis of Tabi, m. (Fr.). Gewaterd taf.
Tablature. Zie Tabulatuur ; Donner
de la tablature a q.q., iemand het leven
lastig maken.
Tableau, m. (Fr. ; spr. : tabloo). Schilderij ; tabel ; lijst; schoolbord ; gedeelte
van een bedrijf van een tooneelstuk ;
spiegel van een schip; tafereel; Tableau
vivant, eig. levende schilderij, aanschouwelijke voorstelling eener schilderij door
middel van levende personen.
Table d'hôte, yr. (Fr.; spr.: tabledoot).
Open tafel, gelegenheid om in een hotel
het middagmaal te gebruiken ; Table-land,
(Eng. ; (spr. : teebullend), hoogvlakte in
Amerika ; Table ronde, yr., ronde tafel
aan het hof van koning Arthur (z. a.) ;
Cycle de la Table ronde, m., middeleeuwsche gedichten die op de sage van
koning Arthur betrekking hebben ; Table-
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tier, m. (Fr. ; spr. : tabletiee), kunstdraaier ;
Table tournante, yr., draaiende tafel ;
Tablette, yr., plank in een kast ; koekje ;
— de cheminee. schoorsteenmantel; — de
chocolat, chocoladekoekje ; Tablettes,
mrv., zakboekje; Tabletterie, yr., kunstdraaierswerk.
Tablier, m. (Fr. ; spr. : tabliee). Voorschoot, boezelaar ; schootsvel ; vloer eener
brug; ijzeren schuif voor een schoorsteen;
slijkleder aan een rijtuig.
Tablinum, o. (Lat.). Zaal in een Oudromeinsch huis tusschen het atrium (z. a.)
en het peristylium (z. a.).
Taboen, vr. (Russisch). Rondtrekkende
troep paarden in de steppen; Taboentsjik, m., opzichter over zulk een troep.
Tabor of Thabor. Berg in Palestina
waarop de verheerlijking van Christus
plaats had en waarbij Bonaparte in 1799
de Turken versloeg; stad in Bohemen
die de voornaamste vesting der Hussieten was.
Tabor. Bataillon infanterie bij de Turken
dat op voet van oorlog Boo a i000 man
sterk is.
Tabotieten, mrv. Hussieten zoo genoemd naar den berg Tabor.
Tabou, m. (Fr. ; spr.: taboe). Heiligverklaring, onschendbaarmaking ; kenmerk van heiligheid, onschendbaarheid.
Tabouret, vr. (Fr.). Stoeltje zonder
leuning ; voetbankje ; — ilectrique, isoleerbankje, voetbankje met vier glazen
pooten ; Droit de tabouret, aan het hof
der koningen van Frankrijk het voorrecht der hertoginnen om in tegenwoordigheid van den koning en de koningin
op een vouwstoeltje te mogen zitten.
Tabula, yr. (Lat., mrv. Tabulae). Tabel,
lijst ; akte ; testament ; Tabula aurea of
mirifica, gouden of wondertabel, machtsverheffing van een binomium ; Tabulae
accepti et expensi, boeken waarin de
ontvangsten en uitgaven geboekt worden;
Tabula Pythagorica, tafel van vermenigvuldiging ; — rasa, glad gestreken wastafeltje, onbeschreven blad ; Faire table
rase, (Fr.), eig. het op een wastafeltje
geschrevene uitwisschen, schoon schip
maken, van meet of aan beginnen;
Tabularium, o. = Archief ; Tabularius,
m., archivaris, boekhouder ; Tabulatum,
o., stellage, verdieping; Tabulatuur, vr.,
aanduiding der tonen in de muziek door
letters of cijfers, wetten voor den zang
en het rijm der meesterzangers ; Tabula
votiva, vr. (Lat.), houten plankje dat
degenen die uit een groot gevaar gered
waren ophingen voor het beeld van een
god, en waarop die redding of het geredde
lichaamsdeel waren voorgesteld; Tabu-
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lett, o. (D.), houten kist met laden ;
Tabulett-Kramer, m., venter die zijn
waren in zulk een kist draagt.
Tabum = Ichor.
Tac. = Tacitus (+ 55-~ 120 D. C.).
Romeinsch geschiedschrijver bekend door
de Annales, Historiae en zijn werk over

de Zeden der Germanen.
Tacamahaca of Takamahak, o. Welriekende hars uit Indic.
Tacca, m. Plant op Madagascar met
eetbare knollen.
Tace ! (Lat.). Zwijg ! Tacendo, stilzwijgend; Tacet, hij, zij of het zwijgt.
Tache, yr. (Fr.; spr.: tasj). Vlek, smet.
'riche, yr. (Fr.; spr.: taasj). Taak ;
Travailler a la ache, op stuk werken.
Tacheograaf, m. Toestel die bij het
vervaardigen van kaarten gebruikt wordt ;
Tacheometer, m., werktuig waardoor een
gewaterpast terrein snel in kaart gebracht
kan worden.
Tachi=Lama, m. Vertegenwoordiger
Gods, Tibetaansch hoogepriester.
Tachmisjaneh, o. (Arab.). Oostersch
werktuig voor het fijnstampen van geroosterde koffie.
Tachyblastie, yr. (Gr.). Het snel ontkiemen ; Tachyblastisch, snel ontkiemend.
Tachydromie, yr. (Gr.). Het hardloopen ; Tachydroom, m., hardlooper.
Tachyglossus, m. (Gr.). Onnadenkende
wauwelaar.
Tachygraaf, m. (Gr.). Snelschrijver ;
Tachygraphie, vr., het snelschrijven ;
Tachygraphisch, snelschrijvend.
Tachymeter, m. (Gr.). Werktuig om
snelheden te meten.
Tachypyrion, o. (Gr.). Snelontsteker,
vuurmaker.
Tachythanatos, (Gr.). Spoedig stervend, snel doodend.
Tacita, yr. (Lat.). De zwijgende ; godin
van het zwijgen; Tacita hypotheca,
verzwegen, stilzwijgend onderpand; Ta=
cite, (Fr.), stilzwijgend ; Taciturne, (Fr.),
(Lat.) Taciturnus, stilzwijgend, karig met
woorden; Guillaume le Taciturne, m.
(Fr.), Willem de Zwijger ; Tacitus, m.,
zwijger ; Tacitus consensus, m., stilzwijgende overeenkomst.
Tact, m., (Lat.) Tactus. Het aanraken,
betasten ; fijn gevoel voor datgene wat al
of niet betamelijk of gepast is ; handigheid in het gezellig verkeer ; maat in de
muziek ; Tacteeren, de maat aangeven of
slaan ; Tactilis, (Lat.), tastbaar, wat den
gevoelszin betreft; Tactiliteit, yr., vermogen om te betasten of betast te worden.
Tacticus, m. (Gr.). Kenner en leeraar
der tactiek ; bevelhebber die uitmunt in
de aanvoering der troepen op het slag-
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veld ; Tactiek, yr., kunst om troepen in
een gevecht of veldslag aan te voeren,
wijze waarop men zijn doel tracht te
bereiken; Tactisch, wat de taktiek betreft.
Tadsjiks, mrv. (Perzisch). Eig. de onderworpenen, nakomelingen der Perzen,
Meden en Bactriers in Perzie en Afghanistan.
Taeda, yr. (Lat.). Pijnboom, denneboom ; fakkel van pijnboomenhout.
Taedi*us, (Lat.), (Eng.) Tedious. Lastig,
stuitend, vervelend ; Taediositeit, yr.,
lastigheid, vervelendheid; Taedium, o.
(Lat.), walging; — vitae, levenszatheid.
Tan, m. Chineesche rekenmunt = f2,4o.
Taenarum, o. (Gr.). De zuidelijkste
kaap van de Peloponnesus, tegenwoordig
kaap Matapan; in een hol nabij die kaap
zou de toegang tot de onderwereld zijn,
die dan ook wel Taenarus (m.) werd
genoemd.
Taenia, yr. (Gr. en Lat.). Lint, band ,
uitstekende streep aan een fries; gouden
band om het hoofd van een doode ; lintworm ; Taenidium, o. (Gr.), lintje, kleine
lintworm.
Taeniet. Meteoorijzer dat veel nikkel
bevat.
Tafferel en Taffrail, (Eng. ; spr. : tej[reel). Spiegel van een schip.
Taffetas, m. (Fr.; spr. : fajta) (van het
Perzisch talteh, gesponnen). Dunne gladde
zijden stof, taf; — d' Angleterre, Engelsche
pleister; — ipispastique, taf dat gebruikt
wordt om blaren te trekken.
Tafia, m. (Fr.). Rum die uit rietsuikerstroop vervaardigd wordt.
Taful, m. (Port.). Modegek; doordraaier ;
valsche speler.
Taglia, vr. (Ital.; spr. : talja). Het snijden, de snede; belasting, accijns ; Tagliarl
en Tagliarini = Macaroni; Tagliati,
mrv. (spr. : taljciti), koralen.
Taharet, (Arab.). Wasschingen der
Mohamedanen.
Tayaut of Tayaut ! (spr. : taioo). Kreet
van den jager bij het zien van het wild
om de honden aan te sporen.
Talkoen of Shogoen, m. Titel der
machtige Japansche leenmannen die van
1186 tot aan de omwenteling van 1868
over Japan heerschten en den Mikado
(z.a.) geheel afhankelijk maakten.
Tail, (Eng.; spr. : teel). Staart.
Taillable, (Fr. ; spr. : taaijable). Belastbaar, belastingplichtig (Zie Corveable);
Taillandier, m. (Fr. ; spr.: taaijandiee),
vervaardiger van en handelaar in ijzeren
en stalen gereedschappen voor ambachtslieden, maljenier ; Taillanderie, vr., vervaardiging van en handel in zulke gereedschappen; Taille, vr. (Fr.; spr.:

Talegrepos

taati), scherpe kant van een degen, enz.;
het snijden ; het snoeien ; houthak; snede,
fatsoen van een kleedingstuk, snit; het
snijden van den steen ; het behouwen ;
kerfstok ; gestalte, leest, lichaamslengte ;
lijf van een japon of jas ; het afnemen
der speelkaarten ; belasting in Frankrijk
vOOr 1789 die eerst alleen in tijd van
oorlog geheven werd maar in de veertiende eeuw een vaste heffing werd, men
onderscheidde de faille personnelle die in
een belasting op het inkomen bestond,
en de taille reelle die van de gebouwde
en ongebottwde eigendommen geheven
werd; Taille-crayon, m., potloodslijper;
Taille-douse, yr., het graveeren met de
droge stift ; Tailleeren, snijden, houwen,
hakken, snoeien, slijpen ; Tailleur, m.,
snijder, kleermaker, bankhouder bij hazardspelen ; Tailleur de diamants, m.,
diamantkloover ; Tailleur de pierres, tn.,
steenhouwer; Taillis, m., hakhout; Tailloir, m., hakbord, snijbord, bovenste deel
van een kapiteel; Taillon, m., extrabelasting bij de taille; Taillure, yr., borduursel met uitgesneden bloemen.
Taine (Hippolyte) (1828-1893). Fransch
wijsgeer, geschiedschrijver en criticus,
die gepoogd heeft om de methode der
natuurwetenschappen op de letterkunde
en de geschiedenis toe te passen ; zijn
bekendste werken zijn Histoire de la litteralure anglaise (Geschiedenis der Engelsche
letterkunde) en Origines de la France contemporaine (Oorsprong van het tegenwoordige Frankrijk).
Taipings, mrv. Chineesche opstandelingen die van 185o tot 1862 het zuiden
van China onveilig maakten.
Takamahak = Tacamahaca.
Takeijh, (Arab.). Muts.
Taklidi-Self, o. (Turksch). Het aangorden van den sabel door den sultan
dat in plaats van de kroning komt.
Tal. Verkorting van Talent.
Talaar, In. (Lat.). Lang op een mantel
gelijkend gewaad, ambtsgewaad der geestelijken.
Talapoin, m. Boeddhistische monnik in
Achter-Indic en Siam ; kleine Indische aap.
Talar. Voorzaal, ontvangzaal in Perzie.
Talara, m. Poolsche munt ter waarde
van 6.— (1794-1814).
Talaria, mrv. (Lat.). Vleugels aan de
voeten van Mercurius.
Talassio of Talassius, m. (Lat.). Romeinsche god van het huwelijk.
Talcium = Magnesium.
Talcum, o. Talksteen.
Taleb, m. (Turksch). Navorscher, student, geleerde.
Talegrepos, mrv. Priesters van Brahma.

f

Taleman

1093

Taleman, m. Woordvoerder van den
Zweedschen boerenstand in den Rijksdag.
Talent, o. (Gr.). Eig. gewicht; het gewogene; een in den handel gebruikelijk
gewicht en de geldsom die oorspronkelijk
met dat gewicht in edel metaal overeenkwam. In Athene bedroeg dit gewicht
26 kilogram ; het Attische talent als
geldsom of rekenmunt was = 6000
zilveren drachmen (z. a.) of f 266o.— (de
zilveren drachme ----_-_ ±, 44 cents Ned.
courant).
Tale quale, (Lat.). Zooals het reilt en
zeilt.
Taleron, o. (mrv. Talera) = Talirion.
Taleth, m. (Hebr.), (mrv. Talethim).
Sluier waarmede de Joden hunne schouders
bedekken wanneer zij in de synagoge hunne
gebeden opzeggen.
Tali, o. Halssieraad van Indische
vrouwen.
Talika, vr. (Turksch). Rijtuig dat door
paarden voortgetrokken wordt.
Talio, yr. (Lat.). Vergelding; Talionis
jus, o., recht van wedervergelding; —
poena, straf die evenredig is met het
misdrijf.
Talipes, m. Horrelvoet.
Talipomanus, yr. Misvormde hand.
Talirion, o. (mrv. TaHria). NieuwGrieksche daalder.
Talisman, m. (Arab.). Met kabbalistische teekens voorzien voorwerp dat
moet dienen om geluk aan te brengen.
Zie Amulet.
Taliter qualiter, (Lat.). Eenigermate,
zoo zoo.
Talith. Zie Taleth.
Talitha kumi, (Hebr.). Meisje, sta op
(naam van het Duitsch Evangelisch weeshuis te Jeruzalem).
Talkboom, m. Naam van verscheidene
gewassen die vet opleveren b.v. Stillingia

sebifera, Valeria indica, Myrica cert./era.
Tallaro en Tallero, m. Voormalige
Venetiaansche zilveren munt.
Talleyrand-Pdrigord, (spr.: talleeranpeerieghor) (Charles-Maurice de) (17541838). Prins - van Benevento, Fransch
diplomaat; voor 1789 was hij bisschop
van Autun, in 1790 president der Nationale Vergadering, in 1791 wijdde hij op
het Champ de Mars de vaandels der
Fransche departementen, hij was minister
van buitenlandsche zaken onder het Directoire, het Consulaat en het Eerste Keizerrijk en speelde een groote rol op het
Weener Congres (1814 en 1815) en op
de Londensche Conferentie (183o en 1831)
waar hij met Palmerston de scheiding
tusschen Nederland en Belgic tot stand
bracht.

Tamboula

Tallien, (Jean-Lambert) (1767-182o).
Lid der Nationale Conventie, bekend door
zijn te Bordeaux gepleegde wreedheden
en door zijn medewerking aan den val
van Robespierre (27 Juli 1794); zijn vrouw
(Theresia Cabarrus, 1773-1835), later
prinses van Chimay, kreeg den bijnaam
van Notre-Dame-de-Thermidor.
Tallipot, m. (Fr.; spr.: talliepoo). Palmboom op Ceylon en de kust van Malabar.
Tally=ho, (Eng.). Kreet van den jager
om de honden aan te sporen.
Talma, (Francois Joseph) (1763-1826).
Fransch treurspeler ten tijde van Napoleon I bij wien hij in hooge gunst stond
en die hem op het congres van Erfurt
(1808) voor een parterre van koningen
liet optreden; soort van mantel.
Talmigoud, o. Legeering van koper,
zink en tin, zoo genoemd naar den fabrikant Talmi.
Talmud, m. (Hebr.). Eig. mondeling onderwijs, verzameling van overieveringen
der rabbijnen (Zie Gemara en Mischna),
titel van de uitlegging der Thora (z. a.);
Talmudist, m., uitlegger van den Talmud.
Zie Caralet.
Talon, m. (Fr.), (Eng.) talon, (D.) Talon,
(Ital.) talone, (Sp.) talon. Strook papier
onder aan de couponbladen van effecten
die ingeleverd moet worden om een nieuw
blad coupons te kunnen krijgen; hiel;
hak (schoeisel); kaarten die overblijven
nadat iedere speler zijn kaarten genomen
heeft; stok (kaarten); overblijvend stuk
brood ; Talon rouge, eig. roode hak,
Fransch edelman voor 1789 zoo genoemd
naar de kleur der hakken zijner schoenen;
Talonniere, vr., vleugel aan de voeten
van Mercurius, stuk leder dat de barrevoeters des winters aan hun sandalen
toevoegen om hun hielen te beschermen.
Talos. In de Grieksche mythologie een
metalen reus op het eiland Creta.
Talpa, vr. (Lat.). Mol; Talparia, yr.,
molgezwel aan het hoof d, wen.
Talpatsch, Tolpatsch, m. (Hong.). Eig.
breede voet; scheldnaam voor infanterist;
onnoozele hals, onhandige vent.
Talus, m. (Lat.). Dobbelsteen; helling,
glooiing; Taluteeren, glooiend aanleggen.
Tamaal. Zuid-Amerikaansche maiskoek.
Tamandoe, m. Groote miereneter.
Tamara, (Ital.). Geurig poeder uit
koriander, kruidnagels, kaneel, anijszaad
en venkel.
Tamarinde, yr. (Arab.), (Lat.) Tama=
rix, yr. Indische zure dadelboom en de
vrucht ervan.
Tambo. Logement voor pelgrims in
Peru.
Tamboula, yr. Groote negertrom.
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Tambour, m. (Fr.; spr.: tanboer). Trom;
tamboer, trommelslager; trommel in uurwerken en draaiorgels; trommelholte in
het oor ; vuurmand; tochtdeur; afpaling ;
raderkast ; borduurraam ; Tambourin, m.,
tamboerijn, handtrom met schellen, dans
met begeleiding van de tamboerijn; Tambour de basque, rinkeltrom; Tambour
battant, met slaande trom; Tambourmajor, m., tamboer-majoor; Tamburello
en Tamburino, m. (Ital.) = Tambourin.
Tamdiu, (Lat.). Zoolang ; als znw.
dreumes, dwergje.
Tamenes, mrv. Mexicaansche lastdragers.
Tamen est laudanda voluntas, (Lat.).
Zie : Ut desint vires.
Tametten, mrv. Indische katoenen zakdoeken.
Tamfana of Tanfana, yr. Volgens
Tacitus de Germaansche godin van het
haardvuur.
Tamias, m. (Gr.). Bestuurder, penningmeester (vooral van de tempelschatten te
Athene).
Tamis, m. (Fr. ; spr.: tami). Zeef,
teems ; Tamiseeren, ziften.
Tammany-ring, (Eng.). Een naar een
Indiaansch opperhoofd genoemde club te
New-York die in die stad een zeer grooten invloed gehad heeft.
Tammus, m. (Hebr.). Tiende maand in
het burgerlijke en vierde maand in het
feestjaar der Joden.
Tamoschna, y r. (Russisch). Tolhuis.
Tampon, m. (Fr.). Stop, prop, tap; prop
pluksel ; smeerprop, inktkussen; buffer
aan spoorwegrijtuigen; iltat tampon,
bufferstaat ; Tamponneeren, met een prop
sluiten, betten, botsen van spoortreinen;
Tamponnement, m., botsing van spoortreinen en tramwagens.
Tamtam, m. Chineesch en Indisch slaginstrument.
Tamurro, m. (Ital.). Nieuweling, eerste
graad in de Camorra (z. a.).
Tanacetum. Plantensoort uit de familie
der Composita; Tanacetine, yr., bitter
bestanddeel van reinvaren of wormkruid.
Tanagra. Antiek-Grieksche stad in het
landschap Boeotie ten N.-W. van Athene.
Sinds omstreeks 188o worden in de nabijheid van deze stad in antieke graven
terra-cotta-figuurtjes van 20 a 3o c.M.
hoogte, meestal staande of zittende vrouwen voorstellende, opgegraven, die den
naam Tanagra-beeldjes of Tanagra's
dragen. Tegenwoordig maken verschillende fabrieken, o, a, die van Ipsen te
Kopenhagen, reproducties dezer beeldjes,
die als kamerversiering worden gebruikt.
Tanalist, m. Vroeger in Schotland de

Tantalisch

plaatsvervanger en opvolger van het
hoofd van een clan.
Tandem, (Lat.). Eindelijk; Tandem
aliquando, eindelijk eens; Tandem bona
causa triumphat, eindelijk zegeviert de
goede zaak.
Tandem, (Eng.). Soort van sjees met
twee achter elkander aangespannen paarden ; in een paardenspel twee achter
elkander loopende paarden waarvan het
achterste bereden is; rijwiel voor twee
personen.
Tandems. Silezisch linnen.
Tandoer, m. (Turksch). Een met een
kleed overdekte tafel waaronder een
komfoor voor het warmen der voeten
staat; gezelschapskamer in den harem.
Tandstickor, mrv. (Zweedsch). Lucifers.
Tanfana. Zie Tamfana.
Tang, m Zeegras; Indisch neteldoek.
Tanga. Waterkuip; regenbak ; gemetseld bekken om in te baden; groot watervat op schepen; rekenmunt te Goa.
Tangens, yr. (Lat.). Raaklijn in de
goniometrie; Tangente, yr. (Fr. ; spr.:
tanzjant) raaklijn, aan draaiorgels en
speeldoozen de haak of hefboom die bij,
het omdraaien van de wals door de
daarop geplaatste stiften naar boven gebracht wordt; Tangentiaal=kracht, yr.,
kracht waardoor de planeten op haar
baan voortgaan; Tangibel, tastbaar;
Tangibiliteit, yr., tastbaarheid ; Tan=
geeren, betasten, aanroeren.
Tanghinine, yr. Vergiftige stof uit de
uitgeperste vruchten van Tanghinia ma-

dagascariensis.
Tani. Fijnste Bengaalsche zijde.
Tank, (Eng. ; spr. : tenk). Groote bak
voor petroleum; Tankschip, o., vaartuig
dat voor het vervoeren van petroleum in
bakken ingericht is.
Tankred (D.), Tancrede (Fr.). Krachtig
van gedachten ; een der helden van den
eersten kruistocht; persoon in het Verlost
Ieruzalem van Tasso; titel van een treurspel van Voltaire (1760) ; titel eener opera
van Rossini.
Tannim, mrv. (Hebr.). Groote zeemonsters, slangen, krokodillen.
Tannin, m. (Fr. ; spr. : tannein). Looistof.
Tanrek = Tenrek.
Tansa. Tataarsche zilveren munt.
Tansimat, m. (Arab.). Turksche staatsregeling.
Tantal, o. Metaal dat in den vorm van
zwart poeder voorkomt en schittert als
het warm gemaakt wordt.
Tantale, m. (Fr.). Amerikaansche steltlooper met witte soms rooskleurige met
zwarte stippen bedekte veeren.
Tantalisch. Kwellend, plagend ; vurig

Taut de bruit pour une omelette to95
naar jets verlangend ; Tantaliseeren,
door misleiding prikkelen, kwellen; Tantalus, koning van Lydie die toen de goden
bij hem op bezoek waren hun de ledematen van zijn zoon Pelops voorzette ;
Jupiter wierp hem in den Tartarus (z. a.)
en veroordeelde hem tot onleschbaren
dorst en onverzadelijken hongeiz; hij wordt
voorgesteld te midden eener rivier wier
water tot aan zijn lippen komt maar
terstond daalt zoodra hij wil drinken, en
onder vruchtboomen wier takken naar
boven gaan zoodra hij de daaraan zittende
vruchten wil plukken.
Tant de bruit pour une omelette,
(Fr.; spr. : tan de brwie pour uun omlet).
Eig. zooveel gedruisch om een eierstruif,
zooveel drukte om een kleinigheid.
Tante a la mode de Bretagne, (Fr.;
spr. : Bretanje). Voile nicht van vader of
moeder.
Tanti, (Lat.). Zooveel waard ; Tantieme,
m. (Fr.), (Eng.) percentage, (D.) Gewinnteil,
(Ital.) percentuale, (Sp.) porcentaje. Aandeel
in de winst; deel der opbrengst van de
opvoering van tooneelstukken dat aan den
sGhrijvcr ervan uitbetaald wordt; Tant
mieux, (Fr.; spr.: tan mieeu), des te beter;
Tanto, (Ital.), zooveel; Tantos, mrv. (Sp.),
speelpenningen, rekenpenningen; Tant
pis, (Fr.; spr.: pie), des te erger.
Tantum, (Lat.). Zooveel ; Tantum
scimus, quantum memoria tenemus,
wij weten zooveel als wij in ons geheugen
hebben.
Tanya, vr. (Hongaarsch). Eenzame hut.
Tanzimat. Zie Tansimat.
Tadisme, o. Godsdienst van Tao of
van den rechten weg die omstreeks boo
v. C. door Laokioen in China gesticht
is ; Taotse, mrv., belijders van dezen
godsdienst.
Taotai. Gouverneur eener Chineesche
provincie.
Tapa, vr. Uit plantenvezels vervaardigde
stof op de Sandwicheilanden die om het
bovenlijf gedragen wordt.
Tapage, m. (Fr.; spr.: tapaazje). Gedruisch, leven, lawaai ; Tapageur, m.,
levenmaker, lawaaischopper; Toilette
tapageuse, yr., opzichtige kleeding.
Tapanhoena. Kinderen uit een huwelijk
van een neger met een Indiaansche vrouw
in Brazilie.
Tapeinosis, vr. (Gr.). Eig. vernedering,
verlaging, verzachting van een uitdrukking.
Tapekong, o. Afgodsbeeld in China.
Tapete, yr. (D.), (Lat.) Tapetum, o.
Zie Tapis; Tapetum alveoli, vlies dat
de wortels der tanden insluit ; — nigrum,
laag donkere kleurstof in de oogen der
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gewervelde dier en ; Tapezieren, (D.), behangen ; Tapezierer, m., kamerbehanger ;
Tapezierung, yr., tapijtwerk, het kamerbehangen.
Tapholiturgie, yr. (Gr.).t Lijkdienst ;
Tapholiturgisch, dien dienst betreffend ;
Taphos, m. (Gr.), begrafenis, graf, grafheuvel.
Tapigi-Basji, m. Generaal der Perzische artillerie.
Tapinose, Tapinosis, yr. = Tapeinosis.
Tapioca, m. Maniokmeel, zetmeel uit
den wortel van Jatropha manihot.
Tapir, m. (Brazil.). Zoogdier met ongelijke teenen in Amerika en Azie met een
slurfvormigen snuit, waterzwijn.
Tapis, m. (Fr. ; spr. : tapie). Tapijt,
vloerkleed ; kleed op een tafel; Tapisfranc, gemeene kroeg; Tapis vert, speeltafel ; Tapis de verdure, met gras begroeide plek ; Mettre sur le lapis, te berde
brengen ; Etre sur le tapis, besproken
worden ; Tapisserie, vr., borduurwerk,
behangsel ; Faire tapisserie, muurbloem
zijn, niet gevraagd worden om te dansen ;
Tapissier, m., kamerbehanger ; Tapissiere, yr., meubelwagen, verhuiswagen ;
groote omnibus voor het maken van
uitstapjes en het vervoer van een groot
aantal personen tegelijk vooral bij gelegenheid van wereldtentoonstellingen.
Tapp. Zuidduitsch kaartspel dat op het
soixante-six (zes-en-zestig) lijkt.
Tapsel. Grof blauw gestreept Indisch
katoen.
Taquin, (Fr. ; spr.: takein). Plaagziek ;
Taquineeren, plagen; Taquinerie, vr.
(spr.: takienrie), plagerij.
Tar, m. Moorsche trom.
Tara, yr. (Ital. en Sp.), (Fr. en Eng.)
tare, (D.) Tara. Tarra, korting op het
gewicht eener hoeveelheid koopwaren als
aftrek voor de verpakking ; Tareeren,
(Fr.) tarer, deduire la tare, (Eng.) to tare,

to deduct the tare, (D.) Tara abwiegen,
(Ital.) tarare, dedurre la tare, (Sp.) tarar,
rebajar la tara, tarra aftrekken.
Tarabat, m. (Arab.). Klap of ratel om
de monniken te wekken.
Tarabieten, mrv. Spaansche bruggen
van touw.
Taraboeka, yr. (Turksch). Met bellen
omhangen tamboerijn.
Tara of Targani, mrv. Verpestende
met een weelderigen plantengroei bedekte
moerassen aan den voet van het Ilima-

layagebergte.
Tarantassa, yr. (Russisch). Boerenwagen op vier wielen die op reis gebruikt
wordt.
Taras. In de Grieksche mythologie een
zoon van Poseidon (Neptunus) die Tarente
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zou gesticht hebben waarheen een dolfijn
hem overbracht.
Tarass, m. of Tarassbuks, yr. (Boheemsch). Soort grof geschut.
Tarasum. Chineesch bier.
Tarataika, yr. Laag Russisch rijtuig
op vier wielen.
Taraxacum. Plantensoort uit de familie
der Composita.
Taraxippos, (Gr.). De paarden schichtig makend.
Taraxis, vr. (Gr.). Storing; verwarring;
beroering vooral in het onderlijf ; lichte
oogontsteking.
Tarbagany, mrv. (Slavisch). Vellen van
mormeldieren.
Tarbatum. Latijnsche naam van

D or,pat.
Tarboesj, m. Roode Turksche en Grieksche muts met een blauwe kwast.
Tarchon. Etruskische held die, naar
men zegt, de twaalf steden van Etrurie
gesticht heeft.
Tardando en Tardato, (Ital.). Talmend,
slepend ; Tardeeren, (Fr.), talmen, dralen;
Tarde venientibus ossa, (Lat.), zij die
laat aan tafel komen vinden niets meer dan
beenderen (den hond in de pot) ; Tardif,
(Fr.), laat komend, laat Hip wordend ;
Tardiflorisch, laat bloeiend; Tardigrada,
mrv. (Lat.), eig. langzaam loopende dieren,
dieren zonder snijtanden wier teenen tot
aan de nagels aan elkander vastzitten,
luiaards ; Tardiloquus, (Lat.), langzaam
sprekend ; Tardipes, (Lat.), langzaam loopend, kreupel ; Tardo = Tartando.
Tardillon, m. (Fr.; spr. : tardiion). Jonge
patrijs.
Tare, yr. (Fr.). Gebrek; vlek, smet
(Zie Tara); lichaamsgebrek ; Tare, bedorven, die zijn goeden naam kwijt is,
die een lichaamsgebrek heeft.
Tarentella, yr. (Ital.). Zeer vlugge ZuidItaliaansche dans nationale dans der Napolitanen ; daarbij behoorende muziek;
Tarentisme, o., steek der tarentula en
de ziekte die, naar men beweert, daardoor ontstaat, dansziekte ; Tarentismus
apulus, Apulische dansziekte; Tarentula,
y r., groote spin die veelvuldig in de omstreken van Tarente (Zuid-Italic) voorkomt ; vroeger geloofde men dat haar
steek een diepe zwaarmoedigheid veroorzaakte die alleen door drukke beweging
verdreven kon worden; Door de tarentula
gestoken zijn, zeer opgewonden en druk
in de weer zijn.
Targani. Zie Tara.
Targum, m. (mrv. Targumen). Eig.
verklaring, vertaling in het Chaldeeuwsch
en uitlegging van het Oude Testament ;
Targumeeren, uitleggen, verklaren ; Tar-

Tarri

gumist, m., vertaler van het Oude Testament in het Chaldeeuwsch.
Tarhonya, yr. (Hongaarsch). Gedroogde
in melk gekookte meelspijs.
Taxi, m. Palmwijn ; kokoswijn.
Tani, Tarino, Taro, m. (Ital.). Rekenmunt
op Malta = fo,o9; op Sicilie = f 0,21;
te Napels = fo,o35.
Tarief, o. (Arab.), (Fr.) tarif, (Eng.)
tariff, (D.) Tarif, (Ital.) tar fa, (Sp.) tari fa.
Prijslijst van koopwaren, van in- en uitgaande rechten, enz.; Tarifeeren, (Fr.)
tarifer, (Eng.) to tariff, (D.) Tarif bestimmen, (Ital.) tarilfare, (Sp.) tarifar, een
tarief vaststellen ; Tarificatie, yr., vaststelling bij tarief.
Tarini fovea, yr. (Lat.). Tarijnsche
groef, kleine holte aan de basis der hersen s.
Tariri, o. Onecht Braziliaansch hout.
Tarissable, (Fr. ; spr. : tariessable). W at
op- of uitdrogen kan.
Tarja, yr. Rekenmunt in Navarre.
Tarlatan, o. Lichte mousseline.
Tarma, yr. Venetiaansch gewicht.
Tarnkappe, yr. (D.). Onzichtbaar makende mantel in het Nibelungenlied.
Tarok, o. (Ital.). Zevenkoningenspel,
kaartspel met 74 kaarten ; Tarots, mrv.,
kaarten met grijsachtige vakjes aan den
achterkant.
Taroupe, vr. (Fr.; spr. : taroep). Bosje
haar tusschen de wenkbrauwen.
Tarpan, m. Wild Mongoolsch paard.
Tarpaulin, (Eng. ; spr. : taarpaolin). Geteerd zeildoek, presenning.
Tarpeische rots. Zie Capitolium.
Tarpon. Visch uit de familie der haringen.
Tarquinius. Naam van twee koningen
van Rome, den sen Tarquinius Priscus
(de oude) en den laatsten (7en) Tarquinius
Superbus (de trotsche); deze laatste is
volgens de legende met zijn geheele
geslacht in 509 v. C. door de Romeinen
verdreven, omdat zijn zoon Sextus zich
had vergrepen aan Lucretia, (z.a.) de
echtgenoote van Lucius Tarquinius Collatinus. Waarschijnlijk echter hebben de Romeinen de Tarquinii verdreven om bevrijd
te worden van de heerschappij der
Etruscen, uit wier gebied dit geslacht
afkomstig was.
Tarra. Zie Tara.
Tarras, m. Vulkanisch puin ; Tarrasbuks, vr., licht geschut dat in de Hussietenoorlogen gebruikt werd.
Tarrassi, m. Korenmaat te Algiers.
Tarrasso, vr. Knolplant op de Sandwicheilanden, het voornaamste voedingsmiddel van de bewoners dier eilanden.
Tarri, m. Korenmaat te Algiers.

Tarsalgie

1097

Tarsalgie, yr. (Gr.) Pijn in den voetwortel; ontstekelijke platvoet.
Tarschisch, m. (Hebr.). Edelgesteente,
topaas.
Tarser, m. (Van het Gr. tarsus, z. a.).
Aap in den Indischen Archipel met langen
voetwortel.
Tarsia, yr. Ingelegd werk, houtmozaIk.
Zie Intarsiatura.
Tarsophyma, o. (Gr.). Gezwel aan den
voetwortel en ook aan het kraakbeen der
oogleden.
Tarsorrhaphie, yr. (Gr.). Wegsnijding
van een deel van het ooglid en van het
kraakbeen daarvan en hechting der wond
door ze dicht te naaien; Tarsotomie, yr.,
het snijden in het ooglid.
Tarsus, m. (Gr.). Voetwortel, deel van
den voet tusschen de teenen en de heel;
voetzool der insecten ; kraakbeen van het
ooglid.
Tartaar. Zie Tataar.
Tartaglia, m. (Ital. ; spr. : tartalja).
Stotteraar, persoon uit het Napolitaansche
kluchtspel.
Tartan, m. (Schotsch). Wollen stof met
groote ruiten van verschillende kleuren;
sjaal die daarvan gemaakt is. Zie Plaid.
Tartane, vr. (Fr.), (Ital.) Tartana.
Sprietschip op de Middellandsche Zee,
vaartuig met den mast en spriet ; in Spanje
tweewielig reisrijtuig met linnen huff en
zijbanken ; Tartanero, m. (Sp.), voerman
van zulk een rijtuig.
Tartaraat. Zie Tartraat.
Tartareus morbus, (Lat.). Jicht.
Tartarisatie, yr. Vorming van wijnsteen;
Tartariseeren, met wijnsteen reinigen.
Tartarus, m. (Gr.). Gedeelte der onderwereld waarin de verdoemden zich bevonden. Zie Cerberus.
Tartarus, m. Wijnsteen ; — albus, witte
wijnst.; — ammoniacus of — ammoniatus,
ammoniakhoudende wijnst. ; — boraxatus,
boraxwijnst. ; — chalybeatus, staalwijnst. ;
— crudus, ruwe wijnst. ; — dentium, tandkalk ; — depuratus, gezuiverde wijnsteen ;
— emeticus, wijnsteen om te braken ;
ijzerwijnst.; -- natronatus —feratus, =
Seignettezout ; — ruber, roode wijnsteen ;
— solubilis, oplosbare wijnsteen ; — stibiatus, spiesglanswijnst. = -- emeticus ; —

tartarisatus = — solubilis; — urinae,
urinezout ; — vitriolatus, met vitriool ver-

bonden wijnsteen.
Tarte, yr. (Fr.). Taart, Tartelette, yr.,
taartje.
Tarteifeli, mrv. (Ital.). Scheldnaam voor
Duitschers vooral voor de Oostenrijksche
soldaten.
Tartine, vr. (Fr.). Boterham ; lang en
vervelend artikel in een krant.

Tatianisten

Tartraalzuur, o. Wijnsteenzuur.
Tartraat, Tartras, Tartriet. Wijnsteenzuur zout ; Tartras, hydrargyricus, wijnsteenzuur kwikoxyde; — kalico-ammoniacus, ammoniakhoudende oplosbare wijnsteen ; — kalico-ferreus = Tartarus
ferratus ; — kalico-natricus = Tartarus
natronatus ; — kalicus = Tartarus tartarisatus ; — lixiviae stibiatus = Tartarus
emeticus of stibiatus.
Tartracine, yr., C 10 H 10 N4 0, 0S,Na. Verfstof uit teer.
Tartsche, vr. (D.), (Fr.) Targe, vr.
Klein vierkant schild dat bij de middeleeuwsche steekspelen gebruikt werd.
Tartufe, m. Hoofdpersoon uit een
blijspel van Moliere (1667), type van den
schijnvrome die onder het masker der
vroomheid een afschuwelijke verdorvenheid verbergt ;Tartuferie, yr., schijnvroomheid, huichelarij ; Tartufieeren,
huichelen, met Tartufe trouwen. Zie Ac..
commodement.
Taschierte Statuen, mrv. (D.). Beelden
waarvan het hoofd en de uiteinden der
ledematen massief zijn, terwijl de bekleeding uit met gips overtrokken linnen
bestaat.
Tasis, yr. (Gr.). Uittrekking, spanning.
Tasse, yr. (Fr.). Kopje.
Tasseeren, (Fr.). Samenpersen, ineendringen ; Tassement, m., inzakking door
eigen gewicht.
Tassello, m. (Ital.). Zandige merge!
bevattende leisteen.
Tassette, yr. (Fr.). Dijstuk van een
middeleeuwsche wapenrusting.
Tasso ( Torquato) (1544-1595). Beroemd
Italiaansch dichter, schrijver van Het Verlost Jeruzalem ; titel van een treurspel
van GOthe.
Tassoni, (Alexander) (1565-1635). Italiaansch dichter, schrijver van het beroemd
comisch heldendicht la Secchia rapita (z.a.).
Tastatuur, yr. Klavier, al de toetsen
van een muziekinstrument ; Taste, vr.
(Ital.), toets van een piano of orgel ; Tastiera, yr. (Ital.), klavier.
Tataren of Tartaren, mrv. Algemeene
naam voor de Aziatische volksstammen
die van de 13e tot de 16e eeuw de kern
van de legers der Mongolen uitmaakten ;
Tataar of Tartaar, ijlbode in Turkije,
Tartaarsch krijgsman ; Tataren=bericht,
0., valsche tijding, zoo genoemd omdat,
naar men zegt, een Tartaar de tijding van
den val van Sebastopol heeft verspreid
toen deze vesting nog niet ingenomen
was.
Tate, m. (Joodsch-Duitsch). Vader.
Tatianisten, mrv. Gnostische sekte in
de 2de eeuw.
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Tatillon, (Fr. ; spr.: tatiion). Bemoeiziek ;
krenterig ; peuterig ; Tatillonnage, m.,
bernoeizucht, krenterige handelwijze ; Tatillonneeren, over kleinigheden vallen, zich
met de onbeduidendste dingen bemoeien.
Tatonner, (Fr.). Rondtasten; weifelend
te werk gaan ; TAtonnement, m., het
rondtasten, weifelen ; A tfitons, op den tast.
Tatou, m. Zuid-Amerikaansch tandeloos
zoogdier dat met schubben bedekt is,
gordeldier. Zie Armadil.
Tatoueeren, (Fr.) Tatouer, (Eng.) To
tattoo, (Van het Tahitisch tatau, teekening). In de huid prikken en de daardoor
ontstane openingen met een kleurstof inwrijven zoodat daardoor onuitwischbare
teekeningen gevormd worden.
Tattersall. Naam van een Engelschen
jockey die een verkooplokaal voor paarden en rijtuigen instelde; dat lokaal zelf.
Tauernwind, m. In de Norische Alpen
(Tauern) heerschende noordoostenwind.
Zie Bora.
Taupe, yr. (Fr.; spr.: toop), (Lat.) Talpa.
Mol, insectenetend zoogdier met weinig
ontwikkelde oogen ; Taupe-grillon, m.
(spr : ghriion), veenmol ; Taupier, m. (spr.:
toopiee), mollenvanger; Taupiere, yr. (spr.:
toopieer), mollenval ; Taupiniére of Taupinee, vr., molshoop.
Taupin, m. (Fr.; spr.: toopein). Vroegere
naam der mineurs die de wallen eener
belegerde stad ondermijnden ; leerling die
examen wil doen voor de Ecole polytechnique ; Francs taupins, mrv., boogschutters onder den Franschen koning Karel VII.
Taurau, m. Lederen zak voor het bewaren van Pemmican (z.a.).
Taurea, vr. (Gr.). Rundervel ; zweep,
bullepees; Tauriden, mrv., vallende stet-ren die uit het sterrenbeeld Stier schijnen
voorttekomen ; Taurilia en Taurobolia,
mrv., stieroffers, zoenoffers waarbij de
priester of de geloovigen zich lieten besprenkelen met het bloed van den geofferden stier.
Tauri, mrv. (Gr.). Volksstarn die de Krim
bewoonde; Taurisch, wat op het schiereiland de Krim betrekking heeft.
Taurocolla, yr. (Gr.). Stierenlijm, beste
dierlijke lijm ; TaurOmachie, yr., stierengevecht ; Taurophaag of Taurophagos,
m., stiereneter ; Taurophonos, m., stierendooder ; Tauropolos, bijnaam van Artemis (Diana) als beschermgodin der stieren ;
Tauros, (Gr.), stier.
Tausch, m. (D.), (Fr.) echange, troc, (Eng.)
exchange, barter, (Ital.) cambio, baratto,
(Sp.) cambio, trucco. Ruil ; Tauschen, (D.),
(Fr.) &hanger, troquer, (Eng.) to exchange,
to barter, (Ital.) cambiare, barattare, (Sp.)
cambiar, trocar, ruilen.

Taximetre
Tauto. Grieksch voorvoegsel dat zelfde,

gelijk beteekent.
Tautacisme, o. (Gr.). Foutieve gelijke
kiank van dicht bij elkander staande lettergrepen ; opeenstapeling van gelijkluidende
plaatsen ; Tautochrone, yr. (Zie Isochrone); Tautochronisch (Zie Isochronisch);
Tautochronisme (Zie Isochronisme) ;
Tautogram, o., dichtstuk waarvan al de
regels met dezelfde letter beginnen ;
Tautologie, yr., noodelooze herhaling van
dezelfde gedachte in verschillende bewoordingen (Zie Pleonasme) ; Tautologisch,
noodeloos herhaald ; Tautophonie, vr.,
menigvuldige herhaling van denzelfden
kiank of toon.
Taux, m. (Fr. ; spr. : too), (Eng.) rate,
(D.) Taxe, (Ital.) tassa, (Sp.) tasa. Bij overeenkomst of volgens het gebruik vastgestelde prijs; rentevoet.
Taveleeren, (Fr.). Spikkelen.
Taverne, vr., (Fr.) Taverna, yr. (Ital.).
Herberg, kroeg.
Tavernicus, m. Keizerlijke stadhouder,
voorzitter der magnaten in Hongarije.
Tavoletta en Tavolezza, yr. (Ital.). Palet,
verfbord; plankje om op te schrijven.
Taxa, yr. (Lat.), (Fr.) taxe, (Eng.) tax,
(D), Taxe, (Ital.) tassa, (Sp.) tasa. Verplichte bijdrage, belasting, taks ; Taxa
conciliaris = Alumnaticum; — stolae =
Jura stolae.
Taxatio et moderatio expensarum,
vr. (Lat.), Schatting en vermindering van
kosten; Taxatie, yr., (Fr.) taxation, ivalulion, (Eng.) taxation, valuation, (D.) Abschatzung, (Ital.) tassazione, valutazione,
(Sp.) tasaciOn, avaluaciOn, schatting, prijsbepaling ; Taxator, m. (Lat.), (Fr.) Taxateur, (Eng.) appraiser, (D.) Abschatzer,
(Ital.) stimatore, (Sp.) avaluador, schatter ;
Taxatum, o. (Lat.), het geschatte ; Taxe,
vr. (Fr.), gezette prijs, tarief, aanslag in
de belasting, briefport ; Taxeeren, (Fr.)
taxer, evaluer, (Eng.) to tax, to appraise,
(D.) abschatzen, (Ital.) tassare, stimare, (Sp.)
tasar, avalorar, schatten, waarde bepalen,
aanslaan in de belasting.
Taxiarch, m. (Gr.). Bevelhebber eener
Taxis (z. a.), bataillons-commandant in
het tegenwoordige Grieksche leger ; Taxiarchie, vr., graad van luitenant-kolonel.
Taxidermie, yr. Handleiding voor het
opzetten van gewervelde dieren ; Taxidermist, m., opzetter van dieren. Zie
Naturalist.
Taximetre, m. (Fr.), Taxameter, m.
(D.). Toestel bij den bok van stationneerende rijtuigen die den door het rijtuig
afgelegden afstand alsmede den te betalen
vrachtprijs aangeeft ; rijtuig dat van zulk
een toestel voorzien is.
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Taxiologie, vr. (Gr.). Leer der classificatie ; Taxis, yr., orde, slagorde, afdeeling
soldaten, bataillon; drukking met de hand
om een uitgekomen breuk naar binnen te
duwen.
Taxites, m. (Gr.). Versteend blad dat
op een Taxus-blad gelijkt.
Taxodon, o. Fossiel knaagdier ter
grootte van een olifant dat in Amerika
gevonden is.
Taxonomie, yr. (Gr.). Leer van de
grondregels der classificatie.
Taxus, m. (Gr.). Taxisboom.
Tayaut. Zie Tayaut.
Tayl, m. Munt in het noorden van
Sumatra.
Tazie, mrv. (Perzisch). Eig. treurzangen,
klaagliederen ; godsdienstige tooneelspelen.
Tchinovniki, mrv. (Russisch). Ambtenaren.
Te = Telluur.
Tea-gown, (Eng. ; spr. : tieghoun). Eig.
theejapon, japon die bij de Five o' clock
tea (z. a.) gedragen wordt.
Teakhout, o. (spr.: tiek). Hout van den
teakboom (Tectonia grandis).
Tebenna, yr. (Gr.). De Romeinsche toga.
Teberaras, mrv. Perzische bedelmonniken, soort derwischen.
Tebeth, m. (Hebr.). Vierde maand van
het burgerlijk en tiende maand van het
kerkelijk jaar der Joden overeenkomend
met December.
Tebid, m. (Arab.). Arts.
Tecedon, yr. (Gr.). Tering.
Techdar, m. Tapijt op den Perzischen
troon.
Techichi, m. Huishond.
Technaesthetiek, vr. (Gr.). Leer der
beeldende kunsten ; Techne, vr., kunst ;
Technema, o., kunstwerk ; Technematotheek, yr., kunstzaal, verzameling van
kunstwerken; Technicisme, o., kunstmatige behandeling, inrichting ; Technicus,
m., kenner van de regels eener kunst of
bedrijf, student aan een polytechnische
school of technische hoogeschool ; Techniek, yr., het geheel der regels en wijzen
van uitoefening eener kunst of bedrijf ;
Technisch, wat een kunst of bedrijf betreft ; Technische hoogeschool, vr., naam
der in 1904 gereorganiseerde polytechnische school te Delft ; Technische uitdrukking, yr., eigenaardige naam van
een voorwerp dat bij een kunst of bedrijf
behoort.
Technoglyph, m. (Gr.). Kunstig gesneden steen ; Technoliet, m., kunststeen ;
Technologie, vr., wetenschap der kunsten
en bedrijven in het algemeen, alle technische uitdrukkingen die in een wetenschap, kunst of bedrijf gebruikt worden ;
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Technologisch, wat de technologie betreft;
Technoloog, m., beoefenaar der of student
in de technologie ; Technopacgnion en
Technopaegnium, o., kunstig woordenspel, gedichtje met beteekenisvolle letters
aan het begin der regels.
Tecmarose, Tecmarse of Tecmarsis,
yr. (Gr.). Veronderstelling over de kenteekenen eener ziekte.
Tecnoctonie, yr. (Gr.). Kindermoord ;
Tecnogonie, yr., verwekking van kinderen ; Tecnopoiea, vr., het ter wereld
brengen van kinderen ; Tecnon, o., kind.
Tectisch, (Gr.). Smeltend, oplossend.
Tecton, m. (Gr.). Iedere arbeider die
bout bewerkt, timmerman; Tectoniek,
vr.,vervaardiging van kunstvoorwerpen uit
hout en steen ; Tectonisch, wat de tectoniek betreft.
Tecte, (Lat.). Verborgen, geheim ; Tecto
nomine, met verborgen of verzwegen
naam ; Tectuur, yr., bedekking, dekblad
b.v. op kopergravures, bij militaire kaarten
en ontwerpen een blad dat het hoofdblad
bedekt, waarop voorwerpen die in de
werkelijkheid achter een ander voorwerp
verborgen zijn, aanschouwelijk gemaakt
worden, papieren bedekking van een zegel.
Tedesco, (Ital.). Duitsch.
Te Deum (laudamus), (Lat.). U God
(loven wij), danklied in de Catholieke kerk
dat na een overwinning of een andere
heuglijke gebeurtenis gezongen wordt,
Ambrosiaansche lofzang.
Tedjhiset-Askerie. Turksche militaire
administratie.
Teetotaler, m.(Eng.; spr.: tietootedur). Lid
van de vereeniging tot geheele onthouding
van sterke dranken of van een afschaffingsgenootschap; deze vereeniging noemde
zich Temperance total, geheele matigheid
dat verkort werd tot de Engelsche letter
T (spr. : tie) en total (teetotal) ; Teetotalisme, o., geheele onthouding van sterken
drank.
Tefnut, yr. Egyptische godin die met
een leeuwenkop afgebeeld wordt.
Tegeeren, (Lat.). Bedekken, geheim
houden.
Tegnum, o. In de middeleeuwen de naam
der geneeswijze (techne iatrike) van den
Griekschen arts Claudius Galenus (z.a.),
ook microtechnum genoemd.
Tegument, (Lat.). Wat het lichaam van
den mensch en der dieren bedekt (vel,
haar, veeren, schubben) ; zaadomhulsa
Tehad. Heilige oorlog der Mohamedanen.
tehuantepeks of Papagallos, mrv.
Rukwinden uit het noordnoordoosten en
het noordoosten op de kust van Mexico
aan den Grooten Oceaan.

Tehueltsjen
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Tehueltsjen. Volksstam in Patagonia.
Tehut. Zie Thaut.
Teinesmos. m. (Gr.). Hardlijvigheid;
Teinodisch, daaraan lijdend.
Teint, m. (Fr.; spr.: tein). Gelaatskleur ;
kleur ; Teinte, yr., tint, zweem ; Tel''@
ture, vr., verf oril stoffen te verven ;
Teinturier, m., verver van stoffen, blauwverver.
Tekerekik, vr. Turksch paspoort.
Tekieh, Tekkie, o. Turksch monnikenklooster.
Teklid, (Perzisch). Maskerade ; ook =
Temacha.
Tekwimi=Wakai, mrv. (Turksch). Lijst
der gebeurtenissen ; Turksche staatscourant.
Tela. Perzische gouden munt.
Telamon. Koning van Salamis, vader
van den grooten Ajax.
Telamon, m. (Gr.). Draagriem; riem om
het zwaard of het schild te dragen ;
beeld dat tot steun van een kroonlijst
dient ; lastdrager ; steunpilaar ; stutbalk.
Telangiectasis, yr. (Gr.). Uitzetting of
verwijding der vaten.
Telangiosis, yr. (Gr.). Ziekte der haarvaten.
Teichinen, mrv. (Gr.). In de OudGrieksche sage een uit Creta gekomen
geslacht op het eiland Rhodus dat uitmuntte in het bewerken van metalen ;
beoefenaars der zwarte kunst, toovenaars.
Telega, vr. Russische wagen op vier
wielen voor het vervoer van koopwaren.
Telegonie yr. (Gr.). Voortteling in de
verte, invloed
' van het eerste mannelijke
wezen op alle latere geboorten.
Telegraaf, yr. (Gr.), (Fr.) tele'graphe,
(Eng.) telegraph, (D.) Telegraph, (Ital. en
Sp.) telegrafo. Eig. werktuig dat in de
verte schrijft; Luchttelegraaf, door
Chappe in 1791 uitgevonden inrichting die
uit een rij ver van elkander staande
palen bestond welke van beweegbare
borden of armen voorzien waren ; Electrische telegraaf, toestel die berust op
de eigenschappen der electro-magneten
en die door Wheatstone en Morse verbeterd is ; Druktelegraaf van Hughes
die de telegrammen in Latijnsche drukletters overseint ; Draadlooze telegraaf,
telegraaf zonder verbindingsdraden volgens het stelsel van Marconi; Onderzeesche telegraaf, electrische telegraaf
wier draden in een op den bodem der
zee liggenden kabel opgesloten zijn ;
Wijzertelegraaf, die op een wijzerplaat
de letters der woorden aanwijst; Telegrafist, m., ambtenaar van de telegraaf ;
Telegraafcode, m., (Fr.) code, clef telegraphique, (Eng.) telegraph code, (D.) Tele-
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graphenschlussel, (Ital.) codice klegrafico,
(Sp.) codigo telegrafico, boek dat de ver kortingen der woorden en uitdrukkingen
bevat die ter besparing van kosten bij
het telegrapheeren gebruikt worden ; Telegram, 0., bericht dat door de telegraaf
overgeseind wordt ; Telegrapheeren, (Fr.)
telegraphier, (Eng.) to telegraph, to wire,
(D.) telegraphieren, (Ital.) telegrafare, (Sp.)
telegrafiar, door middel van de telegraaf
overbrengen ; Telegraphic, yr., kunst
van telegrafen aan te leggen en in werking
te brengen; Telegraphisch, (Fr.) par voie
tele'graphique, par fil, (Eng.) by telegraph,
by wire, (D.) telegraphisch, (Ital.) per via
telegrafica, (Sp.) por via telegrafica, door
middel van de telegraaf ; Telegraphisch
antwoord, o., (Fr.) reponse telegraphique,
(Eng.) wired reply, (D.) telegraphische Antwort, (Ital.) risposta telegrafica, (Sp.) res-

puesta telegrcifica.
Telekal, o. (Gr.). Spreekbuis.
Teleloog, m. (Gr.). Eig. verrespreker,
electrische telegraaf om bij schietoefeningen der artillerie de uitkomsten aan
de batterij te melden.
Telemachus, m. Zoon van Ulysses en
Penelope die na de verwoesting van Troje
zijn vader ging zoeken. Zie Odyssee.
Telemeter, m. (Gr.). Instrument dat
dient om den afstand te meten tusschen
den waarnemer en een ongenaakbaar
punt; Telemetric, yr., meting of schatting
van afstanden.
Teleobranchia, mrv. (Gr.). Visschen
met groote kieuwen ; kieuwendeksels.
Teleologie, yr. (Gr.). Doelleer, leer van
de doeleinden in de natuur en van de
doelmatige inrichting der wereld; Teleologisch, wat de doelteer betreft.
Telepathic, yr. (Gr.). Eig. gevoel in
de verte, gevoel dat iemand heeft van
een gebeurtenis die op het oogenblik
zelf maar op een verren afstand plaats
heeft en waarvan de betrokken persoon
geen kennis kan dragen.
Telephisch, (Gr.). Wat moeilijk geneest, wat blijft etteren.
Telephium, o. (Gr.). Kankergezwel.
Telephoon, yr. (Gr.), (Fr.) telephone,
(Eng.) telephone, (D.) Telephon,Fernsprecher,
(Ital.) telefono, (Sp.) telefono. Eig. verrespreker,, instrument dat woorden en
klanken op verre afstanden overbrengt;
Telephoneeren, (Fr.) telephoner, (Eng.)

to telephone, (D.) telephonieren, (Ital.) telefonare, (Sp.) telefonar, bericht zenden of
spreken door de telephoon; Telephoniste,
yr., beambte van de telephoon.
Telephotographic, yr. (Gr.). Het overbrengen van photographieen door middel
';an electriciteit.
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Telephrasie, yr. (Gr.). Het spreken in
de verte.
Telescoop, m. (Gr.). Verrekijker, instrument om ver verwijderde voorwerpen
waar te nemen ; Telescopeeren, in elkander rijden van spoortreinen; Telescopisch, wat door den telescoop waargenomen wordt, wat alleen door den
telescoop te zien is.
Telesma, o. (Gr.). Eig. voltooiing , gave;
aanhangsel; toovermiddel.
Telesphoor = Telesphorus ; Telesphoresis, yr., het voldragen, voldragen
vrucht of kind ; Telesphora, vr., degene
die voltooit; Telesphorus, m., bij de oude
Grieken de god der genezing die Asklepios
(z. a.) vergezelt, voltooier, voleindiger.
Telestereoscoop, m. (Gr.). Stereoscoop
tot het verkrijgen van gezichten op verre
voorwerpen.
Tel est notre bon plaisir, (Fr.). Eig.
zoo is ons goed genoegen, d. i., zoo willen
of verkiezen wij het (sedert koning Frans
I was dit de slotzin der besluiten der
koningen van Frankrijk (Zie Sic volo,
etc.); Regime du bon plaisir, despotische
regeering.
Teleten, mrv. (Gr.). Ingewijden in de
vereering der goden.
Telethermometer, m. (Gr.). Toestel
voor het meten der temperatuur.
Teleuten, mrv. Volksstam in ZuidSiberie.
Teliambus, m. Versregel die met een
iambus (z. a.) eindigt.
Telkin, m. (Arab.). Het loven van God.
Tell ( Willem). Volgens de overlevering
was hij de grondlegger der Zwitsersche
vrijheid in 1307; titel van een treurspel
van Schiller (1804) en van een opera van

Rossini (1820).
Tell, m. (Arab.). Eig. heuvel, vruchtbaar heuvelland in Algerie en Marokko
tusschen het Atlasgebergte en de Middellandsche Zee.
Tellinen, mrv. (Gr.). Soort mosselen;
Tellinieten, mrv., versteende mosselen.
Tell Hum. Bouwvallen van Kapernaiim.
Tellus, yr. (Lat.). Aarde ; godin der
aarde ; Tellurium, o., toestel die de beweging der maan om de aarde, die der
aarde om de zon en die der aarde om
haar as aanschouwelijk voorstelt; Tellurisme, o., natuurkracht der aarde, dierlijk
magnetisme; Telluur, o., blauwachtig wit
bros metaal ; Tellurisch, aardsch.
i Telodynamisch, (Gr.). Wat op groote
afstanden kracht uitoefent.
Telologie. Zie Teleologie.
Telonarch, m. (Gr.). Opperste der tollenaars (Zaccheus).
Telum imbelle sine ictus coniecit,

Temperament

(Lat.) (Vergilius, Aeneis II, j-44—.5-4A Hij
wierp het machtelooze staal zonder een
wond te veroorzaken, ni. Priamus, koning
van Troje, die zich bij de inneming der
stad nog wapent om zijn paleis te verdedigen en met zijn lans Neoptolernus, zoon
van Achilles, tracht te wonden, omdat deze
Priamus' zoon Polites voor de oogen van
zijn vader had gedood.
Telijn, yr. Lier der Scandinavische
zangers.
Temacha, vr. Perzisch kluchtspel.
Temascale, o. Zweetbad der Mexicaansche Indianen.
Temblor, m. (Sp.). Het sidderen; lichte
aardbeving.
Temenna, m. Oostersche groet waarbij
de band op het hart gelegd en aan het
voorhoofd gebracht wordt.
Temenos, o. (Gr.). Afgezonderd stuk
land, gewijd stuk grond om een tempel ;
landgoed, domein.
Terne'raire, (Fr.), (Lat.) Temerarius.
Vermetel, doldriest, waaghalzig ; Temere
litigans, m., hij die er maar lichtvaardig
op los procedeert, twistzoeker ; Teme=
riteit, yr., vermetelheid, waaghalzerij ;
Temeritas litigandi, zucht om te procedeeren.
Temetum, o. (Lat.). Iedere bedwelmende drank.
Temin, m., (Turksch) Timin. Rekenmunt te Algiers en te Smyrna.
Temo, m. (Lat.), Dissel ; wagen; Zevengesternte.
Temoin, m. (Fr.; spr.: teemoien), (Lat.)
testis, (Eng.) witness, (D.) Zeuge, (Ital.)
testimonio, (Sp.) testigo, Getuige ; — oculaire, ooggetuige; — auriculaire, oorgetuige.
Ternoiaticum, o. Wagengeld.
Tempe, (Gr.) o. mrv. Vallei in Thessalie tusschen den Olympus en de Ossa
Wier schoonheid in de oudheid algemeen
geroemd werd; lustwarande.
Tempel, m., (Lat.) Templum, o. Voor
de godsdienstoefening bestemd gebouw ;
in de oudheid waren beroemd de tempel
van Salomo te Jeruzalem en die van Diana
te Ephese (Zie Herostratus); Tempelier.
Zie Temple.
Temper, m. Klep in ovens om den
luchtstroom te temperen.
Tempera, (Ital.). Vloeibaar mengsel (Zie
A tempera) ; Tempera al secco, het
schilderen op droge muren. Vergelijk
Fresco.
Temperament, o. (Lat.). De goede of
natuurlijke gesteldheid eener zaak ; schikking in der minne ; verzachting; lichaamsgesteldheid ; gemoedsgesteldheid ; zinnelijkheid, neiging tot wellust ; Temperamentenglas, o. (D.), polshamer.
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Temperance, yr. (Fr.), (Eng.), Tem=
perance, (spr. : temperens). Matigheid ;
Temperance.men, mrv. (Eng.), leden van
een matigheidsgenootschap ; Temperancehall, (spr. : haol), vergaderzaal van zulk
een genootschap ; Temperance-pledge,
(spr. : pledzje), gelofte dat men zich van
het gebruik van sterke dranken zal onthouden ; Temperans, yr. (Lat.), (mrv.
Temperantia), verzachtend, verkoelend
middel ; Temperanzler, Temperenzler,
m. (D.), lid van een matigheidsgenootschap;
Tempereeren, verzachten, matigen.
Temperatuur, yr. Warmtegraad ; toestand der darnpkringslucht ten opzichte
van het nienschelijk lichaam ; de van de
wiskundige grootte der intervallen afwijkende stemming der muziekinstrumenten
waarbij een octaaf in 12 gelijke deelen
verdeeld wordt en de enharmonische tonen
niet als verschillende maar als gelijke
klanken beschouwd worden.
Tempest (Eng.), (Lat.) tempestas, (Fr.)
tempite, (D.) Sturm, (Ital.) temfiesta, (Sp.)
tempestad. Storm ; Tempesta, m., comische rol in het Italiaansche blijspel; Tempestuous (Eng.), (Fr.) tempetueux, (D.)
stiirmisch, (Ital.) burrascoso, (Sp.) borrascoso, stormachtig.
Tempestief, (Lat.). Te rechter tijd.
Tempestoso, (Ital.). Stormachtig, onstuimig.
Tempieren, (D.). Een vervaltijd bepalen;
den tijd regelen gedurende welken een
sas moet branden.
Tempi passati, mrv. (Ital.). Vervlogen
tijden ! Daarmede is het uit!
Templarii, mrv. Tempeliers.
Temple, m. (Fr.; spr.: tanple). Tempel;
Protestantsch kerkgebouw ; versterkt
klooster der Tempeliers te Parijs waarin
koning Lodewijk XVI en zijn gezin in
1792 gevangen werd gezet en dat in 1811
afgebroken is ; Templiers, mrv., Tempeliers, Tempelridders, in 1118 gestichte
militaire en geestelijke ridderorde die zich
in Palestina onderscheidde ; weldra verkregen de Tempeliers groote rijkdommen
en werden de bankiers van den paus en
van sommige vorsten ; Filips de Schoone
(1285-1314), koning van Frankrijk, wilde
zich van hun ontzaglijke rijkdommen
meester maken, liet den grootmeester
Jacques de Molay en de zich op Fransch
grondgebied bevindende ridders gevangen
nemen en na een onrechtvaardig proces
tot den brandstapel veroordeelen en verbranden ; op aanstichting van Filips had
paus Clemens V de orde in 1312 opgeheven ; Boire comme un templier, drinken
als een tempelier.
Tempo, o. (Ital.). Tijdduur ; handgreep ;

Ten.

— commodo, in de juiste maat; — di ballo,
danstempo ; — di marcia, marschtempo ;
— di prima parte, tijdmaat van het eerste
deel; — giusto, (spr. : dzjoesto), juiste maat;
— maggiore = Alla breve ; — ordinario,
primo, gewone, eerste maat.
Tempomaxillair, (Lat.). Wat tot de
slapen en de kaken behoort.
Tempora, mrv., enk. Tempus, z. a., (Lat.).
Tijden ; slapen van het hoofd ; Temporaal,
wat de tijden betreft, wat tot de slapen behoort; Temporaal-Arterie, yr., ader in de
slapen; Temporalia, mrv., wereldlijke inkomsten of voordeelen, emolumenten der
geestelijken; Temporalist, m., voorstander
der wereldlijke macht van den paus ; Tempora mutantur et nos mutamur in illis,
(Lat.), de tijden veranderen en wij met
hen ; Tempora si fuerint nubila solus
eris (Lat.), als de lucht betrekt zult gij
alleen zijn, d. i. in tegenspoed laten uwe
vrienden u in den steek (Ovidius, Tristia
I, I, 40); Temporarium, o., iets vergankelijks, onbestendigs; Temporaire, (Fr.;
spr.: tanporeer), tijdelijk.
Temporeggiato, (Ital.). Zie A tempo.
Temporel, (Fr.). Wereldlijk ; Pouvoir
temporel, m., wereldlijke macht van den
paus.
Temporisateur, m. (Fr. ; spr. : tanporiezateur). Degene die tijd tracht te winnen ; Temporisatie, yr., uitstel, het dralen,
talmen; Temporiseeren, talmen, uitstellen
met hoop op betere tijden.
Tempo rubato, (Ital.). Eig. geroofde
(ongelijke) maat in de muziek, verdraaide
maat.
Tempranero, m. (Sp.). Muskiet.
Temps, m. (Fr. ; spr. : tan), (Eng.) time,
(D.) Zeit, (Ital.) tempo, (Sp.) tiempo. Tijd ;
tempo ; weder ; titel van een gematigd
republikeinsch Parijsch dagblad waarin
des maandags een verslag der tooneelvoorstellingen verschijnt dat vroeger door
Francisque Sarcey (1827-1899) en thans
door Adolphe Brisson geredigeerd wordt.
Tempus, o. (Lat.). Tijd ; tijdruimte ;
tijdstip ; — clausum, afgesloten tijd (vasten- en adventtijd waarin geen trouwplechtigheden plaats vinden) ; — continuum, samenhangende tijd waarin alle
dagen (ook de feestdagen) medegerekend
worden; — futurum, toekomende tijd ; —
intercalare, — intermedium, tijd waarin
men vrij van koorts is ; — vigilantiae,
wachttijd ; Tempus edax rerum, (Lat.),
de tijd die alles vernielt (Ovidius, Metamorphosen XV , 234).
Temulent, (Lat.). Naar bedwelmende
dranken riekend, dronken ; Temulentie,
yr., beschonkenheid.
Ten. = Tenor.
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Tenable, (Fr.). Houdbaar.
Tenaciteit, yr. (Lat.). Taaiheid; kleverigheid ; vasthoudendheid ; Tenaculum,
o., houder der letterzetters, lijst om een
doorzijgdoek ; Tenaculum palpebrarum,
ophouder der oogleden.
Tenaille, (Fr. ; spr. : tenait). Nijptang ;
gedeelte van een gebastionneerd front
dat een inspringenden hoek aan de buitenzijde maakt; Tenailleeren, met gloeiende
tangen folteren ; Tenaillon, m., vestingwerk in den vorm van een uitspringenden
hoek dat dient om een face of de punt
van een ravelijn te dekken.
Tenalgie, yr. (Gr.). Pijn in de pezen.
Tenant, m. (Fr. ; spr. : tenan). Ridder
in een steekspel die ten strijde uitdaagt ;
menschenfiguur die een wapenschild vasthoudt ; Séance tenante, staande de zitting, zonder verwijl.
Tenant, m. (Eng.; spr. : tennent). Pachter;
Tenant at will, pachter bij wien de
duur van het pachtcontract van den wil
van den grondeigenaar afhangt.
Tenax, (Lat.). Taai, vasthoudend ;
Tenax propositi, vastberaden, standvastig,
beginselvast.
Tendak, o. Japansche dans.
Tendance, yr. (Fr. ; spr.: tandans), (D.)
Tendenz, vr. Strekking, neiging ; Tendancieus, met een bepaalde strekking,
met opzet in een bepaalde richting geleid ; Tendancieuse roman, tendancieus
drama, roman en drama die geschreven
zijn met het doel om een maatschappelijk
kwaad, een godsdienstige, staatkundige
of letterkundige richting duidelijk te
maken (de Franschen zeggen roman,
drame a these).
Tender, (Eng.). Wagen die onmiddellijk op de locomotief volgt en waarop
zich water en kolen bevinden; klein
vaartuig dat een grooter schip vergezelt
om dit laatste van proviand te voorzien
en berichten over te brengen ; aanbod
om een schuld te betalen of een dienst
te verrichten ten einde een boete te ontgaan.
Tendeeren, (Lat.). Spannen; strekken ;
streven ; bedoelen.
Tendido, m. (Sp.). Huff; dekkleed.
Tendines, mrv. (Lat.). Pezen; Tendineus, peesachtig ; Tendo, m. (Lat.), pees;
Tendo Achillis, Achillespees, groote
platte pees aan het onderste achterdeel
van den voet (Zie Achilleshiel); Tendovaginitis, yr. (Lat.-Gr.), ontsteking van
de bekleeding der pezen.
Tendre, (Fr. ; spr.: tandre). Teeder ;
zacht; malsch ; fijn; Tendresse, yr., teederheid, zachtheid; Tendrete, yr., malschheid ; Tendron, m., spruit, loot; jong
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meisje ; kraakbeen aan het uiteinde der
borst van sommige dieren.
Tenebrarius, m. (Lat.). Duisterling,
domper; Tenebrositeit, yr., duisterheid
voor de oogen; Tenebrio, m. = Tenebrarius ; Tenebrio molitor, meelkever of
molenaar wiens larve de meelworm is
die als voedsel voor vogels gebruikt wordt.
Teneramente en Tenero, (Ital.). Teeder,
vleiend.
Tenesmos, m. (Gr.). Overvloedige behoefte aan stoelgang; -- vesicae urinariae,
veelvuldige behoefte om te urineeren.
Tenette, yr. (Fr.). Tang om steentjes
uit de blaas te trekken. '
Teneur, yr. (Fr.), (Lat.) tenor, (Eng.)
tenor, contents, (D.) Inhalt, (Ital.) tenore,
contenuto, (Sp.) tenor, contenido. Inhoud ;
Teneur de livres, m. (Fr.), (Eng.) bookkeeper, (D.) Buchhalter, (Ital.) tenitore di
libri, (Sp.) tenedor de libros, boekhouder ;
Tenue des livres, vr. (Fr.), (Eng.) bookkeeping, (D.) Buchfiihrung, (Ital.) tenuta
dei libri, (Sp.) teneduria de los libros, boekhouding.
Tenn. Verkorting van Tennessee, staat
in Noord-Amerika.
Tennantiet, o. Zwavelkopererts zoo
genoemd naar den Engelschen scheikundige Tennant (t 1815).
Tennis. Zie Lawntennis.
Tenodynie, yr. (Gr.). Zenuwpijn ; Tenophlogosis, vr., ontsteking der zenuwen.
Tenographie. Zie Tenontographie ;
Tenologie., Zie Tenontologie.
Tenontagra, o. (Gr.). Spierjicht; Tenontodynie, yr., pijn in de pezen; Tenontographie, vr., beschrijving der pezen ;
Tenontologie, yr., leer der pezen; Tenontophyton, o., peesgezwel; Tenontostoma, Tenontostosis, yr., verbeening
der pezen ; Tenontotomie, yr., het snijden
in de pezen ; Tenontotrauma, yr., peesverwonding.
Tenor, m. (Lat.). Voortduring ; inhoud
van een geschrift. Zie Teneur, yr.
Tenor, m., (Ital.) Tenore. Hooge mannenstem ; Tenore buffo, comische tenor ;
Tenorino, m. (Ital.), zeer lichte tenor;
Tenorist, m. (D.), tenorzanger.
Tenrek, m. Stekelvarken op Madagascar.
Tensio, yr. (Lat.), (Fr.), Tension, yr.
Spanning ; Tensio hypochondriorum,
spanning onder de korte ribben.
Tenson, vr. (Fr.; spr.: Janson). In de
middeleeuwsche Fransche en Provencaalsche poezie een soort van samenspraak
waarin twee dichters elkander verwijtingen
doen of tegenovergestelde meeningen
verdedigen.
Tensor, m. (Lat.). Strekspier.
Tentacula, mrv. Voelhorens ; Tenta-
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culieten, mrv., versteende zoophyten in
den vorm van voelhorens.
Tentamen, o. (Lat.). Proef, onderzoek ;
voorloopig examen dat door de professoren eener universiteit wordt afgenomen
om te zien of een student zich voor een
faculteitsexamen kan aanmelden ; Tentatie, yr., verzoeking, verleiding; Tentative, yr. (Fr.; spr. : tantatieve), poging ;
Tentator, m. (Lat.), verleider, verzoeker;
Tenteeren, een voorloopig examen afnemen, verleiden, in verzoeking brengen,
pogen, wagen.
Tente, yr. (Fr. ; spr.: tant). Tent; Se
retirer sous sa tente, zich in zijn tent terugtrekken d. uit boosheid zich niet verder
met een zaak inlaten, niet 'anger aan den
strijd deelnemen (toespeling op den toorn
van Achilles); Tente=abri, yr., zeer lichte
en kleine tent voor een of twee man.
Tenthredon, yr. (Gr.). Een soort bij of
wesp; Tenthredonidae, mrv., bladwespen.
Tentigo, yr. (Lat.). Spanning van het
mannelijk lid =_- Priapisme (z. a.).
Tentipellium, o. (Lat.). Huidzalf om
rimpels te verdrijven.
cerebelli,
Tentorium, o. (Lat.). Tent;
hersenvlies.
Tenture, yr. (Fr. ; spr. : tantuur). Behangsel.
Tenue, yr. (Fr.). Houding, voorkomen,
wijze van zich voor te doen ; kleeding,
uniform ; Grande tenue, parade-uniform ;
Petite . tenue, dienstuniform; Manquer
de tenue, zich niet fatsoenlijk gedragen.
Tenue intestinum, o. (Lat.). Dunne
darm ; Tenues, mrv., harde medeklinkers ;
Tenueeren, verdunnen ; Tenulteit, yr.,
dunheid, fijnheid, ijlheid; Tenuitas humorum, yr., waterige gesteldheid der
sappen vooral van het bloed.
Tenuta en Tenute, yr. (Ital.). Houding ;
rustpunt ; landgoed ; Tenuto, aangehouden (muziek).
Tenxis, yr. (Gr.). Bevochtiging.
Tenzone (Ital.) = Tenson (z.a.).
Teocalli, m. Tempel der Azteken in
Mexico.
Tephilla, yr. (Hebr.). Gebed ;
mrv., gebedriem der Joden (Zie
Phylacterium); Tephilloth, verzameling
van gebeden voor alle dagen des jaars.
Tephroit, m. (Gr.). Aschsteen; Tephromantie, yr., waarzeggerij uit asch vooral
uit offerasch = Spodomantie.
Tepidarium, o. (Lat.). Lauw bad ; kamer
daarvoor ; broeikast met een temperatuur
van 44° tot 52° F.
Teplice, mrv. (Slavisch). Warme bronnen.
Ter. Verkorting van Terentius (z. as).
Ter. (Lat.). Driemaal.

Tergiversatie

Tera. Boeddhistische tempel of klooster
in Japan.
Terasim, mrv. (Hebr.). Soort van huisgoden (Zie Penaten).
Terata, mrv. (Gr. ; enkely. Teras, o.).
Wonderteekens, gebeurtenissen in de
natuur ; Teratogenie, yr., het ontstaan
van misgeboorten ; Teratographie, yr.,
beschrijving van wonderen en spoken ;
Teratoliet, o., delfstof uit de orde der
silicaten; Teratologie, yr., leer der wonderen vooral die van Christus, leer der
misgeboorten en monsters ; Teratologisch, wat de leer der wonderen betreft;
Teratoscopie, yr., het beschouwen van
wonderen, waarzeggerij uit verschijningen.
Terbium, o. Metaal.
Tercera, yr. (Sp.). Derde soort wol.
Terceron, m. (Sp.). Kind van een Europeaan en een mulattin.
Tercet, m. (Fr.; spr.: tersee). Drieregelig
couplet.
Terdsjoeman = Drogman (z.a.).
Terebebla, yr. (Lat.). Boor ; trepaan.
Terebellieten, mrv. Versteende slakken
van de soort Terebellum, boorslakken.
Terebinthus, yr. (Gr.). Terpentijnboom ;
Terebinthina cocta, yr., gekookte terpentijn ; Terebinthinae oleum, terpentijnolie.
Terebra, yr. (Lat.). Boor ; Terebratie,
yr., aanboring, doorboring ; Terebratula,
mrv., boormossels, weekdiertjes die in
alle zeeen gevonden worden ; Terebratula=kalksteen, m., schelpkalk zoo genoemd naar deze weekdieren ; Terebratuliet, versteende boormossel; Terebrum,
(Lat.), boor. Zie Trepaan.
Teredo, yr. (Gr.). Houtworm; Teredo
pinorum, verrotting van de schors en
het spint van den pijnboom.
Terekay, yr. Schildpad in den Orinoko.
Terem, m. en o. (Russisch). Hoekkamer ;
vrouwenvertrek.
Teremtete. Hongaarsche vloek.
Terendsjabin, o. (Arab.). Manna.
Terentia, yr. en Terentius, m. Zij (hij)
die verplettert ; Terentius, (194-159 v.
C.), Latijnsch blijspeldichter geb. te Carthago. Zie Homo sum, etc.
Teresis, yr. (Gr.). Het nauwkeurig
gadeslaan, bewaking.
Tereton, Teretrum, o. (Gr.). Kleine
schedelboor, trepaan.
Tergemini, mrv. (Lat.). Drielingen ;
Tergeminus, drievoudig, driehoofdig, in
drie gedaanten ; Tergemina corona, yr.,
driedubbele kroon van den paus. Zie Tiara.
Tergiversatie, y r. (Lat.). Arglistig getalm, draaierij, uitvlucht ; Tergiversator,
m., talmer, draler, draaier ; Tergiverseeren, uitvluchten zoeken, dralen.
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Tergo, m. (Ital.), (Fr.) verso, dos, (Eng.)
back, (D.) Rfickseite, (Sp.) vuelta, dorso.
Achterzijde, rug.
Teriaki, m. (Turksch). Opiumeter.
Terindanis. Fijne Indische mousseline.
Termagant. Zoogenaamde god der
Saracenen.
Terme, m. (Fr.). Eindpaal; grenssteen ;
termijn ; drie maanden huur ; uitdrukking,
bewoording ; En bons termes, op goeden
voet.
Termes fatalis, m. (Lat.). Amerikaansche witte mier.
Termiet, m. (Fr.). Witte mier ; Termitare, y r., nest dier mier.
Terminaal. Wat de grens betreft; Terminal-Abfall, m. (D.), helling van een
berg of gletscher waardoor deze begrensd
wordt; Terminalia, mrv., Romeinsch feest
ter eere van den grensgod Terminus dat
op 23 Februari gevierd werd; Terminaliter, volgens den tijd of het doel ; Terminant of Terminarius, m., bedelmonnik;
Terminata, mrv. (Lat.), afgedane zaken;
Terminatie, vr., begrenzing, grensbepaling ; Termini, mrv., grenssteenen met het
borstbeeld van den god Terminus er op.
Termineeren, (Fr.) terminer, (Eng.) to
terminate, (D.) beenden, (Ital.) terminare,
(Sp.) terminar, beeindigen, afmaken; Ter..
minisme, o., leer volgens welke God
aan de zondaren een bepaalden tijd heeft
toegestaan om zich te beteren ten einde
de verdoemenis te ontgaan ; Terminist,
m., aanhanger dier leer; Termino, (Lat.),
op den tijd, met het doel; Terminologie,
y r., kunsttaal, verzameling van woorden
die betrekking hebben op een wetenschap,
kunst of bedrijf ; Terminologisch, wat
de kunstwoorden betreft.
Terminthus, m. (Gr.). Zwartachtig
blauwe bloedzweer vooral aan de schinkels.
Terminus, m. (Lat.). Grens ; doel ;
tijd ; grenssteen ; kunstwoord ; Romeinsche grensgod ; Terminus ad quern, tijd
tot aan welken men rekenen moet ;
Terminus a quo, tijd van of welken
gerekend wordt ; Terminus decretorius,
tijd of dag eener rechterlijke beslissing ;
— elapsus, verloopen of verzuimde gerechtsdag;— juris, gerechtelijke tijdruimte ;
— licitationis, dag waarop lets in veiling
gebracht wordt ; — paschalis, Paaschtijd;
— pererntorius, beslissende laatste gerechtsdag ; — praeclusivus, uitsluitende
gerechtsdag ; — praefixus, vastgestelde
gerechtsdag ; — probatorius, bewijstijd;
— prorogatus, verlengde termijn; — saxonicus, Saksische tijd (.45 dagen); — solutionis, betaaldag, betaaltijd ; — technicus,
kunstwoord.
Termijn, m., (Fr.) terme, (Eng.) term,
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(D.) Termin, (Ital.) termine, (Sp.) termino.
Bepaald tijdstip ; tijdruimte ; dag waarop
geleverd moet worden; Termijnzaken,
mrv., (Fr.) affaires a terme, (Eng.) time
bargains, (D.) Zeitgeschafte, (Ital.) affari
a termine, (Sp.) operaciones a plazo, handelszaken waarbij op een te voren bepaalden tijd een afrekening moet plaats
hebben b.v. op den i5den en den laatsten
dag der maand.
Ternair, (Lat.). Drievoudig ; Ternaire
formatie, y r., laatste vervorming der
aardkorst.
Ternaux, (1763-1833). Fransch fabrikant die het eerst in Frankrijk cachemier
vervaardigd heeft.
Terne, m. (Fr.), (Ital.) Terno. Drie
nummers die tegelijk in een loterij uitgekomen zijn ; in het kienspel drie uitgelote nummers op dezelfde lijn ; in het
dobbelspel het werpen van twee drieen;
Ternion, vr., verbinding van drie dingen.
Terp, y r. (Ned.). Kunstmatige vluchtheuvel waarop men bij overstroomingen
een wijkplaats vond ; de meeste terpen
zijn thans afgegraven ; men vindt er nog
in Zeeland, Friesland en Groningen.
Terpene. C 1o H 16 . Onverzadigde koolwaterstof die vooral in etherische olie
voorkomt.
Terpentijn, y r. (Lat.) Terebinthina,
y r. Vloeibare hars uit den terpentijnboom
aan de kusten van de Middellandsche
Zee en ook uit sommige coniferen.
Terpiceraunos, m. (Gr.). Hij die zich
in den donder en den bliksem verheugt
(bijnaam van Jupiter).
Terpodion, o. (Gr.). Vreugdezang.
Terpsichore, y r. (Gr.). Eig. de danslustige, muze van den dans en zang die met
een her in de hand afgebeeld wordt.
Terra, vr. (Lat.). Aarde ; -- alumina
Pura, aluinaardehydraat; — amara aerata,
koolzure magnesia ; — aurea, spiesglanssaffraan; — calcariae muriatica, chloorcalcium ; — coda, gebakken of gebrande
aarde ; — coloniensis, Keulsche aarde ;
(Ital.) = -- cocta,— di Siena, aarde van
—cota
Siena (Zie Omber); Terrae obedientiae,
mrv. (Lat.), landen der gehoorzaamheid, die
geheel en al aan den paus gehoorzamen;
Terra firma, y r. (Lat.), vastland; — foliata, bladaarde ; — foliata Mercurii, azijnzuur kwikoxydule; -- fullonum, vollersaarde ; Terragium, o., grondbelasting;
Terrain (Zie Terrein); Terra incognita,
vr. (Lat.), onbekend land; Terrakotten,
mrv. (D.), potten en vaatwerk van leem
zonder glazuur ; Terral, heete wind op
het hoogland van Midden-Spanje ; Terra
lemnia, y r. (Lat.), aarde van het Grieksche eiland Lemnos; Terraliet, m. (Lat.70
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Gr.), eig. aardsteen, Boheemsch aardewerk dat op porselein en tevens op geglazuurd aardewerk lijkt ; Terra muriatica,
gebrande magnesia, talk- of bitteraarde ;
— norimbergensis, Neurenbergsche aarde;
— novalis, pas ontgonnen land; — ponderosa, zwaaraarde, baryum ; — ponderosa salita, zoutzuur baryum; Terrarium,
o., een met aarde gevulde glazen kast voor
het opkweeken en in het leven houden
van hagedissen, slangen, enz. ; Terra
samia, aarde van het eiland Samos; —
sancta, het Heilige Land, Palestina ; —
sigillata, zegelaarde (fijne leem die verzegeld en daardoor tegen vervalsching
beveiligd wordt); Terras, o. (Fr.) terrasse,
(Eng.) terrace, (D.) Erdstufe, (Ital.) terrazzo, (Sp.) terrado, verhevenheid die
met metseiwerk, steenen of graszoden
bekleed is; Terrassier, m., grondwerker,
poldergast ; Terra tripolitana, aarde van
Tripoli; — verde, (Ital.), groene aarde,
Veroneesch groen ; Terrazzo, m. (Ital.),
terras, plat dak ; Terre, vr. (Fr.), aarde,
land; Terre a terre, laag bij den grond;
Terrella, yr., bolvormige magneet voor
het aanschouwelijk maken van het aardmagnetisme ; Terrein, o., gedeelte grond,
landstreek ; Alter sur le terrain, een tweegevecht aangaan; Terremoto, m. (Sp.),
aardbeving, hevige wervelwind vergezeld
van een wolkbreuk; Terre-neuve, m.
(Fr.), groote Newfoundlandsche hond die
zeer gemakkelijk zwemt; Terre=neuvien,
m. (Fr.), visscher die op de kabeljauwvangst gaat op de bank van Newfoundland, visschersschuit voor die vangst (men
zegt ook Terre=neuvier of Terre..neuvas);
Terre-plein, m. (Fr.), walgang, opgebrachte aarde; Terrenisme, o., wereldschgezindheid ; Terresine, yr., mengsel van
koolteer, kalk en zwavel ter vervanging
van asphalt ; Terrestris, (Lat.), (Fr.)
Terrestre, wat de aarde betreft, aardsch.
Zie Globus terrestris.
Terreur, vr. (Fr.), (Lat.) Terror, m.
Schrik ; Schrikbewind, revolutionaire regeering in Frankrijk van of den val der
Girondijnen (31 Mei 1793) (Zie Gironde)
tot aan den val van Robespierre (9 Thermidor An II) (27 Juli 1794); Terribel,
(Lat.), schrikkelijk, ontzettend.
Terriculum, o. (Lat.). Middel om schrik
aantejagen.
Terrier, m. (Fr.; spr.: teerie). Konijnenhol, vossenhol; lijst van heerendiensten
en andere heerlijke rechten.
Terrier, (Eng.; spr. : terjur). Soort van
dog voor de jacht op vossen en konijnen.
Terrine, yr. (Fr.). Komvormige schaal
of schotel ; — de pate, de Joie, potje met
ganzelever.
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Territie, yr. (Lat.). Het schrik aanjagen
of bangmaken door het vertoonen van
folterwerktuigen en de verklaring van
hun gebruik.
Territoriaal, (Lat.). Wat het grondgebied betreft ; Armee territoriale, yr.
(Fr.), gedeelte van het Fransche leger
waartoe elke voor den krijgsdienst geschikte Franschman behoort nadat hij zijn
diensttijd bij de reserve (landweer) heeft
volbracht; Territoriaal Condominaat, o.,
gemeenschappelijke heerschappij van meer
dan een vorst over hetzelfde grondgebied;
— politiek, yr., staatkunde van het evenwicht, het streven om het eigen grondgebied te vergrooten en te beletten dat
andere staten het hunne uitbreiden; —
principe, o., rechtsregel volgens welken
het verkrijgen van een grondgebied ook
dat der souvereiniteit over dat gebied in
zich sluit, grondregel dat degenen die in
een land wonen aan de wetten van dat
land onderworpen zijn ; Territoriaal
systeem, o., stelsel volgens hetwelk de
regeerende vorst tevens hoofd der kerk
is; Territoriale wateren, mrv., gedeelte
der zee langs de kust waarover een staat
gezag uitoefent; Territorium, o. (Lat.),
grondgebied; Territory, (Eng.), landstreek
in de Vereenigde Staten van NoordAmerika die nog geen inwoners genoeg
heeft om een staat te vormen.
Terror, m. (Lat.). Schrik (Zie Terreur);
Terroriseeren, schrik aanjagen, regeeren
door het aanjagen van schrik; Terrorisme,
o., schrikbewind; Terrorist, m., voorstander van een schrikbewind ; Terroristisch, schrikverwekkend; Terror panicus. Zie Paniek.
Tersane (Turksch). Arsenaal der marine te Constantinopel; — Nasiri, m.,
directeur van dat arsenaal.
Tertia, yr. (Lat.). Derde klasse van
een gymnasium ; Tertiaal, o., derde deel
van een Saar; Tertianer, m. (D.), leerling
eener derde klasse; Tertian-Fieber, o.
(Lat.-D.), derdendaagsche koorts. ; Tertia
non datur (Zie Tertium); Tertiair, wat
in de derde plaats komt; Tertiaire formatie, yr., aardlagen die tusschen de
vlotgebergten en de diluviale bezinkingen
in liggen, uit zandsteen en klei bestaan
en meestal talrijke fossielen (z. a.) bevatten (Zie Mioceen en Plioceen) ; Tertiaire gebergten, mrv., jongste gebergten;
TertiariErs, mrv., onderafdeeling der
Franciscanen, derde orde van Sint-Franciscus, Tertia-Wechsel, m. (Lat.-D.),
(Fr.) troisiOme de change, (Eng.) third of
exchange, (Ital.) terza di cambio, (Sp.)
tercera de cambio, derde wissel ; Tertie,
yr. (Lat.), zestigste deel eener seconde,
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derde toon van den grondtoon af ; drie
op elkander volgende speelkaarten; derde
canoniek uur (9 uur 's morgens) in de
Catholieke Kerk, in het biljartspel het
maken van een bal door een tusschen
dezen en dien des spelers staanden bal;
Tertio, (Lat.), in de derde plaats, ten
derde ; Tertiogenituur, yr., recht van
den derden zoon op de regeering van
een land ; Tertium, o. (Lat.), het derde,
derde mogelijk geval ; Tertium comparationis, het derde der vergelijking d. i.
het punt van overeenkomst van twee
verschillende voorwerpen; Tertium non
datur, (Lat.), er bestaat geen derde geval
dat mogelijk is ; Tertius, m., derde, derde
leeraar ; Tertius gaudet (Zie Duobus
litigantibus) ; Tertius interveniens, m.
(Lat.), (Fr.) tiers arbitre, surarbitre, (Eng.)

umpire, (D.) dritter Schiedsrichter, Obmann,
(Ital.) terzo arbitro, sofirarbrito, (Sp.) tercero
arbitro, de derde die er tusschenkomt,
derde scheidsrechter.
Terts, yr. Derde toon van den grondtoon af ; Terts-decime, yr., interval van
13 tonen.
Tertulia, yr. (Sp.). Avondgezelschap,
kransje ; gaanderij tegenover het tooneel
in den schouwburg to Madrid.
Tertullianus, (160-240). Godgeleerde
die de leer van Montanus (z. a.) verdedigde.
Teruncius, o. (Lat.). Oud-Romeinsche
pasmunt = V, as (z. a.).
Terzerool, o. (Ital.). Zakpistool.
Terzett, o. (D.), (Ital.) Terzetto. Driestemmig muziekstuk.
Terzine, yr. Uit drieregelige verzen
bestaand gedicht waarvan de coupletten
die uit vijf of zes jamben bestaan door
den rijm verbonden zijn.
Tesa, yr. (Ital.). Het vangen van vogels
met lijmstokken.
Tesbiss, m. (Arab.). Gebed ; rozenkrans;
gebruik daarvan.
Teschine, yr. (D.). Getrokken loop
eener buks naar de stad Teschen in Oostenrijksch Silezie ; Tesching, o., buks met
nauwen loop ; Teschinke, korte teschine.
Teschrifad, o. (Arab.). Ceremonieel ;
Teschrifadsji, m., ceremoniemeester.
Teskeredsji-Basji, m. (Arab.). Secretans van den divan, voorlezer van verzoekschriften ; Teskereh, m., herinneringslegalisatie,
schuldbekentenis,
briefje,
reispas.
Tessaraconta, (Gr.). Veertig.
Tessella, yr. (Lat.). Kleine kubus of
steenen stift voor mozalekwerk ; dobbelsteentje ; Tessellarisch, in den vorm van
een dobbelsteen ; Tesselleeren, mozaYekwerk maken.

Testament
Tessera, yr. (Lat.). Dobbelsteen ; —

hospitalis, contramerk, kenteeken, kenmerk der gastvriendschap, gewoonlijk een
plankje of kaartje datgastvrienden middendoor braken opdat hunne afstammelingen
elkaar later zouden kunnen herkennen
door het aanpassen der stukken ; — theatralis, schouwburgkaartje.
Test. Verkorting van Testament en
van Testis.
Test, m. (Lat.) Testa. Proeftegel.
Test, (Eng., van het Latijn testari, getuigen). Vroeger in Engeland een eed en
verklaring door Shaftesbury in 1673 ingesteld waardoor alle burgerlijke ambtenaren en militaire officieren moesten
verklaren binnen zes maanden na hun
aanstelling dat zij niet aan de Transsubstantiatie (z. a.) geloofden; de wet
waarbij deze verklaring werd opgelegd
heette Test-act en werd in 1828 afgeschaft.
Testa, yr. (Ital.). Hoofd.
Testa, y r. (Lat.). Meerv. Testae. Scherf;
schelp, schaal ; Testacea, mrv., schaaldieren ; Testacieten, mrv., versteende
schaaldieren ; Testae cochlearum, mrv.,
slakkenhuisjes; — ovorum, eierschalen ;
— ovorum struthionis, schalen van struisvogeleieren.
Testamen, o. (Lat.). Meerv. Testamina.
Getuigenis, bewijs.
Testament, o., (Lat.) Testamentum.
Uiterste wil, laatste wilsbeschikking ; verbond Gods ; Vetus testamentum, het
oude verbond ; Novum testamentum,
het nieuwe verbond; Testamentair, wat
den uitersten wil betreft (Zie Executeur) ;
Testamentarius, m., hij die een testament
schrijft, ook hij die een valsch testament
maakt ; Testamentum ad pias causas,
legaat aan een instelling van liefdadigheid ;
— arcanum, geheim testament; — destitutum, testament dat ongeldig wordt doordat
geen der daarin genoemde erfgenamen
de erfenis kan of wil aanvaarden ; —
holographum (Zie Holographisch) ; —
inoliciosum, eig. liefdeloos testament d.
w.z. een testament, waarin de naaste bloedverwanten voorbij zijn gegaan, speciaal
wanneer dit het geval is met degenen
wien een legitieme portie toekomt ; —
invalidum, ongeldig testament ; — nuncupattvum, mondeling, niet op schnft gezet
testament ; — parentum inter liberos,
ouderlijke (vaderlijke of moederlijke) beschikking voor kinderen ; — reciprocum,
wederzijdsch testament ; — ruptum, testament dat zijn rechtskracht beeft verloren hetzij door het maken van een
later testament hetzij door vernietiging
of beschadiging ; -- scrifitum, geschreven
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testament ; — solenne, plechtig door getuigen gestaafd testament.
Testamina. Zie Testamen.
Testantibus actis, (Lat.). Blijkens de
oorkonden of verhandelingen ; zooals uit
de stukken blijkt.
Testao. Portugeesche rekenmunt =
I 0,30.
Testato, (Lat.). Met achterlating van
een testament (Zie Ab intestato) ; Testator, m., erflater ; Testatorisch, volgens
den wil van den erflater ; Testatrix, vr.,
erflaatster ; Testes, mrv. Zie Testis.
Testeeren, (Lat.). Getuigen, verklaren ;
zijn testament maken ; Testificatie, yr.,
betuiging, bekrachtiging, bewijs door getuigen ; Testificeeren, betuigen, bekrachtigen, door getuigen bewijzen.
Testiculorum descensus, (Lat.). Het
zakken der teelballen; Testiculus inllammatus, ontstoken teelbal ; — scirrhosus,
kankerachtige teelbal; — tumidus, gezwollen teelbal; — venereus, venerische
teelbal.
Testikel. Zie Testiculus.
Testimonia, mrv. (Lat.). Getuigenissen,
getuigschriften ; Testimoniales litterae,
mrv., legitimatiebrieven voor reizende
monniken ; Testimonium, o., getuigschrift ; — de auditu, getuigenverklaring
van hooren zeggen ; — egestatis (Zie —
paupertatis); — integritatis, getuigschrift
van onschuld of kuischheid voor verloofden ; — maturitatis, getuigschrift van
rijpheid ; — minoritatis, getuigenis van
een minderjarige ; — morum, bewijs van
goed gedrag ; — nativitatis, geboortebewijs ; — paupertatis, bewijs van onvermogen ; — praesentiae, bewijs van aanwezigheid ; — spiritus sancta internum,
inwendige werking van den Heiligen
Geest ; — triennii academici, bewijs dat
men gedurende drie jaren een of meer
universiteiten bezocht heeft ; Testis, m.
en vr. (Lat.), getuige (Zie Temoin) ; —
auritus, oorgetuige ; — classicus, betrouwbare of geloofwaardige getuige ; — de
re audita, getuige die het van hooren
zeggen heeft ; — idoneus, betrouwbare
getuige ; — juratus, beeedigde getuige ;
— mere negatives, getuige die slechts
ontkent ; — ocularis, ooggetuige; — omni

excephone major = — classicus ; — suspectus, verdachte getuige ; — unicus,
eenige getuige; Testis unus testis nullus,
een getuige geen getuige (rechtsregel
volgens welke de verklaring van slechts
een getuige niet voldoende is om jets te
bewijzen) ; Testium depositio, vr., getuigenverklaring (Zie Depositie) ; — examinatio, getuigenverhoor.
Testitis, yr. = Orchitis (z.a.).
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Teston, (Fr.), (Ital.). Testone, m. Zilveren munt die onder den Franschen koning
Lodewijk XII geslagen werd = j 0,25.
Testudo, yr. (Lat.). Eig. schildpad, dak
ter bescherming der belegeraars bij de
Romeinen; schutdak; schilddak gevormd
door de boven het hoofd gehouden schilden ; knieverband.
Tetanisch, (Gr.). Wat den tetanos betreft ; Tetaniseeren, prikkelen door snel
op elkaar volgende electrische inductieslagen ; Tetanos, m. (Gr.), kramp in alle
spieren, stijfkramp, doodskramp, mondklem.
Tetanothron, o. (Gr.). Middel om de
huid te spannen of glad te maken.
Tetanus. Zie Tetanos; Tetanus collaris, halskr., stijve nek ; — dorsalis, kramp
in den rug; — femoris, heupkr. ; — maxillae inferioris, kramp in de onderkaak ;
— partialis, gedeeltelijke kramp; — rheumaticus, rheumatische kramp ; — uteri,
baarmoederkr.
Tetartaea, yr. (Gr.). Koorts die om de
vier dagen terug komt ; Tetartophyie =
Tetartaea.
Tetartopyramide, yr. (Gr.). Vierde gedeelte eener pyramide, gedaante van het
triclinisch kristalstelsel.
rite, vr. (Fr.). Hoof d, kop ; het voorste
gedeelte eener troepenafdeeling in de tactick (z. a); Téte de pont, bruggehoofd;
Téte-k-tete, m., gesprek onder vier
oogen ; Téte de mort, doodshoofd,
Edammer kaasje ; Téte de linotte, lichthart, lichtzinnig persoon ; J'en ai par-dessus
la tete, het hangt mij de keel uit, ik zit
er tot de ooren toe in ; Mauvaise tete,
dwarskop, driftkop ; Perdre la tete, van
zijn stuk raken.
Tethrippon, o. (Gr.). Met vier paarden
bespannen wagen • vierspan bij de wedrennen in de oudheid. Zie Quadriga.
Tethys, yr. Gemalin van den zeegod
Oceanus (z. a.); derde maan van Saturnus.
Tetra. Grieksch voorvoegsel dat vier
beteekent ; Tetracerisch, met vier horens ;
Tetrachalcos, m., Grieksche koperen munt
= I 0.024 ; Tetracheiren, mrv., vierhandigen (apen) ; Tetrachilen, mrv., vierhoevige dieren ; Tetrachord, o., vier op
elkaar volgende snaren of tonen ; Tetradactylisch, met vier vingers of teenen ;
Tetractys, yr., het getal vier dat bij de
Pythagoreers als de bron van alle dingen
gold ; Tetractys des levens, de vier
trappen van ontwikkeling in bet leven
(geboorte of wortel, plantenleven of stam,
dierlijk leven of bloeitijd, geestelijk leven
of vrucht) ; Tetradoron, o., gebakken
steen die vier handbreedten lang is ; Tetradrachmon, o., Grieksche munt van vier
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drachmen ; Tetradymiet, o., delfstof uit
de orde der metalen; Tetradynamia, mrv.,
planten wier bloemen zes meeldraden
(vier lange en twee korte) hebben ; Tetraeder en Tetraedron, o., viervlak, door
vier driehoeken begrensd lichaam ; Tetraetie, vr., tijdruimte van vier jaren ;
Tetraglossarium, o., woordenboek in vier
talen ; Tetraglosse, yr., bijbel in vier
talen; Tetragonisme, o. = Quadratuur ;
Tetragonon = Tetragoon, vierhoek ;
Tetragrammaton, o., woord dat uit vier
letters bestaat ; Tetragynia, mrv., bloemen
met vier stampers ; Tetralemma, o.,
vierledige hypothetische gevolgtrekking ;
Tetralogie, yr., verzameling van drie
treurspelen en een satyrisch tooneelspel
waarmede de treurspeldichters in het
Griekenland der oudheid bij de wedstrijden optraden ; Tetrameter, m., vers dat
uit vier dubbele jamben of acht enkele
jamben bestaat; Tetramyrion, o., uit vier
zalven samengesteld geneesmiddel ; Tetrandria, mrv., planten met vier even
lange meeldraden.
Tetrao, m. (Gr.), (Fr.) tetras, coq de
bruyêre, (Eng.) heath-cock, (D.) Auerhuhn.
Korhoen ; Tetraonidae, mrv., familie van
hoenderachtige vogels; Tetraoninae, korhoenders.
Tetrapetalisch, Tetrapetalos, (Gr.).
Met vier bloembladen ; Tetraphalangarchos, m., bevelhebber over een Tetraphalangie (afdeeling van vier phalangen
of 16384 man); Tetrapharmacon, o., geneesmiddel dat uit vier bestanddeelen
bestaat ; Tetraphyllisch, Tetraphyllos,
met vier bladen, vier kelkbladen ; Tetrapla,
yr., bijbel in vier talen; verzameling van
de vier Grieksche vertalingen van het
Oude Testament (Septuaginta, Aquila,
Symmachos en Theodotion) ; Tetrapoda,
mrv., viervoetige dieren = Quadrupeda ;
Tetrapodie, yr., het bestaan uit vier vers.
vo eten; Tetrapodolieten, mrv., versteende
viervoetige dieren ; Tetrapodologie, vr.,
verhandeling over de viervoetige dieren;
Tetrapolitana confessio, vr., geloofsbelijdenis der vier steden in 153o (Straatsburg, Constanz, Memmingen en Lindau);
Tetrapolitaansch, vierst€ dig ; Tetrapteria, mrv., insecten met twee paar vleugels ;
Tetrapterisch,viervieugelig; Tetraptota,
mrv., woorden met vier naamvallen; Tetrarch, m., viervorst in Judea, heerscher
over het vierde gedeelte van een land ;
Tetrarchaat, o. of Tetrarchie, yr., gebied
en waardigheid van een viervorst ; Tetras,
vr., het getal vier ; Tetraspermatisch,
tetraspermisch, tetraspermos, met vier
zaadkorrels ; Tetrastichiasis, yr., viervoudigheid der ooghaartjes ; Tetrastichon,
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o., vierregelig gedicht; Tetrastrophon, o.,
gedicht dat uit vier coupletten bestaat ;
Tetrastylon, o., tempel met vier kolommen aan de voorzijde ; Tetrasyllabon en
Tetrasyllabum, o., vierlettergrepig woord.
Tetrifatsji-Efendi,m.(Turksch).Opperceremoniemeester.
Tetrobolon, o. (Gr.). Munt van vier obolen
(1 obool = ti, drachme = ruim 7 cents).
Tetrodon, o. (Gr.). Viertand (visch).
Tetronaal = C91-120S204.
Teucrier = Trojaan.
Teut, Tuisco, m. Krijgsheld der Germanen ; Teutomanie, yr., het dwepen
met de Duitschers ; Teutonen, mrv.,
Oudduitsche volksstam die in verbinding
met de Cimbren een inval in Gallic deed
(Zie Marius) ; Teutoonsch, Oudduitsch.
Teutoburgiensis saltus. Zie Varus.
Texis, yr. (Gr.). Smelting ; uittering.
Text, m. (D.), (Lat.) textus, (Fr.)
texte, (Eng.) text, (Ital.) testo, (Sp.) text°.
Eig. weefsel, tekst, woorden die tot
grondslag eener redevoering of van een
preek dienen ; eigen uitdrukking van een
schrijver in tegenstelling met de uitlegging
en vertaling daarvan; woorden waarop
een muziekstuk gezet is ; Textiel, geschikt om geweven of gesponnen to
worden ; Textiel-industrie, vr., het fabriceeren van gesponnen en geweven
stoffen ; Textiliteit, yr., geschiktheid om
gesponnen of geweven to worden ; Textor, m., wever; Textueel, overeenkomstig
met den tekst, woordelijk; Textura, vr.
(Lat.), weefsel, verbinding en rangschikking der gedeelten van een werk ; Textus receptus, aangenomen tekst, uitgave
van den bijbel door Elzevier (z. a.).
T. F. (Fr.). Verkorting van Travaux
forces, mrv., dwangarbeid; letters die
op het brandmerk stonden en die op het
schouderblad der veroordeelden gedrukt
werden.
T. f. j. (Lat.). Verkorting van Testamento fieri jussit, hij heeft bij testament bepaald.
Th. = Thorium (z. a.).
Thabek, m. (Arab.). Scherprechter ; bij
de Mohamedanen de engel die toezicht
op de hel houdt.
Thaborieten = Taborieten.
Thaddeus, m. De verstandige.
Thags. Zie Thugs.
ThaIm, (Turksch). Gelden tot ondersteuning van vreemde vorsten.
Thais, y r. Beroemde A theensche hetaire
(z. a.) die Alexander den Groote naar
Azie volgde ; titel van een roman van
Anatole France waarin het einde van het
hellenisme en de eerste tijd van het
Christendom geschildercl wordt.
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Thalamus, m. (Gr.). Huwelijkssponde ;
vruchtbodem der bloemen.
Thalassa, yr. (Gr.). Zee; Thalassa!
Thalassa ! kreet der tienduizend Grieken
toen zij na een tocht van zestien maanden
de Zwarte Zee zagen (Zie Anabasis);
Thalassarchie en Thalassocratie, yr.,
heerschappij ter zee; Thalassometer, m.,
werktuig voor het meten van eb en
vloed, peillood.
Thaleb, m. Turksch geleerde.
Thalia, yr. Een der drie gratien (z. a.);
muze van het blijspel en der idylle die
afgebeeld wordt met een masker en een
krans van klimop in de handen.
Thallium, o. In 1861 ontdekt wit metaal.
Thallophoren, mrv. (Gr.). Takkendragers, dragers van groene takken bij feestelijke optochten in het Athene der oud heid ; Thallos, m., jonge, groene tak.
Thallophyten, mrv. (Gr.). Planten zonder wortel, stengel en bladeren, b.v. zeewieren.
Thalpsis, vr. (Gr.). Vochtige vruchtbare verwarming; Thalpos, o., vochtige
warmte.
Thalweg, m. (D.). Lijn die het laagste
gedeelte van een dal of den loop eener
rivier volgt.
Thanatolden, mrv. Ziektetoestanden
die op den dood gelijken (schijndood,
stijfkramp) ; Thanatologie, yr., verhandeling over den dood; Thanatophobie,
yr., overdreven vrees voor den dood;
Thanatos, m., dood, god van den dood
bij de Grieken ; Thanatosis, vr., het afsterven van een lichaamsdeel; Thanatusia, yr., doodenfeest.
Thane, m. (Eng.; spr. : theen). Vroegere
adellijke titel in Schotland, opperhoofd,
stadhouder ; in Engeland eeretitel voor
voorname grondbezitters.
Thanksgiving-day, (Eng; spr.: thenksghivingdee). Kerkelijke dankdag (28 Nov.
Noord-Amerikaansche feestdag).
Thapsia, vr. (Gr.). Plantensoort uit de
famine der Umbelliferen die aan de oevers
der Middellandsche Zee groeit ; blaartrekkende pleister die uit de hars dier plant
vervaardigd wordt.
Thar, yr. (Arab.). Bloedwraak.
Thargelion, m. (Gr.). Elfde maand van
het Attische jaar. Atheensche lentemaand
(einde Mei en begin Juni).
Thaumata, mrv. Enk. Thauma (Gr.).
Wonderen; Thaumatologie, yr., verhandeling over de wonderen; Thaumatoloog,
m., kenner van wonderen; Thaumato=
machie, vr., bestrijding der wonderen;
Thaumatomachus, m., bestrijder der
wonderen; Thaumatroop, m., toestel die
door omdraaiing zees fraaie afbeeldingen
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oplevert; Thaumaturg, m., wonderdoener; Thaumaturgie, yr., het doen van
wonderen ; Thaumaturgisch, wonderdoend.
Thaut, m. Oud-Egyptische god der
wijsheid en wetenschap aan wren de inrichting der astronomische jaartelling en
de uitvinding van het schrift toegeschreven werden ; eerste maand van het
Egyptische jaar.
The, m. (Fr.), (Eng.) tea, (D.) Thee.
Thee; — dansant, avondbijeenkomst
waarin gedanst wordt.
Theagogie, vr. (Gr.). Het oproepen der
goden ; Theagoog, m., godenbezweerder ;
Theandrisch, goddelijk en menschelijk ;
Theanthroop (Zie Theanthropos); The=
anthrophielen = Theophilanthropen ;
Theanthropie, vr., menschwording Gods ;
Theanthropologie, yr., leer van den godmensch, d. i. van de vereeniging van het
goddelijke en menschelijke in Christus;
Theanthropos, m., godmensch.
Theater, o. (Gr.). Tooneel ; schouwburg;
— billet, 0., schouwburgkaartje , — critiek,
yr., beoordeeling van een tooneelvoorstelling ; Coup de theatre, m. (Fr.), plotselinge en onverwachte verandering van
een toestand.
Theatiek, vr. (Gr.). Leer van het zien.
Theatraal, (Lat.). Tooneelmatig; aanstellerig ; overdreven ; Theatromanie, yr.
(Gr.), hartstochtelijke liefde voor het tooneel ; Theatrum anatomicum, o. (Lat.Gr.), zaal voor het onderwijs in de ontleedkunde, snijkamer ; — mundi, wereldtooneel.
Theatrophoon, yr. (Gr.). Toestel om
door middel van een telephoon en een
microphoon een muziekuitvoering op een
verren afstand ten gehoore to brengen.
Theatijnen, mrv. Door den bisschop
van Theato (naderhand paus Paulus IV) gestichte monnikenorde voor volksonderwijs.
Theca = Theke.
Theeboe, yr. (Fr.). The bou, m. Zwarte
thee; Theine, yr., alcaloide der thee.
Theisme, o. Geloof aan een God;
Theist, m., degene die aan den God gelooft. Zie Theos.
Theisme, o. (Fr.). Ziektetoestand die door
het overmatig gebruik van thee ontstaat.
Theke, yr. (Gr.). Bus ; zak; bewaarplaats ; toonbank.
Thekia, vr. (Gr.). Gods heerlijkheid.
Thelasis, vr., en Thelasmus, m. (Gr.).
Het zoogen ; Thele, yr., tepel, moederborst.
Thelematologie, yr. (Gr.). Leer van
den wil of van het begeervermogen;
Thelema, o., wil.
Thelitis, vr. (Gr.). Ontsteking der tepels.
Zie Thele.
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Thelogonie, y r. (Gr.). Het eerste opzwellen van den boezem bij het begin
der huwbaarheid.
Thelomanie = Nymphomanie (z.a.).
Theloncus, m. (Gr.). Zwelling der tepels.
Thelophlebostemma, o. (Gr.). Pijn in
de bloedvaten der tepels.
Thelospasmus, m. (Gr.). Kramp in de
tepels.
Thelosteophyton, o. (Gr.). Tepelvormige beenuitwas.
Thelygonia, vr. (Lat.). Manziekheid ;
het ter wereld brengen van vrouwelijke
kinderen; aandeel der vrouw in de voortteling.
Thelymorphos, m. (Gr.). Hij die de
gedaante eener vrouw heeft (bijnaam van
Bacchus).
Thema, o. (Gr.) (Meerv. Themata).
Grondgedachte ; onderwerp, stof ; melodie
waarop variaties gemaakt worden ; The=
ma probandum, stelling die bewezen
moet worden; Thematiek, yr., ontwikkeling van een muzikale grondgedachte,
kunst om zulk een gedachte to ontwikkelen ; Thematisch, wat zich streng aan
het thema houdt ; Thematographie, yr.,
kunst van de vervaardiging en het gebruik van astronomische en astrologische
tabellen.
Thema, yr., (Fr.) theme, (Eng.) exercise.
Opgave ter vertaling in een vreemde
taal.
Themis, yr. (Gr.). Godin der gerechtigheid die afgebeeld wordt met een
zwaard in de eene, een weegschaal in
de andere hand en een blinddoek voor
de oogen.
Thenar, o. (Gr.). Vlakke hand ; voetzool ; muis der hand.
Thenardiet, o. Te Espartina in Spanje
gevondene op zout gelijkende kristallisatie
die voor het bereiden van koolzure natron
gebruikt wordt.
Thenenet, yr. Egyptische godin.
Theobald, m. (Oudduitsch). De dappere.
Theobroma, yr. (Gr.). Cacao ; Theobromine, yr., organische basis der cacaoboonen.
Theobul, m., Theobule en Theobuline,
yr. De door God geradene.
Theocraat, m. (Gr.). Lid of voorstander
der theocratie ; Theocratie, vr. eig. heerschappij Gods, regeering door priesters
b.v. die der Richteren bij de Israelieten ;
Theocratisch, wat zulk een regeering
betreft.
Theodelinde. Zie Theudelinde.
Theodicee, yr. (Gr.). Eig. verdediging
Gods, leer van Gods rechtvaardigheid ;
titel van een geschrift van Leibniz (z. a.)
dat over het bestaan van God handelt.
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Theodoliet, Werktuig dat dient voor
het inkaartbrengen, voor het meten van
horizontale en verticale hoeken en het
bepalen van toppuntsafstanden. Zie
Astrolabium.
Theodora, yr., Theodoor, m. De door
God geschonkene = Deodaat (z. a.);
Theodoreet = Theodoor.
Theodorik, m. (Oudduitsch) = Dietrich.
Theodosia, yr., Theodosius, m. =
Theodora, Theodoor ; Theodosius de
Groote, Romeinsche keizer (379-395) die
de zegepraal van het Christendom over
het heidendom verhaastte en den val van
het Romeinsche rijk vertraagde.
Theodulia, yr., Theodulus, m. Zij (hij)
die God dient.
Theodulf, m. (Oudduitsch). Volkswolf.
Theodulie, yr. (Gr.). Godsdienst ; The=
ogamie, vr., eig. huwelijk der goden,
feest ter eere van het huwelijk van
Proserpina met Pluto ; huwelijkszang ter
eere der goden; Theognosie, yr., kennis
van God; Theogonie, afstamming der
goden ; Theolatreutiek, yr., leer der Godsvereering (Theolatrie) ; Theolepsie, yr.,
goddelijke geestdrift; Theologie, vr., godgeleerdheid ; Theologisch, godgeleerd ;
Theologiseeren, over den godsdienst en de
godgeleerdheid redeneeren ; Theoloog, m.,
godgeleerde ; Theologumena, mrv., godgeleerde opgaven of verhandelingen ;
Theomachie, vr., oorlog der goden ; Theomagisch = Theosophisch; Theomanie,
yr., godsdienstwaanzin; Theomantie, vr.,
waarzeggerij door goddelijke ingeving ;
Theomantis, m., waarzegger door goddelijke ingeving ; Theomorphisme, o.,
streven om menschen in de gedaante van
goden voortestellen ; Theomythien, mrv.,
sagen der goden; Theone, yr., de goddelijke ; Theonomie, yr., goddelijke wetgeving ; Theopaschiten, mrv., Christelijke
sekte in de 6e eeuw die geloofde dat in
Christus de Drieeenigheid zelve gekruisigd
werd.
Theonze. Chineesche taf die gewasschen
kan worden.
Theophane, vr. Dochter van Bisaltes
die door Neptunus in een schaap veranderd werd en bij wie hij den ram verwekte
die Phrixos naar Colchis bracht.
Theophanie, yr. (Gr.). Verschijning
Gods, Driekoningenfeest; Theophant,
m., degene die zich op de verschijning
Gods beroemt ; Theophiel, m., Godlief ;
Theophilanthropen, mrv., eig. vrienden
van God en menschen, leden van een
genootschap dat in Frankrijk onder het
Directoire (z. a.) ontstond en geloofde
dat het geloof aan God onontbeerlijk is
voor de zedelijkheid en de handhaving
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der openbare orde ; Theophilus = Theophiel Theophobie, yr., vrees voor God;
Theophroon, goddelijk gezinde ; Theopistia, yr., Theopistius, in., zij (hij) die
op God vertrouwt; Theoplastiek, yr.,
kunst van de goden aftebeelden; Theoplegie of Theoplexie, yr., plotseling
doodende beroerte ; Theopneustie, yr.,
goddelijke ingeving; Theopornie, vr.,
ontucht van priesters; Theopsie, yr., verschijning Gods.
Theorbe of Teorbe, m. (Fr.), (Ital.)
Tiorba. Muziekinstrument met 14 tot 16
snaren, luit die in de i6de en i7de eeuw
in gebruik was.
Theore,m., (Gr.) Theoros. Toeschouwer,
in het Griekenland der oudheid een afgevaardigde naar een feest; Theorema, o.,
wetenschappelijke stelling ; Theorematisch, uit stellingen bestaande; Theoreticus, m., beschouwer, onderzoeker, navorscher, iemand die een wetenschap of
kunst grondig kent zonder die in practijk
te willen of kunnen brengen; Theoretisch,
beschouwend, wetenschappelijk, tegenovergestelde van practisch; Theoretiseeren, een theorie opstellen; Theorie,
y r., wetenschappelijke beschouwing, inzicht, leerstelsel, grondige kennis, tegenovergestelde van practijk; Theorist, m.
= Theoreticus.
Theoreticon, o. (Gr.). In het Athene
der oudheid het geld dat aan de minvermogende burgers werd verstrekt om den
schouwburg te kunnen bezoeken.
Theoros. Zie Theore.
Theos, m. (Gr.). God.
Theosophie, yr. Eig. godwijsheid, godsdienst die de vereeniging met God en
het verkeer met de geesten der afgestorvenen tot doel heeft; Theosoof, m.,
aanhanger dier leer ; Theosophisch, wat
die leer betreft; Theotima, vr., Theotimus, m., de godvreezende ; Theotocos,
yr., moeder Gods.
Theoxenie, vr. (Gr.). Onthaal der goden,
feest ter eere der goden.
Therapeut, m. (Gr.). Geneeskundige,
arts; Israelietisch kluizenaar in Egypte
die waarschijnlijk tot de sekte der
Esseers behoorde ; Therapie of Thera=
peutiek, yr., leer van het genezen der
ziekten.
Therese en Theresia, yr. (Gr.). Vriendin
der jacht.
Theriace, vr. (Gr.). Tegengif vooral
tegen dierlijk vergif; zeer samengesteld,
opium bevattend geneesmiddel dat aan
Mithridates (z. a.) wordt toegeschreven;
Theriacologie, yr., leer der dierlijke
vergiften en der tegengiften.
Theriodegma, o., en Theriodexis, vr.

Thermobarometet

(Gr.). Beet van wilde en vergiftige dieren
(vooral van slangen).
Theriodisch, (Gr.). Dierlijk ; wild;
kwaadaardig.
Theriolieten, mrv. (Gr.). Versteende
dieren.
Therioma, o. (Gr.). Kwaadaardige invretende zweer.
Theriomorphie, yr. (Gr.). Misgeboorte
die op een dier gelijkt.
Therion, o. (Gr.). Dier ; wild dier;
Theriotoom, m., ontleder van dieren;
Theriotomie, vr., ontleding van dieren;
Theriotropheion, 0. (Gr.) dierentuin, diergaarde.
Theristron, o. (Gr.). Zomerkleed, lichte
hoofddoek die op een sluier gelijkt.
Thermae, mrv. (Gr.). Warme bronnen
of baden; gebouwen waarin deze baden
zich bevinden; Thermaal, war warme
bronnen of baden betreft.
Thermaemus, (Gr.). Warmbloedig ;
Thermaesthesis, yr., warmtegevoel.
Thermaniseeren. Den invloed van het
Thermanisme (Zie Diathermansie) uitoefenen.
Thermanteria en Thermantica, mrv.
(Gr.). Verwarmende middelen.
Thermantidotum, o. (Gr.). Middel tegen inwendige hitte ; toestel voor de afkoeling der kamerlucht.
Thermantiet, m. (Gr.). Porselein-jaspis.
Thermasie, yr. (Gr.). Hitte, verwarming ; Thermasma, o., hetgeen verwarmd
wordt, verwarmde omslag.
Thermastris, yr. (Gr.). Eig. vuurtang
(waarmede de smeden gloeiende metalen
aanvatten); tang der tandartsen.
Thermelectriciteit = Thermoelectriciteit.
Thermes, mrv. (Fr.). Zie Thermae
Palais des Thermes, overblijfsels van
een Romeinsch paleis achter het Museum
van Cluny te Parijs dat door Julianus
Apostata (z. a.) en door de Merovingers
en Karolingers bewoond geworden is.
Thermidor, m. (Gr.). Warmtemaand,
elfde maand van den republikeinschen
kalender van 19 Juli tot 17 Aug.; 9 Thermidor (27 Juli 1794), val van Robespierre,
einde van het Schrikbewind.
Thermiek, (Gr.). Gedeelte der natuurkunde dat over de warmte handelt.
Thermiet. Warmte ontwikkelend middel om de sterkste ijzeren platen te
smelten. Zie Tresoriet.
Thermobarometer, m. (Gr.). Verbinding
van een thermometer met een barometer,
werktuig voor het meten van de drukking
der lucht door de warmte van den damp
van kokend water.
Thermochemie, yr. (Gr.). Leer der
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warmteverschijnselen die door chemische
werkingen ontstaan.
Thermodynamiek, vr. (Gr.). Deel der
natuurkunde dat handelt over de betrekking tusschen de mechanische en de
warmteverschijnsels.
Thermoelectriciteit, yr. (Gr.). Door
warmte ontstane electriciteit.
Thermogeen, o. (Gr.). Warmtestof ;
Thermogenie, yr., voortbrenging van
warmte.
Thermograaf, yr. (Gr.). Werktuig om
de wisselingen der temperatuur te meten.
Thermologie, yr. (Gr.). Leer van de
warme minerale bronnen en baden ;
warmteleer.
Thermolusie, yr. (Gr.). Het nemen
van een warm bad ; Thermolutron, o.,
warm bad.
Thermomagnetisme, m. Door warmte
opgewekt magnetisme.
Thermometer, m. (Gr.). Warmtemeter
(Zie Celsius) ; — Reaumur, 8o gradige ;
— Fahrenheit, 18o gradige thermometer.
Thermometrograaf, yr. Registreerende
thermometer, werktuig dat op een strook
papier de wisselingen der temperatuur
aanteekent.
Thermomultiplicator, m. (Gr.-Lat.).
Toestel voor het onderzoek der uitstralende warmte.
Thermophagie, yr. (Gr.). Het nuttigen
van warme spijzen.
Thermopodium, o. (Gr.). Toestel om
de voeten warm te houden.
Thermopolium, o. (Gr.). Plaats waar
warme dranken verkocht worden, gaarkeuk en, kroeg.
Thermoposie, yr. (Gr.). Het gebruik
van warme dranken.
Thermopylm, mrv. (Gr.). Eig. warme
poorten, engte tusschen den berg Oeta
en de zee die uit Thessalia naar Hellas
leidt en beroemd is door het sneuvelen
van Leonidas en zijn 30o Spartanen. Zie
Ephialtes.
Thermoscoop, o. (Gr.). Soort van thermometer die dient om het verschil in
temperatuur tusschen twee plaatsen te
bepalen.
Thermosiphon, o. (Gr.). Inrichting tot
verwarming van broeikassen door middel
van buizen waardoor warm water loopt.
Thermospodion, o. (Gr.). Pan met heete
asch.
Thermostaat, m. (Gr.). Toestel om de
temperatuur op dezelfde hoogte te houden.
Thermosteresis, yr. (Gr.). Onttrekking
van warmte ; Thermosteretisch, warmte
onttrekkend.
Thermotherapie, yr. (Gr.). Behandeling
van ziekten door middel van warmte.

Thetiek

Thermotiek, yr. (Gr.). Leer der warmte;
Thermotisch, door de warmte van den
dampkring ontstaan.
Thermozoon, o. (Gr.) (mrv. Thermozoa). Dier van de allerlaagste soort.
Theroigne de Mericourt, yr. (17621817). Fransche vrouw die deel nam aan
de inneming der Bastille (z. a.) en aan
die der Tuileries (z. a.) op io Aug. 1792;
zij kreeg den bijnaam van Amazone der

vrijheid.
Theromorphie, yr. (Gr.). Menschelijke
gedaante welke op die van een dier gelijkt.
Therotypie, yr. (Gr.). Dierlijke vorm.
Thersites, m. Persoon uit de Ilias (z.a.)
die het type is van de onbeschaamde
lafhartigheid en van de babbelzucht ; hij
zag Scheel en liep kreupel ; hij bespotte
Achilles (z. a.) die den dood der Amazone
Penthesilea beweende ; tot straf daarvoor
werd hij door Achilles met een vuistslag
gedood.
Thesaurarius, m. (Lat.), (Fr.) trisorier,
(Eng.) treasurer, (D.) Schatzmeister, (Ital.)
tesoriere, (Sp.) tesorero. Penningmeester,
thesaurier ; Thesaureeren, schatten vergaren ; Thesaurus, m. (Gr.) (Zie Tresor;
Thesaurus ecclesiae, eig., schat der Catholieke kerk d. i. de overvloedige goede
werken der heiligen ; — eruditionis, schat
van geleerdheid (groot, zeer uitvoerig
woordenboek) ; — linguae graecae, schat
der Grieksche taal, titel van een zeer
uitgebreid Grieksch woordenboek door
Henri Estienne (1572) ; — linguae latinae,
schat der Latijnsche taal, titel van een
zeer uitgebreid Latijnsch woordenboek
door Robert Estienne (1531) ; — supererogationis, kerkelijke schat der goede werken van Christus en de heiligen.
These en Thesis, yr. (Gr.). Stelling die
bewezen of verdedigd moet worden ;
Theses, mrv., stellingen.
Theseus, m. Grieksche held, zoon van
Egeus en koning van Athene, half historisch half legendarisch persoon. Zie
Ariadne, Minotaurus en Sedet aeternumque sedebit.
Thesmophoria, mrv. (Gr.). Feest ter
eere van Ceres als wetgeefster ; Thesmophoriazusen, mrv., vrouwen die dit
feest vierden ; Thesmophoros,` y r., bijnaam van Ceres als wetgeefster ; Thesmotheet, m., wetgever, naam der zes
laatste archonten te Athene die in crimineele zaken vonnis velden.
Thespis, m. (Gr.). Naam van den schepper van het Grieksche tooneelspel ; Thespis-kar, yr., reizend tooneelgezelschap.
Thetiek, vr. (Gr.). Inhoud van stellingen; Thetisch, in den vorm van stellingen.
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Thetis, vr. (Gr.). Zeenimf, dochter van
Nereus. Zie Achilles en Nerelden.
Theubald = Theobald; Theudelinde,
yr. (Oudduitsch), vriendin des yolks, minzame.
. Theurg, m. (Gr.). Geestenbanner, wonderdoener, toovenaar ; Theurgie, yr., het
zien en bannen van geesten, tooverij ;
Theurgisch, wat het bannen van geesten
en het doen van wonderen betreft.
Thexis, yr. (Gr.). Het hechten eener
wond.
Thiaki. Tegenwoordige naam van
Ithaca. Zie Ulysses.
Thiasarch, m. (Gr.). Bestuurder van
een Thiasos, m., godsdienstig genootschap
der vereerders van Bacchus (z. a.).
Thibaut, m. (Fr.; spr. : tieboo) = Theo=
bald.
Thick-set, (Eng. ; spr.: thikset). Kort
en ineengedrongen.
Thierry, m. (Fr. ; spr. : tieerrie). Dirk
= Theodorik.
Thierry (Augustin) (1795-1856). Fransch
geschiedschrijver bekend door Lettres sur

l'histoire de France, Recits des Temps
merovingiens en Essai sur le Tiers-Etat;
zijn broeder Amddee (1797-1873) was
ook geschiedschrijver.
Thiers (Adolphe), (spr.: tieer)(1797-1877).
Fransch staatsman en geschiedschrijver,
bekend door zijn Geschiedenis der Fransche
Omwenteling (1824-1827) en zijn Geschiedenis van het Consulaat en bet Keizerrijk
(1845-1862); geboren te Marseille, kwam
hij in 1819 te Parijs waar hij zich aan
de journalistiek wijdde, het dagblad le
National oprichtte en in 183o krachtig
medewerkte aan de vestiging der Julimonarchie ; onder Louis-Philippe (z. a.)
was hij een paar maal minister en hoofd
van het kabinet ; in 1863 en 1869 tot lid
van het Wetgevend lichaam gekozen,
verzette hij zich in 187o met kracht tegen
het verklaren van den oorlog aan Pruisen,
zoodat hij toen voor petit Prussien (kleine
Pruis) uitgescholden werd; in 1871 werd
hij de eerste president der derde Fransche
Republiek, maar was den 24 Mei 1873
genoodzaakt of te treden om plaats te
maken voor Mac-Mahon (z. a.).
Thilo, m. (Oudduitsch). De deelende.
Thing, o. (Zweedsch). Volksvergadering.
Thion, o. (Gr.). Zwavel.
Thiosinnamine, o. Mosterdolie-ammoniak.
Thirst-quenchers, mrv. (Eng. ; spr.:
thurstkwensjurs). Eig. dorstlesschers, pastilles tegen den dorst.
Thisbe, yr. (Gr.). Geliefde van Pyramus.
Thistle, (Eng. ; spr.: thissul). Distel,
wapen van Schotland ; Thistle-crown,
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(spr. : kroun), kroon van distels, gouden
munt uit den tijd van Jakob I.
Thitoro, m. ( Joodsch). Vierhoekig stuk
leder dat bij het bidden gebruikt wordt.
Thitu. Chineesch generaal der infanterie of cavalerie.
Thlasias of Thlasias, m. (Gr.). Iemand
die in zijn kindsheid door kneuzing der
teelballen ontmand is.
Thlasis, yr. en Thlasma, o. (Gr.).
Kneuzing.
Thlipsis, yr. (Gr.). Ineendrukking van
vaten in het lichaam van den mensch die
den omloop van de zich daarin bevindende
vochten belemmert.
Thnetopsychiten, mrv. (Gr.). Degenen
die aan den dood der ziel en dus niet
aan de onsterfelijkheid gelooven.
Thoadar, m. Kamerheer van den sultan
van Turkije.
Tholdoth Melochoth, mrv. (Joodsch).
Op den sabbat verboden arbeid.
Thole, vr., (Gr.) Tholus, yr. Koepel,
koepeldak ; gebouw met een koepeldak ;
(in Athene) het Prytaneum (z. a.).
Thomas, m. (Hebr.). Tweelingbroeder ;
naam van een der apostelen die weigerde
te gelooven aan de opstanding van Jezus
(Zie Johannes XX, 24-29), van daar
ongeloovige Thomas, d. i. iemand die
moeilijk te overtuigen is ; Thomas van
Aquino (1226-1274), grootste theoloog
der Catholieke Kerk (Zie Scholastiek en
Summa); Thomisme, o., leer van dien
godgeleerde ; Thomist, m., aanhanger
deer leer ; Thomiten, mrv. of ThomasChristenen, sekte die tot de Nestorianen
(z. a.) behoort op de kust van Malabar.
Thomsoniet, o. Delfstof in Schotland,
soort van zeoliet dat den glans van glas heeft.
Thor, m. Oud-Scandinavische god van
den donder.
Thora, yr. (Hebr.). Wetboek. Zie Pentateuch.
Thoracica, mrv. (Gr.). Geneesmiddelen
voor borstlijders.
Thoracici, mrv. (Gr.). Visschen met
borstvinnen; — nervi, borstzenuwen.
Thoracocystis, yr. (Gr.). Borstwaterzucht ; Thoracocentesis, yr., het doorsteken der borst (Zie Paracentesis),
Thoracocyrtoma, o., verkromming of
scheefheid der borst; Thoracodynie,
yr., pijn in de borst ; Thoracopathie,
yr., borstziekte; Thoracoscopie, vr.,
onderzoek der borst.
Thorax, m. (Gr.). Borst; borstkas ; borstharnas.
Thorbasji, m. Turksche militaire bevelhebber.
Thorexis, vr. (Gr.). Bepantsering ; groot
borstverband.
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Thoriet, o. Noorweegsch gesteente zoo
genoemd naar Thor (z. a.).
Thorium, o. Zeldzaam door Berzelius
ontdekt wit metaal dat uit Thoriet getrokken en bij de vervaardiging van gasgloeikousjes gebruikt wordt.
Thoros, m. (Gr.). Zaad der dieren.
Thorulus stramineus, m. (Lat.). Omwikkeling met stroo van gebroken ledematen.
Thos, m. (Gr.). Jakhals.
Thot, m. = Thaut.
Thraso, m. (Lat.). Pocher, grootspreker,
zoo genoemd naar een krijgsman in den
Eunuchus van Terentius ; Thrasonisch,
pochend, grootsprekend; Thrasonisme,
o., pocherij.
Thrasybulus, m. (Gr.). Koenraad; stoutmoedige raadgever ; Atheensch veldheer
die met hulp der Thebanen in 404 v. C.
de dertig tyrannen verdreef.
Thrausis, yr. (Gr.). Het verbreken ;
het ongelijk uitvallen van het haar.
Threnos, m. (Gr.). Klaaglied ; het weeklagen ; Threnodie, yr. en Threnodion,
o., klaaglied.
Threpsis, vr. (Gr.). Voeding; Threptisch, voedend.
Thriambos, m. (Gr.). Feestlied, feestgezang ; feestelijke optocht ter eere van
Bacchus ; = Triumphus, m. (Lat.) (z. a.).
Thridax, vr. en Thridacium, o. (Gr.).
Latuw ; uittreksel uit het sap van latuw.
Thrinacia. Mythisch eiland bij Homerus,
waarschijnlijk Sicilie.
Thrincos, m. (Gr.). Kroonlijst ; fries.
Thrips, m. (Gr.). Houtworm ; rechtvleugelige insecten die door hun steken
de planten uitputten en soms de korrels
der graangewassen afknagen.
Thrombodes, (Gr.). Wat op een klonter geronnen bloed gelijkt ; Thromboschesis, yr., verstopping door geronnen bloed ;
Thrombosis, yr., vorming van geronnen
bloed ; — lactea, zogverstopping ; Thrombos, m., klonter geronnen bloed, gezwel
dat in een ader ontstaat ; — cephalicus,
adergezwel aan het hoofd; — labialis,
adergezwel aan de lippen ; — mammarum, adergezwel aan de borsten ;
adergezwel aan den teelballenzak;
—scrol,
— vaginae, adergezwel aan de scheede.
Through, (Eng. ; spr. : throe). Door ;
Throughout, door en door ; Throughticket, spoorwegkaartje dat voor een
geheele lien geldig is.
Thrypsis, y r. (Gr.). Vermorzeling ; het
week maken, vermurwen; Thryptisch,
vermorzelend, vermurwend.
Thucydides (46o-396 v. C.). Grootste
Grieksche geschiedschrijver die den Peloponnesischen oorlog tot het jaar 411
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beschreven heeft ; aan zijn werk sluit
de Grieksche geschiedenis (Hellenica) van
Xenophon (z. a.) aan.
Thugs of Thags, mrv. Leden van een
Hindoesch godsdienstig genootschap dat
menschen offerde door het worgen van
vreemdelingen ; zij werden ook Phansl=
gars (worgers) genoemd.
Thule, yr. (Gr. en Lat.) en Ultima
Thule. Een der eilanden in Noord-Europa,
waarschijnlijk een der Shetlandsche of
I Jsland; Thule gold voor de noordelijkste
punt der aarde en wordt in 't algemeen
gebruikt voor iets dat onbereikbaar ver
ligt.
Thumb, (Eng. ; spr. : thum). Duim der
hand ; — stall, soort van ijzeren, hoornen
of lederen vingerhoed ter bescherming
van den duim in gebruik bij zeilmakers.
Thummim. Zie Urim.
Thuribulum of Turibulum, o. (Lat.).
Wierookvat ; Thuriferaire, m. (Fr.).,
wierookvatdrager, lofredenaar ; Thus of
Tus, o. (Lat.), wierook.
Thursday, (Eng. ; spr. : dee), (Lat.)

dies Jovis, (Fr.) jeudi, (D.) Donnerstag,
(Ital.) Giovedi, (Sp.) Jueves. Donderdag,
dag gewijd aan Thor (z. a.) die in de
oudheid met Jupiter gelijk gesteld werd.
Thusch. Taal in het noorden van den
Caucasus.
Thusnelda, yr. (Oudduitsch). Degene
die tegen reuzen vecht.
Thuya, vr. Altijd groene naaldboom,
waarvan een Algerijnsche soort het sandrak oplevert.
Thyaden, (Gr.) = Bacchanten (z. a.).
Thylacium, o., Thylacus en Thylax,
m. Buidel, zak.
Thym, m. (Gr. en Lat. Thymum, o.,
en Thymus, m.). Geurige plantensoort
uit de familie der Labieen.
Thyma, o. (Gr.) Eig. het geofferde,
verbrand reukwerk, wierook.
Thymele, yr. (Gr.). Altaar in het midden der voor het dansen bestemde ruimte
in het Oudgrieksche theater ; Thymelicus, m., koordanser.
Thymelcosis, yr. (Gr.). Verettering der
borstklier.
Thymiama, o. (Gr.). Reukwerk (om
to branden).
Thymiasis, yr. (Gr.). Berooking ; Thymiasiotechnie of Thymiatechnie, yr.,
berookingskuur.
Thymion, o. (Gr.). Zweetpuistje vooral
aan de oogleden ; Thymiosis, yr., vorming van zweetpuistjes ; Thymiosis
indica, Indische zweetpuisten.
Thymitis, yr. (Gr.). Ontsteking der
borstklier.
Thymopathle, yr. (Gr.). Zielelijden.
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Thymosis, yr. (Gr.). Het toornig won
den ; Thymus, yr., hartstocht, gramschap,
borstklier, klier die voor het Pericardion
(z. a.) ligt ; Thymus de veau (Fr.), kalfszwezerik.
Thynnus, m. (Gr.). Tonijn (z. a.)
(D. Thunfisch).
Thyreadenitis, yr. (Gr.). Ontsteking
der schildklier ; Thyreadenoscirrhus, m.,
kanker in die klier; Thyreoitis = Thy.
readenitis ; Thyreoncus, m., kropgezwel;
Thyreoparectama, o., zwelling der schildklier ; Thyreophyma, o., groot week
schildkliergezwel; Thyrokelis = Thyre=
oncus.
Thyrsigeri multi, paucos adflavit
Iacchus, (Lat.). Velen dragen een thyrsus
(z. a.) maar weinigen worden door Bacchus
bezield, d. i. het zijn niet alien koks die
lange messen dragen ; Thyrsus, m., met
klimop en wijnranken omkranste stok
waarop een pijnappel stond en die door
de vereerders van Bacchus op diens feest
gedragen werd.
Tiara of Tiare, yr. (Gr.). Hoofdsieraad
der Medische en Perzische koningen ;
driedubbele kroon van den paus; pauselijke waardigheid.
Tiberianum tormentum, o. (Lat.).
Kwaal van Tiberius, hevige koliek.
Tibet, o. Zeer fijne wollen stof zoo
genoemd naar het Midden-Aziatische hoog.
land van dien naam.
Tibi, (Lat.). Aan u, voor u.
Tibia, m. (Lat.). Scheenbeen ; Tibiaal,
wat het scheenbeen betreft ; Tibiale, o.,
beenbedekking, scheenbeenkompres.
Tibicen, m. (Lat.). Fluitspeler, fluiter.
Tic, m. (Fr.; spr. : tiek). Stuipachtige
samentrekking van sommige spieren,
vooral van die van het aangezicht; bespottelijke gewoonte ; Tic douloureux
(spr.: doeloereu) pijn in de zenuwen van
het aangezicht.
Ticket, (Eng.), (Fr.) billet, (D.) Karte,
Schein, (Ital.) biglietto, (Sp.) billete. Bewijs
van toegang; spoorwegkaartje ; Return
ticket, (Fr.) billet d'aller et retour, (D.)
Riickfahrschein, (Ital.) biglietto di andata

e ritorno, (Sp.) billete de ida y vuelta,
retourkaartje.
Tickey. Geldstuk in de Kaapkolonie
0.15.
=10.15.
Tictologie, yr. (Gr.) = Tocologie.
Tien, m. (Chineesch). Hemel; Opperwezen.
Tienda, yr. (Sp.). Zie Tente ; kraam
onder de zuilengangen der Zuidamerikaansche marktpleinen.
Tierce, vr. (Fr.; spr. : tieeers). Terts ;
reeks van drie volgkaarten; persrevisie;
tweede der eanonieke uren ; non die een

Timide

andere non naar de spreekkamer verge.
zelt; zestigste deel eener seconde ; als
bvn. op den derden dag invallend ; Favre
tierce. Zie Febris tertiana.
Tierra caliente, yr. (Sp.). Heete landstreek tusschen de keerkringen ; — fria,
koude landstreek ; — templada, gematigde
landstreek.
Tiers, m. (Fr. ; spr. : tieeer). Derde gedeelte ; derde persoon ; Tiers arbitre
(Zie Arbiter) ; Tiers etat, m., derde
stand (burgers en boeren) in Frankrijk
voor 1789 (Zie Sieyes); Tiers parti of
tierce personne, (Eng.) third party, (D.)
dritte Person, (Ital.) terza persona, (Sp.)
tercera persona, derde persoon ; Tiers=
point, m., top van een gelijkzijdigen
driehoek, driehoekige vial.
Tikal, m. Rekenmunt en gewicht in
Birma en Pegu.
Tilbury, yr. Lichte sjees zonder kap.
Tilde, m. (Sp.). Toonteeken in den vorm
eener liggende s dat boven de n geplaatst
wordt om aan te duiden dat deze letter
als nj uitgesproken moet worden, b.v. in
Espana (Spanje).
Tilma, o. (Gr.). Het uitgerafelde (Zie
Charpie) ; mantel der Mexicaansche Indianen uit vezels der agave ; Tilmos, m.,
het uitrafelen; Tilos, m., vezel; Tilsis =
Tilmos ; Tilton = Tilma.
Timar, m. (Turksch). Militair leen dat
door den sultan aan een Turksch krijgsman gegeven werd die de belastingen
daarvan inde met de verplichting om eenige
cavaleristen te onderhouden en ook zelf
dienst te doen ; Timarioot, m., bezitter
van zulk een leen.
Timaristan, o. Turksch krankzinnigengesticht.
Timbre, m. (Fr.; spr. : teinbre). Metalen
klok zonder klepel, hamerklok ; klank ;
spanner aan een trom ; zegel, zegelrecht,
zegelkantoor ; stempel, postmerk ; helm in
de wapenkunde; bovenverdieping (hersens) ; Avoir le timbre lei, een slag van
den molen weg hebben ; Timbre-date, m.,
datum postmerk ; Timbre-poste, m. (Zie
Marke); Timbre-quittance, m., quitantie.
zegel ; Timbromanie, vr., dwaze zucht
voor het verzamelen van postzegels.
Time, (Eng. ; spr. : teim). Tijd ; Time is
money, tijd is geld ; Time-keeper (spr. :
kiepur), chronometer ; Times, mrv. (spr. :
teimz), eig. tijden, titel van het grootste
Engelsche dagblad.
Timeo Danaos et Bona ferentes, (Lat.).
Zie Danaers.
Timide, (Fr. ; spr. : tiemied), (Lat.)
Timidus. Beschroomd, bedeesd ; Timiditeit, yr., (Lat.) Timiditas, vr., be.
sehroomdheid.
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Timocratie, vr. (Gr.). Heerschappij der
rijken ; bij Plato heerschappij der eerzuchtigen.
Timon. Grieksch wijsgeer uit de vijfde
eeuw voor C., bekend door zijn norschheid
en daarom bijgenaamd de Menschenhater,
toen een Athener zich aan een vijgeboom
in zijn tuin had opgehangen, liet Timon
aan zijn medeburgers weten dat degenen
die zelfmoord wilden plegen zich moesten
haasten, omdat hij voornemens was dien
vijgeboom te laten roeien ; Timon komt
voor bij Aristophanes in de Vogels (v. 1549)
en in Lysistrata (v. 8o8 en 812); Timonie,
vr., menschenhaat ; Timonisch, Dorsch ,
Timonium, o., eenzame plaats, pruilhoek.
Timorosamente en Timoroso, (Ital.).
Bedeesd, schuchter.
Timotheus, m. (Gr.). De godvreezende.
Timpano, m. (Ital.) (mrv. Timpani).
Pauk.
Timpost, m. Dierlijke stof die op
bevergeil gelijkt.
Tinaja, yr. (Sp.). Groote kruik.
Tinca, yr. (Lat.). Zeelt (visch).
Tinctoriaal, (Fr.). Kleurend; Tinctuur,
yr. (Lat.), kleur, verf (Zie Teinture),
extract van kruiden ; Tinctura acetati
ferri, azijnzuur ijzeroxydule ; — ferri
acetici aethereae, azijnzuur ijzeroxyde.
Tind, tn. Bergtop in Noorwegen.
Tine, yr. Verkorting van Christine.
Tinea, yr. (Lat.). Zeer, schurft ; mot ;
— capitis, hoofdzeer, dauwworm ; —
faciei, dauwworm in het aangezicht ; —
maligna, kwaadaardige dauwworm ; —
tonsurans, haarziekte waardoor het haar
uitvalt.
Ting, m. Chineesch tuinhuis.
Tingel-Tangel, rn. (D.), (Fr.) Boui-boui,
m. Berlijnsche naam voor een café-concert
van de minste soort.
Tingeeren, (Lat.). Kleuren, verwen ;
door middel van heet water de krachtigste
deelen uit een stof trekken ; zich door
oppervlakkige kundigheden den schijn
van beschaafdheid geven.
Teniasme, m. Zie Tenesmus.
Tinkal, m. (Maleisch). Roode borax.
Tinnitus, m. (Lat.). Het suizen in de
ooren.
Tinnunculus, m. (Lat.). Torenvalk.
Tinschemeth, o. In den Bijbel genoemd
dier dat door sommigen voor een purperreiger en door anderen voor een kameleon
gehouden wordt.
Tintillo, m. (Sp.). Roode wijn uit Sevilla.
Tintinnabulum, o. (Lat.). Klokje, schelletje.
Tinto, m. (Ital. en Sp.). Eig. vino tinto,
gekleurde wijn, roode Spaansche wijn
van Alicante.

Trior

Tip, (Eng.). Vermoeden dat een paard
een wedren zal winnen; inlichting.
Tiphys. Stuurman der Argo (Zie Ar.
gonauten).
Tipi. Tent der Noordamerikaansche
Indianen.
Tippula, yr. (Lat.). Waterspin.
Tir, m. (Fr.; spr. : tier). Het schieten ;
Ligne de tir, vr., vuurlijn; Salon de tir,
m., schiettent.
Tirade, vr. (Fr.). Lange zinsnede in
een boek, een redevoering, enz. ; lang
hartstochtelijk gedeelte der rol van een
tooneelspeler ; stortvloed van woorden.
Tirage, m. (Fr.; spr.: tieraazje). Het
trekken, het draadtrekken ; trekking eener
loterij; afhaspeling van zijde; oprekking
van geweven stoffen; oplage van een
zeker aantal exemplaren van een drukwerk ; het afdrukken ; trekpad, jaagpad.
Tirailleeren, (Fr.). Eig. onophoudelijk
schieten ; Tiraillement, m., pijnlijke trekking, aanval van pijn in de ingewanden ;
Tirailleur, m., scherpschutter die voor
het front eener troepenafdeeling meestal
in liggende houding of verdekt opgesteld
vuurt om den viand in een gevecht te
wikkelen ; iemand die wisselruiterij drijft.
Tirana, vr. (Sp.). Romance; dans die
op de Tandango (z.a.) lijkt.
Tirasse, yr. (Fr.; spr.: tieras). Slagnet ;
Tirasseeren, vogels met dat net vangen.
Tire-belle:, m. (Fr.). Kogeltrekker;
Tire-bonde, m., spontrekker ; Tire-botte,
m., laarzentrekker ; Tire-bouchon, m.,
kurketrekker ; Tire-bourre, m., krasser;
Tire-bouton, m., knoopentrekker ; Tirebraise, m., ovenkrabber der bakkers ;
Tire-clou, m., trekhamer der leidekkers;
Tire-d'aile, m., vleugelslag ; Tire-fond,
m., groote schroef om rails op de dwarsliggers te bevestigen ; Tire-lame, m.,
gauwdief ; Tire-larigot, m., groote slok,
lange teug ; Tire-ligne, m., trekpen ;
Tirelire, yr., spaarpot; Tire-pied, m.,
spanriem der schoenmakers; Tire-sou,
m., woekeraar, uitzuiger , Tiret, m.,
koppelteeken ; Tiretaine, yr., tierentein
(half wollen half linnen stof) ; Tire-tete,
m., werktuig om het hoofd van een doodgeboren kind te halen.
Tireur, m. (Fr.), (Eng.) drawer, (D.)
Trassant, Aussteller, Zieher, (Ital.) traente,
(Sp.) librador. Trekker van een wissel;
schutter, schieter; trekker; Tireuse de
cartes, y r., kaartlegster.
Tiro, tn. (Lat.), mrv. Tirones (z. a.).
Nieuweling, beginner; rekruut ; Tirocinium, o., begin van den krijgsdienst, onbedrevenheid, onervarenheid, proefstuk,
leerboek voor beginners.
Tiroir, m. (Fr.; spr.: tieroaar). Lade;
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stoomschuif ; Piece A tiroirs, vr., blijspel
waarin weinig samenhang tusschen de
tooneelen bestaat zoodat er gemakkelijk
gedeelten weggelaten kunnen worden.
Tirones, mrv. (Lat.). Jonge soldaten;
nieuwelingen, beginners.
Tironianae notae, mrv. Snelschrift bij
de Romeinen dat door Tiro, een vrijgelaten slaaf van Cicero, uitgevonden is, soort
stenographie.
Tirunaal, o. Wagenfeest der Hindoes
ter eere van Visjnoe of van Siva, wiens
beeld daarbij op een versierden wagen
rondgereden wordt.
Tisane, vr. (Fr.; spr. : tiezaan), (Lat.)
Ptisana. Eig. afkooksel van gerst, gerstewater voor zieken; Tisane de champagne,
zeer lichte champagnewijn ; Tisanerie,
yr., vertrek in ziekenhuizen waar de
tisane bereid wordt.
Tischri, m. (Hebr.). Eerste maand van
het burgerlijk jaar der Joden, gedeelte
van September en October.
Tisiphone, yr. Een der drie FuriEn.
Tissierographie, yr. (Fr.). Door Tissier
uitgevonden handelwijze om kopergravures op steen over te drukken en voor de
pers gereed te maken.
Tissu, m. (Fr.; spr. : tiessu). Weefsel;
— cellulaire, cellenweefsel.
Tit. = Titulo, (Lat.). Onder den titel.
Titan, m. (Gr.). Bijnaam van Helios (z.
a.); ook = Titanium ; Titanen, mrv.,
kinderen van Uranus en Oaea (z. a.); zij
poogden den Olympus te bestormen maar
werden door Jupiter in den Tartarus geslingerd ; Titania, yr., gemalin van Oberon (z. a.); Titaniet, titanijzersteen ; Titanium, o., metaal dat het silicium en
het tin nabij komt. Zie Brookiet.
Tit. deb. = Titulo debito, (Lat.). (2:.a.).
Titel, m., (Lat.) titulus, (Fr.) titre, (Eng.)
title, (Ital.) titolo, (Sp.) titulo. Naam; eernaam ; opschrift; afdeeling van een wetboek.
Tithe, (Eng.; spr. : teith). Tiende (belasting).
Titi, m. (Fr.), Parijsche straatjongen.
Titillares venae, mrv. (Lat.). Aderen
in de lendenstreek.
Titillatie, yr. (Lat.). Kitteling; Titilleeren, kittelen.
Titreeren, (Fr.). Het gehalte eener
chemische oplossing of van muntstukken
bepalen ; Titreermethode, yr., wijze
waarop men daarbij te werk gaat.
Titthe, yr., Titthion, o., Titthis, yr.
en Titthos, m. (Gr.). Tepel.
Tittle-tattle, (Eng.; spr. : tettul). Gewauwel, geleuter.
Titubatie, yr. (Lat.). Het waggelen,
strompelen, zwaaiende gang van een be-
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schonkene ; Titubeeren, waggelen, strompelen.
Titulair. Den titel voerend van een
ambt zonder de bezoldiging daarvan te
genieten ; Titularis, m., bekleeder van
een ambt ; Titulatuur, yr., betiteling, het
geven van titels ; Tituleeren, betitelen ;
Tituli, mrv., inkomsten tot onderhoud van
geestelijken ; Titulo debito, met den passenden, iemand toekomenden titel ; —
emtionis, als gekocht ; — gratioso, als
schenkine, — honorabili, eershalve; —
hereditatis, als erfenis ; — justo, op rechtmatige wijze ; Titulomanie, yr., dwaze
zucht voor titels ; Titulo oneroso, bezwarend ; — pleno, met den volledigen
titel ; — possessionis, als rechtmatig bezit ;
— praemisso, met vooraanplaatsing van
den titel; — salvo, met voorbehoud van
den titel ; — lobo, met den geheelen titel;
Titulus, m., titel, rechtstitel d. i. de grond
waarop een recht steunt, de oorzaak
waaruit het voortspruit. Zie van Boneval
Faure, Ned. Burg. Procesrecht I p. 371.
Titus. Zie Deliciae generic humani ;
Tituskop, m., hoofd met kortgeknipt haar.
Tityos, m. (Gr.). Reus die Latona (z.a.) te
na kwam en daarom in den Tartarus de
straf onderging dat twee gieren zijn telkens weder aangroeiende lever uitpikten,
terwijl zijn lichaam over 9 hectaren grond
uitgestrekt lag.
Tiveno, m. (Ital.). Morgenwind aan het
meer van Como.
Tivoli. In de oudheid Tibur, stad bij
Rome bekend door hare prachtige omstreken ; openbare speeltuin.
Tjoelen, (Russisch). Zeehond.
Tloematsj, m. Zie Dolmetscher.
Tmesis, vr. (Gr.). Scheiding van een
samengesteld woord; Tmetica, mrv.,
verdeelende geneesmiddelen.
Toast, (Eng.; spr.: boost). Toespraak
bij feestelijke gelegenheden waarbij op
iemands welzijn gedronken wordt; snede
geroosterd brood; Toasten, een toast
slaan.
To be or not to be, that is the
question, (Eng. ; spr.: toe bie or not toe
bie, thet is the kwestjun). Te zijn of niet
te zijn, dat is de vraag (eerste versregel
van den beroemden monoloog van Hamlet).
Tobias, m. (Hebr.). Goedheid des Heeren.
Tobine, yr. Gewaterde Indische zijde.
Toboggan, m. Soort van lage slede
die bestaat uit een bekleede plank die
op twee ijzers rust en voor het afglijden van ijs- en sneeuwhellingen gebruikt wordt ; inrichting waarin het publiek
zich vermaakt door zich op een dergelijke slede van een hoogte te laten afglij d en .
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Tocadomycodoritis, vr. (Gr.). Ontsteking der slijmvliezen bij kraamvrouwen.
Toccadegli, o. (Ital.). Zie Triktrak;
Toccare, (Ital.), (Fr.) toquer, aanraken,
slaan; Toccata en Toccatina, yr., muziekstuk voor piano of orgel; Toccatore,
m., assuradeur ; Tocco, m., het betasten,
slag (van uurwerken).
Tocologie, yr. (Gr.). Verloskunde ;
Tocos, m., het ter wereld brengen, het
ter wereld gebrachte, de vrucht.
Tocsin, m. (Fr. ; spr. : toksein). Alarmklok.
Tod, (Eng.). Achtentwintig pond wol.
Toddy, (Eng.). Sap van palmboomen
waaruit arak bereid wordt ; mengsel van
brandewijn, van jenever, enz. met water
en suiker.
Todea. Soort van varens.
Toel, m. Indische zilveren munt = een
ropij.
Toffania = Aqua Toffana (z. a.).
Toga, yr. (Lat.), Gr. Tebenna, vr. Wijde
en lange wollen mantel der Romeinen ;
ambtsgewaad van predikanten, rechters en
advocaten ; Toga praetexta (Zie Praetexta) ; Toga pura of virilis, toga der
volwassenen bij de Romeinen (Zie Cedant
arma togae) ; Togaten, met een toga
bekleede beelden en figuren, in Hongarije
studenten die van regeeringswege ondersteund worden.
Togul. Kegelvormige tent der Oostafrikaansche negers.
Tohu=bohu, m. (Hebr.). Chaos (Zie
Genesis I, 2), warrelklomp ; warboel.
Toile, yr. (Fr. ; spr. : toaal). Weefsel
van vlas of hennep ; linnen ; tooneelgordijn ; doek eener schilderij; tent; zeildoek;
molenzeil ; Toile ciree, wasdoek ; Toile
d'araignee, spinneweb ; Tollerie, yr., fabrikatie van en handel in linnen; Toilette,
yr., wasch- en kaptafel, kleed om goederen intepakken bij kleermakers en naaisters ; het zich kappen en aankleeden ;
vlies waarin de slagers sommige stukken
vleesch wikkelen ; Marchande a la toilette, vr., handelaarster in toiletartikelen.
Toise, yr. (Fr. ; spr. : toaaz). Oude
Fransche lengtemaat = 1,949 meter; maat
bij de keuring voor den krijgsdienst.
Toison d'or, yr. (Fr. ; spr. : toazondor).
Gulden vlies (Zie Argonauten en Jason) ;
ridderorde door Filifis den Goede in 1429
te Brugge ingesteld, thans een Oostenrijksche en Spaansche ridderorde.
Tokayer, m. Fijnste Hongaarsche wijn
zoo genoemd naar het stadje Tokay.
Token, (Eng.). Teeken.
Tol of Tolah. Gewicht te Bombay en
Calcutta.
Tolai, In. Siberische Naas.

Tonada

Tolerabel, (Lat.). Draaglijk ; duldbaar ;
Tolerance, vr., verdraagzaamheid (Zie
Remedium) ; Tolerant, verdraagzaam ;
Tolerantie, yr., verdraagzaamheid ; Tolerantie-edict, o., besluit van een regeerend vorst betreffende de verdraagzaamheid in kerkelijke zaken ; besluit van den
Franschen minister van openbaar onderwijs van 26 Februari 1901 over de vereenvoudiging der spelling der Fransche taal;
Tolereeren, dulden, verdragen, toelaten.
Tolle ! (Lat.). Neem weg ! Weg met
dezen ! (Kreet der Joden toen Pilatus hun
de keuze liet tusschen Barabbas en Jezus
(Lucas XXIII, 18); Tolle, lege, neem en lees!
Tolle, m. (Fr.). Kreet van hevige gramschap en verontwaardiging.
Tolpatsj. Zie Talpatsj.
Tolstol (Leo, graaf). Russisch romanschrijver, geb. 1828; zijn voornaamste
werken zijn: Oorlog en Vrede, Ofistanding.
Tom = Tomus (z. a.).
Tom, (Eng.). Verkorting van Thomas.
Tomaculum, o. (Lat.). Soort braadworst.
Tomahawk, m. Strijdbijl der Noordamerikaansche Indianen.
Tomaline = Haematine (z.a.).
Toman, m. Perzische gouden munt =
f 5.25. Zie Minaltoer.
Tomate, vr. (Fr., Sp. en Port.), (Eng.)
tomato. Liefdesappel, Zuidamerikaansche
plant (Lycopersicum esculentum of Solanum

lycofiersicum).
Tomb, (Eng.; spr.: toem). Graf.
Tombak, 0. (Maleisch). Alliage van
zink en geel koper.
Tombereau, m. (Fr.; spr. : tonbroo).
Stortkar, wipkar.
Tombola, vr. (Ital.). Loterij waarin de
prijzen voorwerpen van weelde zijn.
Tomentum, o. (Lat.). Opvulsel (b.v. haar,
wol, veeren); Tomenteus, vlokkig, donzig.
Tomici dentes, mrv. (Gr.-Lat.). Snijtanden.
Tomin, m. (Sp.). Goud- en zilvergewicht
in Spaansch Amerika.
Tommy Atkins, (Eng.). Scheldnaam
voor een gemeen soldaat.
Tomolo, (Ital.). Korenmaat te Napels
en Messina.
Tomomanie, y r. (Gr.). Operatiewoede,
zucht van sommige chirurgen om zonder
noodzaak te opereeren.
Tomotocie, vr. (Gr.) = Caesarea
operatio (z. a.).
Tomus, m. (Gr.). Eig. afgesneden stuk,
aisnijdsel ; deel van een boek, boekdeel.
Ton, yr., (Fr.). Tonne. Gewicht van
1003 kilo.
Tonada, vr. (Sp.). Lied; Tonadilla, vr.,
vroolijk Spaansch volkslied.
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Tonaliteit, yr. Qualiteit van toon ;
nuance eener kleur.
Tonca. Spaansche met toncaboonen
vermengde snuif.
Tondeuse, vr. (Fr.). Soort van schaar
om het haar zeer kort te knippen; werktuig om grasperken te maaien.
Tonelada, (Sp.). Last van i000 kilo ;
vochtmaat te Alicante = 86o liter.
Tonica, yr. Grondtoon der toonladder
in iederen toonaard ; Tonica=drieklank,
m., akkoord op den grondtoon.
Tonica, mrv. (Gr.). Versterkende middelen die de werkzaamheid der organen
opwekken.
Tonnage, m. (Fr.; spr.: tonnaazje), (Eng.)
tonnage, (D.) Tonneninhalt, (Ital.) tonnellaggio, (Sp.) tonnelaje. Tonneninhoud van
een schip.
Tonnelage, m. (Fr. ; spr. : tonnelaazje).
Kuiperswerk.
Tonnerre, m. (Fr. ; spr. : tonneer).
Donder ; staartstuk van den loop van
een geweer.
Tonologie, yr. (Lat.). Leer der tonen ;
Tonometer, m., toonmeter; Tonotechnie,
yr., compositieleer, kunst van muziekstukk en op draaiorgels te zetten Zie Tonus.
Tonsillae, mrv. (Lat.). Keelamandels
(Zie Amphibranchia en Amygdalae) ;
Tonsillitis, yr. (Lat.-Gr.), ontsteking der
keelamandels.
Tonsuur, yr. (Lat.), (Fr.) Tonsure,
yr. Het afscheren van het haar op de
kruin van het hoofd der Catholieke geestelijken ; de daardoor ontstane kale plek;
Tonsura Pauli, afschering van het haar
op het voorste deel van den schedel ;
Tonsura Petri, het in de rondte afscheren van het hoofdhaar als zinnebeeld
der doornenkroon ; Tonsureeren, het
haar op de kruin van het hoofd afscheren.
Tontine, yr. Door Lorenzo Tonti in
1653 uitgevonden vennootschap waarin
iedere deelhebber een bepaalde som stort
om daardoor een lijfrente te verkrijgen
die op een vooraf vastgesteld tijdstip
tusschen de dan nog in leven zijnde deelhebbers verdeeld wordt ; Zie artikel 308
van het Wetboek van Koophandel; Ton=
tinier, m., deelhebber in een tontine.
Tonus, m. (Gr.). Eig. het spannen, de
spanning : toon ; accent van een woord.
Tony, (Eng.). Verkorting van Anthonie,
onnoozele hals.
Tonijn, m., (Gr.). Thynnus (z. a.).
Groote stekelvinnige visch in de zeeen
der gematigde en heete luchtstreken die
5 meter lang kan worden en een gewicht
van goo kilo kan bereiken.
Tool, (Eng. ; spr. : toel). Gereedschap.
Tooseni. Japansche rekenmunt.

Topisch

Topaas, m. (Gr.). Doorschijnend geel
edelgesteente zoo genoemd naar het
eiland Topazos in de Roode Zee dat vermeld wordt bij Plinius 37,8 en bij Ste-

phanus Byzanfius.
Toparch, m. (Gr.). Bestuurder van een
plaats of landstreek ; Toparchie, yr., het
door zulk een persoon bestuurde gebied,
district.
Topazoliet, m. Gele soort granaat.
Topchana, yr. (Turksch). Geschutgieterij, tuighuis, arsenaal ; voorstad van
Constantinopel.
Topen, mrv. Grafmonumenten in het
Bactrie der oudheid ; gemetselde bolvormige heuvels ter bewaring van reliquieen.
Topen, mrv. Enk. Topos, m. (Gr.).
Plaatsen, algemeene begrippen of stellingen ; bewijsplaatsen. Zie Topiek.
Topette, yr. (Fr.). Lang smal fleschje
of kruikje.
Tufsteenachtig.
Zie
Tophacisch.
Tophus.
Tophana = Topchana.
Tophi pulmonum, mrv. Zweren in de
longen.
Tophus, m. (Gr.). Tufsteen, zeer broze
kalkachtige steen met openingen; afzetsel
van urinezouten in de gewrichten der
jichtlijders. Zie Poroma.
Topiaria, yr. (Lat.). Oudromeinsche
kunst van tuinen aan te leggen ; Topiarius, m., aanlegger van tuinen ; Tapia,
o. mrv., de gekunstelde aanleg van tuinen.
Topica, mrv. (Gr.). Plaatselijke geneesmiddelen, vooral uitwendige.
Topiek, yr. (Gr.). Stelselmatig gerangschikte uitvoerige opgave van bewijsplaatsen en bronnen om daarnaar voor
een te behandelen thema de stof te
vinden, te rangschikken en te behandelen;
bewijsleer; leer der bijbelsche bewijsplaatsen; leer der woordvoeging. Zie
Topen.
Topinaria. Zie Talpa.
Topisch, (Gr.). Plaatselijk (van pijnen
en geneesmiddelen); Topische methode,
yr., wijze van prediken volgens welke
na een korte verklaring van den tekst
een gerneenplaats behandeld wordt ; Topognomon, o., plaatsaanwijzer (voor
schepen en bij branden) ; Topograaf, m.,
plaatsbeschrijver; Topografenkorps, o.,
Russische troepenafdeeling voor het opmeten van het land; Topographie, yr.,
plaatsbeschrijving ; Topographeeren, een
landstreek met al hare bijzonderheden in
kaart brengen; Topographisch, plaatsbeschrijvend ; Topographische kaart van
het koninkrijk der Nederlanden, yr.,
door het ministerie van oorlog uitgegeven
kaart waarop alle bijzonderheden der
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plaatselijke gesteldheid (bosschen, bouwland, enz.) afgebeeld zijn; Topohydrographisch, plaats- en waterbeschrijvend ;
Topologie, yr., kennis der plaatselijke
gesteldheid ; Toponomastiek, yr., kennis
der geographische namen; Toporama, o.,
afbeelding eener plaats; Topos, m., plaats.
Zie Topen.
Topraky, mrv. Turksche lichte troepen.
Topsy-turvy, (Eng.). Ten onderste
boven ; averechts.
Toptsji, m. Turksche artillerist ; —
basji, m., bevelhebber der artillerie ;
Toptsjilar-Aga, m., opperbevelhebber
der artillerie.
Toque, yr. (Fr.; spr. : tok), (Ital.) Tocca.
Baret ; jockeypet; kleine dameshoed.
Toque, (Fr.). Van lorretje gepikt, een
beetje mal.
Tora. Steppenkoeantilope.
Torale, o. (Lat.). Overtrek, hoes (van
kussens, bedden, enz.).
Toralo, m. Turksche piaster.
Torcular, o. en Torculum, o. (Lat.).
Wijnpers ; oliepers.
Tord=Alk, m. Zeevogel aan de noordkust van Noorwegen.
Tord=nez, m. (Fr.; spr. : tornee). Neuspranger voor paarden.
Toreador en Torero, m. (Sp.). Stierenbevechter.
Toreuma, o. (Gr.). Halfverheven beeldwerk, drijfwerk, gedraaid, gesneden en
gedreven kunstwerk ; Toreumatographie
en Toreutographie, yr., beschrijving van
kunstdraai- en snijwerk ; Toreut, m.,
kunstdraaier, beeldsnijder, graveur; Toreutiek, yr., de kunst van drijfwerk te
maken ; Toreutisch, wat het kunstdraaien,
het beeldsnijden betreft.
Toreus. (Lat.). Spierkrachtig, vleezig ;
Torositeit, yr., spierkracht, vleezigheid.
Tod conscensio, vr. (Lat.). Het stappen in het huwelijksbed.
Tories, mrv. (Eng.). Zie Tory.
Torii, m. (Sp.). Stal waaruit de stieren
in het strijdperk gelaten worden.
Tormenta, mrv. (Lat.). Folterwerktuigen; werpmachines, de artillerie der ouden;
Tormenteeren, (Ital.), folteren, pijnigen;
Tormentum aquae, o. (Lat.) pijniging
door het ingieten van water ; — famis,
pijniging door honger ; — sills, pijniging
door dorst.
Tormina, mrv. (Lat.). Lichaamssmarten,
weeen ; koliek.
Tornado, m. (Sp.). Zeer hevige wervelstorm. Zie Cycloon.
Tornadura, vr. (Sp.). Vlaktemaat.
Tornatura, yr. (Ital.). Vlaktemaat te
Bologna.
BAALE, Handboek.
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Torneutiek, yr. (Gr.). Het kunstdraaien
= Toreutiek.
Torneyamen, o. Eig. steekspel, tournooi ; Provencaalsche beurtzang waaraan
meer dan twee Troubadours (z. a.) deel
namen.
Tornister, m. (D.). Ransel.
Torno, m. (Ital.). Omloop ; draaischuif
aan een vondelingshuis.
Toro, m. (Ital. en Sp.). Stier ; Toro
Farnese, beroemd beeldhouwwerk.
Torok, (Hongaarsch). Turk (in namen
van plaatsen).
Torpedo, yr. (Lat.). Bedwelming ; verlamming ; oorlogswerktuig dat tot het
vernielen van schepen client en onder
water ontploft ; Torpedist, m., militair
die in het werken met torpedo's geoefend is.
Torpiditeit, yr., Torpor, m. (Lat.). Gevoelloosheid, geestverdooving, verstijving;
verlamming ; trage werking; Torpidus,
verstijfd, traag, gevoelloos ; Torpor cerebra, hersenverlamming ; — cordis, trage
werking van het hart.
Torpille, yr. (Fr.; spr. : torpielje). Torpedo (z. a.); sidderrog; Torpilleeren, met
torpedo's bezetten, door torpedo's vernielen; Torpilleur, m., torpedoboot, militair of zeeman die met het onderhoud en
de behandeling van torpedo's belast is.
Torquata, yr., Torquatus, m. Degene
die met een halsketting (Torques) versierd is. Zie Capitolium en Manlius.
Torqueeren, (Lat.). Wringen; pijnigen ;
tabaksbladen tot rollen draaien.
Torquemada (Thomas van) (1420-1498).
Spaansch inquisiteur-generaal berucht door
zijn wreedheid.
Torqueton, m. (Fr.; spr. : torkton).
Sterrenkundig werktuig dat de dagelijksche
beweging van den aequator in de ecliptica aanwijst.
Torre, m. (Ital.). Toren.
Torrefactie, vr. (Lat.). Het roosteren ;
het branden van koffie.
Torreliet. o. (Gr.). Donkerrood gesteente
in New-Yersey.
Torrent, m. (Fr.; spr.: torran). Bergstroom, stortvloed.
Torricelli (Evangelista) (16o8-1647).
Beroemd Italiaansch wis- en natuurkundige, leerling van Galilel; hij is de uitvinder van den barometer en de ontdekker van de uitwerking der drukking
van de dampkringslucht ; ook vond hij
de volgende wet op de uitstrooming van
vloeistoffen door een opening met dunne
wanden : de snelhetd der uitstrooming is

evenredtg met den vierkantswortel uit de
hoogte der vloeistof boven de opening;
Torricellische buis, yr., barometer; Tory
71
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ricellische ledige ruimte, yr., ruimte
boven de kwikkolom in den barometer.
Torsade, yr. (Fr.). Gedraaid zijde- of
gouddraad; troetel aan epaulettes; Torse,
m. (Zie Torso); Torsie, yr. (Lat.), het
wringen, ineendraaien, kronkel, omdraaiing
eener ader om het bloed te stelpen ; Tor=
siebalans, yr., balans voor het bepalen
der magnetische kracht.
Torsk, m. (Zweedsch) of Brosmen,
m. (Noorweegsch). Soort schelvisch.
Torso, m. (Ital.). Romp, bovenlijf ; brokstuk van een verminkt standbeeld zonder
hoofd en ledematen.
Tort, m. (Fr. ; spr.: tor), (Lat.) tortum,
Eng.) wrong, (D.) Unrecht, (Ital.) tort°,
Sp.) injusticia. Ongelijk ; onrecht ; benadeeling.
Torticolis, m. (Fr. ; (spr.: tortiekohe).
Stijve nek, pijn in de nekspieren.
Tortille, yr. (Fr. ; spr.: tortii) en Tor=
tilliere, yr. (Fr.). Smalle en bochtige laan
in een tuin of park ; Tortillon, m., draagkussen om een vracht op het hoofd te
dragen ; ineengestrengeld Naar; doezelaar.
Tortorella, yr. (Ital.). Werktuig om
steenen te werpen.
Tortrix, yr. (Lat.). Wikkelrups die zich
in de jonge bladeren wikkelt.
Tortueus, (Lat.). Kronkelend, vol bochten, slinksch; Tortuositeit, yr., bochtigheid, slinkschheid; Tortura faciei, vertrekking van het aangezicht; — oculorum,
het verdraaien der oogen ; — oris, mondkramp, ziekelijke vertrekking der lippen;
Torture, yr. (Fr.), pijniging, pijnbank ;
Tortureeren, pijnigen, folteren; Tortus,
m. (Lat.), kromming, kronkel.
Tortuga, yr. Zuidamerikaansche zoetwaterschildpad.
Torus, m. (Lat.). leder rond, uitstekend,
kussenvormig voorwerp; de spieren;
huwelijksbed.
Tory, m. (Eng., mrv. Tories). Waarschijnlijk een Iersch woord dat roover
beteekent, voorstander der oude inrichting
van staat en kerk, lid der conservatieve
partij, tegenovergestelde van Whig ;
Torysme, o., het streven der conservatieve
partij.
Tosto, (Ital.). Vlug, haastig.
Tot. Slavisch (in Hongaarsche plaatsnamen).
Totaal. Geheel en al; Totaalindruk,
m., indruk dien een voorwerp in het geheel maakt ; Totalement, (Fr., spr.: totaalman) = Totaal; Totale verduistering,
yr., geheele verduistering van zon en
maan; Totalisator, m., tabel die bij de
wedrennen voor het aangaan van weddenschappen gebruikt wordt ; Totaliteit,
yr., geheel, gezamenlijk bedrag ; Tota-

Touri

liter = Totaal; Totaal=Staphyloom, o.,
geheele ineengroeiing van het hoornvlies
en het regenboogvlies; Toto genere
(Lat.), geheel en al, door de geheele soort;
Toto titulo. Zie Titulo toto.
Toton, m. (Fr.). Tol met teekens of
letters op de zes zijvlakken.
Totum, o. (Lat.). Het geheel.
Totuma, yr. (Sp.). Vaatwerk dat uit
een kalebas vervaardigd wordt.
Touage, m. (Fr.; spr.: toeaazje). Het
sleepen van schepen; sleeploon.
Touchant, (Fr.; spr. : toesjan). Roerend,
aandoenlijk ; Touche, yr., aanraking, toets,
griffel, penseelstreek, oplegging van verf,
slag aan een zweep, drift vette ossen ;
Toucheeren, aanraken, betasten, toetsen,
ontroeren, met de zweep slaan; Pierre
de touche, yr., toetssteen.
Toueur, m. (Fr.; spr.: toeeur). Kettingsleepboot.
Toufan, m. Wervelwind op de kusten
van Arabic.
Touffe, yr. (Fr. ; spr. : toef). Bosje.
Tough, (Eng. ; spr. : tuf). Taai.
Tough, m. (Turksch). Paardestaart.
Toughra en Tughra, yr. (Perzisch).
Naamteekening van den vorst.
Toujours, (Fr. ; spr. : toezjoer). Altijd ;
— perdrix, altijd patrijs d.i. men kan ook
van het beste en lekkerste als het te
dikwijls herhaald wordt afkeerig worden.
Toupet, m. (Fr. ; spr. : toepee). Bosje
haar ; haarlok boven op het voorhoofd;
driestheid ; Faux toupet, pruikje op de
kruin van het hoofd.
Toupie, yr. Priktol ; — d' Allemagne,
bromtol.
Tour, yr. (Fr. ; spr.: toer). Toren; Tour
de Londres (Zie Tower) ; Tour Eyffel,
Eyffeltoren, 30o meter hooge ijzeren toren
op het Champ de Mars te Parijs.
Tour, m. (Fr. ; spr. : toer). Omloop,
omwenteling ; wandeling, reis ; beurt ;
kunstje; poets ; omtrek ; draaibank ; draaischuif aan een vondelingshuis ; Tour de
baton, ongeoorloofd voordeel (wat aan
den strijkstok blijft hangen) ; Tour de
force, sterk stuk, stoutmoedige daad ;
Tour du monde, reis om de wereld ;
Tour a tour, beurtelings.
Tourangeau, (Fr.; spr. : toeranzjoo),
Tourangelle, yr., (Fr. ; spr. : toeranzjel).
Bewoner, bewoonster van Touraine ; La
belle Tourangelle, bijnaam van Agnes
Sorel (1422-1450), geliefde van den Franschen koning Karel VII.
Tourbillon, m. (Fr. ; spr.: tourbieljon).
Wervelwind ; dwarreling ; Tourbillonner,
dwarrelen.
Touri, m. Welriekende balsem uit My-

codendron amplexicaule.
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Tourie, yr. (Fr. ; spr. : toerie). Groote
met stroo of mandewerk omwikkelde
kruik of flesch.
Tourillon, m. (Fr. ; spr. : toerieljon).
Groote spil ; tap aan een kanon.
Tourisme, m. (Fr. ; spr. : toeriesme).
Reis- en hotelwezen ; Touriste, m., pleizierreiziger, toerist.
Tourlourou, m. (Fr. ; spr. : toerloeroe).
Spotnaam voor infanterist.
Tourmenteeren, (Fr.). Kwellen, plagen.
Tourne, (Fr.; spr.: toernee). Omgekeerd,
omgeslagen; Tourne=a-gauche, m., wringijzer, zetijzer voor een zaag ; Tournebride,
m., herberg bij een kasteel of buitenplaats
voor de bedienden en paarden der bezoekers ; Tournebroche, m., braadspit ;
Tournedos, m., ossehaas in reepjes ;
Tournee, yr., rondgang, inspectiereis,
rondje; Tourneeren, omdraaien,omkeeren,
omslaan, omtrekken, ontwijken, op de
draaibank bewerken; Tourne=feuille, m.,
toestel om de bladen van een muziekstuk
om te slaan; Tournement, m., draaierigheid, duizeligheid ; Tournesol, m., zonnebloem, lakmoes; Tournette, vr., haspel,
draaikooi voor eekhorentjes ; Tourneur,
m., kunstdraaier ; Derviche tourneur,
dansende Mohamedaansche bedelmonnik;
Tournevent, m., draaiende kap op een
schoorsteen, gek ; Tournevire, m., kabelaring ; Tournevis, m., schroevedraaier;
Tournez s'il vous plait, (Fr.; spr.: toernee
sie voe plee), sla het blad om als het u
belieft ; Tourniquet, m., draaikruis op
voetpaden, kruisvormige toestel die maar
een persoon te gelijk doorlaat aan den
ingang eener tentoonstelling of eener zaal,
draaibord voor hazardspel, schroefverband om de slagaders samen te drukken
of te onderbinden.
Tournoi, m. (Fr. ; spr.: toernoa). Tornooi, steekspel. Zie Turnier.
Tournois, (Fr. ; spr. : toernoa). Van de
stad Tours; Livre tournois, yr., munt ter
waarde van ongeveer een frank die
vroeger te Tours geslagen werd.
Tournure, vr. (Fr.; spr.: tournuur).
Wending; houding ; inkleeding van een
volzin; elastiek opvulsel dat de dames
van achteren onder Naar japon dragen.
Tourte, yr. Groote pastei ; Tourteau,
m. (spr.: toertoo), koek van uitgeperst zaad
(veevoeder), lijnkoek, raapkoek; taschkrab.
Tous les mechants sont buveurs d'eau,
C'est bien prouve par le deluge. Alle
slechte menschen zijn waterdrinkers, dat
heeft de zondvloed wel bewezen (refrein
van een lied van Graaf Louis-Philippe

de Sigur (1753-1830).
Tout, (Fr.; spr.: toe). Geheel ; ieder ;

Tout a coup, eensklaps; Tout a fait,
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geheel en al; Tout a l'heure, straks ;
Tout beau, zachtjes aan (kreet van den
Jager om den ijver van een staanden
hond te temperen); Tout comme chez
nous, juist zooals bij ons; Tout-a-rigout,
alle vuilnis in het Hook Tout bonnement, doodeenvoudig; Tout de suite,
terstond ; Tout ou rien, alles of niets.
Towar, (Russisch). Koopwaar.
Towarczys, (Poolsch). Krijgskameraden;
Poolsche lansiers in het Pruisische Leger
in 1800.
Tower, (Eng.; spr.: touer). Eig. toren ;
voormalig koninklijk paleis en staatsgevangenis, thans arsenaal te Londen.
Town, (Eng.; spr.: tours). Stad; Townclerk, m. (spr.: klaak), secretaris van het
stedelijk bestuur ; Town-crier, m. (spr.:
kreiur), stadsomroeper ; Town=hall, (spr.:
haol), raadhuis ; Township, stadsgebied,
stad in Amerika.
Toxica, mrv. (Gr.). Vergiften; Toxicum, o., vergift ; Toxicologic, yr., leer
der vergiften; Toxicologisch, wat de
vergiften betreft; Toxicologist, m., kenner der vergiften; Toxicocolica, vr., door
vergiftiging ontstaan koliek ; Toxicodendron, 0., gifboom ; Toxicographie, vr.,
beschrijving der vergiften; Toxicohaemie,
yr., bloedvergiftiging ; Toxiciteit, vr.,
vergiftigheid.
Toxodon, o. Fossiel reusachtig dikhuidig viervoetig dier dat boogvormige
tanden heeft; Toxolde, yr. (Gr.), als bnw.
boogvormig; booglijn, kromme lijn van
den derden graad; Toxon, o. (Gr.), boog,
pijl; Toxotes, m., boogschutter, in het
Athene der oudheid politieagent.
Toy, (Eng.; spr.: tool). Kinderspeelgoed ; Toy-shop, speelgoedwinkel.
T. P. Verkorting van Travaux publics,
openbare werken.
T. Pl. Verkorting van Titulo pleno.
Trabacolo, o. (Ital.). Kustvaartuig met
twee masten in de Adriatische Zee.
Trabant, m. (Ital. en Sp.). Zie Trawant.
Trabea. yr. (Lat.). Oudromeinsch staatsiekleed ; Trabeatio, vr., geboorte van
Jezus in zooverre hij het lichaam als een
kleed aangetrokken heeft.
Trabs, (Lat.). Meerv. Trabes. Balk ;
dwarsstreep.
Trabucarios, mrv. (Sp.). Met donderbussen gewapende smokkelaars; Trabuco,
m., donderbus, korte buks met wijduitloopenden mond, Havannasigaar in den
vorm van een donderbus.
Trabucco, m. (Ital.). Lengtemaat te Turijn.
Trac, m. (Fr.). Gang van een lastdier;
spoor van het wild; bangheid; Avoir le
trac, in de rats zitten.
Tracasseeren, (Fr.). Overlast of drvkte
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bezorgen ; Tracasserie, yr., overlast, drukte ; Tiracassier, lastig, plagerig.
Trace, yr. (Fr.; spr. : traas). Spoor;
Trace, m., schets, ontwerp, richting ; Traceeren, schetsen, ontwerpen, afbakenen.
Trachea, yr. (Gr.). Luchtpijp ; Tracheaal, wat de luchtpijp betreft ; Tracheitis,
yr., ontsteking der luchtpijp; — suppuratoria, ettering in de luchtpijp; — ulcerosa,
verzwering der luchtpijp.
Trachelos, m. (Gr.). Hals, nek ; Tram
chelagra, o., jicht in den nek = Arthritis collaris ; Trachelocyllosis, yr.,
kromming van den hals; Trachelocyrtosis, yr., achterwaartsche bulging
van den hals ; Trachelomyitis, yr.,
ontsteking der nekspieren ; Trachelodynie, vr., pijn in den nek ; Trachelopanus,
m., zwelling der halsklieren ; Trachelo=
phyma, o., opzwelling van den nek ; —
glandulosum, gezwel in de halsklieren; —
strumosum, kropgezwel ; Trachelostrophosis, yr., verdraaiing van den hals;
Trachelotomie, vr., het snijden van de
steen door den hals der waterblaas.
TracheoaErocele, yr. (Gr.). Opzwelling
der luchtpijp door het uittreden van lucht;
Tracheoblennorrhoee, yr., slijmvloeiing
uit de luchtpijp ; Tracheocele, yr., luchtpijpbreuk; Tracheocholosis, yr., luchtpijpcatarrh die door een aandoening der gal
ontstaat; Tracheocynanche, yr., kroep
in de luchtpijp ; Tracheopathie, m., ziekte
der luchtpijp; Tracheophthisis, yr., luchtpijptering; Tracheopyosis, yr., ettering
der luchtpijp; Tracheorrhagie, vr., bloedvloeiing uit de luchtpijp; Tracheostenosis,
yr., vernauwing der luchtpijp; Tracheotomie, vr., het snijden in de luchtpijp (Zie
Bronchotomie) ; Tracheotyphus, m.,
kwaadaardige keelontsteking; Trachielcus, m. en Trachielcosis, yr., zwering der
luchtpijp.
Trachoma, o. (Gr.). Eig. ruwheid ; uitslag aan den binnenkant der oogleden.
Zie Trechoma.
Trachylobium, o. (Gr.). Plantensoort
uit de familie der Leguminosa.
Trachyphonie, yr. (Gr.) Heeschheid ;
schorre stem.
Trachysme. Zie Trechysme.
Trachyt, o. Porfierachtig gesteente dat
uit een korrelige massa en veldspaatkristallen bestaat.
Tract, (Eng.; spr.: trekt). Traktaatje ;
Tractariaan en Tracts of the times (Zie
Pusey) ; Tractus, m. (Lat.), uitgestrektheid, lengte, landstreek, gezang in de
Catholieke kerk tusschen het epistel en
het evangelie gedurende de vasten; Tractaat, o., overeenkomst, verdrag; Tracteeren, behandelen ; Tractus intestino-
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rum, darmkanaal ; Tractu temporis, in
den loop der tijden, mettertijd.
Tractabel, (Lat.). Handelbaar.
Trade, (Eng. ; spr.: treedd), (Fr.) commerce, (D.) Handel, (Ital.) comniercio, mercatura, (Sp.) comercio. Handel ; Tradedollar, handelsdollar in de Vereenigde
Staten van Noordamerika die in 1883
buiten omloop gesteld is; Trade-mark,
(spr.: maak), (Fr.) marque de fabrique,
(D.) Handelsmarke, (Ital.) marca di fabbrica, (Sp.) marca de fdbrica, fabrieksmerk ; Trader, m. (Eng.), (Fr.) commerrant, (D.) Handelsmann, (Ital.) commerciante, (Sp.) comerciante, handelsman ;
Trade-union, (spr.: joenjun), arbeiders.
vereeniging.
Tradeeren, (Lat.). Overleveren ; Traditie, yr., (Lat.) Traditio, vr. overlevering, levering. Zie de artt. 667-671
'
van het Burgerlijk Wetboek ; deze artikelen behandelen niet alleen de levering
van eigendom, doch ook de overdracht
van vermogensrechten. Over de levering
van roerende zaken zie art. 667; deze
geschiedt gewoonlijk door enkele afgifte
der zaak ; is de zaak reeds in het bezit
van den verkrijger, dan is levering niet
noodig, b.v. wanneer iemand de zaak,
die hij gehuurd heeft, koopt. Dit is de
zoogen. brevi manu traditio, waarbij dus
uiterlijk geenerlei verandering komt in den
toestand van de zaak, welker eigendom
wordt overgedragen. De levering van
onroerende zaken geschiedt door de
overschrijving van de akte in de daartoe
bestemde openbare registers. Zie art. 671;
Traditio judicialis, yr., gerechtelijke
levering = Investitura judicialis; —
litteralis, schriftelijke overlevering; Traditionalisme,o., het gelooven aan de
overlevering in godsdienstzaken; Traditionalist, m., degene die aan de
overlevering gelooft ; Traditioneel, bij
overlevering; Traditio oralis, mondelinge
overlevering; Traditor, m., eig. overleveraar, Christen die tijdens de vervolging onder keizer Diocletianus (303)
de heilige boeken overgeleverd had om
aan den dood to ontkomen, verrader;
Traditore, m. (Ital.), verrader.
Traduciaan, m. Aanhanger van het
Traducianisme, o., d. i. de leer dat de
ziel van de ouders op de kinderen overgaat ; Traduceeren, (Lat.), overzetten,
vertalen ; Traductie, yr., (Fr.) traduction,
(Eng.) translation, (D.) Uebersetzung, overzetting, vertaling; Traductie-systeem, o.,
geloof aan den overgang der ziel van de
ouders op de kinderen ; Traduttore traditore, (Ital.), een vertaler is een verrader, d. i. geen vertaler geeft het oor-
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spronkelijke stuk geheel en al juist weder.
Trafiek, yr. Verkeer, handel ; vervoer
van koopwaren ; omzet.
Traga, (Sp.). Verslind, eet op ! Tragala,
yr., vrijheidslied der Spanjaarden zoo genoemd naar het refrein : traga la, perro
(verslind ze, hond !)
Traganth of Tragacanth, vr. Dragant,
boksdoorn, boksdoornhars.
Tragea, yr. en Tragema, o. (Gr.) (Meerv.
Tragemata). Noten, amandels; suikergebak bij het dessert; grof gestampt poeder.
Tragelaphos, m. (Gr.). Hertebok, pert
met een boksbaard; drinkschaal met de
afbeelding van zulk een dier.
Tragicus, m. (Gr.). Treurspeldichter;
tooneelspeler in treurspelen ; Tragicomisch, half treurig half vroolijk; Tragicomedie, yr., half treurig half vroolijk
tooneelstuk; Tragisch, wat het treurspel
betreft, droevig, noodlottig; Tragoede,
m. = Tragicus; Tragoedie, vr., (Fr.)
Tragedle, yr., treurspel.
Tragomaschalie, yr. (Gr.). Bokkestank,
reuk uit de okselholten ; Tragomaschalus, m., degene die uit de oksels stinkt;
Tragopan satyrus, m., horenfazant, gehoornde satyr ; Tragophonie, yr., bokkestem, het hevige stotteren ; Tragopodie,
yr., bokkebeenen, beenen met naar binnen
staande knieen ; Tragopogon, m., boksbaard, plantensoort uit de familie der

Composita.
Tragula, vr. (Lat.). Werpspies ; sleepnet;
TragulariEr, m., degene die de werpspies
hanteert (Romeinsche lichte infanterist).
Tragulus. Klein muskusdier.
Tragus, m. (Gr.). Bok ; stank uit de oksels.
Traille, vr. (Fr. ; spr.: taaii). Gierpont;
sleepnet.
Train, m. (Fr.), (Eng.) train, (D.) Zug,
(Ital.) treno, (Sp.) tren. Trein ; stoet, gevolg ; sleep van vaartuigen ; houtvlot;
gewone gang van zaken, sleur; geschut ;
Trainard, m. (spr.: treenaar), achterblijver, draler ; Trainer, (Eng. ; spr. : treenur),
africhter ; Training, (spr.: treening), africhting, dressuur, het zich oefenen met
het oog op een aanstaanden wedstrijd;
Traineeren, (Fr.), sleepende houden, dralen, talmen; Trainen, (spr.: treenen), africhten, voor een wedstrijd voorbereiden, het
lichaam door geregelde oefeningen voor
bepaalde verrichtingen geschikt maken.
Trait, m. (Fr.; spr. : tree). Trek, haal ;
piji, schicht ; teug, slok ; daad, handeling ;
geestige zet; voorhand in het kaartspel ;
streng voor het aanspannen van paarden;
Trait d'union, verbindingsteeken; Trait
de plume, pennestreek.
Tractable. Zie Tractabel.
Traitant, m. (Fr.; spr. : treetan). Pach-
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ter der belastingen ; Medecin traitant,
praktizeerend arts.
Traite, vr. (Fr.; spr. : treet). Wisselbrief ;
handel op de Afrikaansche kust ; Traite
des noirs of des nêgres, slavenhandel ;
Traite des blanches, handel in blanke
slavinnen.
Traite, m. (Fr. ; spr.: treetee), (Eng.)
treaty, (D.) Vertrag, (Ital.) trattato, (Sp.)
tratado. Verdrag; verhandeling.
Traitement, m. (Fr. ; spr. : treetman).
Behandeling; traktement, jaarwedde.
Traiteur, m. (Fr.; spr. : treeteur). Gaarkok.
Traitre, m. (Fr. ; spr. : treetre), (Lat.)
traditor, (Eng.) traitor, (D.) Verreiter, (Ital.)
traditore. Verrader.
Traject, o., (Lat.) trajectus, (Fr.) trajet,
(Eng.) passage, (D.) Ueberfahrt, (Ital.) tragitto, (Sp.) trayecto. Overtocht ; Trajectie,
vr., het overvaren, overzetten, doorzijgen
van vloeistoffen door een haren zeef;
Trajectio verborum, vr., verkeerde
woordschikking; Trajectoire, yr. (Fr.;
spr. : trazjektoaar), lijn die een projectiel
beschrijft van het oogenblik of waarop
het uit den loop van een geweer of
kanon komt tot aan het oogenblik waarop
het het doel treft of in den grond slaat ;
Trajectoria, yr., kromme lijn die andere
kromme lijnen onder een gegeven hoek
snijdt ; Trajiceeren, naar de overzijde
werpen, overvaren.
Traktaatje, o. Godsdienstig vertoogje ;
Traktatie, vr., onthaal ; Trakteeren, onthalen ; Traktement, o., jaarwedde.
Trame, yr. (Fr.). Inslag van een weefsel ;
samenzwering, komplot ; Trameeren, inslaan, inschieten, beramen.
Traminer, m. Roode en witte Tiroolsche wijn naar het stadje Tramin.
Tramontane, vr. (Fr.), (Ital.) Tramontana, yr. Eig. van over de bergen; noordenwind in Italic; poolster (in de Middellandsche Zee); Perdre la tramontane,
de poolster uit het gezicht verliezen d. i. het
spoor bijster worden, de kluts kwijt raken.
Tramp, m. (Eng.; spr. : tremp). Landlooper, vagebond.
Tramway, (Eng.; spr. : tremwee), (Fr.)
tramway, (D.) Strassenbahn, (Ital.) tramvia,
(Sp.) tranvia. Tramweg.
Trance, (Eng.; spr. : trens). Verrukking.
Tranchant, (Fr. ; spr : transjan). Scherp,
snijdend ; Tranche, yr., snede, rand van
een muntstuk; Dore sur tranche,
verguld op snede; Tranchee, vr., loopgraaf ; Tranchees, mrv., snijdingen in de
ingewanden ; Trancheeren, voorsnijden,
doorhakken, scherp afsteken; Tranchet,
m., snijmes der schoenmakers; Tranchoir,
m., houten bord om vleesch to snijden.
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Tranquille, (Fr. ; spr.: trankiel). Gerust,
rustig, kalm, bedaard ; Tranquillite, vr.,
gerustheid, bedaardheid.
Trans. Latijnsch voorvoegsel dat aan

gene zijde, aan den overkani, doorheen
beteekent.
Transactie, yr., (Fr.) transaction, (Eng.)
adjustment, (D.) Uebereinkunft, (Ital.) accomodamento, (Sp.) acomodamiento. Schikking, vergelijk (Zie Concordat) ; Transactio extrajudicialis, vr., buitengerechtelijke schikking; — judicialis, gerechtelijke
schikking ; Transactor, m. (Lat.), onderhandelaar, scheidsman. In het Romeinsche
recht beantwoordt het woord Transactio,
vr. aan dading. Zie de artt. 1888 –19o1
van het Burgerlijk Wetboek.
Transactions, mrv. (Eng. ; spr.: trenzeksjuns). Verhandelingen van geleerde
genootschappen.
Transalbingia, yr. Het aan den overkant der Elbe gelegen land (Albis, m.,
Lat., de Elbe).
Transalpijnsch, (Lat.). Aan gene zijde
der Alpen.
Transanimatie, yr. Zie Metempsy=
chose.
Transatlantisch, (Fr.) transatlantique,
(Eng.) transatlantic, (D.) transatlantisch,
(Ital. en Sp.) transatlantic°. Aan de overzijde van den Atlantischen Oceaan.
Transcendent. Tebovengaand, verheven ; wat boven de door de zintuigen
waarneembare dingen staat, bovenzinnelijk ; Transcendentaal, wat alleen tot het
verstand behoort en dus niet op de ervaring berust; Transcendentale begrippen,
mrv., volgens de leer van Kant zijn dit
tad en ruimte.
Transcolatie, yr. Doorzijging.
Transcontinentaal, (Fr.). Wat door het
vasteland heen loopt.
Transcribeeren, (Lat.). Overschrijving;
Transcriptie, yr., overschrijving.
Transdanubisch, (Lat.). Aan gene zijde
van den Donau.
Transeat, (Lat.). Eig. het ga voorbij;
sla dat over ! laat er niet meer over gesproken worden !
Transenna, yr. (Lat.). Eig. gespannen
touw, net, vogelaarsnet ; traliewerk om
het inkijken te beletten ; soort van hek dat
in de Catacomben (z. a.) te Rome sommige grafkapellen afsluit.
Transept, o. (Lai.). Kruisbeuk, galerij
die het koor van het schip eener kerk scheidt.
Transeundo, (Lat.). In het voorbijgaan.
Transfert, in. (Fr.; spr.: transfeer),
(Eng.) transfer, (D.) Uebertragung, (Ital.)
trasferta, (Sp.) transferencia. Overdracht ;
Transfereeren, (Fr.) transfirer, (Eng.)
to transfer, (D.) iibertragen, (Ital.) tras-

Translaat

ferire, (Sp.) transferir, overdragen, overbrengen.
Transfiguratie, yr. (Lat.). Verandering
van gedaante; verheerlijking van Jezus
op den berg Tabor; beroemde schilderij
van Raphael; Catholieke feestdag op 6
Augustus.
Transformatie, v. (Lat.). Vervorming,
gedaanteverwisseling; Transformator,
m., omzetter van den electrischen stroom,
toestel om de spanning der electriciteit
te wijzigen; Transformeeren, vervormen;
Transformisme, o., leer volgens welke
de verschillende soorten van dieren en
planten veranderen en het aanzijn geven
aan nieuwe soorten (Zie Darwin, Evo=
lutie=theorie en Selectio naturalis);
Transformist, m., aanhanger dier leer.
Transfuga, m. (Lat.), Transfuge, m.
(Fr.; spr.: fnuzje). Overlooper.
Transfundeeren, (Lat.). Overgieten,
overstorten ; Transfusie, yr., overgieting,
heelkundige bewerking waardoor bloed
van een mensch in de aderen van een
ander persoon overgebracht wordt =--__
Exotichaematosis; Transfusoria chi=
rurgia, deel der heelkunde dat over de
transfusie handelt.
Transgredeeren, (Lat.), (Fr.) transgresser, (Eng.) to trespass, (D.) fiberschreiten,
(Ital.) trasgredire, (Sp.) transgredir. Overtreden ; Transgressie, yr., (Fr.) transgression, (Eng.) trespass, (D.) Ueberschreitung, (Ital.) trasgressione, (Sp.) transgresiOn,
overtreding.
Transigendo, (Lat.). Door schikking in
der minne ; Transigeeren, een schikking
maken, tot een vergelijk komen; Transigibel, voor een schikking vatbaar. Zie
Transactie.
Transitie, vr. (Lat.). Overgang; Trail=
siteeren, koopwaren door een land voeren;
Transitief, overgankelijk; Verbum tran=
sitivum, overgankelijk werkwoord; Transito, m. (Ital.), (Fr. en Eng.) transit, (D.,
Transit, (Sp.) trcinsito, doorvoerhandel;
Transitoire, (Fr. ; spr.: tranzietoaar)
voorbijgaand, kortstondig, vergankelijk ;
Transitus, m., (Lat.), overgang.
Transjuraansch. Aan gene zijde van
den Jura.
Translaat, o. (Lat.). Vertaling; Translateeren, vertalen, overbrengen ; Translateur, m., (Fr.) traa'ucteur, (Eng.) translator, (D.) Uebersetzer, vertaler ; Sworn
translator, (Eng.), (Fr.) traducteur juri,
(D.) beeidigter Dolmetscher, beeedigd vertaler ; Translatie, vr., overbrenging;
Translatio juris, vr., het overdragen
van een recht; Translation, (Eng.; spr.

trensleesjun), (Fr.) traduction, (D.) Uebersetzung, vertaling.
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Transleithaansch. Aan gene zijde der

Trappe

teeren, vervoeren, overbrengen ; Trans.
porteur, m., vervoerder, graadboog. Zie
Hongarije. Zie Cisleithaansch.
Recipiangulum.
Transliteratie, vr. Overbrenging in een
Transpositeur, m. (Fr.). Toestel om
ander alphabet.
een muziekstuk in een anderen toonaard
Translocatie, yr. Verplaatsing van leerover te brengen ; Transpositle, yr., omlingen op scholen ; verandering van plaats.
zetting, verplaatsing.
Translucide, (Fr.). Wat het licht doorTransrhenaansch, (Lat.). Aan de overlaat b.v. matglas.
zijde van den Rijn.
Translunarisch. Aan gene zijde der
Transsequaansch, (Lat.). Aan de overmaan.
zijde der Seine.
Transmetteur, m. (Fr.), Transmitter,
Transsiberisch. Wat door Siberie loopt
(Eng.). Eig. overbrenger, toestel voor het
(spoorweg).
overseinen van telegrammen.
Transstyxiaan, m. Degene die aan de
Transmigratie, yr. (Lat.). Volksverhuiandere zijde van de Styx woont, overledene.
zing ; zielsverhuizing (Zie Metempsychose) ; Transmigreeren, naar een ander
Transsubstantiatie, yr. Verandering
van het brood en den wijn in het lichaam
land of plaats verhuizen.
en het bloed van Christus bij het AvondTransmissibel, (Fr.). Overdraagbaar;
maal.
Transmissibiliteit, vr., overdraagbaarheid ; Transmissie, yr., overbrenging,
Transsudatie, yr. Doorzweeting, doorsijpeling ; Transsudeeren, doorzweeten,
overdracht van een beweegkracht; Trans=
doorsijpelen.
mitteeren, overbrengen, overdragen, doen
toekomen; Transmissio hereditatis, yr.,
Transsumeeren, (Lat.). Overnemen ;
ontleenen ; of schrijven; Transsumt, o.,
overdracht eener erfenis.
gelegaliseerd afschrift.
Transmontaansch. Zie Ultramontaansch.
TranssylvanlE, o. Land aan de andere
zijde van het woud, Zevenbergen.
Transmutabiliteit, yr. (Fr.). VatbaarTranstevere. Zie Trastevere.
heid voor verandering ; Transmutable,
Transurallsch. Aan gene zijde van
voor verandering vatbaar; Transmutatie,
yr., omzetting, verandering ; Transmutaden Oeral.
Transvasie, yr. (Lat.). Overtapping,
tieleer, yr., leer volgens welke de levende
overgieting; Transvaseeren, overtappen,
organismen uit zeer eenvoudige grondovergieten.
vormen voortgekomen zijn (Zie Darwin);
Transvectie, yr. (Lat.). Vervoer, overTransmuteeren, omzetten, onedele mebrenging ; de jaarlijksche monstering der
talen in goud veranderen. Zie Alchimie.
Romeinsche ridders voor den censor (z.a.);
Transoceaansch. Aan gene zijde van
Transveheeren, vervoeren, overbrengen.
den Oceaan.
Transversaal. Dwars ; als znw. rechte
Transpadaansch. Aan de overzijde van
lijn die twee zijden van een driehoek
de Po, die in het Latijn Padus heet ;
snijdt; Transversales, mrv., bloedverTranspadaansche Republiek, yr., door
wanten in de zijlinie; Transverse, m.
generaal Bonaparte (Napoleon I) gestichte
(Fr.), dwarse spier.
republiek, het tegenwoordige Lombardije.
Transvistulaansch. Aan gene zijde van
Transparence, yr. (Fr. ; spr.: transparans). Doorschijnendheid ; Transparent, de Weichsel.
Trap, (Eng. ; spr.: trep). Val, strik, hindoorschijnend; Transparant, o., gelinieerde
derlaag.
onderlegger om recht te schrijven, van
Trapesa, yr. (Russisch). Tafel in het
achteren verlichte afbeelding; Transpaallerheilige ; eetzaal; Trapesnik, m., monreeren, doorschijnen.
nik die voor de tafel zorgt.
Transpiratie, vr. Het zweeten; TransTrapeza, yr. (Gr.). Tafel (de geldwispireeren, zweeten.
selaars en bankiers dreven hunne zaken
Transplantatie, yr. (Fr.). Overplanting;
op tafels op de markt te Athene), van(Zie Morloplastiek); Transplanteeren,
daar Trapeziet, m., geldwisselaar, banoverplanten.
kier; Trapeze, m. (Fr.), trapezium, zweefTransponeeren, (Lat.). Een muziekstuk
rek ; Trapezium, o. (Gr.), tafeltje, vierin een anderen toonaard zetten.
hoek met twee evenwijdige ongelijke
Transport, o. (Fr.), (Eng.) forwarding,
(D.) Befôrderung, (Ital.) trasporto, (Sp.) zijden; Trapezoeder, m., lichaam welks
transporte. Vervoer ; het overbrengen van zijden uit trapeziums bestaan; Trapezolde,
yr., ongelijkzijdige vierhoek ; Trapezophode bijeengetelde posten eener rekening
ron, o., eig. tafeldrager, buffet.
van de eene bladzijde op de volgende;
Trappe, v. (Fr.). Valluik; wolf skull;
Transportabel, vervoerbaar; Transpor-

Leitha, riviertje tusschen Oostenrijk en
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Ti apper, (Eng.; spr.: trepper) Noordamerikaansche pelsjager.
Trappe (la), (Fr.). In 14o bij Mortagne in
Normandie gestichte abdij die in 1662 door
den abt de Rance hervormd is; Trappist,
m., monnik die aan den zeer strengen
regel van La Trappe onderworpen en aan
wren het spreken verboden is. Zie Silentiarius.
Traqueeren, (Fr.). Een bosch doorzoeken om het wild op te jagen; op de
hielen zitten; Traquenard, m. (Fr.; spr.:
trakenaar), val of klem om schadelijke
dieren te vangen, list, drieslag (gebrekkige
draf), halve telganger.
Trassat, m. (D.). Betrokkene (Zie Drawee); Trassant, m. (Zie Tireur); Trassieren, (D.), (Fr.) firer, (Eng.) to draw,
(Ital.) trarre, tirare, (Sp.) librar, trekken.
Trastevere, o. (Ital.). Het deel van Rome
ten oosten van den Tiber.
Trattarella, yr. (Ital.). Wisseltje.
Tratte, yr. (D.), (Fr.) traite, (Eng.) draft,
(Ital.) tratta, (Sp.) libranza. Zie Traite
(wissel).
Tratto di corda, m. (Ital.). Eig. het
trekken aan het touw, voormalige Italiaansche straf waarbij de ledematen met
touwen uitgerekt of uit elkaar getrokken
werden.
Trattoria, yr. (Ital.). Gaarkeuken.
Traulisme, o., Traulosis, vr. (Gr.).
Het lispelen, gebrekkige uitspraak van
1 en r.
Trauma, o. (Gr.). Wond; Traumatieine, vr., oplossing van guttapercha in.
chloroform; Traumatica, mrv., geneesmiddelen voor wonden; Traumatisch,
wat de wonden betreft; Traumatische
tetanos, mondklem tengevolge van verwonding ; Traumatocace, vr., (Gr.) bederf
in een wond ; Traumatologie, yr., deel
der heelkunde dat over de behandeling
van wonden handelt ; Traumatopyra, yr.,
wondkoorts; Traumatotyphus, m., hospitaalkoorts.
Travail, m. (Fr.; spr.: travail), (Eng.)
labour, (D.) Arbeit, (Ital.) lavoro, (Sp.)
trabajo. Arbeid, werk ; Travailler, (Fr.),
(Eng.) to work, (D.) arbeiten, (Ital.) lavorare,
(Sp.) trabalar, arbeiden; Travailler pour
le roi de Prusse, voor den koning van
Pruisen werken d. i. arbeiden zonder
daarvoor beloond te worden (deze uitdrukking slaat op de Franschen die ten
tijde van Frederik den Groote (174o-1786)
naar Berlijn trokken in de hoop van
fortuin te maken en die teleurgesteld
naar Frankrijk:terugkeerden); Travailleur,
m., arbeider, werkezel.
TravOe, yr. (Fr.). Ruimte tusschen
twee balken; bovengalerij in een kerk ;

Treillage

ge leelte van een gebouw tusschen twee
steunpunten.
Travers, m. (Fr.; spr.: traveer). Dwarshout; verkeerdheid; Traverse, yr., dwarsligger op spoorwegen, dwarsbalk, verhooging die binnen een vestingwerk loodrecht tegen de borstwering staat, dwarsweg, zijweg, hinder, tegenspoed ; Traversee, vr., overtocht ; Traverseeren,
oversteken, doorheengaan, dwarsboomen;
Traversier, (spr.: traveersiee), dwars (Zie
Flute) ; Traversin, m. (spr.: traveersein),
peluw, bodemduig.
Travertin, m. (Fr.), Travertino, m.
(Ital.). Bezinksel van sommige bronnen.
Travesteeren, (Fr.) travestir, (Ital.)
travestire. Verkleeden; parodieeren (z. a.) ;
Travesti, m. (Fr.), verkleeding.
Traviata (la), (Ital.). Verleide, gevallen
meisje ; titel eener opera van Verdi (1853)
die de Dame aux Camelias van Alexandre
Dumas fils tot grondslag heeft.
Trawant, m. (Ital.). Hellebaardier der
lijfwacht; bijplaneet.
Trawler, (Eng. ; spr.: traolur). Vischschuit met sleepnet.
Trey (Ital.). Drie.
Treason, (Eng. ; spr.: triezun). Verraad.
Zie Hightreason.
Treasure, (Eng. ; spr.: trezjur), (Fr.)
tresor, (D.) Schatz, (Ital. en Sp.) tesoro.
Schat (Zie Thesaurus); Treasurer, m.
(Eng.) (Zie Thesaurarius). Treasury,
(Eng.), (Fr.) trisorerie, (D.) Schatzamt, (Ital.
en Sp.) tesoreria, schatkist, thesaurie.
Treatise, (Eng.; spr.: trietis). Verhandeling.
Tr6buchant, (Fr. ; spr.: treebusjan). Vol.wichtig (van munten); Trebuchery struikelen, doorslaan (balans), volwichtig zijn;
Trebuchet, m. (spr.: treebusjee), vogelknip,
goudschaaltje, middeleeuwsch werktuig
om steenen te werpen.
Trecentisten, mrv. Italiaansche dichters der 14e eeuw.
Trechoma, Trechysme, o., Trachoma,
Trachysme, o. Het rauw maken, rauw
worden, rauwheid, ruwheid.
Tredici communi, mrv. (Ital.). De
dertien Duitsche gemeenten bij Verona.
Tredicino. Voormalige Italiaansche
munt = f 0.15.
Trefe en Treife, (Hebr.). Eig. wat door
wilde dieren verscheurd is, onrein, tegenover4estelde van Kauscher (z.a.).
Trefle, m. (Fr.). Klaver, klaverblad ;
klaveren.
Treillage, m. (Fr.; spr.: treiiaazj). Traliewerk, latwerk; Treille, yr., wijnstok
aan een leiboom of latwerk tegen een
muur ; Jus de la treille, m., druivensap,
wijn.
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Trekken, (Ned.). De Engelsche Kaapkolonie verlaten (Boeren).
Trema, 0. (Gr.). Deelteeken.
Tremando, (Ital.). Bevend, sidderend.
Trematoden, mrv. Platte ingewandswormen.
Trembleur, m. (Fr.; spr. : tranbleur).
Iemand die beeft (Zie Kwaker) ; toestel
om een electrischen stroom automatisch
of te breken en weer te herstellen ; Tremolando = Tremando ; Tremolante, o.
(Ital.), klatergoud.
Tremoliet, o. Witte hoornblende.
Tremolo, m. (Ital.). Triller in het
zingen.
Tremor, m. (Lat.). Het sidderen, het
beven, vrees, schrik ; — cordis, hartklopping ; — iridis, het beven van het regenboogvlies ; — mercurialis, het beven tengevolge van het gebruik van kwik ; — potatorum, het beven der dronkaards. Zie
Delirium tremens.
Tremplin, m. (Fr.; spr. : tranfilein),
(Ital.) Trempellino. Springplank.
Tremulant, m. Sidderaar ; triller; Tremulatie, yr., siddering, trilling der stem ;
Tremuleeren, sidderen, trillen.
Trente. Stad in Tirol. Zie Concilie.
Trente et quarante, (Fr. ; spr.: tranteekarant). Eig. dertig en veertig, hazardspel met kaarten.
Treou, m. (Fr. ; spr.: treeoe). Vierkant
stormzeil.
Trepaan, m., (Gr.) Trypanon, (o.).
Schedelboor ; aardboor (Zie Craniotoom,
Pereterion, Perforatief ; Trepanatle, yr.,
schedelboring) (Zie Anatrese); Trepaneeren, den schedel doorboren; Trepanateur, m., (Fr.) schedelboorder.
Trepidatie, vr. Het heen en weer loopen (uit vrees of angst); beving, trilling;
Trepidatio iridis, vr., trilling van het
regenboogvlies ; Trepideeren, heen en
weer loopen (uit vrees of angst), beven,
trillen.
Trepied, m. (Fr.; spr.: treefiiee). Drievoet.
Tres, (Lat.). Drie.
Tresalvo, m. (Sp.). Zoon van een mesties en een Indiaansche vrouw of omgekeerd.
Tresen, m. (D.). Toonbank.
Tresept, m. (Fr.; spr.: treeset). Kaartspel waarin de 3 en de 7 de winnende
kaarten zijn.
Treseta, yr. Rekenmunt op Majorca
. I 0.04.
Tres faciunt collegium, (Lat.). Drie
personen maken een college.
Tresis, yr. (Gr.). Doorboring.
Tresjak of Trisjak, o. = Brelan (z. a.).
Tresor, m. (Fr. ; spr.: treeeor). Zie
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Treasure ; Tresorier, m. (Zie Treasurer) ;
Tresorerie. Zie Treasury.
Tressailleeren, (Fr.). Opschrikken, opspringen.
Tresse, yr. (Fr.). Vlecht; tres ; Tresseeren, vlechten.
Treuga Del, yr. Godsvrede, het in
1041 door samenwerking der bisschoppen
van Avignon en Arles en den abt van
Clugny tot stand gekomen verbod om
gewapenderhand een twist te beslechten
of vijandelijkheden te begaan tusschen
woensdagavond en maandagmorgen ;
later werd dit verbod in Duitschland,
Italic, Spanje en Engeland van kracht
verklaard. Zie Pax Del.
Treve, yr. (Fr.; spr.: treev). Bestand
(wapenstilstand); rust, verpoozing; Treve
de ceremonies, houd op met je plichtplegingen ; Treve de Dieu = Treuga
Del; Treve de railleries, alle gekheid
op een stokje !
Troves (Fr.), (Lat.) Augusta Trevirorum. Trier aan de Moezel, bekend door
de Porta nigra (zwarte poort) en de
overblijfselen van een amphitheater (z. a.),
van een Romeinsch keizerlijk paleis, van
een basilica (Romeinsch gerechtsgebouw)
en van thermen (z. a.).
Treviren, mrv. Germaansche volksstam
aan de Moezel en in Belgic.
Tri. Latijnsch voorvoegs A dat drie beteekent.
Tri, m. (Fr.). Schifting; Triage, m.,
het schiften.
Triaconta, mrv. (Gr.). Dertig ; de dertig
raadgevers der koningen te Sparta; de
dertig tirannen te Athene ; Trlacontaeder,
m., dertigvlak ; Triacontere, yr. (Gr.),
oorlogsvaartuig met 3o roeiriemen Triacosioi, driehonderd, Triacosiomedimnoi,
mrv., Atheensche ridders die van hun
land meer dan 300 medimnen (Zie Medimnus) droge vruchten oogstten.
Triade, yr., (Gr.) Trias, yr. Drietal,
groep van drie personen of dingen.
Tria juncta in uno, (Lat.). Drie in een
vereenigd.
Trial, (Eng.; spr.: treiul). Onderzoek ;
proefneming ; gerechtelijk verhoor.
Trialoog, m. (Gr.). Gesprek tusschen
drie personen; Triandria, mrv., planten
met drie meeldraden; Triangel, m., (Lat.)
Triangulum, driehoek, stalen muziekinstrument in den vorm van een driehoek;
Triangulair, driehoekig; Triangulatie,
yr., opmeting van een terrein door het
in driehoeken te verdeelen; Trianguleeren, zulk een opmeting verrichten.
Trianon, m. (Fr.). Groot-Trianon en
Klein-Trianon, naam van twee landhuizen
in het park van het paleis te Versailles,
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waarvan het eerste door Lodewijk XIV
en het tweede door Lodewijk XV gebouwd is.
Triarchie, yr. (Gr.). Heerschappij van
drie personen.
Triariers, mrv. (Lat.). Het derde gelid
in de slagorde, de dapperste Romeinsche
soldaten; kern van het leger.
Trias, yr. (Gr.). Eig. drietal, groep van
drie dingen ; in de geologie (z.a.) groep
van drie steensoorten die in de aardkorst
altijd bij elkander gevonden worden ;
Trias=periode, yr., tijdvak waarin deze
steensoorten ontstaan zijn; Trias harmo=
nica, harmonische drieklank.
Tribaden, mrv. (Gr.). Vrouwen die met
andere vrouwen ontucht bedrijven ; Tribadie, yr. of Tribadisme, o., ontucht
van vrouwen met elkander. Zie Lesbische liefde.
Tribometer, m. (Gr.). Werktuig om de
wrijving te bepalen.
Tribon, m. (Gr.). Versleten, afgedragen
mantel, zooals de Spartanen en de wijsgeeren en later ook de monniken droegen
en als zoodanig het kenmerk eener sobere
levenswijze.
Triboniani emblemata, mrv. (Gr.).
Veranderingen, verkortingen en toevoegingen aangebracht door Tribonianus in
de door hem in de Digesten (Zie Corpus
juris) opgenomen brokstukken van
schrijvers.
Tribonianus. Zie Corpus juris.
Triboulet (le). Eig. Le Fleurial t 1528,
nar van de Fransche koningen Lodewijk
XII en Frans I.
Tribrachys, m. (Gr.). Versvoet die uit
drie korte lettergrepen bestaat.
Tribueeren, (Lat.). Bijdragen; belasting
opbrengen ; rente geven.
Tribulatie, yr. (Lat.). Wederwaardigheid ; tegenspoed; beslommering ; Tribu=
leeren, aandrijven, plagen, kwellen.
Tribulcon, o. (Gr.-Fr.). Instrument om
kogels uit schotwonden te halen.
Tribunaal, o. (Fr.), tribunal, (Eng.)
court, (D.) Gericht, (Ital.) tribunale, (Sp.)
tribunal. Rechtbank. Zie Revolutie.
Tribunaat, o., (Fr.) Waardigheid van
volkstribuun bij de Romeinen ; onder het
consulaat van Napoleon Bonaparte in
1799 ingesteld staatslichaam dat in tegenwoordigheid van het Wetgevend Lichaam
(Corps legislatif) de door de regeering
ingediende wetsontwerpen besprak maar
er niet over stemde.
Tribune, vr. (Fr.). Spreekgestoelte;
plaats voor het publiek en de verslaggevers der dagbladen in raad- en vergaderzalen ; rijen verheven zitplaatsen voor de
toeschouwers bij wedrennen, feestelijk-
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heden, intochten, enz. ; balkon rondom de
lantaren van een koepel of een gebouw ;
half cirkelvormige nis in een Basilica.
Tribunus, m. (Lat.), (Fr.) Tribun, m.
Bestuurder eener tribus (z. a.) in het
oude Rome; verdediger van de rechten
des yolks; volksmenner; -- celerum, bevelhebber der ruiterij die de lijfwacht der
oude Romeinsche koningen uitmaakte;
— militum, Romeinsch hoofdofficier in
rang gelijkstaande met een luitenantkolonel, hun aantal varieerde naar de
sterkte der Legioenen (z. a.); — plebis,
volkstribuun.
Tribus, yr. (Lat.). Eig. stam, afdeeling
van het Romeinsche yolk, dat in de
Com itia Tributa afdeelingsgewijze
stemde.
Tribut, m. (Fr.; spr. : triebu), (Lat.)
Tributum, o. Schatting, cijns, belasting,
tol; Tributaire, schatplichtig, afhankelijk;
als znw. bijrivier ; Tributarius, m. (Lat.),
schatplichtige ; Tributum lunare of —
menstruum, o., maandelijksche zuivering ;
— capitis (Zie Capitatie); — ex censu,
vermogensbelasting ; — soli, grondbelasting.
Trica, yr. (Lat.), (mrv. Tricae). Klucht;
verdrietelijkheid, wederwaardigheid;vouw;
verward haar ; Tricae incubonum. Zie
Plica polonica.
Tricaudalis musculus, m. Driestaartige
spier, achteruittrekker der oorschelp.
Tricennaal, (Lat.). Dertigjarig ; Tricennium, o., tijdvak van dertig jaar.
Triceps, (Lat.). Driehoofdig (bijnaam
van Hecate, Hermes, Cerberus) (z. a.).
Tricerion, o. (Gr.) Luchter met drie
brandende waskaarsen.
Tricesimatie, yr. Lichting of veroordeeling van den op een aantal van dertig
mannen ; Tricesimeeren, om den dertigsten man laten loten, den op dertig ter
dood veroordeelen; Tricesimus, (Lat.), de
dertigste.
Trichangium,o.(Gr.),(mrv.Trichangia).
Haarvat (Zie Capillair); Trichangiectasis, yr., ziekelijke verwijding der haarvaten.
Trichechus. Walrus; Trichechidae,
familie der robben.
Trichiasis, yr. (Gr.). Het ziekelijk
naarbinnenstaan der ooghaartjes ; haarziekte.
Trichina spiralis, (Gr.-Lat.), (Fr.) Trichine, vr. Microscopisch wormpje met
een zeer doorzichtig, haarfijn en gewoonlijk spiraalvormig opgerold lichaam dat
in varkensvleesch voorkomt en Trichiniasis, Trichinose of Trichinenziekte veroorzaakt; Trichinomaan, m., degene die
overal trichinen meent te bespeuren.
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Trichisme, o. (Gr.). Haarspleet, fijne
spleet in beenderen ; Trichites, yr., soort
van aluin; Trichitis, yr., ontsteking der
haarwortels; Trichocardia, yr., hartziekte;
Trichocirsos, m., ziekelijke verwijding
van haarvaten ; Trichodangitis, yr., ontsteking der haarvaten; Tricholabis, yr.
of Tricholabium, o., haartang ; Tricho=
logie, vr., het pluizen aan de dekens
(ziekte); Trichoma, o., bedekking met
haar, haargroei; Trichoma Polonorum
= Plica polonica ; Trichomonas, yr.,
diertje in het slijm der zieke scheede ;
Trichophyea, mrv., middelen om den
haargroei te bevorderen; Trichophyllisch,
haarbladerig; Trichophytica = Tricho=
phyea ; Trichopodisch, met behaarde
voeten ; Trichopoliosis, vr., het grijs
worden van het haar.
Trichord of Trichordon, o. (Gr.). Driesnarig muziekinstrument.
Trichorrhoee en Trichorrhysis, vr.
(Gr.). Het uitvallen van het haar ; TH=
choschisis, vr., het splijten van haren;
Trichosis, yr., het behaard worden ;
Trichosis Polonorum = Plica polonica ;
Trichotomie, yr., het haarklooven, verdeeling in drieen ; Trichotomisch, haarkloovend, driedeelig; Trichoton, o., het
met haar bedekte deel van het hoofd.
Trichrolisme, o. (Gr.). Driekleurigheid,
drievoudige wisseling van kleuren.
Trichuride en Trichuris, yr. (Gr.).
Haarworm in de ingewanden.
Tricinium, o. (Lat.). Muziekstuk voor
drie stemmen of drie instrumenten.
Trick, (Eng.). Listige streek, handigheid; goocheltoer; trek in het kaartspel;
aanwendsel.
Triclinium, o. (Lat.). Rustbed om aan
een tafel te liggen, gewoonlijk voor drie
personen bestemd ; eetzaal, eetvertrek.
Tricolon, o. (Gr.). Drieledige volzin,
gedicht in drie soorten van verzen.
Tricolor, m. (Fr.). Driekleurige amarant ;
driekleurige anjelier; tangara (Amerikaansche vogel); Tricolore, (Fr.), driekleurig.
Tricorne, m. (Fr.). Driekante hoed,
steek.
Tricot, m. (Fr.; spr.: trieko). Breiwerk,
gebreid goed ; Tricotage, (spr.: triekootaazje), het breien ; Tricoteuse, yr., breister, breimachine, vrouw die al breiende
de vergaderingen der Nationale Con=
ventie (z. a.) en van het Tribunal revolutionnaire (z. a.) bijwoonde.
Tricuspide, (Fr.). Driepuntig.
Tricycle, m. (Fr. ; spr.: triesiekle). Rijtuig, ploeg, rijwiel met drie wielen.
Tridactylisch, (Gr.). Met drie vingers
-of teenen.
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Tride, (Fr.), (Sp.) Trido. Vlug, snel
(van paarden).
Tridens, m. (Lat.), (Fr.) Trident, in. (spr.:
triedan). Vork met drie tanden; drietand
van Neptunus.
Tridentinum, o. (Lat.). Concilie van
Trente (z. a.).
Tridi, m. (Fr.). Derde dag eener decade
in den republikeinschen kalender; Tri=
drachmon, o. (Gr.), geldstuk van 3
drachmen; Triduo, m. (Ital.) en Triduum,
o. (Lat.), tijdruimte van 3 dagen, driedaagsch gebed; Triedrisch, drievlakkig;
Triennaal, driejarig ; Triennium, o.,
driejarig tijdvak ; Triennium academicum, driejarig bezoek eener universiteit ;
Triere, yr. (Gr.), oorlogsschip der oude
Grieken met drie rijen roeiers; de staat
der Atheners rustte zelf maar weinig
dier schepen uit, zooals de Paralos (z. a.)
en de Salaminia, bekend in den Peloponnesischen oorlog; Trierarch, m., bevelhebber
van zulk een oorlogsschip, te Athene de
rijke burger die verplicht was op zijn
eigen kosten zulk een schip voor den
staat uit te rusten ; Trierarchie, yr.,
waardigheid van trierarch; Trieteris, vr.,
feest ter eere van Bacchus dat om de
drie jaar gevierd wend ; Trietisch, driejarig.
Trieur, m. (Fr.). Schifter, uitzoeker;
Trieuse, vr., schiftster, werktuig voor
het reinigen van granen, voor het afscheiden der coke van de sintels, voor
het schiften van wol.
Trifle, (Eng.; spr.: treiful). Kleinigheid,
bagatel.
Trifolium, o. (Lat.). Drieblad, klaver;
alledaagsche naam van den gouden regen;
Triforium, o. (Lat.), eig. driepoort, smalle
gang met drie openingen, galerij binnen
oude Romaansche kerken boven de Archivolten (z. a.) der zijbeuken en die gewoonlijk bij elke Travee (z. a.) drie
openingen heeft die op het schip uitzien.
Triga, yr. Een met drie paarden bespannen wagen, driespan.
Trigame, (Fr.). Degene die een derde
huwelijk heeft aangegaan; die een derde
huwelijk heeft gesloten voordat de twee
vorige huwelijken ontbonden waren ;
plant die drie bloemen van verschillend
geslacht heeft; Trigamie, yr. (Gr.), driedubbel huwelijk.
Trigantine, yr. Klein Grieksch vaartuig
met een zeil.
Trigastrisch, (Gr.). Driebuikig.
Trigaud, m. (Fr.; spr.: trieghoo). Degene
die niet recht door zee gaat, valschaard ;
Trigauderie, yr., bedriegerij, slinksche
streek.
Trigemini, mrv. (Lat.). Drielingen.
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Triglaw, m. (Slavisch). Driehoofdige
afgod, heer des hemels, der aarde en
der onderwereld in het oude heidensche
Pommeren.
Triglochinisch, (Gr.). Met drie punten;
Triglyph, yr., driesnede in de fries der
met Dorische kolommen versierde tempels
waartusschen zich de Metopen (z. a.)
bevonden ; Trigonella, yr., driehoekige
mossel ; Trigonelliet, m., versteende driehoekige mossel ook Donaciet genoemd;
Trigonisch, driehoekig ; Trigonocephale,
(Fr.), eig. driehoekige kop, zeer vergiftige slang in Azie en Afrika ; Trigonometrie, yr., driehoeksmeting ; Trigonometrisch, wat de driehoeksmeting betreft; Trigonon, o., driehoek ; Trigontitraeder, m., lichaam met zes Lange en
twaalf korte kanten; Trigonum = Trigonon; Trigynia, mrv., planten wier
bloemen drie stampers hebben ; Trihebdomadaire, (Fr.) wat driemaal per week
verschijnt ; Trihemitonium, o., anderhalve
toon, kleine terts; Trihexaedrisch, driemaal zesvlakkig.
Triktrak, o. Spel dat met schijven en
dobbelsteenen op een in tweeen verdeeld
bord gespeeld wordt. Zie Toccadegli.
Trilateraal, (Lat.). Driezijdig; Trillneum, o., door drie lijnen begrensde
figuur ; Trilinguisch, drietalig, drie talen
sprekend, in drie talen geschreven; Triliteraal, wat uit drie letters bestaat.
Trillion, m. (Fr.; spr.: trieljon)
I000000000000.

Trillo, m. (Ital.), (Fr.) Trine, m.
Triller (muziek).
Trilobiet, m. (Gr.). Versteend schaaldier.
Trilogie, yr. Bij de oude Grieken drie
op elkander volgende treurspelen die
elk der mededingers in de dramatische
wedstrijden moest inleveren (Zie Orestie),
cyclus (z. a.) van drie bij elkander behoorende en onmiddellijk op elkander
volgende tooneelstukken b.v. Wallenstein's

La,ger, die Piccolomini en Wallenstein's
Tod van Schiller; Trilogogrief, m., raadsel
over drie woorden of lettergrepen.
Trimalcio, m. (Lat.). Naam van een
Romeinsch parvenu (z. a.) in het Feestmaal bij Trimalcio dat deel uitmaakt van
de Saline van den Romeinschen dichter
Petronius (t 66).
Trimester, o. (Lat.). Drie maanden,
vierde deel van een jaar ; Trimeter, m.,
zesvoetig vers (Zie Senarius) ; Trimorphisch, wat drie gedaanten heeft ; Trimorphisme, o., het zich vertoonen in
drie gedaanten.
Trimoerti. De drieeenheid der Hindoes
bestaande uit Brahma, den schepper,
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Visjnoe, den behouder, en Siva, den
verdelger.
Trimyxos, yr. (Gr.). Lamp met drie
pitten.
Trinacria, vr. (Gr.). Eig. de driepuntige,
Grieksche naam voor het eiland Sicilie.
Trinchetto, (Ital.). Kleine mast op een
galei.
Trinepos, m., Trineptis, yr. (Lat.). Af •
stammeling in het vijfde lid.
Tringa. Noordeuropeesche kleine steltlooper (snip), ook Limicola (in bet slijk
levend) genaamd.
Trinitas, yr. (Lat.), (Fr.) Trinite, yr.
(Van het Latijn trinus, drievoudig). Drieeenheid, Drievuldigheid ; Trinitarier, m.,
degene die aan de Drieeenheid gelooft ;
monnik in de orde der Heilige Drieeenheid; Trinitaire, yr. (Fr.), non eener in
1201 in Spanje gestichte orde; Trinitatis,
yr., eig. van de Drieeenheid, zondag die
onmiddellijk op het Pinksterfeest volgt;
Trinitatis-vacantie, yr., tijd tusschen
Trinitatis en Sint-Michiel (29 Sept.) waarin de geestelijken geen drukke ambtsbezigheden hebben.
Trinomisch. Uit drie termen bestaande;
Trinomium, o., algebraische uit drie termen bestaande grootheid.
Trinquart, m. (Fr. ; spr.: treinkaar).
Haringbuis.
Trinundinum, o. (Lat.). Tijd van drie
Nundinae (z.a.), tijd tusschen de eerste
en derde weekmarkt.
Trio, o. (Ital.). Driestemmig muziekstuk ;
groep van drie personen, drietal.
Triobolon, o. Triobolos, m. (Gr.). Muntstuk van 3 obolen (Zie Obolos) = 1/2
drachme; Trioctaedrisch, driemaal achtvlakkig ; Triodiae, mrv., Grieksche kerkboeken met Canones (z.a.) die uit drie
gezangen bestaan.
Triole, yr. (Ital.). Drieslag, vereeniging
van 3 tonen of noten van gelijke waarde
die den duur van 2 noten hebben ; Triolet,
o. (Fr.), klein achtregelig gedicht meestal
in achtlettergrepige verzen, waarin de le,
4e en 7e regel aan elkander gelijk zijn,
terwijl de 8e regel gelijk is aan den Zen,
en dat slechts twee rijmwoorden heeft.
Trionaal. CH, C 2 145 .(so2.q1-15),.
Trionen, mrv. De zeven sterren van
den Grooten Beer.
Triorchiet of Triorchos, m. (Gr.). lemand die 3 teelballen heeft.
Tnipang of Trepang, m. Naam van
eetbare Holothurien (z. a.) die door de
Chineezen als lekkernij genuttigd worden.
Tripartibel. Wat in drieen verdeeld
kan worden; Tripartiet, (Lat.), in drieen
verdeeld ; Chambre tripartite, yr. (Fr.),
voormalige rechtbank in Frankrijk die
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slechts voor t/3 uit rechters die den Protestantschen godsdienst beleden, bestond ;
Tripartitie, vr., verdeeling eener hoeveelheid in drie gelijke deelen = Trisectie.
Tripe, yr. (Fr.; spr. : triep). Darm van
een dier ; ingewand van den mensch ;
Tripe de velours, trijp.
Tripe', o. Gele of roode delfstof die
voor het polijsten van metalen gebruikt
wordt zoo genoemd naar de stad Tripoli.
Tripes, m. (Lat.). Drievoet.
Tripetaal, (Gr.). Met drie bloembladen.
Triphaan, o. Delfstof uit de orde der
silicaten.
Triphonie, yr. (Gr.). Driestemmigheid;
Triphonisch, driestemmig; Triphthong,
m., drieklank ; Triphyllisch, met drie
bladeren.
Tripitaka. Titel van de heilip schriften
der zuidelijke Boeddhisten die uit drie
afdeelingen bestaan.
Triple, (Fr.). Drievoudig (Zie Alliance);
Tripleeren, verdrievoudigen.
Tripiicaat, o. (Lat.). Derde afschrift
eener akte ; Tripliceeren, op de Dupliek
(z. a.) antwoorden; Triplice, vr. (Fr.), het
tegenwoordig verbond tusschen Duitschland, Oostenrijk en Italic; Tripliciteit,
yr., drievoudigheid; Tripliek, vr., antwoord op de dupliek ; Tripliet, o., phosphormangaanerts ; Triplum, o. (Lat.), het
drievoudige.
Tripmadam, (Fr.) Tripe-madame en
Trique-madame, yr. Crassulacee die als
samentrekkend en bloedstelpend middel
gebruikt wordt, huislook.
Tripode of Tripus, m. (Gr.). Drievoet;
zetel der Pythia (z. a.) ; Tripodie, yr.,
uit drie versvoeten bestaande metrische
periode.
Tripoleeren, (Fr.). Met tripel polijsten.
Tripoline, yr. Witte Syrische ruwe zijde.
Tripot, m. (Fr. ; spr.: triefto). Speelhol;
huis van ontucht; Tripotage, m. (Fr.;
spr. : triepotaazje), gemors, geknoei, zwendelarij ; Tripoteeren, morsen, knoeien,
konkelen, kuipen, verfomfaaien, bevingeren ; Tripotier of Tripoteur, m., knoeier,
konkelaar, zwendelaar.
Trippa, vr. (Ital.). Trijp. Zie Tripe.
Tripsis, vr. (Gr.). Wrijving ; Triptisch,
door wrijving ontstaan, gewreven.
Tripterisch, (Gr.). Drievleugelig ; Tripterygisch, drievinnig.
Triptiek, (Gr.) Triptychon, o. Drieluik, altaarschilderij op drie planken
waarvan de beide buitenste op de middelste dichtgevouwen kunnen worden.
Triptolemus, m. (Gr.). Mythologisch
koning van Eleusis die den ploeg uitvond,
van Ceres den landbouw leerde en dien
aan de bewoners van Attica onderwees.

Trisplanchnia

Triptotlsch, (Gr.). Met drie naamvallen; Triptoton, o. znw. dat maar drie
naamvallen heeft.
Tripudiatio spastica, vr. (Lat.). SintVitusdans ; Tripudium, o., het stampen,
springen ; krijgsdans der Sailers (z. a.) ;
gunstig voorteeken als de heilige hoenders
voeder uit hun bek lieten vallen.
Tripus = Tripode.
Trique-madame = Tripmadam.
Triquetra, yr. (Lat.). Eig. driehoekig;
Sicilie (omdat dit driehoekig is) ; Triquetra
ossa, (Lat.), driekantige beentjes in den
schedelnaad die den vorm van een lambda
(z. a.) hebben; Triquetrisch, (Lat.), driehoekig, driekantig ; Triquetrum, o. (Lat.),
instrument om hoogten te meten.
Triregno, m. (Ital.; spr. : renjo). Drieheerschappij ; driedubbele kroon. Zie
Tiara.
Triremis, yr. (Lat.). Vaartuig met drie
roeibanken = Triere (z. a.).
Trirota, yr. (Lat.). Stoel met drie wieltjes.
Trisectie, yr. Verdeeling van een hoek
in drieen ; Trisector, m., werktuig om
een hoek in drieen te verdeelen.
Triset, o. (van het Ital. tre sett:*, drie
zeven). Zie Tresette.
Trisetum. Goudhavergras, plant uit de
familie der Gramineen.
Trishagion en Trishagium, o. (Gr.).
Het driemaal heilig (kerkgezang, engelen.
zang volgens Jesaia VI, 3).
Trisis, yr. en Trismus, m. (Gr.). Het
knarsen der tanden.
Trisjak = Tresjak.
Trismegistos, (Gr.). Driemaal groot
(Zie Hermes), bijnaam dien de Grieken
gaven aan den Egyptischen god Thot.
Trismus, m. (Gr.). Vernauwing der
kaken tengevolge van de samentrekking
der kauwspieren, mondklem (Zie Tetanos); — cynicus, hondskramp; — devius,
verrekking der onderkaak ; — doloraficus,
aangezichtspijn ; — dysarthriticus, jichtachtige aangezichts- en kiespijn ; —
inflammatorius, ontstekelige aangezichtspijn ; — mercurialis, mondklem tengevolge van bet gebruik van kwik ; —
nascentium, mondklem der pasgeborenen;
-- fiaralyticus, verlamming der spieren
van het aangezicht ; — rheumaticus,
rhumatische aangezichtspijn; — sardonicus,
lachkramp ; — traumaticus, mondklem
tengevolge van verwonding.
Trisomatisch, (Gr.). Met drie lichamen ;
Trisomum, o., graf met drie lijken of
aschkruiken; Trispermisch, wat drie
zaadkorrels bevat.
Trisplanchnia, yr. (Gr.). Aziatische
cholera ; Trisplanchnicus nervus. Zie
Nervus sympatheticus.
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Tristan, m. De bedroefde; Tristan en
Isolde, middeleeuwsch gedicht, titel eener
opera van R. Wagner; Tristan l'Her=
mite, wreede handlanger van den
Franschen koning Lodewijk XI ; Triste
(Fr.), (Lat.) Tristis, treurig, bedroefd,
erbarmelijk ; Tristezza, yr. (Ital.), treurigheid ; Tristia, mrv. (Lat.), elegien van
Ovidius die hij in zijn ballingschap te
Tomi schreef.
Tristichiasis, yr. (Gr.). Driedubbele
ooghaartjes ; Tristichon, o., drieregelig
vers.
Tristomanie, yr. (Lat.). Ziekelijke
droefgeestigheid.
Tristrophoit, o. (Gr.). Gedicht van
drie coupletten.
Trisyllabisch. (Gr.). Drielettergrepig;
Trisyllabum, o., woord van drie lettergrepen.
Tritaeophyes, m. en Tritaeus, m. (Gr.).
Driedaagsche koorts.
Tritagonist, m. (Gr.). Eig. derde
strijder, tooneelspeler in het Griekenland
der oudheid die in een tragedie de derde
rol speelde.
Tritheisme, o. (Gr.). Geloof aan drie
goden, geloof dat de Drieeenheid uit
drie goden bestaat ; Trithelst, m., degene
die aan drie goden gelooft.
Trithemimeres, yr. (Gr.). Eig. de
driehelftige; in dactylische verzen de
Caesuur (z. a.) na de Arsis (z. a.) van
den tweeden versvoet.
Triticum, o. (Lat.). Tarwe.
Tritogeneia of Tritonia, yr. Bijnaam
van Minerva (z. a.) naar de rivier Triton
(in Afrika) waarbij zij geboren werd.
Tritomie, yr. (Gr.). Het in drieen snijden; Tritomisch, in drieen gesneden.
Triton, m. Drieklank, overmatige kwart
(muziek).
Triton, m. (Gr.). Zeegod, zoon van
Neptunus (z. a.) en Amphitrite (z. a.);
waterhagedis ; Tritonshoorn, m., soort
slak ( Tritonium variegation, Murex tritonis).
Tritura, vr. (Lat.). Het fijnstampen,
fijnwrijven; Triturabel, wat fijngestampt
of fijngewreven kan worden; Trituratie,
yr., fijnstamping, fijnwrijving; Tritureeren,
fijn stampen, fijn wrijven; Tritus, m. =-Tritura. Zie Contritie.
Tritys, vr. (Gr.). Derde deel eener
Phyle (z. a.).
Triumf, m. (Lat.). Zegepraal; Triumfant, zegepralend; Triumfboog, m., zegeboog; Triumfeeren, zegepralen ; Triumphator, m., zegepraler, bij de Romeinen
een veldheer die na een groote overwinning behaald te hebben zijn feestelijken
intocht in Rome hield. Zie Quadriga.
Triumvir, m. (Lat.). Drieman; Trium.
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viraat, o., drienianschap, (het eerste driemanschap (6o v. C.) bestond uit Pompejus,
Caesar en Crassus, het tweede (43 v. C.)
uit Antonius, Octavianus en Lepidus);
Triumviri, mrv., driemannen.
Trivia. Bijnaam van Hecate (z. a.).
Triviaal, (Lat.) Trivialis. Alledaagsch,
overbekend, afgezaagd; gemeen, plat;
Trivialia en Trivialismen, mrv., afgezaagde dingen, platte gezegden; Trivia=
liteit, yr., afgezaagdheid, platheid ; Tri=
vium, 0., eig. driesprong, in de middeleeuwen gedeelte van het onderwijs dat
drie vrije kunsten omvatte nl. Grammatica, Rhetoriek en Dialectiek (z. a.). Zie
Quadrivium.
Trizonium, o. (Gr.). Terras (z. a.) met
drie verhoogingen.
Troc, m. (Fr.), (Eng.) barter, (D.) Tausch,
(Ital.) baratto, (Sp.) trueque. Ruil ; Troquer, (Fr.), (Eng.) to barter, (D.) tauschen,
(Ital.) barattare, (Sp.) trocar, ruilen ; Troqueur, m. (Fr.), (Eng.) barterer, (D.)
Tauschhiindler, (Ital.) barattatore, (Sp.) trocador, ruilhandelaar.
Trocadero, m. (Fr.). Naam van een
vestingwerk bij Cadix dat in 1823 door
de Franschen ingenomen werd ; heuvel
tegenover de Jenabrug te Parijs en het
daarop voor de wereldtentoonstelling van
1878 gebouwde paleis.
Trocar, Trocart en Trois-quarts, m.
(Fr.). Trokaar, driekante operatiepriem,
heelkundig instrument om een Punctie
(z. a.) te verrichten, om van de steen te
snijden. Zie Paracentarion.
Trocha, yr. (Sp.). Voetpad door een
maagdelijk woud.
Trochaeus, m. (Gr.) Choreus, versvoet die uit een lange en een korte
bestaat.
Trochanter, m. (Gr.). Uitsteeksel waaraan de spieren die de dij doen draaien
gehecht zijn, kogelgewricht.
Trochilidae, mrv. Vogelsoort der keerkringsgewesten waartoe de kolibrie en
het vliegenvogeltje behooren.
Trochiliet. Zie Trochliet.
Trochilus, m. (Gr.). Holle rand aan den
voet eener zuil.
Trochilus, m. (Gr.). Kolibrie.
Trochin, m. (Fr.). Klein uitsteeksel aan
het boveneind van den bovenarm; Trochinisch, (Gr.), met een klein schouderblad.
Trochisci, mrv. (Gr.). Balletjes die een
geneesmiddel bevatten, pillen ; kegelvormige balletjes weer punt in brand gestoken wordt voor het berooken.
Trochiter, m. Dik uitsteeksel van het
boveneind van den bovenarm.
Trochlea, yr. (Gr.). Eig. rol, windas ;

Trochleator musculus
op een rol gelijkend uiteinde van het
bovenarmbeen ; rolgewricht.
Trochleatormusculus, m. (Lat.).
Scheeve oogspier.
Trochliet, m. (Gr.). Slakkesteen, versteende slak.
Trochodes, yr. (Gr.). Gewrichtsverbinding.
Trocholde, vr. (Gr.). Oude naam der
Cyclade (kromme lijn).
Trochometer, m. (Gr.). Werktuig om
de snelheid van de vaart van een schip
te meten ; Trochotiek, yr. (Gr.), leer der
ronddraaiende beweging; Trochos, m.
(Gr.), wiel, rad.
Troctes, m. (Gr.). Eig. knager, boekenluis.
Troctosyphilochthus, m. (Gr.). Invretende venerische beenzweer.
Troglodiet, m. (Gr.). Holbewoner, naam
dien de oude geografen gaven aan een
yolk dat zij ten zuidoosten van Egypte
plaatsten ; chimpanze ; winterkoninkje,
tuinkoning (vogel).
Trogoctonum, o. (Gr.). Toestel om
korenwormen door warmte te dooden.
Troika, Troika, vr. (Russisch). Driespan, groote met drie naast elkander
loopende paarden bespannen slede.
Trois-etoiles, m. (Fr.; spr.: troazeetoal).
Driester, soort van Pseudoniem (z. a.) om
een persoon aanteduiden dien men niet
noemen wil; Trois-óveches, mrv. (Fr.;
spr.: troazeeveesjee), voormalige provincie
in Frankrijk die uit de drie bisdommen
Verdun, Metz en Toul bestond ; Trois-six,
m., zeer sterke brandewijn.
Troitsjen, mrv. (Russisch). Gezang in
de Grieksche kerk ter eere der Drieeenheid; Troiza, (Slavisch) groot monnikenklooster.
Trojak, m. Poolsche munt = f 0.05.
Trokaar = Trocar.
Trold of Troll, m. In de Scandinavische
sagen een spook dat in den nacht rondrijdt.
Trolley, (Eng.). Wagentje dat Tangs een
kabel glijdt; stang die dient om den electrischen stroom voor de voortbeweging
van tramwagens overtebrengen.
Tromba, yr. (Ital.). Trompet.
Trombe, yr. (Fr.). Wind- of waterhoos,
wervelstorm die gewoonlijk met donder,
regen en hagel gepaard gaat. Zie Cycloon
en Tornado.
Trombididae. Maden, mijten.
Tromblon, m. (Fr.). Donderbus.
Trombone, m. (Ital.), (mrv. Tromboni).
Schuiftrompet ; Trombonist, m., degene
die op de trombone speelt.
Trombosis. Zie Thrombosis.
Tromomanie of Tromoparanoea, vr.
(Gr.) = Delirium tremens (z. a.).
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Tromos, m. (Gr.) = Tremor, (z. a.).
Trompe, yr. (Fr.). Snuit, slurf van een
olifant ; groote trompet, jachthoorn, bazuin;
zuigsnuit van insecten ; vooruitstekend
randgewelf onder een hoektorentje, trompetverwulf ; Trompe d'Eustache, Eustachische buis (z.a.); Trompe-la-mort, eig.
iemand die den dood bedriegt d. i. degene
die van een zware ziekte hersteld is of
die in weerwil van zijn hooge jaren of
zijn magerheid aan den dood weerstand
biedt ; Trompe-Paeil, m., schilderij die
schijnt te leven, gezichtsbedrog ; Tromperie, yr., bedriegerij; Trompeur, m.,
bedrieger.
Trompet, vr. (Fr.) trompette, (Eng.)
trumpet, (D.) Trompete. Blaasinstrument ;
Trompette, m. (Fr.), trompetter ; Trompettist, m., trompetblazer.
Tromus. Zie Tromos.
Trona, yr. Uit den grond opstijgende
koolzure natron in Egypte.
Tronc, m. (Fr.; spr. : iron), (Lat.)
truncus, (Eng.) trunk, (D.) Stamm, (Ital.)
troncone, (Sp.) tronco. Stam van een boom;
romp; offerbus, offerblok ; Troncature,
yr., afknotting; Troncon, m., stompje,
afgehouwen stuk ; Tronqueeren, afknotten, verminken.
Trop, m. Wijze waarop bij de Joden
de Thora (z. a.) wordt gezongen of voorgedragen.
Trop, (Fr. ; spr.: tro). Te veel; Trop
peu, te weinig.
Tropa, yr. (Sp.). Troep ; karavaan van
muildieren.
Troparium, o. Lofzang in de Grieksche
kerk ter eere van den heilige van den dag.
Trope, m. (Fr.), (Lat.) Tropus. Uitdrukking of woord dat in overdrachtelijken
of figuurlijken zin gebruikt wordt (Zie
Allegorie, Antiphrase, Catachresis,
Euphemisme, Metaphora, Metonymie
en Synecdoche); Tropen, mrv., keerkringen; Tropische gewesten, mrv., landen die tusschen de keerkringen liggen.
Tropee, vr., (Gr.) tropaion, o., (Lat.),
tropaeum, (Fr.) trophee, (Eng.) trophy, (D.)
Siegeszeichen, (Ital. en Sp.) trofeo. Zegeteeken, oorlogsbuit; wapenrek.
Trophisch, (Gr.). Wat de voeding betreft ; Trophologie, yr., voedingsleer ;
Trophoneurosen, mrv., stoornissen in de
voeding die uit een ziekelijken toestand
der zenuwen voorkomen.
Trophonius, m. Bekwaam Grieksch
architect die den tempel van Delphi (Zie
Delphisch orakel) bouwde; het hol
waarin hij begraven lag (in Boeotie) werd
beroemd door zijn godspraken ; degenen
die T. raadpleegden bleven hun leven
lang droefgeestig ; van daar komen de
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spreekwoordelijke uitdrukkingen : hi) heeft

T. geraadfileegd, hij komt utt het hol van
T., om personen aan te duiden wier gezicht plotseling betrekt.
Trophonosus, yr. (Gr.). Stoornis in de
voeding ; Trophospermis. Zie Placenta.
Tropicisolares flores, mrv. (Lat.).
Bloemen die 's morgens open en 's avonds
weder dicht gaan.
Tropicus, m. (Gr.), (Fr.) troftique, (Eng.)
tropic, (D.) Wendekreis. Keerkring ; — cancri (troftique du Cancer), Kreeftskeerkring ;
-- capricorni (troptque du Capricorne),
Steenbokskeerkring.
Tropik-Vogel, m. (D.), (Eng.) Tropics
bird. Watervogel met zeer lange vleugels en twee lange dunne staartvederen.
Tropisch. (Gr.). Figuurlijk, oneigenlijk;
wat tusschen de keerkringen ligt; Tropisch jaar, 0., tijdruimte die verloopt
tusschen twee achtereenvolgende doorgangen der zon door het lentenachteveningspunt; Tropologie, vr., verhandeling over de tropen (figuurlijke uitdrukkingen); Tropologisch, figuurlijk, oneigenlijk.
Troppo, (Ital.). Te veel.
Tropus. Zie Trope.
Troque. Zie Troc.
Tros, m. Rekenmunt in Cochinchina =
f 7,20.
Trosis, yr. (Gr.). Het verwonden. Zie
Trauma.
Trot, m. (Fr.; spr. : tro). Draf; Trottade, vr., toertje te paard of in een
rijtuig ; Trotte, vr., eind weegs, tocht,
gang ; Trotteur, m., draver ; Trottin, m.,
(spr. : trottein), loopjongen, loopmeisje ;
Trottoir, m., verhoogd voetpad.
Trottel. Zie Cretin.
Troubadour, m. (Fr.; spr.: troebadoer),
(Prov.) trobador, (Ital.) trovatore. Middeleeuwsch Provencaalsch dichter (N.B. men
moet de troubadours niet verwarren met
de trouveres ofschoon deze beide uitdrukkingen slechts verschillende vormen van
hetzelfde woord zijn; de trouvêres waren
Noord-Fransche dichters die de epische
en lyrische poezie beoefenden en aan
wie wij de ridderromans verschuldigd
zijn).
Trouble,' m. (Fr.; spr.: troeble). Als
bvnw. troebel ; als znw. verwarring, wanorde ; oneenigheid; onrust, beroering;
ontsteltenis ; Conseil des Troubles, m.,
de door Alva ingestelde Raad van Beroerten ; Troubleeren, troebel maken, in
de war sturen, verontrusten ; Getroubleerd, niet goed bij het hoofd; Troublefête, m. en vr., spelbreker.
Trou-madame, m. (Fr. ; spr.: troe).
Spel waarbij ivoren balletjes door genummerde openingen gestooten worden.

Trusion

Troupe, yr. (Fr. ; spr.: frog)). Troep,
menigte ; Troupier, m., soldaat.
Trousse, yr. (Fr.; spr.: troes). Tasch
met heelkundige instrumenten ; Trousseau,
m. (Fr.; spr. : troesoo) sleutelbos, uitzet
eener bruid, eener non of van een kind;
Trousseeren, opnemen, opstroopen
(kleeren), spoedig doen sterven.
Trouvaille, yr. (Fr. ; spr.: troevaaii).
Goede vondst; Trouvere, m. (Fr.; spr. :
troeveer). Zie Troubadour.
Troy-weight, (Eng.; spr.: wed). Gewicht voor het wegen van goud, zilver,
juweelen, artsenijen, enz.
Truc, m. (Fr. ; spr. : trunk), (Ital.)
Trucco, m. Soort van biljart; handigheid,
foefje; toestel voor het veranderen van
tooneeldecoratief (Zie Truck); Trucage
of Truquage, m., aan voorwerpen een
ouderwetsch voorkomen geven om hun
waarde te verhoogen, namaak, listige
bedriegerij.
Trucheman of Truchement, m. (Fr.),
(Arab.) Toerdsjoeman. Tolk. Zie Dolmetscher, Dragoman, Drogman, Interpres, Translator.
Truchsess, m. (Oudduitsch). Voornaam
middeleeuwsch hofbeambte, opperopzichter over de keuken en hofhouding
die bij feestelijke gelegenheden de schotels
opdroeg en bij de kroning den rijksappel
voor den keizer uit droeg.
Truck, (Eng.). Onderstel van een
wagen voor het vervoer van bagage,
enz. ; platform op wielen ; ruil ; Truck
system, handelwijze van sommige werkgevers die hunne werklieden geheel of
gedeeltelijk met levensmiddelen en andere
benoodigdheden en niet met geld betalen.
Truffaldino, m, (Ital.). Potsenmaker,
nar in blijspelen.
Truffel, yr., (Fr.) Truffe, yr. Zeer
smakelijke ondergrondsche paddenstoel ;
Truffeeren, met truffels toebereiden.
Truism, (Eng.; spr. : troeism). Alledaagsche waarheid, waarheid als een koe.
Trulla, yr. (Lat.). Schuimlepel, scheplepel ; kleine halfronde drinkschaal; troffel.
Trullaansch Concilie, o. Algemeene
kerkvergadering die gehouden werd in
68o-681 en 692 in de koepelzaal van het
keizerlijk paleis te Constantinopel; Trullos,
m. (Gr.) koepel.
Trumeau, m. (Fr.; spr.: trumo). Muurvak tusschen twee ramen of openingen;
in dit muurvak aangebrachte Spiegel,
penantspiegel; runderschinkel.
Trumpf, m. (D.), (Lat.) triumphus, (Fr.)
atout, (Eng.) trump, (Ital.) trionfo. Troef ;
Trumpfen, troeven.
.
Truncus, m. (Lat.). Zie Tronc.
Trusion, yr. Het stooten; hartkloppmg.
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Trust, (Eng.). Vereeniging van speculanten met het doel om door middel van
opkooping den prijs van een handelsartikel op te drijven (Zie Monopolie en.
Syndicaat); Trust company, maatschappij die zich belast met de bewaarneming en het beheer van gelden en
effecten; Trustee, m., persoon aan Wien
goederen of gelden worden toevertrouwd
om ze te beheeren.
Trutatoren, mrv. Hongaarsche dichters
die de daden der vorsten bezongen.
Trutina, yr. (Lat.). Weegschaal; Trutinatie, yr., het wegen ; Trutineeren,
afwegen, overwegen.
Trygodie, yr. (Gr.). Eig. gezang van
hen die hun gezicht met wijnmoer (Tryx,
yr. Gr.) hebben bestreken en onkenbaar
gemaakt, zooals de tooneelspelers in het
blijspel oorspronkelijk deden, = Comoedie.
Trypanon, o. (Gr.). Zie Trepaan.
Trypanosome, (Gr.). Infusiediertje dat
den vorm van een kurketrekker heeft.
Trypesis, yr. (Gr.). Boring.
Tseki, o. Chineesch porselein.
Tse=tse. yr. Afrikaansche vlieg die
groote verwoestingen onder de kudden
vee aanricht.
Tsjabak, m. Siberische pelsmuts.
Tsjaban, m. Schaapherder in Tatarije.
Tsjadiri, o. (Turksch). Tent.
Tsjadra, yr. Mantel der Tsjerkessische
vrouwen.
Tsjai, m. (Turksch). Rivier.
Tsjai, m. (Russisch). Thee.
TsjaIke en Czalke, vr. Roeiboot der
Hongaren en Turken op den Donau en
der Kozakken op den Dniester.
Tsjako. Zie Chaco.
Tsjamara, yr. Boheemsche jas met
tressen.
Tsjarmarka, vr. Poolsche jas met
tressen.
Tsjan. Chineesche roede = 3,1972 meter.
Tsjandala. Een der laagste kasten der
Hindoes (Zie Paria), grafdelvers, scherprechters.
Tsjang=Ti, m. Hoogste gebieder (in
China).
Tsjanko.horen, m. Slak die door de
Hindoes voor heilig gehouden wordt

(Turbinella rapa).
Tsjapar. Perzische koeriers ; Tsjappar,
o., post ; Tsjappar=Chane, postkantoor.
Tsjapska. Zie Sjapska.
Tsjarda, vr. Herberg in Hongarije die
eenzaam in een uitgestrekte vlakte ligt.
Tsjardak, m. (Turksch). Op vier palen
of pilaren staand tuin- of wachthuis.
Tsjardas. Hongaarsche volksdans.
Tsjarka, o. Uit rijst bereide spijs; Russische vochtmaat = 0,123 liter.
BAALE, Handboek.

Tsjismen

Tsjataken, mrv. Op palen staande
wachthuizen aan de Militaire Grenzen.
Tsjatir, m. Perzische postbode.
Tsjausch. Zie Tsjlausch , — Basji, m.
(Turksch), degene die de vonnissen van
den divan voltrekt, rijksmaarschalk.
Tsjeber = Czeber; Tsjechen =
Czechen.
Tsjekdiri. Turksche galeien.
Tsjelabi, m. (Turksch). Welopgevoed
beer.
Tsjelem, m. Nargileh (z.a.) der Turkomannen.
Tsjelenk. Eereteeken op een tulband
of kalpak (z.a.).
Tsjereda, yr. Kudde ossen in Tatarije;
Tsjerednik, m., ossendrijver.
Tsjeri, mrv. Geheel uit Mohamedanen
bestaande rechterlijke collegian in het
Turksche rijk.
Tsjerkessen, of Circassiers, mrv.
Krijgshaftig bergvolk in den westelijken
Caucasus dat zich onder aanvoering van.
Scharnyl twintig jaar lang tegen de Russische overheersching heeft verzet en in
is- naar men zegt komt
1859 onderworpen is;
dit woord of van Tsjerkas, afhouwer
van hoof den.
Tsjernoburye, mrv. Vossevellen met
donkeren ondergrond en grijze punten.
Tsjernosem, o. Zwarte aarde, zwarte
zware grond in het zuiden en midden van
Rusland.
Tsjertaken, mrv. Op palen staande
versterkte wachthuizen in Croatia.
Tsjerwonets. Russische dukaat.
Tsjeta, yr. Rooftocht ; familieveete in
Tatarije.
Tsjetwerik, m. Russische korenmaat.
Tsjetwerka, vr. (Russisch). Vierspan.
Tsjetwert = Czetwert.
Tsjetwertak, o. Russische munt = V,
roebel = f 0,50.
Tsjeu=tse. Chineesche taf.
Tsji, o. (Russisch). Zuurkool; groentesoep.
Tsjiausch, m. (Turksch). Politie-beambte ; bode ; lijfwacht te paard.
Tsjikara, o. Bengaalsche antilope met
vier horens.
Tsjikel, mrv. Huiden van jonge Amerikaansche paarden.
Tsjilim, (Turksch). In reepen gesneden
gezouten en gerookte visch.
Tsjin, m. Russische ambtenaarsadel.
Tsjinderze, m. Korte purperroode dolman (z.a.) der mannen in Montenegro.
Tsjinnownik, m., (Russisch).Ambtenaar
van lagen rang, dief, bedrieger (uithoofde
van zijn omkoopbaarheid).
Tsjismen of Czisma, mrv. Lage kleurige Hongaarsche laarzen,
72
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Tsjoban, m. Turksche schaapherder.
Tsjoga, vr. Lang, wit en prachtig geborduurd gewaad der Indische opperhoofden.
Tsjog jasja. Lang zult gij leven (geroep
waarmede het Turksche yolk den sultan
begroet).
Tsjokadar=Agassi, m. Manteldrager van
den sultan van Turkije.
Tsjomifor, m. Door het nuttigen van
vette spijzen veroorzaakte ziekte in Hongarije.
Tsjon-Koe. Midden van het Chineesche
rijk.
Tsjorba, yr. (Turksch). Soep; rijstschotel; Tsjorbadsji, m., soepuitdeeler,
aanvoerder eener afdeeling janitsaren.
Tsjotki, o. Russische rekentafel.
Tsjultri, m. Zaal in Indische pagoden
die tot huisvesting der pelgrims dient.
Tsjumak, m. Kleinrussische voerman.
Tsjutora, vr. Houten met leder overtrokken Hongaarsche veldflesch.
Tsong-ton, m. Chineesche onderkoning.
Tsungli-Yamen, m. (Chineesch). Sedert
1861 bestaande en uit de hoogste ambtenaren samengestelde centrale commissie
to Peking die met de leiding der buitenlandsche zaken belast is.
T. s. v. p. (Fr.) = Tournez s'il vows
plait (spr.: toernee siel voe glee). Sla om
als het u belieft.
T. T. of Tot. Tit. = Toto Titulo
(Lat.). Met vollen titel.
Tual, m. Palmwijn.
Tua res agitur, (Lat.). Het betreft uw
zaak, uw belang staat op het spel (Horatius,
Epistolae I, 18, 84).
Tu autem (Lat.). Eig. maar gij; deze twee
woorden die waarschijnlijk aan een volzin
uit een getijboek ontleend zijn en wier
vertaling geen beteekenis oplevert, worden gebruikt om de zaak waarop het aankomt, een moeilijkheid aanteduiden en
staan dus gelijk met: daar zit hem de

knoop.
Tuba, yr. (Lat.). Trompet, bazuin; —

Fallopii = Fallopische buis; — mirum
spargens sonum, trompet die een wonderbaren klank geeft; -- stentorea, scheepsroeper.
Tuber, o. (Lat.). Buil; gezwel; knol;
truffel; knobbel.
Tuberculum, o. (Lat., mrv. Tubercula).
Tuberkel, knobbeltje ; knolletje; Tubercula ani, tuberkels aan den aars ; —
articularia, gewrichtstub.; — callosa urethrae, verhardingen aan de urineleiding;
— cerebri, tuberkels in de hersens; —
haematostacta, bloedende tuberkels; —
mammarum (Zie Cancer mammarum);

Tu es ille vir

— ossium, beendertub.; — pulmonutn,
longentub.; — subcutanea scirrhosa, onderhuidsche kankertub. ; — tarsi palpebrae,
tuberkels aan den rand van een ooglid;
— uteri, tuberkels in de baarmoeder ; —
viscerum, tuberkels in de ingewanden;
Tub erculeus, knobbelig, teringachtig ;
Tuberculine, yr., extract eener tuberculose-cultuur, lympha van Koch (over de
uitwerking van dit geneesmiddel verschilt het oordeel der geneeskundigen);
Tuberculose, vr., knobbelziekte die door
bacillen veroorzaakt wordt en vooral de
longen aantast; het is een zeer besmettelijke ziekte die gelocaliseerd wordt in de
longen (tering, borstziekte), in de gewrichten (Zie Coxalgie), in de huid (Zie Lupus);
tuberculose kan genezen of ten minste
gestuit worden door sterke voeding, verblijf in de open lucht en rust.
Tubereuse, yr. (Fr.). Tuberoos, amaryllidee die zeer gezocht is om haar fraaie
trossen welriekende witte bloemen.
Tuberkel, m. Zie Tuberculum.
Tub i capillares, mrv. (Lat.). Haarbuisj es.
Tubinares, mrv. Zeevogels met lange
vleugels en buisvormige neusgaten.
Tubicole, (Fr.). In een buis levend.
Tubipore, yr. (Lat.-Gr.). Poliep in de
keerkringszeeën ; Tubiporieten, mrv.,
versteende poliepen.
Tubulaire, (Fr.). Buisvormig ; Chaudare tubulaire, yr., eig. buisvormige
stoomketel, vlampijpen der locomotief.
Tubularie, yr. Pluimpoliep.
Tubulus, m. (Lat.). Buisje ; Tubus m.
(Lat.) eig. buis, verrekijker; -- acusticus,
hoorbuis; -- cibarius intestinalis, darmkanaal.
Tuckeries,_ mrv. Indische geweven
katoenen stoffen.
Tudesque, (Fr.; spr.: tudesk). Oudduitsch; ruw.
Tudor, m. (Eng.; spr. : tjoedor). Eig.
Theodoor, na am van het Engelsche koningshuis (1485-1603) dat uit Wales afkomstig
is en drie vorsten (Hendrik VII, Hendrik
VIII en Eduard VI) en twee vorstinnen
(Maria en Elisabeth) opgeleverd heeft
(Zie Richard III); dameshoed; Tudorstijl,
m., Gothische bouwstijl der 15e en 16e
eeuw.
Tu duca, tu signore e tu maestro,
(Ital.). Gij zijt mijn gids, mijn heer en mijn
meester (woorden die bante bij zijn nederdaling in de onderwereld tot Vergilius
richt) (Inferno II, 140).
Tuesday, (Eng.; spr.: tjoesdee). Dinsdag.
Tu es ille vir, (Lat.). Gij zijt die man
(woorden die de profeet Nathan tot David
richt nadat hij dezen heeft herinnerd aan
de misdaad welke David begaan had
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door Uria, den man van Bathseba, te
laten dooden).
Tuf. Grove stof waarvan de inslag uit
hennipgaren en de schering uit gesponnen
runderhaar bestaat.
Tufenktsjis, mrv. Turksche karabiniers.
Tug, m. Turksche paardestaart aan een
stok met een gouden bal, vaandel.
Tugra. Zie Thugra.
Tulle, yr. (Fr.; spr.: twiel). Dakpan,
tegel, tichel ; onvoorzien ongeval, akkevietje ; Tuilerle, vr. (spr.: twielrie), pannenbakkerij, tichelwerk ; Tuileries (Palais
des), mrv., voormalig koninklijk paleis te
Parijs waarvan de grondslagen in 1554
door Philibert Delorme gelegd werden en
dat zijn naam ontleende aan de pannenbakkerijen wier plaats het innam ; Lodewijk XIV en Lodewijk XV bewoonden
het niet en gaven de voorkeur aan Versailles, maar Lodewijk XVI betrok het
den 6 Oct. 1789 ; na dien tijd is het bewoond door Napoleon I, Lodewijk XVIII,
Karel X, Louis-Philippe en Napoleon III;
den 24 Mei 1871 werd het door de Cornmunards (z.a.) verbrand; het is niet herbouwd en de plaats die het besloeg wordt
aangeduid door een monumentaal hek
tusschen het Carrouselplein (Place du
Carrousel) en den tuin der Tuilerien.
Tuisko, m. Germaansche god die als
stamvader der Duitschers beschouwd
werd.
Tuit, m. Turksche zilveren munt = f 6.
Tultie, yr. (Lat.). Bescherming.
Tula-doos, yr. Gegraveerde zilveren
doos die met Tula-metaal bestreken
is; Tula-metaal, o., verbinding van zilver,
koper, lood en zwavel zoo genoemd naar
de Russische stad Tula.
Tulband, m. Zie Turban ; Tulbendoplan, m., page van den sultan.
Tulipe, vr/ (Fr.), (Lat.) tulifia, (Eng.)
tulip, (D.) Tulpe, (Ital.) tulipano, (Sp.) tulipan.
Tulp ; Tulipier, m. (Fr.), tulpenboom ;
Tulipomanie, vr., hartstochtelijke liefhebberij voor tulpen.
Tulit alter honores, (Lat.). Een ander
heeft er de eer van gehad. Zie Sic vos
non vobis.
Tulle, m. (Fr.; spr.: tuul). Tule, dunne
lichte doorschijnende stof die uit fijne
katoenen of zijden draden bestaat, zoo
genoemd naar de Fransche stad Tulle
(dep. der Corrêze).
Tullia, y r. (Lat.). Dochter van Servius
Tullius en vrouw van Tarquinius Superbus ; zij mishandelde het lijk van haar vermoorden vader door er over heen te rijden.
Tullius, m. Oudromeinsche familienaam ; beroemd is de redenaar Marcus
Tullius Cicero (106-43 v. C.).

Tumor

Tulu. Drawidische volkstaal in Voorindie.
Tulumbadsji, m. Turksche brandweerman.
Tuluniden, mrv. Oudste Arabisch
vorstengeslacht in Egypte in de lode eeuw.
Tulup, m. (Russisch). Mantel van schapen- of lamsvellen.
Turn, m. Egyptische god, gedaante van
den zonnegod.
Tu Marcellus eras. Zie Marcellus;
daar Marcellus op negentienjarigen leeftijd
stierf wordt deze uitdrukking ook gebruikt
om een vroeg gestorven veelbelovend
jongmensch aan te duiden ( Vergilius,
Aeneis VI, 884).
Tumba, yr. (Lat.). Grafsteen, graf ;
doodkist in Catholieke kerken op Allerzielen.
Tumbeki, m. Perzische naam der tabak.
Tumbler, (Eng.). Eig. tuimelaar; tuimelduff, (Fr.) pigeon culbutant, groot drinkglas zonder voet.
Tumefactie en Tumescentie, yr. (Lat.).
Opzwelling ; Tumesceeren, opzwellen.
Tumolo, m. Siciliaansche maat.
Tumor, m. (Lat.), (Fr.) Tumeur, vr.
Gezwel; — abdominis, buikgezw.; —
adiposus, vetgezw. ; — albus, wit gezw.;
— anconaeus, gezwel in het ellebooggewricht ; — ani, gezwel aan den aars ; —
arthriticus, jichtachtig gezw.; — articult
= Arthrophyma; — capitis, gezw. aan
het hoofd ; — carunculae lacrimalis,
tranenkliergezw.; — collaris, gezw. aan
den hals; — cordis, gezw. aan het hart;

— cysticus = — saccatus; — digitorum,
vingergezw. ; — dorsualis, gezw. aan den
rug ; — ficosus, vijggezw.; — fungosus,
sponsachtig gezw.; — galactostaticus,
zoggezw. ; — gangraenosus, koudvuurachtig gezw. ; — glandularum, kliergezw.; — humeralis, schoudergezw.; —
humoristicus, gezwel dat door vochtigheid
ontstaat; — inguinalis, liesgezw. ; — intraorbitalis, gezwel in de oogholte ; —
ischiadicus, gezwel in het heupgewricht ;
— labialis of labiorum, gezwel aan de
schaamlippen ,• — lingualis = Olossoncus
(z. a.); — lyrnphaticus = Oedematosarca ;
— mammaram = Mastoncus (z. a.);
— ,nanus, gezwel aan de hand; —
manus violentus, door gewelddadigheid
ontstaan gezwel aan de hand ; — maxi llaris, kaakgezw. ; — mercurialis, kwikgezw. ; — nervosus = Neuroscirrhus
(z. a.) ; — oculorum, ooggezw. ; — oris,
mondgezw. = Stomatophyma; — ossium
= Osteophyma (z. a.); — fialpebrarum,
gezwel aan de oogleden = Blepharophyma (z. a.); — pectoris, gezwel aan
de borst ; — pedis, voetgezw. ; -- penis,
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gezwel aan het mannelijk lid ; — podagricus, voetenvelgezw.; — prostatae, voorstandskliergezw.; —puriformis, ettergezw.;
— rheumaticus, rhumatisch gezwel; —
saccatus, gezwel aan de waterblaas; —
salivalis = Sialoncus (z. a.); — sanguinis
(Zie Telangiectasis en Thrombus); —

scrofulosus, kliergezw. ; — scrotalis, gezwel aan den teelballenzak; — thoracis,
gezwel aan de borstkas ; — tracheae, gezwel aan de luchtpijp; — urinosus =
Uroncus ; — uteri, gezwel in de baarmoeder ; — vaginae, gezwel in de scheede ;
— venereus, venerisch gezwel; — vesicularum seminalium, zwelling der zaadblaasjes ; — viarum lacrimalium, gezwel
in de tranenwegen; — viscerum abdominalium, gezwel in de onderlijfsingewanden.
Tumuleeren, (Lat.). Begraven, met
aarde bedekken.
Tumult, o. (Lat.). Opschudding, lawaai,
rumoer; Tumultuant, m., onruststoker,
lawaaimaker; Tumultuarisch, oproerig,
onstuimig ; Tumultueeren, lawaai maken,
onrust stoken.
Tumulus, m. (Lat.). Grafheuvel.
Tun, (Eng.). Ton, Engelsche vochtmaat.
Tunder=llona. Eig. toover-Helena, toovergodin der Hongaren.
Tundra, yr. (Russisch). Groote moerassige met mos begroeide steppe.
Tu ne cede malis, sed contra audentior ito, (Lat.). Ga niet voor het kwaad
uit den weg, maar ga het met des te meer
onverschrokkenheid te gemoet.
Tungsteen, m. (Van het Oudduitsch
lunge, zwaar). Zwaarsteen, wolframzure
kalk, zeer hard zwartachtig grijs door
Scheele in 178o ontdekt metaal.
Tunica, yr. (Lat.). Onderkleed der Romeinen en der Catholieke geestelijken;
Tunica propior pallio est, (Lat.), het
hemd is nader dan de rok (de Franschen
zeggen : la peau est plus proche que la
chemise, het vel is nader dan het hemd);
Tunique. yr. (Fr.; spr.: tuniek), uniformjas, naam van vliezen waarin sommige
organen gewikkeld zijn; Tunicula, yr.,
klein onderkleed, vliesje, kittelaar.
Tunkers, mrv. Indompelaars, Noordamerikaansche sekte zoo genoemd omdat
bij hen het doopen geschiedt door een
drievoudige indompeling in water.
Tunnel, m. (Eng.). Onderaardsche doorgang onder een rivier b.v. onder de
Theems te Londen ; doorgang die door
een berg gegraven is om een spoorweg
door te laten ; de langste tunnels zijn :
Simplon (1973o M.), Sint GoMard (14920
M.), Mont Cenzs (12220 M.), Arlberg (10257
M.) ; lokaal voor het gebruiken van ververschingen onder een schouwburg, enz.

Turenne

Tupan, m. God van het onweder bij
de Braziliaansche Indianen.
Tupuse, m. (Turksch). K nods.
Tu quoque fili I (Lat.). Gij ook, mijn
coon ! Uitroep van Caesar toen hij onder
zijn moordenaars Brutus o pmerkte.
Tur, m. Caucasische ber ggeit.
Turacine, y r. Roode kle urstof.
Turaansche talen en volken, mrv.
Finsch-Turksch-Tataarsche talen en volken in Turkestan.
Turban, m. (Fr.). (Van het Perzisch
dulbend, hoofddoek). Hoofddeksel der
Oosterlingen; hoofddeksel der vrouwen
onder Napoleon I; hoofddeksel van sommige Afrikaansche militairen in Franschen
dienst b.v. der Turcos (z.a.).
Turbatie, yr. (Lat.). Stoornis, verontrusting; Turbator, m., onruststoker, opruier.
Turbeh, o. (Arab.). Mohamedaansch
praalgraf dat van boven open is; praalgraf der sultans in de moskeeen.
Turbiditas humoris aquei oculi, yr.
Troebelheid der vochten in het oog ;
Turbiditeit, yr., troebelheid.
Turbeeren, (Lat.). Verontrusten, storen,
troebel maken; Turbidus, onrustig, troebel.
Turbine, yr. (Fr.). Horizontaal waterwiel met verticale as.
Turbinella, yr. Soort van kleine slak
in de tropische zeeen.
Turbiniet, m. Versteende schroefslak.
Turbinoliet, m. (Lat,Gr.). Versteende
kegelvormige sterkoraal.
Turbo, m. (Lat.). Gedwarrel ; wervelwind.
Turbot, m. (Fr.; spr.: tuurbo). Tarbot.
Turbuka, yr. Turksche pauk.
Turbulent, (Lat. en Fr.). Woelig, druk,
rusteloos; Turbulentie, y r., woeligheid.
Turcica sella, yr. (Lat.). Turksche
zadel, gedeelte van het been tusschen de
oogholten.
Turco, m. (Fr.; spr. : tuurko). Inlandsche
Algerijnsche tirailleur.
Turcopolier. Grootwaardigheidsbekleeder in de orde van Sint- Jan en van den
Tempel.
Turenne (Henri de la Tour d'Auvergne,
vicomte de) (1611-1675). Maarschalk van
Frankrijk; hij onderscheidde zich in de
laatste jaren van den dertigjarigen oorlog
in de veldslagen bij Freiburg (1644) en
Nordlingen (1646) en behaalde de overwinning bij Sommershausen (1647) die het
sluiten van den Westfaalschen vrede
verhaastte; onder de Fronde (z.a.) koos
hij eerst partij tegen Mazarin (z.a.) maar
ging weldra tot diens partij over ; in 1667
en 1672 voerde hij het bevel over de
Fransche legers in de Nederlanden, in
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1675 veroverde hij den Elzas en werd
bij Salzbach door een kanonskogel gedood;
onder leiding van Bossuet ging hij van
het Protestantisme tot het Catholicisme
over ; Turengelen of Turingelen, (D.),
plagen, kwellen zooals de bewoners van
de Wetterau en de Mainstreek door de
Franschen onder Turenne in 1646 gekweld
werden.
Turf, m. (Eng.). Grasveld ; renbaan
(Zie Piste); Turfiste, m. (Fr.), getrouw
bezoeker van wedrennen; Turf-secrets,
mrv., kennis van de renbaan en de eigenaardigheden der paarden, jockeys, enz.
Turgescentia, yr. (Lat.). Opzwelling;
overvolheid ; — sanguinis. volbloedigheid ;
— vesiculae felleae, opzwelling der gal.blaas; Turgesceeren, opzwellen ; Turgescent, gezwollen.
Turgidus, (Lat.). Overvol; Turgor, m.,
overvolheid; — vitalis, gezonde volheid
der ledematen.
Turgot, m. (Fr. ; spr.: tuurgho) (17a71781). Fransch economist die de leer der
Physiocraten, (z.a.) toegedaan was, minister van financien onder Lodewijk XVI;
hij wilde het belastingstelsel hervormen en
vrijheid van handel en nijverheid invoeren,
maar hij werd door de bevoorrechte standen gedwarsboomd en viel weldra in
ongenade ; Turgotine, yr., zeer ongemakkelijk postrijtuig zoo genoemd naar Turgot.
Turibulum, o. (Lat.). Wierookvat. Zie
Thuribulum ; Turificati, mrv., Christenen die gedurende de vervolging aan de
goden offers brachten.
Turio, m. (Lat., meerv. Turiones).
Spruit van sommige planten b.v. van de
asperge.
Turische gom, yr. Gom van de Arabische acacia die voor het zwartverven
gebruikt wordt.
Turkoois, m., (Fr.) turquoise, (Eng.) turkois, (D.) Turkis, (Ital.) turchese. Blauwachtig groen ondoorschijnend edelgesteente
afkomstig uit Perzie zoo genoemd omdat
de eerste steenen dezer soort uit Turkije
ingevoerd werden.
Turkophaag, m. (Lat.-Gr.). Eig. Turkenvreter, vijand der Turken ; Turkophiel,
m., vriend der Turken; Turkopolen,
mrv., afstammelingen van Turken en
Griekinnen.
Turlupin, m. (Fr.; spr. : tuurlupein).
Naam die door een Franschen tooneelspeler in het laatst der 16e eeuw of onder
Lodewijk XIII aangenomen werd, potsenmaker, hansworst, paljas.
Turlupins, mrv. Ketters der 14de eeuw
die naakt liepen en zich aan allerlei buitensporigheden overgaven ; zij werden
door paus Gregorius XI in den ban ge-
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daan en door den Franschen koning
Karel V vervolgd.
Turma, yr. (Lat.). Eskadron, afdeeling
Romeinsche ruiterij van 3o tot 4o man;
kudde schapen in Moldavie.
Turmalin, m. (Ital.), (Fr.) Tourmaline,
yr. Toermalijn, steen die door verhitting of
samenpersing electrisch wordt.
Turmen, m. Rekenmunt in Siam.
Turmino. Middenvakken der zetkast
die de letters I, u, r, m, i, n en o bevatten.
Turn, (Eng.). Draaiende beweging ; beurt.
Turnier, o. (D.), (Eng.) Tournament.
Zie Tournoi.
Turniket. Zie Tourniquet.
Turnip, (Eng.). Koolraap.
Turn-out, (Eng.). Wegzending, ontslag
uit een betrekking.
Turnus, m. Kringloop ; gang van zaken ;
orde ; beurt.
Turpethum, o. (Lat.). Wortel van Ipsomoea turpethum, plant op Ceylon, Malabar
en Nieuw-Holland die een purgeermiddel
oplevert.
Turpethum minerale, o. (Lat.). Kwikvitriool.
Turpis persona, yr. (Lat.). Berucht
persoon, slecht befaamd persoon.
Turpitude, vr. (Fr.), (Lat.) Turpitudo,
vr. Verdorvenheid ; gemeenheid ; laagheid.
Turquerie, vr. (Fr. ; spr. : tuurkrie).
Wreedheid ; schraapzucht ; schilderij of
letterkundig werk waarin tooneelen uit
het Turksche leven voorgesteld worden.
Turquoise. Zie Turkoois.
Turrilieten, mrv. (Lat.-Gr.). Eig.
torensteenen, soort versteende slakken,
ook Toren-ammonieten geheeten ; Turris,
yr. (Lat.), (Fr.) tour, (Eng.) tower, (D.)
Turm, (Ital. en Sp.) torre, toren ; Tunis
ambulatoria, vr., eig. wandelende toren
(belegeringswerktuig in de oudheid) ; Turritellae, mrv., schroefslakken ; Turritellieten, mrv., versteende schroefslakken.
Turron, m. (Sp.). Honig- en amandelkoek die in Spanje op Kerstmis gegeten
wordt.
Turtle, (Eng.). Tortelduif ; schildpad ;
Turtle-dove, (Eng.), (Lat.) turtur, (Fr.)
tourterelle, tortelduif ; Turtle-soup, schildpadsoep.
Tusch, m. (van het Duitsch tuschen,
dof klinken). Feestelijke begroeting met
trompetgeschal.
Tusche, yr. (D.). Penseelstreek ; Oostindische inkt ; Chineesch zwartsel.
Tusci, mrv. (Lat.). Oude bewoners van
Etrurie.
Tusculanum, o. Buitenverblijf van een
geleerde of staatsman zoo genoemd naar
Cicero's (z. a.) landgoed bij Tusculum.
Zie Frascati.

Tusseh-spinner

1142

Tusseh-spinner, m. Bengaalsche zijdeworm.
Tussilago, yr. (Lat.). Eig. hoestverdrijv er, hoefblad, plantensoort uit de
familie der Composite.
Tussis, yr. (Lat.), (Fr.) Toux, yr.
Hoest ; — bronchialis, hoest uit de luchtpijpstakken ; — cardiaca, h. uit het hart;
— catharralis, slijmh. ; — convulsiva,
kramph.; — gutturalis, h. uit de keel;
— hepatica, h. uit de lever; — humida,
natte h., borsth. ; — miliaris, eig. giersth.,
droge en piepende h.; — nervosa, zenuwachtige h.; — pectoralis, borsth.; — fihthisica, hoest bij longtering ; — pulmonalis,
hoest uit de longen ; — spastica, kramph.;
— stomachalis, hoest uit de maag; —
suffocatoria, stikhoest.
Tussockgras (Dactylis caespitosa). Gras.
soort der Falklandseilanden die een buitengewone hoeveelheid voeder oplevert.
Tussoo, (spr.: tussoe). Lengtemaat te
Bombay = 2,857 cM.
Tutamen of Tutamentum (mrv. Tu..
tamina) o., (Lat.). Middel tot bescherming.
Tutanego, yr. Mengsel van tin en
bismut, vroegere naam van zink.
Tutela, yr. (Lat.), (Fr.) tutelle, (Eng.)
guardianship, (D.) Vormundschaft. Voogdijschap ; Tutela legitima, wettelijke
voogdijschap ; voogdij waartoe men door
de wet wordt geroepen (Zie Tutor legi=
timus); — testamentaria, bij testament
bepaalde voogdijschap (Zie Tutor testamentarius) ; Tutelarisch, wat de voogdijschap betreft, beschermend.
Tutenag, o. (D.), (Fr.) toutenague. Toettenago (mengsel van koper, zink, nikkel
en een kleine dosis arsenicum).
Tutia, yr. (D.), (Fr.) tulle, (Ital.) tuzia.
Zinkoxyde dat zich bij het smelten van
zink in den oven afzet.
Tutilina, yr. Oud-Italiaansche godin
wier hulp bij het binnenbrengen van
graan ingeroepen werd.
Tutor, m. (Lat.), (Fr.) tuteur, (Eng.)
guardian, (D.) Vormund. Voogd; — testamentarius, in het Romeinsche recht de
voogd door den vader bij testament benoemd om na zijn ('s vaders) dood als
zoodanig op te treden over de door den
vader nagelaten minderjarige kinderen;
bij gebreke van een bij testament benoemden voogd werden bepaalde bloedverwanten door de wet tot de voogdij
geroepen, zulk een voogd heette tutor
legitimus (wettelijke, door de wet aangewezen voogd) ; ontbrak zoowel de tutor
testamentarius als de tutor legitimus,
dan werd er van overheidswege een
voogd aangesteld, de tutor a magistratu
datus (voogd door de overheid aange-
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steld); waren er verscheidene voogden en
was een hunner het beheer opgedragen,
dan heette deze tutor gerens (beheerend
voogd), de anderen tutor honorarius of
eerevoogd; deze laatste is het best te
vergelijken met den hedendaagschen „toezienden voogd", daar hij slechts behoefde
toe te zien op het beheer van den tutor
gerens; Zie over de voogdij in het Nederlandsche recht de artikelen 385-472
van het Burgerlijk Wetboek en meer
bepaaldelijk de Wet van 6 Februari 19o1
(Staatsblad no. 62) tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de vaderlijke macht
en de voogdij, enz.; — idoneus, voogd
van onbesproken handel en wandel;
Tutorio nomine, vanwege de voogdijschap, als voogd ; Tutorium, o., schriftelijke aanstelling of be` estiging van een
voogd; Tutor, m. (Eng.; spr.: tjoetur),
leeraar aan Engelsche universiteiten die
studenten voor examens klaar maakt.
Tutta la forza, yr. (Ital.). Geheele
kracht; Tutte corde, mrv., alle snaren ;
Tutti, mrv., alien ; Tutti frutti, mrv.,
eig. alle vruchten, Italiaansch gerecht dat
uit verschillende vruchten bestaat, allegaartje ; Tutti quanti, alien te zamen,
alien die er zijn.
Tutu, m. (Fr.). Uitstaande korte gazen
rok der tooneeldanseressen.
Tutulus, m. (Lat.). Kapsel der Romeinsche vrouwen in den vorm van een
toren.
Tutun, m. Turksche rooktabak ; Tutundsji, m., opzichter over de tabak.
Tutus, (Lat.). Veilig.
Tuyau, m. (Fr. ; spr.: twieoo). Buis,
pijp, koker ; schacht; gesteven plooi ;
inlichting, vertrouwelijke rnededeeling ;
Tuyau de poéle, m., kachelpijp, hooge
hoed; Glisser qc. dans le tuyau de
l'oreille, iets influisteren.
Tweeds, mrv. (Eng.; spr.: twiedz). Uit
lompen vervaardigde wollen stoffen.
Twelfth, (Eng.). Twaalfde; — cake,
(spr. : keek), Driekoningenkoek; — day,
(spr.: dee), twaalfde dag na Kerstmis,
Driekoningen (6 Januari); — night (spr. :
neit), Driekoningenavond.
Twice past the line, (Eng.; spr. : tweis
paast dhze lein). Tweemaal de lithe
(evenaar) gepasseerd.
Twill, (Eng.). Soort Nankin (z. a.) met
gekeperde strepen ; Twilled, gekeperd.
Twin, (Eng.). Tweeling. Zie Gemini
en Jumeau.
Twine, (Eng. ; spr. : twein). Kort heerenjasje.
Twist, (Eng.). Machinaal gesponnen
katoenen garen ; rolletje tabak.
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Tyburn. Voormalige plaats van terechtstelling te Londen.
Tyche, yr. (Gr.). Lot, geluk ; godin van
het geluk.
Tycho=Brahe (1546-1601). Deensch
sterrenkundige wiens stelsel verschilt van
dat van Ptolemeus en dat van Copernicus;
hij hechtte te veel gewicht aan de
Astrologie (z. a.) en was de leermeester
van Kepler ; Tycho me vocat, Tycho
roept mij d. i. ik moet aan een natuurlijke behoefte voldoen ; deze uitdrukking
zinspeelt op den dood van T. B. die aan
de tafel des keizers (Rudolf II) (z. a.) gezeten niet durfde opstaan en zich daardoor
een doodelijke ziekte op den hall haalde.
Tygodnik. Poolsch weekblad.
Tyloma, o. (Gr.) en Tylos, m. (Gr.).
Eelt = Callus (z. a.); Tylosis, yr., verharding, eelt, eksteroog, likdoorn ; Tylosteresis, vr., uitroeiing van likdoorns ;
Tylotisch, eeltachtig.
Tylopoda, mrv. (Gr.). Kameelen.
Tylt, vr. (Deensch). Dozijn.
Tymbos, m. (Gr.). Grafheuvel.
Tymma, o. (Gr.). Slag, stoot ; wond.
Tympan, m. (Fr.). Trommelvlies ; trommelholte ; timpaan; nis in kroonlijsten ;
scheprad ; Tympaniseeren, luidruchtig
aan de kaak stellen, uitjouwen.
Tympania en Tympanitis, yr. (Gr.).
Trommelzucht, windzucht, opgeblazenheid ; Tympanitisch, aan trommelzucht
lijdend; Tympanochalasie, yr. (Gr.), verslapping van het trommelvlies ; Tympanolde, yr., lichaam dat den vorm van een
pauk heeft ; Tympanon en Tympanum,
o. (Gr.), tamboerijn, pauk, driehoekig
gevelveld (Zie Tympan en Acroterien),
trommelvlies in het oor ; Tympanorrhegma, o., scheuring van het trommelvlies ; Tympanospongos, m., sponsachtig
vliesje op het trommelvlies ; Tympanosteogenesis, yr., verharding van het
trommelvlies.
Tyndareus. Legendarische koning van
Sparta, echtgenoot van Leda (z. a.), vader
van de Dioscuren (z. a.) en van Helena
(z. a.) en Clytaemnestra , Tyndariden,
mrv., afstammelingen van Tyndareus.
Type, o. (Fr.), (Gr.). Typus. Afdruk ;
indruk in een weeke massa ; voorbeeld,
model ; kenmerk ; grondvorm ; zeer oorspronkelijk persoon; drukletter ; tijdruimte
waarin de aanvallen eerier ziekte terugkeeren ; Type-writer, m., schrijfmachine.
Typhtementeritis, yr. (Gr.). Typheuze
darmontsteking.
Typhiemia, yr. (Gr.). Bloedbederf ;
Typheus, typhusachtig.
Typhliatros, m. (Gr.). Arts voor blinden; Typhlitis, yr., ontsteking van den
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blinden darm (Zie Appendicitis); Typhlo=
phille, yr., liefde voor blinden ; Typhlops,
m., blindoog (slang met zeer kleine oogen) ;
Typhlosis, yr., blindheid ; Typhloteritis
= Typhlitis ; Typhloterum, o., blinde
darm; Typhlotropheum, o., inrichting
voor het verplegen van blinden, blindeninstituut; Typhlograaf, yr., schrijftoestel
voor blinden ; Typhlotypographie, vr.,
reliefdruk voor blinden.
Typhodysenterie, yr. (Gr.). Typheuze
buikloop ; Typholdea (febris), typheuze
koorts ; Typhomanie, yr., met koorts en
waanzin gepaard gaande slaapzucht, verdoovende zenuwkoorts.
Typhon, m. Boosaardige Egyptische
god des kwaads, der duisternis en dcc
onvruchtbaarheid.
Typhoon, m. (Gr.), (Chineesch Ta=
foeng). Orkaan in den Indischen Oceaan.
Typhophthalmie, yr. (Gr.). Epidemische
oogontsteking in Egypte ; Typhosepsis,
yr., rotkoorts.
Typhus, m. (Gr.). Eig. verdooving, bedwelming ; naam van verschillende besmettelijke en epidemische ziekten ; —
abdominalis, buiktyphus, verzwering der
darmen ; — acutus, heete zenuwkoorts ;
— aegyptiacus of fiestilentialis, pest; —
americanus, gele koorts ; — arteriosus,
slagaderkoorts ; — bellicus of castrensis,
hospitaalkoorts ; — bengalensis, Aziatische
cholera ; — biliosus, galkoorts ; — choleraceus = Typhoidea ; — comatosus, slaapziekte ; — completus' = , universalis; —
contagiosus, besmettelijke typhus ; — hydrocephalicus, waterzucht in de hersens
of in het hoofd ; — injantum, zenuwkoorts
bij kinderen ; — inflammatorius, zenuwkoorts met ontsteking ; — lentus, sluipende
zenuwkoorts ; — malignus, kwaadaardige
typhus ; — paralyticus, verlammende zenuwkoorts ; — pneumoniacus, longziekte
met ontsteking ; — sporadicus, op zichzelf
staande (niet epidemische) typhus ; —
tropicus, gele koorts ; — universalis, algemeene of volledige typhus.
Typiek = Typologie; Typicon, o.
(Gr.), agenda in de Grieksche kerk ;
Typisch, wat tot voorbeeld of model
dient, kenschetsend, oorspronkelijk, zinnebeeldig, op gezette tijden terugkeerend ;
Typoconisch, kegelvormig; Typograaf,
m., boekdrukker ; Typographie, vr., boekdrukkunst; Typographisch, wat de boekdrukkunst betreft ; Typoliet, m., steen
met afdruksels er in ; Typologie, vr.,
leer der voorbeelden in het Oude Testament met betrekking op het Christendom ;
Typoloog, m., kenner van typen of modellen ; Typometer, m., druklettermeter,
in typographische punten afgedeeld door
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Didot uitgevonden liniaal om de zwaarte
en de hoogte van drukletters te meten;
Typometrie, yr., het drukken van landkaarten ; Typorama, o., natuurgetrouwe
afbeelding van landstreken en steden ;
Typosis, yr., het maken van een afdruk,
die afdruk zelf, door de zintuigen op de
hersens gernaakte indruk, intermitteerende
koorts; Typoscoop, o. = Caleidoscoop ;
Typotelegraaf, yr., druktelegraaf ; Typo=
theet, m., zetter op een drukkerij, letterzetter ; Typus (Zie Type); — anticipans,
het vervroegde intreden der verschijnselen eener ziekte ; — /ixus, bepaalde
tijdsopvolging dier verschijnselen ; —
postponens, het later intreden dier verschijnselen ; — vagus, onbepaalde tijdsopvolging dier verschijnselen ; — vitae,
levenswijze.
Tyr, m. God van den oorlog en den
roem, zoon van Odin in de Scandinavische mythologie.
Tyran of Tiran, m. (Gr.). In de oudheid beteekent dit woord overweldiger,
degene die zich in een vrijen staat tegen
den wil des yolks van de regeering
meester maakt ; thans beteekent het
dwingeland, woestaard ; Tyrannicide, m.
(Fr.), tyrannenmoord, tyrannenmoordenaar, tyrannenmoordend ; Tyrannicidium, o. (Gr.-Lat.), tyrannenmoord ;
Tyrannie, vr., dwingelandij ; Tyrannl=
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seeren, den dwingeland spelen, onderdrukken.
Tyrbasie, yr. (Gr.). Storing, verontrusting ; St.-Vitusdans (Zie Chorea); Tyrbe,
vr., stoornis, onrust.
Tyre of Tire, (Eng.; spr.: teir). I Jzeren
band om de velg van een wiel.
Tyreine, yr. Kaasstof; Tyremesis, vr.,
het kaasachtig braaksel van zuigelingen;
Tyreusis, vr., het kaasmaken, het stremmen van melk ; —mammae, zogverstopping. Zie Tyros.
Tyrocinium. Zie Tirocinium.
Tyrodes, (Gr.). Kaasachtig ; wat op
kaas gelijkt ; Tyros, m. (Gr.), kaas.
Tyrolienne, yr. (Fr.). Tiroolsche zang
( jodeln); dans.
Tyromant, m. (Gr.). Waarzegger uit
kaas; Tyromantie, yr., waarzeggerij uit
kaas.
Tyrrheners, mrv. Andere naam voor
Etruscen; Pelasgisch zeerooversvolk.
Tyrtaeus, m. Grieksche dichter in de
7de eeuw v. C. die door zijn liederen de
Spartanen in den tweeden Messenischen
oorlog (ongeveer 685-668 v. C.) aanmoedigde; Tyrtaelsche liederen, mrv.,
krijgszangen.
Tzar. Zie Czaar.
Tzibike, yr. (Russisch). Groote met
kalfsleder overtrokken kist die met kistjes
thee gevuld is.

U.
U, als muntteeken op Fransche munten = Pau, onder Napoleon I = Turijn,
op Hongaarsche = Ujbanya.
U = Urbs, vr. (Lat.). Stad ; Uranium
(z. a.).
U. Verkorting van Ultimo, (Lat.). Ten
laatste; eindelijk.
Uanos of Hanos, mrv. Groote boomlooze vlakten in Zuid-Amerika. Zie Llanos.
Ubbonisten, mrv. Sekte der Wederdoopers (1536) zoo genoemd naar den
stichter Ubbo Philippi.
Ubereeren, (Lat.). Bevruchten; Uber=
teit, yr., vruchtbaarheid, rijkdom, overvloed ; Uber, vruchtbaar, overvloedig.
Ubi, (Lat.). Waar ; Ubi bene, ibi
patria, waar men het goed heeft daar
is het vaderland.
Ubicatie en Ubieteit, vr. Het ergens
aanwezig zijn.
Ubi lex, ibi poena, (Lat.). Waar een
wet is, is ook een straf ; Ubi periculum,
ibi lex, waar een gevaar is, ontstaat ook
een wet; Ubi rem meam invenio, earn
vindico, waar ik het mijne vind, vorder
ik het op; Ubique, overal; Ubiquitair,

alomtegenwoordig, overal voorkomend;
Ubiquitist of Ubiquist, m., voorstander
der Ubiquiteit, d. i. der alomtegenwoordigheid van het lichaam en het bloed van
Christus bij het Avondmaal; Ubi solitu.
dinem faciunt, pacem appellant, (Lat.),
waar zij een woestijn hebben gemaakt
zeggen zij dat zij vrede gesticht hebben
(Tacitus, Leven van Agricola, 3o) d. i. de
veroveraars trachten hunne rooftochten
te vergoelijken door te beweren dat zij
daardoor de beschaving bevorderen.
U. C. =_-_-_ Urbis conditae, (Lat.). Van
de stichting der stad (Rome) of gerekend ;
= una corda, (Ital.), op den snaar.
Ucalegon, m. Naam van een Trojaan ;
Jam proximus ardet Ucalegon ( Vergilius,
Aeneis II, 311), reeds staat de woning
van U. die naast de onze ligt in brand
(waar Aeneas uit den slaap opschrikkend
ben]erkt dat Troje in brand staat); deze
uitdrukking wordt gebruikt om een dreigend gevaar aan te duiden.
Ucha, o. (Russisch). Vischsoep.
Ucht. Westfaalsch woord dat vroeg in
den morgen beteekent en de godsdienst-
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oefening in den Kerstnacht aanduidt.
Udasi, m. Hartstochtlooze, monnik bij
de Sikhs.
Uditore, m. (Ital.). Zie Auditor ;
kamerraad of financieele
—delacmr,
raad ; — di rota, staatsraad (Zie Rota);
— santtssimo, geestelijke opperste raad
en rechter te Rome.
Udo = Odo.
Udometer = Pluviometer (z. a.); Udus,
(Lat.), vochtig, nat.
Ueba. Korenmaat te Tunis = 31 liter.
Ueberbrettl of Buntes Brettl. Soort
schouwburg die op een café- chantant
gelijkt.
Ugly, (Eng. spr. : ughlie). Leelijk.
Ugolin della Gherardesca. Tyran van
Pisa in de 13de eeuw; zijn vijanden
wierpen hem met zijn kinderen in een
toren om hen van honger te laten omkomen ; deze omstandigheid heeft aan
Dante een der verschrikkelijkste episoden
zijner Divina Commedia, den Hongertoren,
ingegeven.
Uhlan (D.) = Ulaan (z. a.).
Uhu of Schuhu, m. Soort van uil zoo
genoemd naar zijn gekrijsch.
u. = ut infra (Lat.). Zooals beneden.
U. I. 0. G. D. = Ut in omnibus glorificetur Deus ! (Lat.). Opdat God in
alles verheerlijkt worde !
Uistiti, m. (D.), (Fr.) Ouistiti, m. Kleine
Zuidamerikaansche aap.
Uitlander, m. (Ned.). Vreemdeling in
de Zuidafrikaansche Republiek (Transvaal) die niet de rechten van een staatsburger bezat.
Uitlegger, m. (Ned.). Met geschut bewapende schuit.
U. J. D. Verkorting van Utriusque
juris doctor, (Lat.). Doctor in de beide
rechten (Romeinsch en hedendaagsch
recht).
Ujesd, (Russisch). District.
U. K. = United Kingdom, (Eng, ; spr. :
joeneitid). Vereenigd Koninkrijk (GrootBrittannie en Ierland).
Ukaze, yr. of Oekas, m. Keizerlijk besluit of verordening in Rusland.
Uklei, m. (Slavisch). Kleine visch met
veel graten, nesteling.
Ukraine, vr. (Russisch). Eig. grensland,
landstreek in het westen van Rusland
die uit de gouvernementen Kiel, Pultawa,
Tchernigoff en Karkoff bestaat en door
den Dnieper bespoeld wordt.
Ula, Ulla. Klasse van burgerlijke ambtenaren in Turkije die den titel van excellentie voeren.
Ulaan, m. (Poolsch). Eig. knaap, lansier
in de Duitsche, Oostenrijksche en Russische legers.

Ulcus

Ulaemorrhagie, yr. (Gr.). Het bloeden
uit het tandvleesch. Zie Ulon.
Ulak, m. Bereden Turksche ijlbode.
Ulalgie, yr. (Gr.). Pijn in het tandvleesch, kiespijn.
Ulceratie, yr. (Lat.). Ettering, verzwering; Ulcere, m. (Fr.), zweer; Ul=
cereeren, etteren, zweren ; Ulcereus,
zweerachtig, met zweren bedekt ; Ulcerolde, (Fr.) wat op een zweer lijkt.
Ulcisceeren, (Lat.). Wreken, wraak
nemen (over iets).
Ulcus, o. (Lat.). Zweer, etterbuil ;
abdominale, buikzweer ; — adenosum,
verzwering eener klier ; — ani, zweer
arthriticum, jichtbuil ;
aan den aars;
— arti ficiale, kunstmatige en opzettelijk
veroorzaakte zweer (Zie Fistel en Fontanelle); — cancrosum en — carcinodes,
kankerachtige zweer ; — carunculae lacrimalis, verzwering der traanklier; — cordis,
zweer aan het hart ; — corneae, zweer op
het hoornvlies; Ulcusculum, o., zweertje ;
Ulcus erysipelatosum, roosachtige zweer;
— exanthematicum, huidzweer ; — gastri-

cum

abdominale,

genitalium,

zweer aan de geslachtsdeelen ; glandulae lacrimalis, verzwering der traanklieren ; — habituale, verouderde zweer;
— haemarrhoidale, aambeienzweer ; —
hefiatis, zweer in de lever ; — hydropicum,
waterzuchtzweer ; — insons, niet kwaadaardige of niet venerische zweer ; —
lacteum, zogverzwering ; laryngis (Zie
Trachielcus); — leprosum, melaatsche
zweer ; — lymphaticum, waterzuchtzweer ;
- mammarum, zweer aan de borsten ;
— menstruale, maandstondenzweer die
meestal aan beenen en voeten voorkomt ;
— mercuriale, zweer tengevolge van het
gebruik van kwik ; — nasale, zweer in den
neus (Zie Ozaena) ; — oris, zweer in den
mond; — palpebrarum, zweer aan de
oogleden; — pectoris, zweer aan de borst ;
— perniosum, zweer tengevolge van koude,
winterbuil ; — prostatae, verzwering der
voorstandsklier ; — pseudosyphiliticum =
— insons; — renale, zweer aan de nieren ;
— rheumaticum, rhumatische zweer; —
sacci lacrimalis, zweer aan den tranenzak ; sanguineofungosum, bloedvin ;
- scabiosum, schurftzw.; — scleroticae,
zweer op het wit van het oog; — scorbuticum, scheurbuikzw.; scrofulosum,
klierverzwering ; sinuosum, holle zweer;
- sphacelosum, branderige zweer ; — syphiliticum, syphilitische zweer ; — syriacum, keelontsteking ; — torpidum, niet
pijnlijke zweer; — tracheae, zweer in de
luchtpijp ; — trichomaticum, Poolschevlechtzw.; — urethrae, zweer aan de
urineleiding ; — uteri, zweer in de baar-
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moeder ; — vaginae, zweer in de scheede;
— varicosum, aderspatzweer ; -- venereum, venerische zweer ; — ventriculi,
maagzw.; — vesicae urinariae, waterblaaszw.; — viarum lacrimalium, verzwering der traanwegen.
Ule, vr. (Gr.). Litteeken.
Ulema of Oelema, m. (Arab.). Mohamedaansch wetgeleerde, godgeleerde.
Ulex, m. (Lat.). Plantensoort uit de
familie der Leguminosen, stekelbrem.
U. L. F. = Verkorting van Unserer
lieben Frauen, (D.). Van onze Lieve
Vrouw d. i. de Heilige Maagd.
Ulfilas of Wulfila (318-388). Ariaansche bisschop der Westgothen en afstammeling eener uit Klein-Azie naar Dacie
(Zie Dacia) overgebrachte familie; hij
vertaalde den Bijbel met uitzondering van
de Boeken der Koningen in het Gothisch
nadat hij eerst het Gothische alphabet
had vastgesteld. Zie Codex argenteus.
Uliginaria, mrv. Planten die op vochtige plaatsen groeien, moerasplanten ;
Uligo, vr. (Lat.), vochtigheid (van den
grond).
Ulitis, vr. (Gr.). Ontsteking van het
tandvleesch. Zie Ulon.
Ulk, m. (D.), Ilk of Iltis. Zeeschorpioen; studentengrap.
Uller, m. Oud-Noorsche god, zoon van
de godin der zon, stiefzoon van Thor
(z. a.), vlugge boogschutter.
Ulmaceen, mrv. Planten waarvan de
olm (Ulmus, yr. Lat.) het type is ; Ulmine, yr., olmzuur, plantaardige meststof.
Ulna, yr. (Lat.). Elleboog, el, elleboogspijp ; Ulnaris, wat op den elleboog betrekking heeft, wat een el lang is.
Ulocace, yr. (Gr.). Waterkanker --=
Nome ; Ulocarcinoma, o., kanker in het
tandvleesch ; Ulon, o., tandvleesch ; Uloncus, m., gezwel aan het tandvleesch.
Ulophyllisch, (Gr.). Met gekroesde
bladeren.
Ulorrhagie, yr. (Gr.). Het bloeden uit
het tandvleesch ; Ulorrhoee, yr., bloeding
uit het tandvleesch.
Uloschenije, yr. (Slavisch). Verordening.
Ulosis, yr. (Gr.). Vorming van een litteeken ; het krom worden door kramp.
Ulotica, mrv. (Gr.). Middelen voor de
vorming van litteekens; Ulotisch, litteekens vormend.
Ulp. Verkorting van Ulpius en Ulpianus, Oudromeinsche familien waartoe
keizer Trajanus (98-107 n. C.) behoorde
(Zie Dacia); Ulpianus, Romeinsch rechtsgeleerde, praefectus praetorio onder keizer Alexander Severus (222-235 n. C.)
door zijn eigene soldaten (de Praetorianen)

Ultra

(z. a.) in 228 n. C. vermoord ; van zijn
werken zijn slechts fragmenten over.
Ulrica, vr., Ulrich, m., (Oudduitsch)
Uodalrih. Zij (hij) die rijk is aan erfgoed.
Ulster. Het noordelijkste der vier graaf schappen in Ierland; lange winterjas die
om het midden dicht getrokken kan worden ; Ulsterer, m., Protestantsche Ier in
dat graafschap.
Ult. Verkorting van Ultimo.
Ulteriora, mrv. (Lat.). Hetgeen achterna
komt ; Ulterior citatio, yr., achterna
komende dagvaarding ; — deductio, yr.,
verdere uitvoering of bewijsvoering; —
defensio, verdere verdediging ; Ultima,
yr., laatste lettergreep ; Ultima forsan,
(Lat.), uw laatste misschien (opschrift op
wijzerplaten van uurwerken in kerkgebouwen); Ultima ratio regum, yr., laatste
argument der koningen (geschut, kruit en
kogels, opschrift dat Lodewijk XIV op
zijn kanonnen liet graveeren) ; Ultimatum,
o., onherroepelijke voorwaarde, laatste
woord, laatste voorstel dat een mogendheid aan een andere mogendheid doet om
een geschil bijteleggen en waarop, wanneer dit voorstel niet aangenomen wordt,
meestal een oorlogsverklaring volgt; UI=
tima Thule, vr., naam van een ver afgelegen land, in de oudheid het noordelijkste
land (zie Thule); Ultimatissimum, o.
(verkeerd gevormde dubbele superlatief),
allerlaatste voorstel of verklaring ; Ultimo (Lat.), ten laatste, eindelijk ; Ultimo,
(Fr.) dernier du mois, (Eng.) end of the
month, (D.) Ultimo, (Ital.) ultimo, (Sp.)
ultimo, op den laatsten dag der maand;
Ultimo deter, (Fr.) fin courant, (Eng.)

end of this month, (D.) Ultimo dieses,
(Ital.) fine mese, (Sp.) fin del mes, op den
laatsten dag der loopende maand; Ultimogenituur, yr., laatste geboorte ; Ultimogenituurrecht, o., voorrecht volgens
hetwelk de het laatst geborene het vaderlijk goed erft of volgens hetwelk het
oudste kind dit goed verdeelt en het
jongste de keuze uit die deelen heeft;
Ultimo-liquidatie, yr. (Fr.) liquidation
de fin de mois, (Eng.) monthly settlement,
(D.) Ultimo-liquidation, (Ital.) liquidazione

di fin del mese, (Sp.) liquidaciOn de fin de
mes, afrekening op den laatsten dag der
maand; Ultimum, o., het laatste, uiterste ;
Ultimus, m., de laatste, onderste leerling
eener klasse.
t
Ultie, yr. (Lat.). Wraak ; Ultor, m.
wreker.
Ultra. Latijnsch voorvoegsel dat aan
gene zijde, er over heen, overdreven beteekent ; Ultra, m., iemand die de beginselen zijner partij tot het uiterste drijft,
overspannene, overdrijver vooral in de
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staatkunde ; Ultra alterum tantum, meer
dan eenmaal zoo veel, meer dan het dubbele ; Ultra captum, boven het begrip
of bevattingsvermogen ; Ultracisme (Zie
Ultraisme) ; Ultra citraque, aan deze en
aan gene zijde; Ultra dimidium, over de
helft (Zie Laesio); Ultraisme, o., overschrijding van de juiste maat in alles wat
door het verstand ingezien en geboden
wordt, het tot het uiterste drijven van
beginselen, tegenovergestelde van Justemilieu (z. a.) ; Ultraliberaal, m., hartstochtelijk voorstander van den constitutioneelen regeeringsvorm, overdreven vrijzinnige ; Ultramarijn, eig. overzeesch (Zie
Outremer) ; Ultramarijn, o., kostbare
blauwe verf uit Lazuliet (z. a.) vervaardigd ; Ultramarijngeel, chroomgeel, zinkgeel of chroomzure baryt; Ultramonarchist, m., degene die met de alleenheerschappij dweept, hartstochtelijk voorstander der monarchie; Ultramontaan, m.,
voorstander van de onbeperkte macht en
de onfeilbaarheid van den paus, ijverig
Catholiek; Ultramontaansch, eig. van
den overkant der bergen d. i. der Alpen,
ijverig Catholiek; Ultramontanisme, o.,
het ijveren voor de verbreiding van den
Catholieken godsdienst, het vurig verdedigen van de onbeperkte macht van
den paus en der Catholieke leerstellingen ; Ultramontanomanie, yr., het dwepen met het ultramontanisme; Ultramundaan, bovenaardsch, buiten de wereld
staand ; Ultra petita, m. (Lat.), meer dan
er gevraagd of gevorderd is; Ultra posse
nemo tenetur of obligatur, (Lat.), niemand is gehouden of verplicht om meer
te doen dan in zijn vermogen is (Zie Ad
impossibilia nemo obligatur en Impossibilium nulla est obligati()); Ultrarevolutionair, overdreven omwentelingsgezind, wat het schrikbewind betreft ;
Ultraroyalist, overdreven koningsgezind,
als znw. voorstander van de onbeperkte
macht des konings ; Ultra-violet, wordt
gezegd van stralen die breekbaarder zijn
dan de violette ; Ultrazodiacaal, wat buiten den Dierenriem ligt (wordt gezegd
van planeten wier loopbaan gedeeltelijk
buiten den Dierenriem valt).
Ultro, (Lat.). Vrijwillig ; uit eigen beweging ; Ultro citroque, over en weer :
Ultronea confessio, yr. (Lat.), vrijwillige
bekentenis.
Ultrocitroque obligatio, vr. (Lat.).
Verbintenis waarbij beide partijen tot
iets verplicht zijn b. v. koop (de kooper
moet den koopprijs betalen, de verkooper
de waar leveren) en huur.
Ululatie, yr. (Lat.). Gehuil, gejank (van
wolven en honden); gekrijsch (van nacht-

Umber

vogels); Ululeeren, huilen, janken,
krijschen.
Ulus. Legerplaats eener Tataarsche
horde ; Ulusnik, m., Tataarsche krijgsman.
Ulva, yr. (Lat.). Bies, biezen ; plantensoort
uit de familie der Ulvaceen, groene zeewier.
Ulviten, mrv. Versteende zeewieren.
Ulysses, m. (Lat.), (Gr.) Odysseus. Legendarische koning van Ithaca, (een der
Ionische eilanden), zoon van Laertes,
echtgenoot van Penelope (z. a.), vader
van Telemachus (z, a.); hij was een der
voornaamste Grieksche helden bij het
beleg van Troje en blonk vooral uit door
zijn beleid en list die spreekwoordelijk
geworden zijn ; de terugkeer van Ulysses
naar zijn vaderland is het onderwerp der
Odyssee (z. a.); de voornaamste episoden
uit het leven van Ulysses zijn in chronologische volgorde: I° de list die hij gebruikte om Achilles te ontdekken die
vermomd tusschen de dochters van
koning Lycomedes van Scyros, eiland in
de Aegeische zee, verscholen was en hem
naar het beleg van Troje mede te voeren;
2° zijn twist met Ajax over het bezit der
wapens van Achilles; 3° zijn verblijf in
het hol van Polyphemus (z. a.) aan wrens
woede hij ontsnapte; 4° de verandering
zijner tochtgenooten in varkens door
Circe (z. a.); 5° de wijze waarop hij aan
de betoovering der Sirenen (z. a.) ontsnapte door de ooren zijner tochtgenooten
met was te vullen en zich zelven aan den
mast van zijn schip vast te laten binden;
6°. het gastvrij onthaal dat hij vond aan
het hof van Alcinous (z. a.) koning der
Pheaken; 7°. de aandoenlijke wijze waarop
hij door zijn hond die hem in geen twintig
jaar gezien had en door zijn getrouwen
Eumeus, den zwijnenhoeder, herkend werd ;
8°. de kracht waarmede hij zijn boog
spande dien geen dergenen die naar de
hand van Penelope dongen had kunnen
spannen, waarna hij deze vrijers met behulp van zijn zoon Telemachus doodde.
Zie Calypso.
Umbella, vr. (Lat.). Zonnescherm ;
bloeiwijze waarbij de stengels allen uit
hetzelfde punt voortkomen en zich tot
op dezelfde hoogte verheffen evenals de
baleinen van een parasol.
Umbellaten of Umbelliferen, mrv.
(Lat.). Groote plantenfamilie met als een
scherm geplaatste bloemen zooals venkel,
kervel, dolle kervel, pastinak, peen; Umbelliform, schermvormig.
Umber, m., Umber-Erde, yr. (D.), (Fr.)
Ombre, vr. Zwartachtige aarde die dient
om een teekening te schaduwen (Zie
Omber en Terra di Siena) ; UmberFisch, m. (D.), eig. schaduwvisch, omber-
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visch zoo genoemd wegens zijn donkere
kleur.
Umbilicaal, (Lat.). Wat den navel betreft, wat tot den navel behoort.
Umbilici marini, mrv. (Lat.). Zeeslakken.
Umbiliciet, m. Soort versteende slak.
Umbilicus, m. (Lat.). Navel ; middelpunt ; brandpunt ; middengedeelte der
Pandecten (z. a. en Corpus juris) boek
20-27.
Umbones, mrv. (Lat.). Wervels, snavels (de beide punten aan de schelpen
van een mossel aan weerskanten van de
sluiting).
Umbra, vr. (Lat.). Schaduw ; door een
gast medegebrachte maar niet uitgenoodigde tafelgenoot ; echte Cyprische umbra
d. i. een steen die fijngewreven kan
worden, ketelbruin of Keulsche aarde
(Zie Terra coloniensis) ; Umbraculum,
o., lommerrijke plaats, zonnescherm, op
kolommen rustende hemel boven een
altaar.
Umbrella, (Eng.). Parasol; paraplu.
Umbrae. Oud-Italiaansche landstreek
door den Tiber van Etrurie gescheiden ;
Umbriers, mrv., bewoners dier landstreek.
Uminta, vr. (Sp.). Malsgerecht dat in
Zuid-Amerika zeer in trek is.
Umre, yr. (Arab.). Bedevaart naar
Mekka.
Unabsolviert, (D.). Niet afgemaakt,
onvoltooid.
Unacceptiert, (D.), (Fr.) non-accefiti,
(Eng.) unaccepted, (Ital.) inaccettato, (Sp.)
no-aceptado. Niet geaccepteerd.
Una corda, (Ital.). Op een snaar (te
spelen).
Unam sanctam, (Lat.). Beginwoorden
en naam der beroemde bul van paus
Bon i facius VIII die over de onbeperkte
oppermacht van den paus handelt (i8
Nov. 1302).
Unaniem, (Lat.). Eenstemmig, eensgezind, eendrachtig; Unanimia (vota),
mrv., algemeene stemmen; Unanimiteit,
yr., (Fr.) unanimiti, (Eng.) unanimity, (D.)
Einstimmigkeit, (Ital.) unanimitel, (Sp.)
unanimidad, eenstemmigheid, eensgezindheid, eendracht; Unanimiter = Unaniem.
Una salus victis nullam sperare
salutem, (Lat.). De eenige kans op redding voor de overwonnenen is op geen
redding te hopen (Vergilius, Aeneas II,
354), vermaning die Aeneas tot zijn wapenbroeders bij de inneming van Troje
richt en waardoor hij bij hen den moed
der wanhoop tracht op te wekken.
Una serie, (Lat). In een raj of reeks,
achter elkander,

Undula

Unc. = Uncia, yr. (Lat.) of Unciae,
mrv. le naamval; Uncias, mrv., 4de
naamval, (Lat.). Ons (gewicht); twaalfde
deel van een as (z. a.).
Uncia, yr. Gevlekte Aziatische en Afrikaansche groote kat, oak sneeuwluipaard
genoemd.
Unciaal, (Lat.) Uncialis. Wordt gezegd
van Romeinsch schrift in zeer groote
hoofdletters en van een kleiner schrift
dat in de vierde eeuw in gebruik kwam.
Unciatim, (Lat.). Bij onsen, in het klein.
Unciforme os, o. Haakbeen; Uncifor..
mis processus, omgebogen einde van
een been.
Uncinarius, m. Haakworm (ingewandsworm).
Uncle, m. (Eng.), (Lat.) avunculus, (Fr.)
oncle, (D.) Onkel, Oheim. Oom; Uncle
Sam, (spr. : sem), oom Samuel, scheldnaam dien de Engelschen aan de NoordAmerikanen gegeven hebben en die ontstaan is uit U. S. Am., verkorting van
United States America.
Uncomfortable, (Eng.; spr.: 1411COMfortebul). Onbehaaglijk, ongemakkelijk ;
ongerust ; Uncomfortableness, onbehaaglijkheid, ongemakkelijkheid.
Unctie, yr., (Lat.) unctio, (Fr.) onction,
(Eng.) unction. Zalving.
Uncus, m. (Lat.). Haak ; instrument dat
bij verlossingen gebruikt wordt.
Unda marls, yr. (Lat.). Zeegolf ; fluitregister in orgels; Undatio, yr., golfslag,
golfvormige hartslag.
Undecagoon, o. (Gr.). Elf hoek.
Undecime, vr. (Lat.). Elfde toon van
den grondtoon of ; Undecime-akkoord,
o., terts, quint, septime, none, undecime ;
Undecimo, ten elfde, in de elfde plaats ;
Undecimole, yr., reeks van elf noten.
Undene. Zie Ondine.
Under, (Eng.). Onder ; Under-croft,
gewelf onder het koor eener kerk; Undercurrent, onderzeesche strooming ; Underdrain, (spr. : dreen), ondergrondche afwateringsbuis ; Undergraduate, m. (spr.)
ghreddioaet), student aan een universiteit die geen universitairen graad heeft ;
Underground, ondergrondsch ; Undergroundmen, mrv., mijnwerkers ; Underground-railway, ondergrondsche spoorweg te Londen.
Undimie, vr. Watergezwel.
Undine. Zie Ondine.
Undula, yr. (Lat.). Golfje ; Undulatie,
vr., golving, golvende beweging, golfvormige verheffing, terreinplooi; Undulatorisch, golfvormig, golvend ; Unduleeren,
golven ; Undulisme, o., golfslag; Undulist, m., schilder die de slangelijn als
model van het schoone beschouwt.
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Ung. en Ungu. = Unguentum (z. a.).
Ungeniert, (D.). Ongegeneerd, ongedwongen, los.
Unguenta, mrv. (Lat.). Zalven ; Unguentarii, mrv., zalfverkoopers, kwakzalvers ; Unguentum, o. (Lat.), (Fr.) Onguent,
m., zalf; — acre, scherpe, bijtende zalf ;
— ad ambusta, brandzalf ; — album, witte
zalf; — anthelminthicum, zalf tegen de
wormen ; apostolorum, apostelzalf die
uit 12 ingredienten bestaat ; — caeruleum,
grijze kwikzalf ; — cereum, waszalf ;
ediuls,
zalf tegen luizen ; — —contrapde
nihilo, zinkzalf ; — hellebori albi, nieskruidzalf, Engelsche zalf tegen schurft ;
en — mercuriale, kwikzalf—hydragi ;
ophthalmicum, oogzalf; picis, teerzalf ; — sinapeos, mosterdzalf; — vulnerarium, wondzalf.
Unguibus et rostro, (Lat.). Met klauwen en snavel d. uit alle macht, met
alle geweld, zonder los te laten.
Unguicularis arcus, m. (Lat.). Boogvormige verbinding der aders onder de
wortels van de nagels der vingers en
teenen.
Unguiculus, m. (Lat.). Kleine nagel;
traanbeen.
Unguineus, (Lat.). Vet, vettig ; Unguinosa olea, mrv., vette olien.
Unguis, m. (Lat.). Nagel aan vingers
en teenen ; klauw; kleine halvemaanvormige verhooging door etter uit de oogen.
Zie Ex ungue leonem.
Ungula, m. (Lat.). Hoef, klauw ; haak
in de verloskunde voor het uithalen der
doode vrucht; Ungulae alcis, mrv.,
elandsklauwen ; Ungula oculi, nagelvlies
in den binnenhoek van het oog ; Ungulata,
mrv., dieren met hoeven.
Ungulieten, mrv. Klauwmosselen.
Uni, (Fr.). Verbonden, vereenigd ; glad,
effen, vlak, gelijk ; zonder versiering,
eenvoudig ; Le Royaume Uni, m., het
Vereenigd Koninkrijk (Groot-Brittannie en
lerland) ; Les Provinces=Unies, de Vereenigde Provincien (Nederland).
Uniaten, mrv. Naam der vereenigde
Grieken in Polen die den paus erkennen
als hoofd der kerk.
Unicaule, (Fr. ; spr.: unikool). W at
slechts een stengel heeft.
Unici (numi), mrv. (Lat.). Munten
waarvan maar den exemplaar bestaat.
Uniciteit, yr. Enkelheid.
Unicolore, (Fr.). Van een en dezelfde
kleur.
Unicornu fossile, (Lat.). Voorwereldlijk
ivoor Unicornu marinum, zeeeenhoorn,
narwaltand ; Unicorn, (Eng.; spr. : joeniekorn), (Fr.) Licorne, yr., zeeeenhoorn, in
de wapenkunde een fabelachtig dier met
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het lichaam van een paard en een horen
midden op het voorhoofd.
Unicum, o. (Lat.). Jets dat eenig in zijn
soort is, b.v. een enkel exemplaar van
een zeldzaam boek.
Unie, yr. Zie Union ; Unie van Calmar, vereeniging van Denemarken, Zwe.
den en Noorwegen tot een koninkrijk
onder Margaretha (1397) de Semiramis
van het Noorden; Unie van Utrecht
(1579), grondslag van de vereeniging der
zeven Noordnederlandsche Provincien ;
Liberale Unie, yr., vrijzinnige vereeniging in Nederland ; Protestantsche Unie,
verbond der Protestantsche vorsten en
vijftien Rijkssteden in Duitschland (16o8).
Zie Catholieke Ligue.
Unieren, (D.). Vereenigen, verbinden;
Unierte, mrv., vereenigden, verbondenen ;
Unierte Oriechen, mrv., met de Catholieke kerk vereenigde Grieken die den
paus erkennen als hoofd der kerk (in
Rusland).
Unificatie, yr. (Lat.). Het tot een geheel maken, het tot eenheid brengen b.v.
munten, maten en gewichten; Unificeeren, tot een maken, tot eenheid brengen ;
Uniflorisch, eenbloemig ; Uniform, eenvormig, eenparig, eentonig ; Uniform,
yr., gelijke kleederdracht, dienstkleeding
vooral bij militairen; Uniformeeren en
Uniformiseeren, gelijkvormig maken,
gelijke kleederdracht geven Uniform'sme, o., het streven naar gelijkvorrnigheid
in kerkelijke en staatkundige aangelegenheden ; Uniformiteit, yr., eenvormigheid,
eenparigheid, eentonigheid ; Uniformiteits-akte, vr., besluit van koningin
Elisabeth en het Engelsche parlement van
het jaar 1562 volgens hetwelk alle geestelijken tot de Anglicaansche (z. a.) kerk
moesten behooren (in 1689 ingetrokken);
Unigenitus, m. (Lat.), eeniggeboren zoon
(Gods), beginwoord eener bul die in 1713
door paus Clemens XI werd uitgevaardigd naar aanleiding van de oneenigheden
tusschen den aartsbisschop van Parijs en
pater Quesnel (1634-1719) en waarin de
leerstellingen der Jansenisten (z. a.) veroordeeld werden, verscheidene Fransche
prelaten weigerden aan deze bul te gehoorzamen waardoor een hevige strijd
tusschen de Jansenisten en de JezuIeten
ontstond die gedurende de eerste helft
der achttiende eeuw voortgezet werd
(Zie Convulsionnaire); Unilabiaal, eenlippig ; Unilateraal, eenzijdig, aan een
zijde groeiend (Zie Contract) ; Unilobisch,
eenlobbig ; Uniloculair en Uniloculeus,
eenvakkig ; Uninominaal, (Fr.), wat
slechts een naam bevat (stembriefje).
Union, yr. (Fr.). Verbinding, vereeni-
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ging, bond, genootschap ; huwelijk ; eendracht, goede verstandhouding ; Union
douaniere, (Fr.), (Eng.) customs union, (D.)
Zollverein, (Ital.) legs doganale, (Sp.) union
aduanera, tolverbond; Union libre, samenleving van ongehuwden, vrij huwelijk ;
L'union fait la force, eendracht maakt
macht ; Unionist, m., lid van een werkliedenvereeniging, aanhanger der in 1817
tot stand gebrachte vereeniging der
Luthersche en Hervormde kerk in Duitschland, aanhanger der Noordelijke Staten
in den Noordamerikaanschen burgeroorlog (Zie Secession-war); Unionistisch,
vereenigingsgezind ; Unioniten, mrv., bestrijders der Drieeenigheid ; Union-Jack,
(Eng.; spr. : joenjundzjek), kleine Engelsche
en Noordamerikaansche vlag op schepen ;
Union Line, (spr.: lein), Engelsche stoomvaartlijn op Afrika ; Unions=akte, yr.,
besluit van het Engelsche parlement over
de vereeniging van Engeland met Schotland van het jaar 1807 ; Unionsparlament,
(D.), de in 1850 te Erfurt vergaderde
volksvertegenwoordiging die een ontwerp
van een nieuwe staatsregeling voor den
Duitschen Bondsstaat aannam ; Unio prolis of prolium, yr., (Lat.), gelijkstelling
van kinderen uit verschillende huwelijken.
Unipare, (Fr.). Slechts den jong te gelijk
voortbrengend ; Unipetaal, (Lat.-Gr.), uit
slechts den btaadje bestaande ; Unipolaire,
(Fr.), met slechts gene pool.
Unique, (Fr.; spr.: uniek), (Lat.) Unicus.
Eenig in zijn soort, weergaloos, onvergelijkelijk.
Uniseriaal, (Lat.). Wat uit slechts een
reeks bestaat, wat maar den rij vormt ;
Unisexualiteit, yr., toestand van een
bloem die maar den geslacht heeft ;
Unisexueel, eenslachtig.
Unisono, (Ital.), (Fr.) Unisson. Wordt
gezegd van verscheidene stemmen of
instrumenten die dezelfde noot doen hooren, ddnstemmig; Unisonus, m., eenstemmigheid.
Unit, (Eng. ; spr.: joenit). De eenheid
in de wiskunde ; woord dat gene zaak
of den persoon aanduidt.
Unitamente, (Ital.). Met elkander overeenstemmend.
Unitarier, m. Degene die het leerstuk
der Drieenheid verwerpt en alleen God
den Vader erkent ; Unitarisme, o., het
streven naar de eenheid van den staat;
Unitaris, m., voorstander der eenheid
van den staat, lid eener partij onder de
Bataafsche Republiek die wilde dat deze
republiek niet uit zelfstandige gewesten
zou bestaan zooals de voormalige Republiek der Vereenigde Provincien, maar
dat zij den en ondeelbaar zou zijn,

Univers

tegenovergestelde van Federalist (z. a.).
Unitas, vr. (Lat.), (Fr.) unite, (Eng.)
unity, (D.) Einheit, (Ital.) units, (Sp.) unidad.
Eenheid ; gemeente der Moravische broeders; Unite de poids et mesures, (Fr.),
(Eng.) unitof weight, measure, (D.) Gewichts-,
Masseinheit, (Ital.) units di peso, misura,
(Sp.) unidad de peso, medida, eenheid van
gewichten en maten ; Unite monetaire,
(Fr.), (Eng.) monetary unit, (D.) Miinzeinheit,
(Ital.) units monetaria, (Sp.) unidad monetaria, munteenheid ; Les trois unites, (Fr.)
de drie eenheden in het classieke treuren blijspel, nl. de eenheid van handeling,
de eenheid van tijd d. i. de handeling
moet in slechts den dag afloopen, en de
eenheid van plaats d. i. de handeling
moet in hetzelfde gebouw of ten minste
in dezelfde stad gebeuren.
United States America, mrv., (Eng.;
spr.: joeneitid steels). Vereenigde Staten
van Noord-Amerika. Zie Uncle Sam.
Unitief, (Fr.). Vereenigend.
Unitis viribus, (Lat.). Met vereenigde
krachten ; Unitisten, mrv., Duitsche studentenbond in het begin der iyde eeuw.
Univalven, mrv. Schaaldieren met
slechts den schaal of schelp, slakken ;
zaden in slechts den dop ; Univasculair,
met den vat, met den kelk (bloemen).
Univers, (Fr.), (Eng.) universe, (Lat.)
universum, (D.) Weltall. Heelal ; Universal, (D.), wat het geheel betreft, algemeen, alles omvattend, zonder uitzondering ; Universale, o., algemeene van de
regeering uitgaande circulaire (z. a.)
vooral die waarbij de voormalige Poolsche landdag bijeengeroepen werd ; Universal-Elixir, o., levenselixir; UniversalEncyclopaedie, yr., algemeen woordenboek waarin alle wetenschappen, kunsten,
bedrijven, enz. behandeld worden, alles
omvattend woordenboek ; Universal-Fldeicommis, m., fideicommis (z. a.) dat
een geheele erfenis of het grootste deel
daarvan betreft ; Universal-Genie, o.,
alles omvattend verstand, degene die in
vele wetenschappen en kunsten uitmunt ;
Universal-Geschichte, yr., algemeene geschiedenis ; Universalia, mrv., algemeene
zaken ; Universaliseeren, algetneen maken ; Universalisme, o., het streven om
alles te omvatten of te kennen, leer der
Universalisten, mrv., leden eener Amerikaansche sekte die gelooft dat God wil
dat alle menschen en niet de uitverkorenen alleen zalig worden en dat dus de
heidenen ook de zaligheid deelachtig
kunnen worden ; Universaliteit, yr., algemeenheid, het bezitten van vele kundigheden; Universal-Katalog, m., algemeene
boekenlijst; Universal-Lexicon, o., woor-
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denboek in vele talen; Universal-Mediu
zin, yr., algemeen geneesmiddel dat voor
alle kwalen en ziekten dienstig is ;
Universal-Monarchie, yr., wereldheerschappij ; Universal=Tinktur, vr., vloeistof die zou moeten dienen om alle
metalen in goud te veranderen, steen
der wijzen (Zie Alchimie) ; Universeel,
algemeen, wat alles omvat ; Universeele
erfgenaam, m., degene die de geheele
nalatenschap van den erflater erft ; Uni=
verselle, o., naam dien de Scholastici
(z. a.) aan de algemeene begrippen gaven
welke dienden om wezens en begrippen
te rangschikken en in klassen te verdeelen; Universitair, wat tot de universiteit behoort ; Universiteit, yr. (Lat.),
universitas, (Fr.) universite, (Eng.) university, (D.) Universiteit, Hochschule, hoogeschool, inrichting van hooger onderwijs
waaraan door hoogleeraren en lectoren
de wetenschappen onderwezen worden
en die in vijf faculteiten (Zie Facultas)
verdeeld is (godsdienstwetenschap, rechtsgeleerdheid, letteren, geneeskunde, wisen natuurkunde); Universite, yr. (Fr.),
naam dien Napoleon I gaf aan alle takken van het onderwijs (lager, middelbaar
en hooger) (Zie Academie) ; Universitas
non delinquit, (Lat.), het algemeen begaat geen misdrijven, d. i. geheele maatschappijen begaan geen misdrijven ;
Universitas personarum (Zie Juridisch
persoon) ; Universum, o., heelal.
Unkosten, (D.). Zie Frais en Spesen.
Unkultiviert, (D.). Onbebouwd ; onbeschaafd ; Unkultur, vr., onbeschaafdheid,
ruwheid.
Unleserlich, (D.), (Fr.) illisible, (Eng.)
illegible, (Ital.) illegibile, (Sp.) ilegible. Onleesbaar.
Unlimitiert, (D.). Onbegrensd, ongelimiteerd ; Unmanierlich, (D.), ongemanierd; Unmelodisch, (D.), slecht klinkend,
onwelluidend; Unmoralisch, (D.), onzedelijk, immoreel ; Unmotiviert, (D.), zonder
opgave van redenen, ongemotiveerd ;
Unmusikalisch, (D.), niet muzikaal.
Unnlitig, (D.), (Fr.) inutile, (Eng.) unnecessary, useless, (Ital.) inutile, (Sp.) instil.
Noodeloos.
Uno actu, (Lat.). In een enkele onafgebroken handeling; Uno animo, eensgezind ; Uno contextu, samenhangend,
onafgebroken ; Uno ictu, met een slag;
Uno ore, uit den mond, eenstemmig;
Uno tenore, aan een stuk door, onafgebroken (vooral bij het spreken).
Unordnung, yr. (D.), (Fr.) desordre,
(Eng.) disorder, (Ital.) disordine, (Sp.) desorden. Wanorde.
Unorganisch = Anorganisch (z. a.).

Uote

Unorthographisch, (D.). In strijd met
de spelling ; Unparteiisch, (D.), (Fr.)
impartial, (Eng.) impartial, (Ital.) imparziale, (Sp.) impartial, onpartijdig; Unpa-.
triotisch, (D.), niet vaderlandlievend.
Unpaarzeher, mrv. (D.). Zoogdieren
wier voeten alleen met den derden teen
den grond aanraken.
Un poco, (Ital.) Een weinig; Un poco
adagio, eenigszins langzaam ; Un poco
allegro, eenigszins vlug.
Unpoetisch = ProzaIsch (Zie Poesie
en Proza); Unpoliert (D.), ongepolijst,
ongefatsoeneerd, ruw, onbeschaafd; Unpolitisch, (D.), onstaatkundig; Unpopular,
(D.), niet bij het yolk in trek = Impopulair (z. a.).
Unpraktikabel = Impraticable (z. a.);
Unpraktisch, ongeschikt, onhandig, ondoelmatig ; Unproduktiv, (D.) = Improductif (z. a.); Unprofitabel, (D.), (Fr.)
desavantageux, (Eng.) unprofitable, (Ital.)
svantaggioso, (Sp.) desventajoso, onvoordeelig ; Unproportioniert, (D.), (Fr.), disfiroportionni, (Eng.) disproportioned, (Ital.)

sfiroporzionato, (Sp.) desproporcionado,
onevenredig.
Unrecht, o. (D.), (Fr.) tort, (Eng.) wrong,
(Ital.) torto, errore, (Sp.) error. Ongelijk ;
Unrechtmassig, (D.), (Fr.) illegal, illegitime, (Eng.) illegal, unlawful, (Ital.) illegale,
illegittimo, (Sp.) ilegal, ilegitimo, onrechtmatig.
Unreell, (D.). Ongeloofwaardig ; onbetrouwbaar ; Unsolide, (D.), niet houdbaar,
niet hecht, niet te vertrouwen ; Unsymmetrisch, niet geevenredigd ; Unsystematisch, stelselloos.
Unta. Finsche godin der droomen.
Unterbrechen, (D.), (Fr.) interrompre,
(Eng.) to break, (Ital.) interromper, (Sp.)
interrumpir. Af breken (van een reis) ;
Unterbrechung, yr. (D.), (Fr.) interruption, (Eng.) breaking, (Ital.) interruzione,
(Sp.) interruption, of breking (reis); Unterbringen, (D.), (Fr.) placer, (Eng.) to place,
(Ital.) collocare, (Sp.) colocar, plaatsen,
beleggen ; Unterdessen, (D.), (Fr.) en
attendant, (Eng.) meanwhile, (Ital.)frattanto,
(Sp.) entretanto, ondertusschen ; Unterhandlen, (D.). Zie Negocieeren.
Untoward event, (Eng. ; spr. : ievent).
Tegenvaller ; misrekening in de staatkunde.
Unum idemque of Unum et idem,
(Lat.). Een en hetzelfde ; Unus post alte.
rum, (Lat.), de een na den ander.
Unze, vr. (D.), (Lat.) Uncia, yr. Ons
(gewicht) ; twaalfde deel eener erfenis.
Zie Onca en Once.
Uomo, (Ital.). Mensch ; man.
Uote. Naam van de moeders en vrouwen der helden in de Oudduitsche sagen.
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Up, (Eng.). Naar boven.
Upang, Oboan. Japansche gouden munt.
Upas, m. Boom op Java, Celebes en
Malakka wiens sap gebruikt wordt om
pijlen vergiftig te maken.
Upaupa, o. Tooneelspel op de Gezelschapseilanden.
Upavada, m. Opheldering bij de veda's.
Upper, (Eng.). Hooger in plaats, rang
of waardigheid ; Upper ten thousand,
eig. bovenste tienduizend d. i. de voorname lieden, de groote wereld.
Upstart, m. (Eng.; spr. : ufistaat). =
Parvenu (z. a.).
U. R. Verkorting van Urbs Roma, (Lat.),
stad Rome.
Ur. Vochtmaat in Zevenbergen.
Ur, m. (Oudduitsch), (Lat.) Urus, m.
Oeros, Europeesche wilde os of bison.
Uraan. Uraniumoxyde ; Uraan-Olimmer, met glimmer vermengd uraan.
Uraca, yr. (Port.). Indische palmwijn.
Urachus, m. (Gr.). Urineleiding in den
navel der ongeboren vrucht.
Uracrasie, yr. (Gr.). Gewone gesteldhid der urine ; Uracratie, yr., onwillekeurige loozing der urine.
Uraemie, yr. Vergiftiging van het bloed
door urine.
Uraête, m. (Fr.). Australische arend.
Uragoga, mrv. (Gr.). Urineafdrijvende
middelen.
Urak. Betoovering door middel van de
oogen.
Uraliet, o. Hoornblende ; Uralietkristallen, mrv., bestanddeelen van het Ura®
liet-porfier.
Urana, m. Zuidamerikaansch dier aan
de rivieren in Brazilie (Coelogenys pica).
Uranaten, mrv. Uraanzure zouten.
Urania, vr. (Gr.). Hemelsche (bijnaam
van Venus) ; muze der sterrenkunde die
voorgesteld wordt met een globe en een
passer ; Uranicon, o., eig. het hemelsche,
door Holbein te Weenen in 18o6 uitgevonden muziekinstrument, dubbele harp
met toetsen ; Uraniden of Uranionen,
m., de Titanen (zonen van Uranos en
Oaea).
Uranine, yr. Gele verfstof voor wol
en zijde.
Uranionen, mrv. (Gr.). Zie Uraniden.
Uranische planeten, mrv. Jupiter, Saturnus en Uranus.
Uraniscitis, vr. (Gr.). Ontsteking van
het gehemelte ; Uraniscochasma, o.,
spleet in het gehemelte ; Uraniscos,
Uraniscus, m., eig. hemeltje, gewelfde
zoldering van een vertrek, troonhemel,
baldakijn, gehemelte ; Uraniscoplastiek,
vr., vorming van een gehemelte; Uraniscorrhape, yr., gehemeltenaad ; Uranis-
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corrho ge, yr., het bloeden uit het gehemelte.
Uraniet, o. Phosphorzuurzout uraniumhydraat.
Uranisme, o. Sexueele afdwaling.
Uranium, o. In 1789 door Klaproth
ontdekt metaal.
Uranius m. (Gr.). De hemelsche, verhevene = Celestijn
(z. a.).
'
Uranograaf, m. (Gr.). Beschrijver des
hemels ; Uranographie, yr., beschrijving
des hemels ; Uranographisch, hemelbeschrijvend ; Uranolatrie, yr., vereering
des hemels en der sterren als goddelijke
wezens • Uranologie, yr., kennis des hemels ender hemellichamen; Uranometrie,
vr., kunst om de afstanden tusschen de
hemellichamen te meten; Uranoplastie,
yr., (Fr.), herstelling van het gehemelte;
Uranorama, o., toestel die de hemellichamen en hunne bewegingen aanschouwelijk voorstelt; Uranorrhape, vr.
Uraniscorrhape ; Uranos, m. (Gr.), hemel,
gehemelte, de vader der Titanen (Zie
Uraniden) ; Uranoscoop, o., sterrenkijker,
werktuig voor het waarnemen der sterren; Uranoscopus, m., sterrenkijker,
Europeesche stekelvinnige zeevisch wiens
oogen boven op het hoofd staan ; Uranoscopie, vr., het beschouwen of waarnemen van den hemel.
Uranotantaal, o. Fluweelzwart gesteente in platte korrels, bij Minsk in
Rusland gevonden veldspaat.
Uranotheisme, o. = Uranolatrie (z. a.).
Urao, o. Steenzoutachtige kristalvormige delfstof die ook trona genoemd
wordt, niet verweert en in plaats van soda
gebruikt wordt.
Urapostema, o. (Gr.). Gezwel aan de
urineleiding dat met verettering naar
buiten opengaat.
Urari, o. Braziliaansch pijlgif ; Urarine,
vr., alcaloide daarvan.
Urasia, yr. Zomerwoning der Jakoeten.
Uraten, mrv. Urinezure zouten, meststoffen die uit urine en gips vervaardigd
worden. Zie Poudrette.
Urbaan, m., Urbana, yr. De beleefde,
hoffelijke ; Urbaniseeren, eig. steedsche
manieren geven, beschaven; Urbanistinnen, mrv. nonnen die den door paus
Urbanus IV verzachten regel der Clarissen
volgen ; Urbaniteit, yr., eig. steedschheid,
goede manieren, beleefdheid, beschaafdheid ; Urbano, m. (Sp.), stadssoldaat ;
Urbanus, m. (Lat.) (Zie Urbaan), stedeling, naam van acht pausen, waarvan de
bekendste is Urbanus II die in io95 te
Clermont den eersten kruistocht predikte.
Urbar, o. (Oudduitsch). Opbrengst van
een stuk land; geheel eigen goed.
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Urbarbuch, 0. (Oudduitsch), Urbarium.
Lijst der bij een plaats behoorende stukken land en van de namen der bezitters.
Urbaria, mrv. Zie Urbarbuch; Urba=
riale wet, yr., Hongaarsche wet van
1836 die de betrekkingen tusschen de
grondeigenaars en hun onderhoorigen
regelt.
Urbede, Urbete, yr. (Oudduitsch). Algemeene belasting vooral grondbelasting.
Urbi et orbi, (Lat.). Aan de stad Rome
en het heelal, woorden die voorkomen in
den zegen welken de paus uitspreekt;
lets urbi et orbi bekend waken d. i. overal
verkondigen.
Urbino. Italiaansche stad, geboorteplaats
van Raphael.
Urda, vr. Norne van het verledene in
de Scandinavische mythologie.
Urdu, o. Het Hindoestani als handelsen omgangstaal in het noorden van VoorIndie.
.,
Urea, vr., (Fr.) Uree, yr. Doorschijnend
kleurloos stikstof houdend bestanddeel der
urine die daarvan ongeveer 25 gram per
liter bevat.
Uredo, yr. (Lat.). Branderige jeukende
huiduitslag ; brand in het koren ; Uredo
toxica, (Gr.-Lat.), branderigheid der huid
tengevolge van vergiftiging.
Urecchysis, yr. (Gr.). Uitstorting van
urine in het cellenweefsel.
Ureiden, mrv. Verbindingen van organische zuren met Urea (z. a.) CO.NH,.
NH,.
Urelkosis, vr. (Gr.). Verzwering in de
urinewegen.
Urentia, mrv. (Lat.). Bijtende geneesmiddelen.
Urerythrine, yr. (Gr.). Urinerood, rooskleurig zuur, kleurstof in het roode bezinksel der urine van lijders aan jicht.
Uresiaesthesis, yr. (Gr.). Dringende
behoefte om te urineeren ; Uresis, yr.,
het urineeren.
Ureter, m. (Gr.), (Fr.) Uretêre, m.
leder der beide kanalen die de urine uit
de nieren naar de blaas voeren ; Ureteralgie, yr., pijn in die kanalen ; Ureterisch, wat die kanalen betreft; Ureteritis, yr., ontsteking dier kanalen; Ureterodialysis, yr., kwetsing of verlamming
van die kanalen ; Ureteroliet, m., urinesteen ; Ureterolithiasis, yr., vorming van
ininesteen.
Urethra, vr. (Gr.), (Fr.) Urêtre, m.
Urineleiding, kanaal dat de urine uit de
blaas voert ; Urethraemorrhagie, vr.,
bloeding uit de urineleiding ; Urethralgie,
yr., pijn in de urineleiding ; Urethralis
blennorrhoea of Urethroblennorrhoee,
yr., zaadvloed, druiper ; Urethrem.
BAALE, Handboek.
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phraxis, yr., verstopping der urineleiding ;
Urethreurynter, m., instrument om de
urineleiding te verwijden ; Urethritidocolica, yr., zaadvloed gepaard met
koliek ; Urethritis, vr., ontsteking der
urineleiding ; Urethrohaemorrhagie, yr.,
bloeding uit de urineleiding; Urethrolaparocystidotomie, yr., verbinding der
insnijding in de zijde met het snijden
in de blaas ; Urethrophyma, o., gezwel
der urineleiding ; Urethrorrhagie, yr.,
het bloedwateren; Urethrospasmus, m.,
kramp in de urineleiding ; Urethrosteno.
sis, vr., vernauwing der urineleiding; Urethrostenotomum, o., werktuig voor het
snijden in vernauwingen der urineleiding ;
Urethrosymphysis, yr., vergroeiing der
urineleiding ; Urethrosystoleus, m., spier
die de urineleiding samendrukt ; Urethrotomie, yr., het snijden in de urineleiding;
Urethrotomus, m., mes om de steen
te snijden ; UJethrymenia, yr., ziekelijke
vorming van een vlies dat de urineleiding
afsluit.
Uretica, mrv. (Gr.). Urineafdrijvende
middelen; Uretisch, urineafdrijvend.
Urf, m. (Arab.). Soort van tulband
(hoofddeksel) ; Turksche kabinetsorder
van den sultan.
Urfehde, (D.). Zie Urpheda.
Urgence, vr. (Fr.; spr.: uurzjans), (Eng.)
urgency, (D.) Dringlichkeit, (Ital.) urgenza,
(Sp.) urgencia. Dringende noodzakelijkheid ; Urgent, dringend noodzakelijk ;
Urgentie, yr. = Urgence ; Urgeeren,
(Lat.), dringen, aandrijven, aanzetten.
Urgon, m. Formatie in de tertiaire gebergten die uit gele leemachtige mergel
bestaat, blauwe of grijze leemlaag met
vele overblijfsels van schelpdieren die
3000 voet dik zijn kan.
Urheber, m. (D.), (Fr.) auteur, (Eng.)
author, (Ital.) autore, (Sp.) autor. Ontwerper, vervaardiger, maker.
Urian, m. Heer ; grappige benaming
voor iemand die ten ontijde verschijnt,
vooral om den duivel aan te duiden.
Urias, yr. (Gr.). Urinefistel.
Uria's brief, m. Verraderlijke brief die
voor den overbrenger er van gevaarlijk
en zelfs verderfelijk is (Zie II Samuel
XI : 14--19) Zie Bellerophonsbrief.
Uriasis = Uresis.
Uricum of Uricon, o. (Gr.) = Urea.
UriEl, m. (Hebr.). Vlam Gods, naam
van een der aartsengelen.
Urim en Thummim, (Hebr.). Licht en
recht, openbaring en waarheid, opschrift
op het borstschild van den Joodschen
hoogepriester, soort orakel.
Urina, yr. (Lat.), (Fr.) Urine. Vocht dat
door de nieren afgescheiden en door de
73

Urinator

n54

blaas uitgeworpen wordt, pis; — cretacea,
krijtachtige urine ; cruda, ruwe urine ;
Urinal, m., flesch waarin zieken urineeren ; Urina nigra, zwarte urine; — gurulenta = Pyurie (z. a.); — rubra, roode
urine; — sanguinea, bloederige urine ;
Urinat, o., meststof die uit menschendrek
en urine bestaat ; Urinatie, yr. (Fr.), het
urineeren.
Urinator, m. (Lat.). Duiker die goederen uit gezonken schepen bergt.
Urinatores, mrv. Vogels die duiken b.v.
aiken, vetganzen, duikeleenden.
Urinatoria, yr. (Lat.). Duikerskunst.
Urineeren. Water loozen, pissen ; Urineus, wat op urine gelijkt, wat naar urine
ruikt, wat urine bevat.
Urinoir, m. (Fr. ; spr. : urienoaar).
Waterplaats, gelegenheid om to urineeren.
Urinosa, mrv. Alcalische geneesmiddelen.
Urinoscoop, m. (Lat.-Gr.). Urine-beschouwer, piskijker; Urinoscopie, yr.,
het bekijken der urine.
Urischesis, yr. (Gr.). Belemmering der
urineloozing.
Uritieden, mrv. Branderige blaasjes op
het hoornvlies en het bindvlies van het oog.
Urjadnik, m. (Russisch). Ambtenaar,
rechter.
Urkantone, mrv. (D.). De Zwitsersche
kantons Uri, Schwyz en Unterwalden.
Urkunde, yr. (D.), (Fr.) acte, document,
(Eng.) deed, document, (Ital.) atto, document°, (Sp.) acto, documento. Oorkonde.
Zie Document.
Urlaub, m. (D.), (Fr.) congi, (Eng.) leave
of absence, (Ital.) congedo, (Sp.) assieto.
Verlof.
Urliste, yr. (D.). Lijst van personen die
in een gemeente woonachtig zijn en als
gezworenen opgeroepen kunnen worden.
Urna, yr. (Lat.). Urn; aschkruik; waterkruik ; Urne electorale, yr. (Fr.), stembus.
Urocele, yr. (Gr.). Urinebreuk ; Uro=
chezie, yr., urineloozing bij stoelgang;
Uroclepsia en Uroclepsis, yr., onwillekeurige urineloozing ; Urocoelie, yr., opzwelling van den buik door ophooping
van urine; Urocrisie of Urocrisis, yr.,
onderzoek der urine, beslissing eener
ziekte door urineloozing; Urocriterium,
0., kenteeken eener ziekte dat in de urine
gevonden wordt; Urocritische teekens,
mrv., kenmerken die in de urine gevonden worden ; Urocysthaemorrhae, yr.,
bloedvloeiing uit de waterblaas ; Urocystis, yr., waterblaas ; Urocystitis, yr.,
waterblaasontsteking ; Urocystocatarrhus, m., waterblaascatarrh ; Urocysto=
stenochorie, yr., vernauwing der waterblaas ; Urodialysis, yr., oplossing der
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urine, pijnlijke urineloozing ; Urodochium,
0. = Urinal ; Urodrimytes, yr., scherpte
der urine ; Urodynie, yr., pijn bij het
urineeren, pijnlijke urineloozing ; Uroleucorrhae, yr., slijmvloeiing bij het urineeren (Zie Brightsche ziekte) ; Uroliet,
m., urinesteen; Urolithiasis, yr., vorming
van steen in de urine; Uromant, m.,
waarzegger uit urine; Uromantie, yr.,
waarzeggerij uit urine; Uromphalus, m.,
opzwelling der navelstreng door het intreden van urine; Uron, o. (Gr.), urine;
Uroncus, m., urinegezwel ; Urophelma, o.,
urinevloed, bovenmatige urineloozing;
Urophrenesis, yr., verplaatsing der urine
naar de hersens ; Urophthisis, yr., tering
die door ziekte der urinewegen veroorzaakt wordt ; Uropoetica, mrv., geneesmiddelen die de vorming van urine bevorderen ; Uropsammus, m., graveel ;
Urorrhagie, yr., hevige urinevloed ;
Urorrhae, yr., aanhoudende urineloozing ; Uroscheocele, yr., breuk van den
teelballenzak (Zie Cystocele); Urosche=
sis, y r., belemmering der urineloozing ;
Urosen, mrv., ziekten der urine en der
urinewegen ; Uroscoop, m., urinebekijker ;
Uroscopie, yr., bezichtiging der urine,
piskijkerij; Urospasmus, m., kramp in
de urinewegen ; Urozemia, yr., verlies
van urine, aanhoudende urineloozing.
Uroceridae, mrv. Houtwespen, familie
uit de orde der vliesvleugeligen.
Urpheda, Urphede, yr. (Oudduitsch),
Zie Urfede; het einde der veete of vijandschap, verzekering onder cede dat er
geen wraak genomen zal worden.
Ursa, yr. (Lat.). Berin; Ursinus, m.,
degene die zoo sterk is als een beer;
Ursus, m. (Fr.) . ours, (Eng.) bear, (D.)
Bar, beer.
Ursache, yr. (D.), (Fr.) cause, motif,
(Eng.) cause, motive, (Ital. en Sp.) causa,
motivo. Oorzaak, beweeggrond.
Urschrift, yr. (Fr., Eng. en Sp.) original,
(Ital.) originate. Oorspronkelijk stuk, ongineel.
Ursprung, m. (D.). Zie Origin.
Urstand, (Oudduitsch). Opstanding.
Ursula, yr. (Lat.). Jonge berm, zij die
zoo sterk is als een berm; Ursulinen,
mrv., in 1537 door Angela van Brescia
gestichte nonnenorde die zich voornamelijk met opvoeding, onderwijs en zieken,
verpleging bezig houdt en naar de heilige
Ursula genoemd is.
Urteil, o. (D.), (Fr.) jugement, opinion,
(Eng.) judgment, opinion, (Ital.) giudizio,
opinione, (Sp.) juicio, opinion. Oordeel,
meening ; Urteilen, (Fr.) juger, (Eng.)
to judge, (Ital.) giudicare, (Sp.) juzgar,
oordeelen.
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Urtica, yr. (Lat.), (Fr.) Ortie (z. a.).
Brandnetel; Urticaceen, mrv., plantenfamilie waarvan de brandnetel het type
is; Urticaire (Fr.), (Lat.) Urticaria, vr.,
netelroos, huiduitslag die gelijkt op dien
welken het steken van brandnetels veroorzaakt ; Urticaria conferta, netelroos
met groote vlekken; netelroos
met koorts ; — idiopathica, netelroos die door
het steken van brandnetels ontstaat ;
— subcutanea. onderhuidsche netelroos
met niet zeer zichtbare vlekken; Urticatie, vr., het steken der brandnetels,
geeseling der huid met versche brandnetels bij gevoelloosheid en verlamming.
Uruba, m. Soort gier ter grootte van
een kaikoen, die in de warme gedeelten
van Amerika voorkomt en belangrijke
diensten bewijst door het verslinden van
krengen en vuilnis zelfs tot in de straten
der steden.
U. S. Verkortirg van United States.
Us, m., mrv., (Fr.; spr.: uus). Gebruiken; Us et coutumes, zeden en gewoonten.
uts en ut supra.
s.
Usage, m. (Fr. ; spr.: uuzaazje). Gebruik, gewoonte; Usage du monde, kennis
van hetgeen men zeggen en doen moet,
wereldkennis.
Usance, yr. (Fr.), (Eng.) trade custom,
(D.) Handelsbrauch, (Ital.) usanza, (Sp.)
mos comerciales. Gebruik, gewoonte in
den handel; termijn van dertig dagen
voor de betaling van een wissel, usantie.
Usano of Eusanno. Guineesch gewicht.
Usbeck, Vruchtenmaat te Cairo
29,83 liter.
Usbeken, mrv. Tataarsche volksstam.
Uschas, yr. Indische godin van den
dageraad.
Uschebti, mrv. Poppen in den vorm
van mummien die aan de dooden in het
graf medegegeven worden (in Egypte).
Uschki, (Russisch). Kleine vleeschpastei.
Use, (Fr. ; spr.: uzee). Versleten, kaal.
Usher, m. (Eng. ; spr.: usjur). Eig.
deurwachter, portier ; ambtenaar die
vreemdelingen binnenleidt; ondermeester,
hulponderwijzer.
Usia, yr. (Gr.). Vermogen ; wezen, zelfstandigheid.
Usine, yr. (Fr.; spr.: uzien). Groote
fabriek vooral voor bet bewerken van
metalen; Usine a gaz, gasfabriek ; Usinier, m. (uzieniee), fabrikant.
Uskoten, mrv. (Servisch). Eig. degenen
die binnengesprongen zijn, vluchtelingen
die een wijkplaats gevonden hebben.
Uskuf, m. Turksche cilindervormige
muts.
Uso, m. (Ital.). Gebruikelijke termijn

Usura

van betaling in den handel, vooral van
wissels; Uso doppio, dubbele betalingstermijn ; Uso mezzo, halve betalingstermijn.
Usque ad nauseam, (Lat.). Tot waIgens toe.
Usquebac, m. (Fr.), (Eng.) Usquebah
of Usquebaugh, (Iersch). Eig. water des
levens (Zie Aqua vitae), Iersche whiskey.
Ussadba. Huis van den beer in een
Russisch dorp.
Usta, yr. Opperste slavin in een Perzischen harem.
Usta, m. Turksche onderofficier.
Ustaw, m. Verordening, staatsregeling
in Servie.
Ustawschtschik, m. (Russisch). Voorzanger.
Ustio, yr. (Lat.). Het branden.
Ustulatie, yr. (Lat.). Verzenging, uitdroging ; het van elkander scheiden van
stoffen door middel van warmte; het
uitdrogen van natte stoffen met het doel
om ze fijn te stampen; Ustuleeren, zengen, roosteren.
Usual, (Eng. ; spr.: joezwul), (Lat.)
Usualis. Gebruikelijk, wat gebruikt kan
worden ; Usual-Interpretation, yr., (D.),
uitlegging eener wet door het gewoonterecht; Usuarius, m. (Lat.), gebruiker. Zie
Usus.
Usucapio, yr. In het Romeinsche
recht het verkrijgen van iets door verjaring; Usucapieeren, door verjaring
verkrijgen; Usuel, (Fr.), gebruikelijk;
Usufructuarius, (Lat.), (Fr.) Usufruitier, m., vruchtgebruiker ; Usufructueeren, het vruchtgebruik hebben of
geven ; Usufructus, Zie Usfructus.
Usura, yr. (Lat.). Usurae consuetae,
mrv., gewone of gebruikelijke interesten;
— conventionales, overeengekomene of
bedongen interesten ; — illegitzmae, onwettige interest; — illicitae, ongeoorloofde
interest; — legates, interesten die door
wetsbepaling loopen, wettelijke interesten,
zie b.v. artikel 1286 van het Burgerlijk
Wetboek bepalende, dat bij de opvordering van een bepaalde geldsom de interesten loopen van den dag der dagvaarding af: die interesten bedragen 5 in
burgerlijke en 6 1)/0 in handelszaken (Zie
oak art. 1804 B. W.) ; — legitimae, hoogste
interesten die de wet toelaat te bedingen;
de contracteerende partijen zijn tegenwoordig geheel vrij in het bedingen van
interesten, sedert de wet van 25 December 1857 (Staatsblad no. 171) de beperkende bepalingen dienaangaande der
Fransche wet van 3 September 1807 heeft
afgeschaft; vOOr 1857 mochten partijen
geen hoogere interesten dan de wette-
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lijke bedingen (dus 5 O/'0 in burgerlijke
en 6 V, in handelszaken) ; men zal door
een wet, als die van 1807, den woeker
toch nooit kunnen beperken, daar de
desbetreffende bepalingen gemakkelijk te
ontduiken zijn; de woekeraar zal b.v.
f moo.— uitleenen, den schuldenaar eene
quitantie van f 2000.- laten teekenen en
op die manier toch io 70 interest trekken,
waar hij volgens de wet slechts 5 °/0
mag nemen; — poenitoriae, strafbare interest; — prohibitae, verboden interest,
woeker ; — quincunces, 5 O/t) interest ;
Usuraria pravitas, het nemen van ongeoorloofden interest ; Usurarius, m.
(Lat.), (Fr.) usurier, (Eng.) usurer, (D.)
Wucherer, (Ital.) usuraio, (Sp.) usurero,
woekeraar; Usurarum usurae, mrv., interest op interest; Usure (Fr.), (Eng.)
usury, (D.) Wucher, (Ital. en Sp.) usury,
woeker.
Usurpantie, yr. (Lat.). Gewoonte, gebruik; Usurpateur, m. (Fr.), overweldiger,
degene die onrechtmatig in bezit neemt;
Usurpatie. yr., overweldiging, onrechtmatige inbezitneming, wederrechtelijke
toeeigening; Usurpatio juris, yr. (Lat.),
uitoefening van een recht waartoe men
niet bevoegd is; Usurpator, m. (Lat.) =
Usurpateur; Usurpeeren, overweldigen,
zich wederrechtelijk toeeigenen; Oefisurpeerde reputatie, yr., onrechtmatig verkregen vermaardheid.
Usury, (Eng. ; spr.: joezjerie). Zie Usure.
Usus, m. (Lat.), (Fr.) usage, (Eng.) use,
(D.) Gebrauch, (Ital. en Sp.) uso. Gebruik ;
Usus et habitatio, gebruik en bewoning
(Zie de artikelen 865-876 van het Burgerlijk Wetboek); Usus epanorthoticus,
nuttig gebruik in de redekunst; Ususfructus, m. (Lat.), (Fr.) Usufruit, m.,
vruchtgebruik, recht om iets dat aan een
ander toebehoort te gebruiken en de
voordeelen er van te genieten; over het
verschil tusschen „gebruik" en „vruchtgebruik" zie Land, Burgerlijk Wetboek
II p. 404 en 405: „Terwijl de vruchtgebruiker bevoegd is de zaak te gebruiken
en alle vruchten daarvan te trekken, en
bovendien aan anderen de uitoefening
van zijn recht over te laten, zal de gebruiker de zaak wel mogen gebruiken,
maar de bevoegdheid om vruchten te
trekken, zoo die hem al wordt toegekend,
heeft hij slechts met zekere beperkingen ;
de bevoegdheid om het genot over te
dragen, wordt hem geheel ontzegd"; Usus
loquendi, spraakgebruik ; Usus est tyrannus, (Lat.), het spraakgebruik is een
tiran, men moet het spraakgebruik volgen.
Ut, (Lat.). Hoe ; opdat.
Utcunque sit, (Lat.). Hoe het ook zij.

Uti rogas

Ut desint vires, tamen est laudanda
voluntas, (Lat.). Al ontbreken de krachten, toch is de (goede) wil te prijzen.
Utensilia, mrv. (Lat.), (Fr.) Ustensiles.
Keukengereedschap, benoodigdheden voor
de huishouding.
Uter, m. (Lat.), (Fr.) Outre, yr.
Zak.
Uteraria, yr. (Lat.). Hysterische vrou vv.
Uterin, (Fr.). Wordt gezegd van kinderen die dezelfde moeder maar niet
denzelfden vader hebben.
Uterina, mrv. (Lat.). Geneesmiddelen
voor ziekten der baarmoeder; Uterinaal,
wat de baarmoeder betreft; Uterinfibrold, o., vezelig gezwel in de baarmoeder.
Ut fata trahunt, (Lat.). Zooals het
noodlot beschikt.
Uterini, mrv. (Lat.). Kinderen van
dezelfde moeder maar niet van denzelfden
vader (Zie Uterin) ; Uterinus furor (Zie
Furor); Uterus, m. onderlijf, baarmoeder;
Uterus-systeem, o., alle vrouwelijke geslachtsdeelen te zamen.
Utgard, m. In de Scandinavische
mythologie het rijk der reuzen.
Uti doctis placet, (Lat.). Zooals het
den geleerden goed dunkt.
Utile, (Fr. ; spr. : uutiel), (Lat.) uti/is,
(Eng.) useful, (D.) nfitzlich, (Ital.) utile,
(Sp.) util. Nuttig ; Utile dulci, het nuttige
met het aangename (verbinden); Utilisable (Fr.), bruikbaar ; Utilisatie, vr.,
nuttig gebruik ; Utiliseeren, nuttig gebruiken ; Utiliteit, yr., (Lat.) utilitas, (Fr.) utiliti, (Eng.) utility, usefulness,
(D.) Nutzen, Nfitzlichkeit, (Ital.) utilitcl, (Sp.)
utilidad, nut, nuttigheid ; Utilitariaan, m.,
aanhanger van het Utilitarianisme, o.,
d. i. de staatsleer van jeremias Bentham
(1748-1832) volgens welke elke regeering
voor vier dingen zorgen moet : voor de
middelen van bestaan, de bevordering
van overvloed, de openbare veiligheid en
het streven naar gelijkheid, het streven
om aan een zoo groot mogelijk aantal
menschen voordeel en geluk te verschaffen ;
Utilitas privata, persoonlijk voordeel;
— publica, staatsbelang; Utiliter, nuttig.
Ut infra (Lat.). Zooals beneden of
hieronder (is opgemerkt of vermeld).
Uti, non abuti, (Lat.). Gebruiken, niet
misbruiken.
Uti possidetis, (Lat.). Eig. zooals gij
bezit, diplomatieke uitdrukking om het
grondgebied aan te duiden dat oorlogvoerende mogendheden op het oogenblik
van het sluiten eener overeenkomst in
bezit hebben.
Uti rogas, (Lat.). Eig. zooals gij voorstelt, teeken van instemming met een,

Utopia

1157

wetsvoorstel in het Rome der oudheid.
Utopia. Denkbeeldig land, titel van een
werk van Thomas Morus (z. a.) waarin
de staatkundige en maatschappelijke toestanden in het begin der zestiende eeuw
gehekeld worden en een volmaakte
staatsregeling aan de hand gedaan wordt ;
luilekkerland; Utopie, yr., plan of ontwerp dat onmogelijk uit te voeren is,
wensch die niet bevredigd kan worden;
Utopisch, denkbeeldig, onbereikbaar ;
Utopist, m., degene die met onbereikbare
dingen dweept.
Utraquist, m. (Van het Latijn utraque,
beide). Degene die bij het Heilig Avondmaal brood en wijn gebruikt = Hussiet.
Ut, re, mi, fa, sol, la, si. Zie Aretinische namen.
Ut retro, (Lat.). Zooals hiervoren, op
de vorige bladzijde.
Utriculi, mrv. (Lat.). Verkleinwoord
van Uter, (z. a.). Zakjes, celletjes die
plantensappen bevatten ; Utriculosae
glandulae, mrv., klieren in den vorm van
zakjes ; Utriculosus, zakvormig; Utriculus, m., zakje in het Labyrint (z. a.)
van het oor.
Utriusque juris. Zie Juris utriusque.
Uts. = u. s.
Utsjastok, (Russisch). District; politieafdeeling.

Vaccinolde

Utsjilisjtsje, (Russisch). Inrichting van
onderwijs, school.
Utsjitel, m. (Russisch). Opvoeder, huisonderwijzer.
Ut supra, (Lat.). Zooals boven of hiervoren vermeld is ; op den hierboven
aangegeven tijd.
Uva, vr. (Lat.). Druif ; huig; Uva passa,
yr., rozijn; Uva quercina, druifachtige
door den steek eener galwesp ontstane
uitwas aan de wortels van den eik onder
den grond.
Uvatio, yr. = Botryum (z. a.).
Uvea, vr. (Lat.), (Fr.) Uvee, vr. Kleurlaag van het regenboogvlies in het oog;
Uveitis, yr., ontsteking daarvan.
Uvula, yr. (Lat.). Haig; Uvulaire, (Fr.),
wat de huig betreft; Uvulitis, yr., huigontsteking.
Uxor, vr. (Lat.). Echtgenoote, gade ;
— gratuita, bijwijf ; Uxoricida, m., degene
die zijn vrouw vermoordt; Uxorio nomine, in naam der vrouw; Uxorium, o.,
belasting die ongetrouwde mannen in het
Rome der oudheid moesten betalen.
Uz. Woonplaats van Job (waarschijnlijk
in het landschap Basan).
Uzaltun. Rekenmunt in Perzisch Georgie = 1/„„ Toman (z. a.).
Uzen, (Joodsch-Duitsch). Voor den gek
houden, plagen.

v.
V als Romeinsch cijfer = 5; als muntteeken op Fransche munten = Troyes
(spr.: troa) of = Tours (spr.: toer) ; op
Italiaansche = Venetia'; op Savooische =

Vercelli.
V. In de scheikunde = Vanadium.
Vaag. Zie Vagus.
V of v. Verkorting in opschriften voor
vivus, vixit, victoria, vale ; in boeken voor
vide, versus. verte (Lat.) of voce, volti (Ital.).
Va, (Fr.). Ga (gebiedende wijs enkelv. van
het werkw. aller) ; goed ! het zij zoo ! als
znw. alles wat bij een spel ingezet wordt.
Vacabili, mrv. (Ital.). Pandjeshuizen ;
verpachtingen der pauselijke dispensaties.
Vacance, yr. (Fr.). Ledig staande plaats,
onvervulde betrekking, vacature ; Vacances, mrv., vacantie (Zie Feriae) ; Vacant,
niet bezet, onvervuld.
Vacatie, yr. (Lat.). Gedeelte van een
dag gedurende hetwelk men in een comrmssie werkzaam is; belooning die daarvoor in rekening gebracht wordt.
Vacatio causaria, (Lat.). Vrijstelling
wegens lichaamsgebreken ; — honesta,
vrijstelling wegens meer dan vijftigjarigen
ouderdom.

Vacation, (Eng.; spr.: vekkeesjun). Tijd
tusschen twee termijnen in een rechtsgeding.
Vacature, yr. Zie Vacance.
Vacca, yr. (Lat.). Koe ; Vaccinable,
(Fr.), geschikt om ingeent te worden;
Vaccinal, (Fr.), wat de koepokinenting
betreft ; Vaccinateur, m. (Fr.), degene
die de vaccinatie verricht ; Vaccinatie,
inenting met koepokstof ; Vaccine, vr,,
koepokstof die in 1796 door den Engelschen arts Jenner bekend gemaakt is
nadat hij er twintig jaar lang proeven
mede genomen had ; Vaccineeren, met
koepokstof inenten; Vaccinella, VaccinoIde, yr., goedaardige of onechte koepok ; Vaccinogene, (Fr.), koepokstof
voortbrengend : Parc vaccinogene, m.,
plaats waar een kalf gehouden wordt
dat dient om zuivere koepokstof voort
te brengen.
Vaccetto, (Ital.). Gematigd, eenigszins
snel.
Vaccinium, o. (Lat.). Plantensoort uit
de familie der Ericaceen, boschbes.
Vaccinolde, vacciola decipiens, imperfecta of spuria = Vaccinelia (z. a.).
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Vacciola, yr. Oorspronkelijke pok
eener koe.
Vache, vr. (Fr. ; spr.: vasj). Koe; koevleesch; gelooide koehuid ; klabak (politieagent); lammeling, luiaard ; Vache a Colas,
eig. koe van Klaas, scheldnaam voor Protestant ; Vache a fait (spr.: lee), melkkoetje;
Manger de la vache enragee, vleesch van een
dolle koe eten, harde boonen kauwen, scharrelen om aan den kost te komen; Parler

franfaiscommeunevache espagnole,Fransch
spreken zooals een koe Spaansch, het
Fransch radbraken ; Vacher, m. (spr. :
vasjee), koewachter; Vacherie, yr. (spr.:
vasjrie), koestal, melkerij.
Vacillant, (Fr. ; spr.: vasielan). Wag0creIend, wankelend ; flikkerend (van licht) ;
weifelend, besluiteloos ; Vacillatie, yr.,
wankeling, flikkering, weifeling ; Vacillatio dentium, yr. (Lat.), het losstaan van
tanden; Vacilleeren, (Lat.), waggelen,
wankelen, flikkeren, weifelen.
Vacueeren, (Lat.). Ledigen; Vacuisme,
o., meening dat er in de natuur een ledige
ruimte bestaat (Zie Horror vacui) ; Vacuist, m., voorstander dier meening;
Vaculteit, vr., het ledig zijn ; Vacciole,
yr., holte in het Protoplasma (z. a.),
holte in de geleiachtige massa waaruit
rnicroscopische zeediertjes bestaan ; Vacuum, o., (Lat.) ledige ruirnte ; Vacuumapparaat, o., toestel voor het bespoedigen
der verdamping in het luchtledige ; Vacuum-meter, toestel voor het meten van
de verdunning der lucht; Vacuum Toni=
cellianum. Zie Torricelli.
Vaculi dies, mrv. (Lat.). Dagen waarop
in een ziekte geen crisis voorkomt.
Vacuna, vr. (Lat.). Godin van het rustige
landleven; Vacunalia, mrv., feest ter eere
dier godin.
Vadatie, yr. Verzoek van den eischer
dat de verweerder een borg (Vas, m.
Lat.) zal stellen.
Vade, (Lat.). Ga.
Vade, yr. (Fr.), (Ital.) Vada. Eig. laat
hem gaan, eerste inzet bij kaartspelen.
Vade-in-pace, m. (Lat. en Fr.). Eig.
ga in vrede, kloostergevangenis.
Vademecum, o. (Lat.). Eig. ga met mij,
boek dat men bij zich draagt, vraagbaak,
Vademekumsgeschichten,
leiddraad ;
mrv. (D.), zoutelooze anecdoten.
Vade retro, Satana, (Lat.). Ga weg,
Satan ! (Mattheus IV : io).
Vadimonii desertio, yr. (Lat.). Het
niet voldoen aan een dagvaarding of aan
een borgtocht; Vadimonium, o., dagvaarding, borgtocht ; Vadium, o., handgeld,
bedrag van een borgtocht.
Vadret. Naam der gletschers in Grauwbunderland.

Vala

V. A. E. of V. A.R. = Votre Altesse
Electorate of Royale, (Fr.). Uwe Keurvorstelijke of Koninklijke Hoogheid.
Vae, (Lat.). Wee ! Vae mihi ! wee rnij ;
ach, ik ongelukkige ! Vae misero ! wee
den ellendige ! Vae soli ! wee den dOnen
(die gevallen is) (Prediker IV : io); Vae
victis! wee de overwonnenen! (woorden
door Brennus tot de Romeinen gericht op
het oogenblik waarop hij zijn zwaard in de
weegschaal wierp waarin het goud werd
gewogen waarmede de aftocht der Galliers
zou gekocht worden.) Zie Camillus.
Vafer, (Lat'). Loos, geslepen; Vafritia,
yr., loosheid.
Vaga arthritis, yr. (Lat.). Vliegende
jicht ; Vagabundieren, (D.), omzwerven;
Vagabundae, mrv., spinnen die geen
webben maken ; Vagant, m. (Lat.), zwerver ; Vaganten, mrv., rondtrekkende
zangers en studenten in de middeleeuwen,
geestelijken die geen vaste plaats hebben;
Vageeren, rondzwerven, de handen heen
en weer bewegen.
Vagebond, m., (Fr.) vagabond, (Eng.)

vagabond, vagrant, (D.) Vagabund, Strolch.
Landlooper ; Vagebondage, vr., (Fr.) vagabondage, (Eng.) vagabondage, vagrancy,
(D.) Landstreicherei, landlooperij ; Vagebondeeren, rondzwalken, omzwerven.
Vagina, yr. (Lat.). Scheede ; Vaginaal,
wat de scheede betreft ; Vaginaporen,
mrv., buiskoralen; Vaginitis, yr., ontsteking der scheede.
Vaglien, mrv. (Ital.). Papieren van
waarde, papieren geld te Venetic in 1859.
Vagus, (Lat.). Zwevend, onbepaald ;
flauw, vaag; Vagus morbus, m. (Lat.),
ziekte die niet op een en dezelfde plaats
blijft, waarvan de aard niet vastgesteld
worden kan; Vagus nervus, m., zwevende
zenuw, long- en maagzenuw.
Vair, in. (Fr., spr.: veer). Wit en grijs
bont ; afwisselende blauwe en zilveren
klokjes op wapenschilden ; La pantoulle
de vair de Cendrillon, het glazen muiltje
van Asschepoester. (N.B. door een zonderlinge verwarring van vair met ver re
(glas) heeft de Nederlandsche vertaler
het bonten muiltje van Asschepoester in
een glazen veranderd.)
Vaisselle, yr. (Fr.). Vaatwerk (borden
en schotels) ; Vaisselle plate, zilveren
borden en schotels. Zie Plate.
Vakia of Wakea. Rekenmunt in Abessinie.

Val, m. (Fr.), (Lat.) Vallis, yr. Nauw dal,
bergspleet.
Val. Indisch gewicht voor het wegen
van piasters en gouden dukaten.
Vala, yr. In de Noorsche mythologie
een profetes of tooveres.
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Valabel, (Fr.) valable, (Eng.) available,
valid, (D.) gfiltig. (Ital.) valevole, valido,
(Sp.) valedero. Geldig, gangbaar.
Valais (le), m. (Fr. ; spr.: valee). Het
Zwitsersche kanton Wallis of Walliserland; Valaisan, m., bewoner van dit kanton.
Valand, Valant (Dunker Valand), m.
(Oudduitsch). Duivel ; Valandinne, vr.,
duivelin.
Vale, (Lat.). Vaarwel ! Valqte, Vaart
wel ! Valediceeren, vaarwef zeggen,
afscheid nemen (plechtig en in het openbaar op universiteiten); Valedictie, yr.,
het vaarwel zeggen, afscheidsrede.
Valence, yr. Fransche naam der Spaansche stad Valencia ; chinaasappel; la belle
valence .1, mooie chinaasappels !
Valencianiet, o. Steensoort uit de zilvermijn Valenciana in Mexico.
Valencias, mrv. (Sp.). Duurzame winterstoffen zoo genoemd naar de stad Valencia.
Valenciennes. Arrondissementshoofdplaats in het Fransche Noorderdepartement aan de Schelde, bekend door de
kant die er vervaardigd wordt.
Valens (364-378). Romeinsch keizer
die een vurig voorstander van het Arianisme (z. a.) was en door de Westgothen in den slag bij Adrianopel verslagen en gedood werd.
Valentine, yr. De gezonde, krachtige.
Valentine, (Eng.). Geliefde, zoetelief ;
brief die betuigingen van genegenheid
bevat alsmede geschenken welke jongelieden en meisjes aan elkander zenden
op den dag van den heiligen Valentijn
(14 Februari).
Valentiniaan, m. Aanhanger eener
gnostische sekte der tweede eeuw n. C.
zoo genoemd naar den stichter Valentinus
(t 161).
Valentinianus. Naam van drie Romeinsche keizers in de vierde en vijfde eeuw,
nl. V. I 364-375, V. II 375-392 en V. III
425-455.
Valentijn, m. De gezonde, krachtige ;
Valentijn's ziekte, yr. Zie Epilepsie.
Valeria en Valeriana, yr., Valerius
en Valerianus, m., De veelvermogende;
Valeria via, yr. (Lat.), Romeinsche weg
die van Rome door het gebied der Aequi
en Marsi tot aan het gebied der Paeligni loopt ; Valdrien (Mont), fort bij Parijs.
Valeriaan, vr. Kattenkruid.
Valesceeren, (Lat.). Sterk worden, op
krachten komen.
Valet, m. (Fr.). Knecht ; boer in het
kaartspel; gewicht waardoor een deur
vanzelf dichtvalt; klemhaak ; Valet-hpatin, m., tang om de open aders welke
men onderbinden wil aan te vatten, zoo
genoemd naar den Franschen arts Gui
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Patin (1602-1672); Valet de chambre,
kamerdienaar (N.B. niet te verwarren met
Camerier (z. a.) en Chambellan (z. a.);
Valet de pied, livreiknecht; Valet de
ferme, boerenknecht ; Valetaille, yr.
(spr. : valtaaii), meiden en knechten (verachtelijk).
Valetudinarium, o. (Lat.). Ziekenhuis ;
Valetudinarius, m., ziekelijke, sukkelende.
Valeur, yr. (Fr.), (Lat.) valor, (Eng.)
value, worth, (D.) Wert, (Ital.) valore, (Sp.)
valor. Waurde ; Valeur extrinseque, nominate of fictieve waarde ; — intrinseque,
innerlijke of werkelijke waarde.
Valgities pedis, yr. (Lat.). Horrelvoet.
Valgus, m. (Lat.). Iemand wiens kuiten
naar buiten staan, krombeenige.
Vali, m. (Arab.). Stadhouder ; gouverneur eener Turksche provincie.
Validatie, yr. (Fr.). Geldigverklaring
van een verkiezing; bekrachtiging ; Valide,
(Lat.) Validus, gezond en krachtig, strijdbaar, geschikt om te werken.
Valide (Sultane), yr. Moeder van den
regeerenden sultan in Turkije.
Valideeren, (Fr.). Geldig verklaren ;
als betaling gelden ; Validiteit, yr., geldigheid.
Valkyrie. Zie Walkure.
Vallatie, yr. (Lat.). Omwalling ; Valium,
o., palissadeering, wal.
Vallgalde, m. (Oud-Noorsch). Doodenbezwering.
Vallombrosa, yr. (Ital.), Vallombreuse, (Fr.). Eig. schaduwrijk dal, Benedictijner abdij in Toscane.
Valor, m. (Lat.). Zie Valeur.
Valuta, yr. (Ital.), (Fr.) valeur, etalon,
(Eng.) value, standard, (D.) Wahrung,
(Sp.) valuta. Muntsoort die in een wissel
vermeld wordt ; muntstandaard ; verhouding tusschen papieren geld en klinkende
munt.
Valva, yr. (Lat.), (Fr.) Valve, yr. Deurvleugel; deur, schaal, schelp ; klep; mrv.
Valvae, vleugeldeuren, .dubbele deur; Ad
valvas (z. a.).
Valvassores, mrv. Leenmannen in het
noorden van Italie ; — majores, groote
leenmannen ; — minores, kleine leenmannen, achterleenmannen.
Valvatie, yr. (Lat.). Schatting, waardebepaling, waarde die door de regeering
wordt toegekend aan de buitenlandsche
munten die op haar grondgebied in omloop zijn ; Valvatie=tabel, Yr., opgave
van waarden, overzicht der waarde van
munten.
Valvatus, (Lat.). Eig. met dubbele
deuren voorzien ; met kleppen (wordt
gezegd van de ligging der knoppen van
bladeren).
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Valvieren, (D.). Zie Evalueeren.
Valvulae, mrv. (Lat.). Kleppen; —
atrii cordis, hartkleppen ; — cerebelli, hersenkleppen; — intestinales, kleppen in de
ingewanden.
Vamos, (Sp.). Laat ons gaan!
Vampier,m. (Van het Slavische oepir), (D.)
vampir, (Fr. en Eng.) vampire). Doode die
volgens hel Grieksch-Slavische volksgeloof
des nachts uit zijn graf komt om het bloed
der menschen uittezuigen; woekeraar,
uitzuiger ; grootste bloedgierige Zuidamerikaansche vledermuis die in het Duitsch
ook Trichternase (trechterneus) genoemd
wordt, 0.75 meter vlucht heeft, van
vruchten en insecten leeft, het bloed van
slapende menschen en dieren uitzuigt en
niet verward moet worden met den vliegenden hond in Zuid-Azie, Nieuw-Holland
en Egypte; Vampierisme, o., geloof aan
het bestaan van vampiers (doode menschen), overdreven aderlating.
Van, (Eng. ; spr. : yen). Wan; groote
wagen voor het vervoer van goederen.
Van, m. (Fr.), (Lat.) Vannus, yr.
Wan.
Vanadium, o. In 183o door Seststróm
ontdekt wit metaal dat in kleine hoeveelheden in een groot aantal ertsen gevonden wordt.
Vanaprasth, m. Kluizenaar in een bosch.
Vandalen, mrv. Germaansch yolk dat
oorspronkelijk tusschen de Weichsel en
de Oder woonde, vervolgens zich in het
zuiden van Spanje vestigde, daarna onder
koning Genserik in 429 het Vandaalsche
rijk op de noordkust van Afrika stichtte
(Zie Belisarius) ; in 455 deden de Vandalen een rooftocht naar Rome, welke
stad gedurende veertien dagen geplunderd
werd; daarbij werd een groot aantal
kunstwerken verminkt of vernield; Vandaalsch, op de wijze der Vandalen, barbaarsch, ruw, vernielzuchtig; Vandalisme,
o., vernielzucht, het vernielen van kunstgewrochten, het afbreken van antieke
gebouwen.
Vandamme, (Dominique-Rene) (17701830). Fransch generaal die in 1813 bij
Kulm gevangen genomen werd en zich
in den slag bij Ligny (16 Juni 1815)
onderscheidde.
Vanen, Wanen, mrv. In de Scandinavische mythologie een godengeslacht dat
oorlog voert tegen de Asen (z. a.).
Vanielje, yr., (Fr.) Vanille, vr. Vrucht
eener Amerikaansche en Afrikaansche
orchidee die in heet water gedompeld en
daarna in blikken bussen verpakt wordt,
-waarin zich na verloop van eenige maanden Naar geur ontwikkelt.
Yaniloquentie, yr. (Lat.). Grootspraak,
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pocherij ; Vaniloquus, m., grootspreker,
windbuil.
Vanitas vanitatum et omnia vanitas,
(Lat.). IJdelheid der ijdelheden, het is al
ijdelheid (Prediker I, 2); Vanite, yr. (Fr.),
ijdelheid, nietighcid, inbeelding, verwaandheid ; Vantard, m. (Fr.; spr.: vantaar),
pocher.
Vapeur, m. (Fr.), (Eng.) steamer, (D.)
Damfifschiff, (Ital.) vapore, piroscafo, (Sp.)
vapor. Stoomschip; Vapeurs, yr. mrv.,
opstijgingen, benauwdheden, kuren, grillen ;
Vapor, m. (Lat.), damp, uitwaseming ;
Vaporarium, o. = Hypocaustum (z. a.);
Vaporatie, yr. (Lat.), uitdamping, dampbad; Vaporeus, vol dampen, dof, aan
opstijgingen (benauwdheden) lijdend ; Vaporhaesie, vr., vasthechting en verdichting van waterdampen aan de oppervlakte
van vaste lichamen; Vaporimeter, m.
(Lat.-Gr.), toestel voor het bepalen van
het wijngeestgehalte eener vloeistof door
de spankracht der dampen ; Vaporisatie,
yr., verdamping; Vaporiseeren, doen
verdampen, een vloeistof in zeer kleine
droppels verdeelen ; Vaporisateur, m.,
toestel om te vaporiseeren.
Vappa, vr. (Lat.). Verschaalde of zieke
wijn ; deugniet.
Vaqueros, mrv. (Sp.). Stierenjagers ;
herders.
Var. Vesting, burcht (in Hongaarsche
plaatsnamen).
Vara, yr. (Sp.). Eig. roede, stok ; el =
o,85 meter.
Varding, m. Munt te Riga.
Vare. Zie Varus.
Varec of Varech, m. (Fr.). Zeewier ;
strandgoederen.
Vareuse, vr. (Fr.). Boezeroen ; trui
(kleedingstuk) ; werkbuis.
Vadvade. Aangeworven troepen in het
Zweedsche leger.
Vari, m. Maki (z. a.) op Madagascar
met witte en zwarte vlekken.
Varia, mrv. (Lat.). Mengelingen, allerlei;
Variabel, veranderlijk, onbestendig; Varia
lectio en Variante, yr., verschillende
lezing in handschriften en boeken; Variatie,
vr., afwisseling, afwijkende doorvoering
van een thema in de muziek met behoud
van de oorspronkelijke melodie ; Variatie
der maan, ongelijkheid in den loop der
maan; Variato, (Ital.), gewijzigd ; Varietas
delectat, verscheidenheid geeft genot,
is zeer aangenaam; Variorum, (Lat.),
verkorting van Cum notis variorum
scriptorum, (Lat.), met aanteekeningen
van verschillende schrijvers ; Varium et
mutabile semper femina, de vrouw is
een eeuwig wispelturig en veranderlijk
wezen (Aeneis IV, 569 en 570), woorden
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die door Mercurius op de vrouw worden
toegepast om Aeneas te bewegen Carthago te verlaten waar hij door Dido
opgehouden werd; de Fransche koning
Frans I heeft gezegd :
Souvent femme varie,
Bien fol est qui s'y fie.

d. i. de vrouw verandert dikwijls, hij die
op haar vertrouwt is zeer dwaas.
Varicellae, mrv. Onechte pokken,
windpokken ; — aquosae, waterpokken;
— ovales, schapepokken ; — suillae, varkenspokken.
Varices, mrv. (Lat.). Meervoud van
Varix (z. a.).
Varicocele, vr. (Lat.-Gr.). Breuk van
een aderspat ; Variceus, aderspatachtig.
Varieeren, (Fr.) varier, (Eng.) to vary,
(D.) abwechseln, verschieden sein, (Ital.)
variare, (Sp.) variar. Afwisselen, verschillend zijn.
Varieteit, yr. (Fr.) Variet6, yr. Verscheidenheid ; soort.
Varinas, yr. Fijne tabak uit Venezuela
zoo genoemd naar de stad van dien naam.
Variolae, mrv. (Lat.). Echte pokken,
kinderpokken ; — cohaerentes, samenhangende pokken ; — confluentes, in elkander
vloeiende p.; — cruentae, zwarte p. ; —
depressae, ingevallen p. ; — hybridae, pokken die na de inenting opkomen ; — locales, plaatselijke, onvolkomen p. ; — modificatae ::-_- — hybridae ; — nothae of —
spuriae, onechte p. ; — tutoriae, beschermende pokken, koepokken ; -- vaccinatoriae of — vaccinicae= — tutoriae; Varioliden, mrv., waterpokken; Varioliet,
tn., poksteen, soort veldspaat; Variololdes
vaccinatorum = Variolae hybridae;
Variololden, mrv., goedaardige pokken.
Varix, m. (Lat.). Aderspat ; — aneurysmaticus, adergezwel ; — ani, aderspat aan
den aars ; — chorioideae, aderspatje aan
het adervlies in het oog; — collaris, aderspat aan den hals ; — gravidarum, aderspat
aan de beenen van zwangere vrouwen ;
— nasi, opzetting der aderen van den
neus; — pulmonum, adergezwel in de
longen ; -- vesicae urinariae, adergezwel
in de waterblaas.
Varmegye, yr. (Hongaarsch). Graaf schap.
Varna, y r. Eig. kleur, kaste.
Varna. Stad in Bulgarije aan de Zwarte
Zee, waarbij in 1444 de Hongaren door
de Turken verslagen werden.
Varolische brug, yr. Knoop tusschen
de beide halfronden der kleine hersens.
Varos. Stad (in Hongaarsche plaatsnamen).
Varroniaansche aera. Romeinsche tijd-
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rekening die met de stichting van Rome
in 753 v. C. begint (naar den Romeinschen
schrijver Marcus Terentius Varro, 116-27
v. C.) ; men zal zich dit zoo moeten voorstellen dat Varro b.v. den slag bij Actium
(31 v. C.) in het jaar 723 na de stichting
van Rome heeft gesteld; natuurlijk kan
Varro niet de stichting van Rome in het
jaar 753 v. C. gesteld hebben, aangezien
hij zelf voor de geboorte van Christus
gestorven is ; later hebben anderen zijne
jaren ab urbe condita (Zie a. u. c.) tot
jaren ante Christum natum (voor de geboorte v. C.) herleid.
Varsovie, (Fr.). Warschau (Zie Sebastianit), Varsovienne, yr., dans in Poolschen trant die omstreeks 1854 in Frankrijk
ontstaan is en op de Mazurka (z. a.) en
de Polka (z. a.) gelijkt.
Vartias, mrv. Indische kloosterbroeders.
Varus (Publius Quintilius Varus). De
naam van dezen op zichzelf onbeduidenden man is verbonden met een der grootste rampen, welke het Romeinsche rijk
hebben getroffen, een ramp, die tevens
een keerpunt in de politiek van dit rijk
beduidt. V., door zijne vrouw Claudia
Pulchra met de keizerlijke familie verwant, bekleedde onder keizer Augustus
verschillende hooge staatsambten. Hij was
consul in 13 v. C., stadhouder van Africa
in 7 v. C. en van Syrie 6-4 v. C., werd
in 6 n. C. naar Germanie gezonden en
sneuvelde daar 9 n. C. (Zie over zijn
loopbaan : Pallu de Lessert, Fastes des
provinces africaines t. I.). V. wilde in het
nauwlijks onderworpen Germanie het
Romeinsche bestuur met al den aankleve
van dien, speciaal op het gebied van
rechtspraak en belastingheffing, invoeren.
Hij verbitterde daardoor de Germanen,
die, met het oog op de aanzienlijke troepenmacht, welke ter beschikking van V.
stond, vooreerst niet tot openlijken opstand
durfden overgaan, maar onder leading van
Arminius (z. a.) en Segimer, vorsten der
Cherusken (z. a.), een samenzwering tegen
hem smeedden. Nadat de saamgezworenen
onder verschillende voorwendsels V. hadden overgehaald zijn leger door het
afzenden van talrijke detachementen te
verzwakken, brak er, op een door hen
gegeven sein, in een verafgelegen deel
van Germanie een opstand uit. V. trok
met zijne geheele legermacht daarheen
en werd onderweg door zijne vermeende
bondgenooten aangevallen. Na een strijd
van drie dagen werd het Romeinsche
leger in de wouden en moerassen tusschen
Weser en Elbe totaal vernietigd; V. benam
zich het leven door in zijn zwaard te
vallen. Het meest uitgebreide verhaal
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van deze :ramp geeft de Grieksche geschiedschrijver Dio Cassius (in het laatst
der 2e en het begin der 3e eeuw n. C.)
in zijne Romeinsche geschiedenis boek 56,
hoofdstuk 18-21. Zie ook Witkamp.
Zeventien Nederlanden, deel I. De plaats
waar het Romeinsche leger te gronde
ging noemt Tacitus Teutoburgiensis
saltus, hetwelk gewoonlijk wordt weergegeven door Teutoburger woud. Het
staat echter volstrekt niet vast, dat de
ramp in bedoeld woud plaats greep.
De nederlaag van V. vormt in zooverre
een keerpunt in de Romeinsche veroveringspolitiek, dat daardoor het voortdringen der Romeinen aan den Rijn tot
staan is gekomen en het hun nooit is
gelukt de slechts korten tijd bezeten
Elbe-linie te herwinnen. Keizer Tiberius
heeft in 16 n. C., na de mislukte pogingen
van Germanicus om Germanic nogmaals
te onderwerpen, voor goed van verdere
veroveringsplannen in deze streken afgezien. De smet door deze nederlaag op de
Romeinsche wapenen geworpen is dan
ook nooit uitgewischt. De drie legioenen,
welke met Varus te gronde gingen en
de nummers 17, 18 en 19 droegen, zijn
nooit weder opgericht en het ontbreken
dier nummers in het Romeinsche leger
was een blijvende herinnering aan den
ondervonden smaad.
De Romeinsche geschiedschrijver Suetonius verhaalt, dat keizer Augustus bij het
ontvangen van het bericht der nederlaag
in wanhoop zou hebben uitgeroepen
Quintal Vare, legiones redde" d. „Quintilius Varus, geef mij mijn legioenen
weder." Het : „Varus, geef mij mijn
legioenen weder," is een noodkreet om
iets dat men onherroepelijk verloren weet.
Vas, m. (Lat.) (mrv. Vades). Borg.
Vas, o. (Lat.). Vat ; Vas election's,
stembus ; Vasa, mrv., vaten, vaatwerk,
aderen, laden in den winkel van een
handelaar in specerijen, bagage der Romeinsche soldaten ; Vasa chylifera, melksapvaten ; lactea, melk- of zogvaten ;
nutrientia
lymphatica, bloedwatervaten ;
ossium, in de beenderen dringende en
sacra, heilige
deze voedende vaten;
vaten, vaatwerk of gereedschap voor
pulmonalia, vaten in
den eeredienst ;
sanguinea of — sanguinis,
de longen ;
bloedvaten ;
spermatica, zaadvaten der
bloemen.
Vasculariteit, yr. (Lat.). Rijkelijk aantal
vaten; Vasculeus, vol vaten; Vasculosa
membrana of tunica cerebri, (Lat.) het
zachte hersenvlies ; Vasculosum rete,
net met veel vaten ; Vasculum, o., vaatje,
ader.
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Vase, yr. (Fr.). Slijk op den bodem van
een water.
Vase, m. (Fr.). Pronkvaas; pot; —
d'election, uitverkoren vat ; — de strait,
waterpot.
Vaseline, yr. Mineraal vet dat uit ruwe
petroleum verkregen wordt.
Vasistas, m. (Fr.; spr. : vaziestas). (Verbastering van het Duitsch was ist das?
wat is dat?) Kijkgat in een deur of muur.
Vaste (Fr.), Vastus (Lat.). Uitgestrekt,
onmetelijk; woest ; eenzaam; Vastatie, yr.,
ontzettende grootte, verwoesting.
Vastus. Naam van verscheidene spieren.
Va-t'en, (Fr. ; spr.: vaten). Ga heen !
Vates, m. (Lat.). Door de goden genspireerde dichter, ziener.
Vaticaan, 0., (Ital.) Vaticano. Paleis
van den paus te Rome (Zie Loggia,
Raphael en Sixtijnsche kapel) waarin
zich een beroemde bibliotheek bevindt.
Zie Concilie.
Vaticinia, mrv. (Lat.). Waarzeggingen,
voorspellingen; Vaticineeren, voorspellen ; Vaticinium, o., voorspelling.
Va-tout, m. (Fr. ; spr.: vatoe). Al het
geld dat een speler inzet ; Jouer son vatout, alles op het spel zetten.
Vauban (Sebastien Le Prestre, heer van)
(1633-1707). Krijgsbouwkundige en maarschalk van Frankrijk ; hijbelegerde 53
plaatsen, bouwde 33 vestingen en herstelde er 300; van hem werd gezegd :

als een stad door V. belegerd wordt, is zij
gekomen; als een stad door V. verdedigd
wordt, is zij onneembaar, op het einde
van zijn leven gaf hij een belastingontwerp (Projet de dime royale) in het
licht dat hem de ongenade van Lode wijk
XIV op den hals haalde; zijn stelsel van
versterkingskunst heeft hij blootgelegd
in zijn werk Attaque et defense des places
(Aanval en verdediging van vestingen).
Vaucanson (Jacques de) (1709-1782).
Fransch werktuigkundige bekend door de
door hem vervaardigde automaten (z. a.).
Vaucluse, (Lat.) Vallis clausa, gesloten dal. Bron in het dorp van dien
naam beroemd door Petrarca (z. a.).
Vaudeville, m. (Fr.; spr. : voodeviel).
Kluchtig tooneelstuk waarin coupletten
voorkomen die op bekende wijzen gezongen worden; Vaudevillist, m., schrij
ver van zulke tooneelstukken.
Vaurien, m. (Fr.; spr.: voorieain).
Deugniet.
Vauxhall, (Eng.; spr. : vakshaol). Vroeger een openbare tuin te Londen bij de
Theems zoo genoemd naar de eerste
eigenares Jane Vaux (1615); avondfeest
in een tuin met illuminatie en vuurwerk,
v. c. = verbi causa, (Lat.). Bijvoor-
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beeld; = vigore commissionis, krachtens opdracht of lastgeving.
V. C. = Vostro Conto, (Ital.). Uwe
rekening.
V. cl. = Vir clarissimus, (Lat.). Zeer
aanzienlijk man. In den lateren Romeinschen keizertijd en in de eerste eeuwen
van het Byzantijnsche rijk waren er drie
klassen van hoogere beambten, welker
leden naar rangorde onderscheidenlijk de
titels vir illustris, vir spectabilis en vir
clarissimus voerden. Deze titels zijn geen
van alle letterlijk te vertalen en duiden
in het algemeen slechts een hooge positie
aan. (Zie Paul Koch, Die byzantinischen
Beamtentitel von 4.00 bis 700 (diss. Jena)
1903). De hoogleeraren aan de universiteiten worden tegenwoordig, wanneer
men zich van het Latijn bedient, aangesproken met vir clarissime.
v. D. = volente Deo (Lat.). Als God
wil, met Gods wil.
V. D. M. = Verbi divini Minister, m.
(Lat.). Bedienaar des goddelijken woords.
Veal, (Eng. ; spr.: viel), (Fr.) Veau (spr. :
voo). Kalfsvleesch.
Vecchio conto, (Ital.; spr. : vekkioo).
Oude rekening.
Vecordia, yr. (Lat.). Waanzin, verstands verbijstering.
Vectigal, o. (Lat.), (mrv. Vectigalia).
Belasting.
Vectis, m. (Lat.). Hefboom.
Vector. Zie Radius.
Vectura, vr. (Lat.). Het rijden, voeren ; Vecturant, m., voerman; Vecturantie, yr., voerwezen.
Veda's, mrv. (Sanskriet). Heilige boeken der Hindoes. Zie Rigveda.
Vedette, yr. (Fr.), (Ital.) Vedetta.
Ruiterschildwacht; wachtscheepje; afzonderlijke plaats in een brief voor den titel
van den geadresseerde; En vedette,
woord dat alleen staat op een regel, dat
met vette letters op een regel op een
aanplakbiljet is gedrukt, in het oog vallend.
Vedi Napoli e poi muori, (Ital.). Zie
Napels en sterf dan.
Vedretta, (Ital.). Gletscher.
Veduta, Vedute, vr. (Ital.). Uitzicht,
gezicht ; schilderij waarop een stad of
een landschap nauwkeurig afgebeeld is.
Vega, yr. (Sp.). Besproeide vruchtbare
vlakte. Zie Lope de Vega.
Vegetabiel, (Lat.). Wat de planten betreft, wat tot het plantenrijk behoort ;
Vegetabilia, mrv.; planten, plantaardige
stoffen ; Vegetabilisch, uit het plantenrijk
afkomstig, tot de planten behoorend;
-Vegetabiliteit, yr., aard der planten,
groeikracht; Vegetal, m., (Fr.), gewas,
plant; als bvnw. plantaardig ; Vegeta=
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rianisme of Vegetarisme, o., wijze van
zich uitsluitend met plantaardige stoffen
te voeden met weglating van elk voedsel
van dierlijken oorsprong ; Vegetarier, m..
degene die uitsluitend plantaardig voedsel
gebruikt ; Vegetatie, yr., plantengroei,
abnormale uitwas op dieren en planten :
Vegetatief, op de wijze der planten
groeiend, den groei der planten bevorderend ; Vegeteeren, een plantenleven leiden ; Vegeto-chemie, vr., (Lat.-Gr.), scheikunde der planten.
Vegghia en Veglia, yr. (Ital.; spr. :
veeghia en veelja) = Soirée (z. a.).
Vehement, (Fr. ; spr. : veaman), (Lat.)
Vehemens. Heftig; woest ; onstuimig ;
Vehementie, yr., heftigheid.
Vehikel, 0. (Lat.) vehiculum, (Fr.)
vihicule, (Eng.) vehicle, (D.) Fuhrmittel,
voertuig; middenstof waardoor zich jets
voortplant.
Vehme of Fehme, yr. (D.). Veemgericht, rechtbank wier macht in de L5de
eeuw in Duitschland zeer gevreesd was
en die aan de roofridders een heilzamen
schrik inboezemde; zij had haar hoofdzetel op de roode aarde (in Westfalen).
Vehwamme, yr. (D.). Buikstuk van het
vel van het grijze Siberische eekhoorntje.
Zie Fehe.
Veille, yr. (Fr. ; spr.: veilje). Vooravond :
Veilles, mrv., nachtwaken, studie gedurende den nacht; Ve1116e, vr., tijd
tusschen het avondeten en het naar bed
gaan, avondbijeenkomst; Veilleuse, yr,.
nachtlichtje.
Veinard, m. (Fr.; spr.: veinaar). Gelukskind, boffer; Veine, yr. (Zie Vena) ;
Avoir de la veine, etre en veine, geluk
hebben, boffen.
Veit, m. Vitus (Zie Guido) ; Veitsdans.
Zie Chorea.
Vela, yr. (Ital.). Zeil, beschilderd doek
voor plafonds.
Vela, mrv. van Velum, (z. a.) (Lat.). De
beide vleugels eener vlinderbloem ; Vela.
meat, 0. (Lat.), omhulsel, voorwendsel.
honorarium van een kunstenaar; Velarium,
o., groot zeil dat over de schouwburgen
der oudheid tot beschutting tegen zon en
regen uitgespreid werd.
Velaire (consonne), yr. (Fr.). Met
behulp van het zachte gehemelte uitgesproken medeklinker.
Veleta, yr. (Sp.). Weerhaan, windwijzer.
Velin, m. (Fr. ; spr.: veelijn). Eig. kalfsleer, kant van Alencon; als bvnw., wat
op kalfsleer gelijkt; Papier vein, velijnpapier.
Velites, mrv. (Lat.). Lichte infanterie ;
tirailleurs onder Napoleon I.
Velleda of Veleda, yr. Volgens Tacitus
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een Germaansche waarzegster die deel
nam aan den opstand der Batavieren
onder Claudius Civilis en te Rome in de
gevangenis stierf.
Velle et nolle, (Lat.). Het willen en
niet willen ; yr., (Fr.) Velleitó,
yr., aanvechting, opwelling, begeerte die
niet tot uitvoering komt, krachtelooze wil.
Velleianum (senatus consultum), o.
(Lat.). Vellejaansch oenaatsbesluit in 46
n. C. uitgevaardigd, waarbij het aan de
vrouwen verboden werd haar vermogen
ten behoeve van anderen te belasten;
dit belasten kon op verschillende manieren geschieden, speciaal echter door borg
te zijn.
Vellicatie, yr. (Lat.). Het plagen.
Vellon, o. (Sp.). Afgeschoren schapenwol; kopergeld.
Vellutini, mrv. (Ital.). Dunne liehte
fluweelen stoffen.
Velo, m. (Ital.). Gaas.
Veloce, (Ital. ; spr. : veelotsj). Snel, vlug ;
Veloceman, m. (Fr.), lief hebber van
fietsen ; Velocifere, m. = Celerifere en
Draisine (z. a.); Velocicouseuse, vr. (Fr.),
eig. snelnaaister, kleine naaimachine ;
Velocimane, m. (Fr.), stuk speelgoed in
den vorm van een paard op drie of vier
wielen; Velocipede, m. (Fr.), eig. snelvoet, rijwiel, fiets, (Zie Bicycle); Velocipedist, m., wielrijder; Velocissimo, (Ital.),
zeer snel ; Velociteit, yr., (Lat.) Velocitas,
yr., (Fr.) Velocite, yr., snelheid;
(Lat.), snel, vlug ; Velodrome, m. (Fr.),
school voor wielrijders, rijwielbaan ; Velociter feliciter, (Lat.), als het gauw
gaat gaat het goed.
Velosynthesis, yr. (Lat.-Gr.). Gehemeltenaad.
Velot, m. (Fr. ; spr.: velo). Vel van een
doodgeboren kalf.
Velours, m. (Fr. ; spr. : veloer). Fluweel ;
— de colon, katoenfluweel; — de soie,
zijdefluweel ; — d'Utrecht, trijp ; Main de
fer, patte de velours, eig. ijzeren hand
fluweelen poot d. wees streng maar
kwets niet; Faire patte de velours, eig.
fluweelen poot maken d. i. de nagels
intrekken zooals de katten ; Jouer sur le
velours, met gewonnen geld spelen; (N.B.
Velours beteekent ook een fout in de
uitspraak door een s of z in plaats van een t
uittespreken);Veloute, fluweelachtig, zacht
als fluweel; Velouteeren, als fluweel
bewerken, fluweelig worden; Veloutier,
m., fluweelbewerker ; Veloutine, vr.,
zijden stof der i8de eeuw, met bismuth
bereide Poudre de riz (z. a.).
Vel quasi, (Lat.). Jets dergelijks, ongeveer zoo.
Veltage, m. (Fr.; spr.: veltaazje). Het
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meten met de Velte, vr., oude Fransche
vochtmaat die te Parijs 7,45 liter hield.
Velteliner, m. Soort druiven uit het
Veltelin of Veltlin, vruchtbaar dal in
Lombardije.
Velum, o. (Lat.). Zeil.
Velveret, (Eng.), (Fr.) Velverette, yr.
Katoenfluweel ; Velvet, (Eng.), fluweel;
Velveteen, (Eng.), Velvantine, yr. (Fr.),
katoenen stof die op fluweel gelijkt.
Vena, vr. (Lat.). Ader ; — arteriosa,
long- en halsader ;
cava, holle ader;
Venaesectie, yr., aderlating;
haemorrhoidalis, gouden ader (aambeien).
Venalis, (Lat.), (Fr.) Venal. Omkoopbaar, veil; Venaliteit, vr., omkoopbaarheid, het veil zijn.
Vena medinensis Dracunculus (z.a.).
Venantia, yr., Venantius, m. (Lat.).
Jageres, jager.
Vena poetica, yr. (Lat.). Dichtader,
vermogen om gedichten te maken.
Venatie, yr. (Lat.). Het jagen, de jacht;
Venator, m., jager ; Venatorisch, wat de
jacht betreft.
Venda, yr. (Port.). Winkel in Brazilie.
Vendable, (Fr. ; spr. : vandable), (Eng.)
saleable, (D.) verktiuftich, (Ital.) vendibile,
(Sp.) vendible. Verkoopbaar.
Vendange, vr. (Fr. ; spr. : vandanzje),
(Lat.) Vindemia, yr. Wijnoogst ; Adieu
paniers, vendanges soot faites, nu is de
kans verkeken.
Vendee, (Fr. ; spr. : vandee). Rivier in
Frankrijk die in de Sevre Niortaise valt ;
departement aan de westkust van Frankrijk, landstreek die het tooneel is geweest
van een burgeroorlog onder de eerste
Fransche Republiek (1793 —1796) waaraan
de republikeinsche generaal Hoche een
einde maakte. Zie Chouan.
Vendemiaire, m. (Fr. ; spr. : vandeemieer). Wijnmaand in den republikeinschen
kalender (22 Sept.-21 October), eerste
maand van het republikeinsche jaar ;
10-13 vendimiaire An IV, demping van
een opstand te Parijs door Napoleon I
(z.a.) waardoor hij den bijnaam kreeg van
generaal Vendimiaire.
Vendetta, vr. (Ital.). Wraak ; geniilizia, bloedwraak op Corsica, toestand
van vijandschap die uit een beleediging
of een moord ontspruit en op al de leden
eener familie overgaat.
Vendeur, m. (Fr.), Eng.) seller, (D.) Verkaufer, (Ital.) venditore, (Sp.) vendedor. Verkooper.
Vendidad, vr. (Perzisch). Eig. door God
gegeven wet, het gewichtigste deel der
Zend-Avesta (z. a.).
Vendita, vr. (Ital.), (Fr.) vente, (Eng.)
sale, (D.) Verkauf, (Sp.) yenta. Verkoop;
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marktplaats; vergaderplaats der Carbonari (z. a.) Vendite, yr., uitdragerij, kleinhandel; Venditeeren, ten verkoop aanbieden, in veiling brengen; Venditie, vr.,
(Lat.) Venditio, verkooping, veiling ;
ditto bonorum, vr. (Lat.), gerechtelijke
verkoop der goederen van een insolventen
schuldenaar.
Vendre, (Fr., spr.: vandre), (Lat.) vendere,
(Eng.) to sell, (D.) verkaufen, (Ital. en Sp.)
vender. Verkoopen.
Vendredi, m. (Fr.; spr.: vandredie), (Lat.)
Veneris dies, (Eng.) Friday, (D.) Freitag.
Vrijdag ; Vendredi Saint, m. (Fr.), (Eng.)
Good-Friday, (D.) Karfreitag (z. a.), Goede
Vrijdag.
Vene, vr, (D.). Zie Vena.
Venediger, mrv. (D.) Volgens het yolksgeloof rondtrekkende mijnwerkers, dwergen, kabouters.
Venefica, yr. (Lat.). Giftmengster ; Veneficium, o., giftmenging, vergiftiging;
Veneficus, m., giftmenger.
Venelle, vr. (Fr.). Steeg, kleine straat ;
En filer la venelle, de plaat poetsen, het
hazepad kiezen.
Venena, mrv. (Lat.). Vergiften; Veneneus, vergiftig; Venenum, o. (Lat.), vergif ; Venimeux en Veneneux (N.B. deze
twee Fransche woorden die beide vergiftig beteekenen moeten niet met elkander
verward worden ; ,het eerste wordt van
dieren gebruikt Wier beet vergiftig is,
het tweede van planten).
Venenpuls, (D.). Ziekelijke kloppingen
der groote aders in den hals en de schildklier.
Venerable (Fr.), (Lat.) Venerabilis. Eerwaardig ; Venerabile, o., het hoogwaardige, het gewijde toonbrood in de Catholieke Kerk ; Venerande, yr., Venerandus,
m., de eerwaardige Veneratie, yr., vereering, eerwaardigheid.
Venericardia, (Lat.-Gr.). Venushart
(schelpdier).
Venerie, yr. (Fr.). Jacht, jachtwezen,
jachtstoet.
Venerie, yr. (van Venus). Venerische
ziekte.
Venereeren, (Lat.). Vereeren.
Venerisch. Aan een venerische ziekte
lijdend of door zulk een ziekte ontstaan.
Venerola vulgaris, vr. Niet door een
venerische ziekte ontstane zweer aan de
geslachtsdeelen.
Venetiaan, m. Inwoner van Venetic ;
Venetiaansch krijt, o., speksteen ; Venetiaansche republiek, yr., omstreeks het
midden der vijfde eeuw ontstane republiek die in de middeleeuwen en vooral
gedurende den vierden kruistocht een
groote rol speelde en in 1797 te niet ging.
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(Zie Cisalpijnsche Republiek, Doge.
Marcus en Rialto) Venetiaansche vesper, yr., het vermoorden der Franschen
te Verona en omstreken op 17 April 1797.
Venezuela, (Sp.). Eig. Klein Venetic,
staat in Zuid-Amerika.
Veni, (Lat.). Kom !
Venia, yr. (Lat.). iVerlof toegevendi eid
Venia aetatis, vervroegde meerderjarigverklaring (Zie de artikelen 473 -486 van
het Burgerlijk Wettpoek) ;
concionandi,
verlof om te prediken ;
docendi, verlof
om te onderwijzen ; legendi, verlof om
een lectoraat aan een universiteit te bekleeden ; Veniam aetatis verkrijgen,
meerderjarig verklaard worden vOcir den
door de wet vastgestelden leeftijd.
(Hanc) Veniam petimusque damusque vicissim, (Lat.). Wij vragen en verleenen wederkeerig verlof hiertoe (floratiu.t, Ars poetica, II) deze uitdrukking
wordt gebruikt om te kennen te geven
dat men verdraagzaam moet zijn.
Veniat, (Lat.). Laat hem komen !
Veniat, o., gerechtelijke dagvaarding.
Veni, creator spiritus ! (Lat.). Eig.
Kom, scheppende Geest ! Kom, Heilige
Geest ! (kerkgezang).
Verde, (Fr.). Licht, vergefelijk Peche
veniel, m., pekelzonde.
Veniglia, yr.,
Vanielje (z.a.).
Venise, yr. (Fr. ; spr. : veniez), (Eng.)
Venice (spr. : vennis), (D.) Venedig, (Ital.)
Venezia. Venetic.
Venitienne, yr. (Fr. ; spr. : veeniesieen).
Venetiaansch gondellied.
Veni, vici, (Lat.). Ik kwam, zag
en overwon (uitdrukking waardoor Caesar (z.a.) aan den senaat zijn snelle op
Pharnaces, koning van Pontus, bij Zela
(47 v. C.) behaalde overwinning berichtte).
Venne, yr. Weideland in Oostfriesland,
Venner, m. Zwitsersche vaandeldrager ;
bestuurder van een gemeente of een
kanton.
Venositelt, yr. Rijkdom van aderen.
Vent, m. (Fr.; spr. : van). Wind; —
alizi = Passaat (z. a.) ; Le vent n'est ni
chasseur ni pecheur, eig. de wind is noch
jager noch visscher, als het waait moet
men niet gaan jagen of visschen ; Selon
le vent la voile, men moet zijn ondernemingen in overeenstemming brengen
met zijn middelen ; Sous le vent, onder
den wind, aan lij ; Tourner a tout vent,
met alle winden draaien.
Yenta, yr. (Sp.). Logement aan een
grooten weg ; Ventarilla, yr., klein logement daaraan.
Ventarolen, mrv. (Ital.). Windwijzers ;
ruimten om spijzen en dranken koel te
houden ; ijskelders.
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Vente, yr. (Fr.). Zie Vendita.
Venter, m. (Lat.). Buik ; lichaam eener
zwangere vrouw ; — propendulus, hangbuik.
Venteux, (Fr.; spr.: vanteu). Winderig.
Ventiel, tn. Trekgat ; windklep in
orgels.
Ventilatie, yr. (Lat.). Luchtverversching
door middel van aan- en afvoering van
lucht; Ventilator, m., toestel om de lucht
in een besloten ruimte te ververschen ;
Ventileeren, luchten, de lucht ververschen, een ontwerp of plan onder de
aandacht van het publiek brengen ; Vent"Iogium. 0., windwijzer.
VentOse, m. (Fr. ; spr. : vantooz). Windmaand, zesde maand van den republikeinschen kalender (19 Februari-2o
Maart); Ventositeit, yr. (Lat.), winderigheid, opgeblazenheid; Ventosus, winderig,
opgeblazen.
Ventouse, Yr. (Fr.; spr. : vantoez). Laatkop. toestel om door verdunning der lucht
en insnijding de huid te prikkelen en bloed
of te tappen ; zuignap van sommige dieren
1).v. bloedzuigers ; trekpijp; raampje voor
luchtverversching in een schip.
Ventrale, o. (Lat.). Buikriem, buikgordel ; verband voor den buik.
Ventre, m. (Fr. ; spr. : vantre). Buik ;
Ventre a terre, eig. met den buik aan
den grond, in gestrekten galop : A plat
Ventre, plat op den buik, zeer onderdanig; Ventrebleu! potverblomme (vloek);
Ventre-Saintwaris! Weerlichts ! (gewone
vloek van den Franschen koning Hendrik
/V) ; Avoir quelque chose dans le venire,
jets in zijn mars hebben, fut in het lijf
hebben; Ventre aflame n'a point d'oreilles,
een hongerige buik heeft geen ooren ;
Prendre du venire, een buikje krijgen, dik
worden ; Habit de velours, venire de son,
eig. fluweelen kleed buik van zemelen
(1. i. op zijn buik uitzuinigen om fraai
gekieed te kunnen gaan.
Ventricola, m. (Lat.). Iemand die van
zijn buik een afgod maakt, smeerbuik.
Ventriculi, mrv. Holten in bet lichaam
van den mensch ; — cerebri, hersenholten;
-- cordis hartkamers ; Ventriculus, m.
(Lat.), verkleinwoord van Venter (z. a.),
buikje, maag ; — furunculi, harde etter
in een bloedzweer.
Ventriloque, m. (Fr. ; spr. : vantrilok).
Buikspreker ; Ventriloquentie, yr. (Lat.),
het buikspreken ; Ventriloquist, m., buikspreker.
Ventris perfluvium, o. (Lat.). Buikloop.
Venturin, m. (D.). Zeer fijn gouddraad
voor borduurwerk ; daaruit vervaardigd
strooipoeder.
Ventus, m. (Lat.). Wind.
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Venula, yr. (Lat.). Adertje.
Venus, Yr. (Lat.). Godin der schoonheid
en der zinnelijke liefde (Zie Aphrodite);
wellust, bijslaap; koper (in de scheikunde);
de tweede der planeten in ons zonnestelsel die ook Vesper genoemd wordt, morgen en avondster ; soort van weekdier ;
Venus van Medicis, antiek standbeeld
te Florence; Venus Callipygos (z. a.),
antiek beeld te Napels; Venus van Capua, antiek beeld te Napels; Venus van
Milo, antiek beeld in het Louvre te Parijs ;
Venusberg, m., in de Duitsche sage een
berg waarin Venus huist en waarmede
de Horselberg bij Eisenach bedoeld wordt;
Venus pandemos of vulgivaga, V. als
godin der zinnelijke liefde, rondzwervende
lichtekooien, straatsletten; Venusworp, m.,
gelukkigste worp in het dobbelspel bij de
ouden.
Venusinisch, (Lat.). Uit Venusia (in
Apulie), de geboorteplaats van den dichter
Horatius (z. a.) die daarom de Venusinische dichter genoemd wordt.
Venustas, yr. (Lat.). Aanminnigheid ;
Venustus, aamninnig.
Ver, o. (Lat.). Lente ; de verpersoonlijkte
lente die gewoonlijk met een bloemenkrans afgebeeld wordt.
Ver, m. (Fr.). Worm ; — -a-sole, zijdeworm ; — blanc, engerling (carve van den
meikever); —luisant,glin-worm; — rongeur,
knagende worm, verdriet, zorg, huurrijtuig ; — solitaire, lintworm ; Tirer a qq. les
vers du nez, eig. iemand de wormen uit
den neus trekken d. i. iemand laten zeggen wat men weten wil.
Veraccijnsen. De belasting betalen die
voor koopwaren v?rschuldigd is.
Veraciteit, yr., (Lat.) Veracitas, yr.
Waarheidsliefde ; Verax, waarachtig,
waarachtigheid.
Vera Cruz, (Sp.; spr.: kroes). Het
ware of echte kruis, staat en havenstad
in Mexico.
Vera incessu patuit dea, (Lat.). Door
haar gang bleek de waarheid, nl. dat
zij een godin was ( Vergilius, Aeneis I, 405) ;
wordt gezegd van Venus die zich eerst
in de zedaante eener jachtnimf en daarna
als godin aan haar zoon Aeneas vertoont.
Veranda, yr. Bultengalerij langs een
huis.
Veratrine, yr. = Sabadilline (z. a.).
Verba, mrv. (Lat.). Woorden; werkwoorden ; Verbaal, (Lat.) Verbal's, uit
woorden bestaand, woordelijk, letterlijk,
mondeling; Verbaal contract, o. (Fr.)
contract verbal, (Eng.) verbal contract, (D.)
rniindlicher Kontrakt, (Ital.) contralto verbale, (Sp.) contrato verbal, mondeling con-
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tract (z. a.); Verbaal substantivum, o.,
zelfstandig naamwoord dat rechtstreeks
van een werkwoord afgeleid is; Verbale
cautie, yr., mondelinge borgstelling;
Verbale definitie, woordbepaling; Ver=
bale exegese, yr. (Lat.-Gr.`,, verklaring
of opheldering van woorden ; Verbale
index, m., lijst van in een boek voorkomende woorden; Verbale injurign,
beleedigingen door woorden, smaad;
Verbale nota, vr., in de diplomatie een
nota der rcgeering die niet schriftelijk
ingediend maar alleen voorgele wordt;
Collectieve verbale nota, yr., nota die
door verscheidene gezanten bij een ministerie als vertrouwelijke mededeeling
ingediend wordt ; Verbaliseeren, mondeling verhandelen, Proces=verbaal (z. a.)
opmaken; Verbalist, m., iemand die met
woorden schermt, die zeer woordenrijk
is ; Verbaliteit, vr., woordelijkheid, letterlijkheid ; Verbaliter, (Lat.), woordelijk.
Verba minantia, mrv. (Lat.). Bedreigingen met ,,voorden; Verba non sunt
verbera, (Lat.), woorden zijn nog geen
klappen, dreigen maar niet slaan ; Verba
praescripta, voorgeschreven woorden ;
Verba precantia of precaria, smeekbeden; Verba volant, scripta manent,
(Lat.), woorden vervliegen, wat geschreven is blijft.
Verbascum o. (Lat.). Toorts, plantensoort uit de familie der Scrofulariaceen.
Verbatim, (Lat.). Van woord tot woord.
Verbena, yr. (Lat.). Plantensoort uit de
familie der Verbenaceen, ijzerkruid; Ver..
bena=olie, yr., etherische olie uit de
Peruaansche Verbena trifihylla.
Verberatie, vr. (Lat.). Eig. afranseling,
tuchtiging, trilling der lucht die het geluid
voortbrengt ; Verbereeren, afranselen,
tuchtigen, trillen.
Verbeus, (Fr.). Woordenrijk; Verbiage,
m., woordenvloed, omhaal van woorden,
geklets ; Verbiageeren, veel woorden
gebruiken om weinig to zeggen, kletsen ;
Verbiantie, vr., babbelzucht, woordenvloed ; Verbi causa (Lat.), bij voorbeeld ;
Verbi divini minister, bedienaar des
goddelijken woords ; Verbositeit, yr.,
woordenrijkheid ; Verbo tenus, woordelijk, van woord tot woord; Verbum, o.,
woord, werkwoord; activum, bedrijvend ww.; — anomalon of — anomalum,
onregelmatig ww. ; — auxi'iare, hulpww. ;
defectivum, gebrekkig ww., waaraan
wijzen, tijden of personen ontbreken ;
causativum (z. a.); — compositum, samengesteld ww.; — Del of Domini manet
in aeternum, Gods woord (het woord
des Heeren) blijft tot in eeuwigheid ; —
deponens (z. a.); — desiderativum, ww.
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dat een begeerte uitdrukt;— factitivum
(z. a.); — frequentativum, (z. a.) : —
imitativum, nabootsend ww. ; impersonale (z. a.) ; — inchoativum (z. a.) ; —
intensivum (z. a.) — intransitivum (z. a.);
iterativum (z. a.) ; — neutrum, onzijdig
ww. ; passivum, lijdend ww. ; reciprocum (z. a.); -- reflexivum, wederkeerend
ww. ; — transitivum (z. a.).
Verbot, o. (D.), (Fr.) defense, interdiction,
(Eng.) prohibition, (Ital.) divieto, (Sp.) veda.
Verbod. Zie Prohibeeren.
Verbrauch, m. (Fr.) consommation,
(Eng.) comsumfition, (Ital. en Sp.) consumo.
Verbruik ; Verbrauchen, (D.) (Fr.) consommer, (Eng.) to consume, (Ital.) consumare, (Sp.) consumir, verbruiken; Verbrauchssteuer, (D.) yr.. (Fr.) accise, (Eng.)
excise. (Ital ) dazio dt consumo, (Sp.)
impuesto de consumo, verbruiksbelasting,
accijns.
Verbiirgen (sich), (D.), (Fr.) se porter
garant, cautionner, (Eng.) to stand security,
(Ital.) star garante, (Sp.) salir Jiador.
Zich borg stellen, borg blijven. Zie
Cautio en earant.
Verchamerieren (sich) (D.). Verliefd
worden.
Vercoaken, (D.-Eng.; spr.: verkoken).
Steenkolen ontzwavelen, in coke veranderen.
Ver=coquin, m. (Fr.; spr.: kokezn).
Draaiziekte, duizeligheid die sommige
dieren aantast en die toegeschreven wordt
aan een worm die zij in de hersens hebben; die worm zelf ; gril, luim.
Venial, m. (Fr.). Dikke blok glas.
Verdandi, vr. In de Noorsche mythologie de norne van het wordende, van
den tegenwoordigen tijd.
Verde antico, (Ital.). Eig. antiek groen,
groen marmer uit Griekenland ; — d'Egitto,
eig. Egyptisch groen (Zie Cipolin),
eig. Corsicaansch groen, veld—diCorsca,
spaat met groene of paarse schitteringen.
Verderie, vr. (Fr.). Houtvesterij ; Ver=
dier, m., houtvester, groenvink.
Verdet, m. (Fr.; spr.: verdee). Kopergroen, groenspaan.
Verdict, (Eng. en Fr.). Uitspraak der
jury (z. a.).
Verdugado, m. (Sp.). Zie Vertugadin.
Verenda, mrv. (Lat.). Geslachtsdeelen.
Vereux, (Fr.). Wormstekig ; Affaire
vóreuse, yr., smerig zaakje.
Vergaloppeeren (zich). Te ver gaan;
een onvoorzichtigheid begaan.
Verge, yr. (Fr.; spr.: verzj). Roede;
staf (van deurwaarders en kosters);
mannelijk lid; oude Fransche vlaktemaat
7,5 tot 12,5 are; ankerschacht; Passer
par les verges, spitsroeden loopen.
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Verge, (Fr.; spr.: verzjee). Wordt gezegd van papier dat de sporen van Vergeure (z. a.) draagt.
Vergette, yr. (Fr.; spr. : verzjet). Kleerbors tel.
Vergeure, yr. (Fr. ; spr. : verzjuur).
Geelkoperen draden die bij de papierfabricage aan den vorm vastgehecht
worden ; strepen in het papier.
Vergilius, m., voluit Publius Ver=
gilius Maro (70-19 v. C.). De beroemdste
der Latijnsche dichters die de Aeneis, de
Georgica en de Bucolica heeft geschreven;
hij was de beschermeling van Augustus
(z. a.) en Maecenas (z. a.); in de middeleeuwen werd Vergilius op hoogen prijs
gesteld en voor een toovenaar gehouden.
Zie Mantua.
Vergiss-mein-nicht, (D.). Zie Myositis.
Verhaselieren, (D.). Over iets heen
loopen ; verkwisten.
Verhypothekeeren. Onroerend goed
verpanden.
Vericle, m. (Fr.). Nagemaakte glazen
diamant.
Veridicite, vr, (Fr.). Geloofwaardigheid,
betrouwbaarheid ; Veridique , waarheidlievend, betrouwbaar.
Verifiable, (Fr.). Wat nagegaan kan
worden ; Verificateur, m., nakijker, onderzoeker; Verificatie, yr., ha nakijker,
onderzoeker ; Verifieeren, (Fr ) virifier,
(Eng.) to verify, (D.) untersuchen, (Ital.)
verificare, (Sp.) verificar, nakijken, onderzoeken ; Verificator, m. = Verificateur.
Verin, m. (Fr.; spr.: veerijn). Vijzelschroef, Engelsche dommekracht, werktuig dat uit een schroef en twee schroefmoeren bestaat en dient om zware lasten
op te Wien.
Verine, yr. (Fr.) = Varinas (z. a.).
Verisme, o. (Ital.) = Realisme (z. a.)
in kunst en letteren.
Veritable, (Fr.), (Eng.) genuine, (D.)
echt, (Ital.) vero. Echt, onvervalscht ; Veri=
tas, yr. (Lat.), (Fr.) virile, (Eng.) truth,
(D.) Wahrheit, (Ital.) verita, (Sp.) verdad,
waarheid; — documenti, echtheid eener
oorkonde ; — forensis of — juridica, gerechtelijke waarheid; Veritas odium parit
(Zie Obsequium amicos); Veritatem
sequi et tueri justitiam, de waarheid
zoeken en de gerechtigheid voor oogen
hebben ; Toutes viritis ne sont pas bonnes
a dire, de waarheid wil niet altijd gezegd
worden ; Il n'y a que la virile qui blesse,
de waarheid alleen kwetst d. i. de verwijten die men verdiend heeft zijn de
grievendste.
Verjahrung, vr. (D.), (Fr.) presciption,
(Eng.) limitation, (Ital.) prescrizione, (Sp.)
prescription. Verjaring. Zie Praescriptio.

Vermouth

Verkauf, m. Zie Vendita ; Verkaufen,
(D.). Zie Vendre.
Verklagen, (D.), (Fr.) actionner, porter
plainte, (Eng.) to enter a lawsuit, to indict,
(Ital.) intentare una lite, presentare querela,

(Sp.) intentar demanda, presentar querella.
Een vordering instellen ; een klacht indienen ; Verklagte, m. (D.), (Fr.) difendeur,
privenu (z. a.), (Eng.) defendant, (Ital.)
querelato, (Sp.) demandado, verweerder,
beklaagde.
Verladen, (D.). Zie Expedieeren ; Ver=
ladung, vr. Zie Expeditie ; Verlader, m.
Zie Expediteur.
Verlag, m. (D.), (Fr.) librairie, (Eng.)
publishing trade, (Ital.) libreria editrice,
(Sp.) libreria editorial. Uitgeversboekhandel; Verlagsbuchhandler, m. (D.), (Fr.)
libraire-editeur, (Eng.) publisher (z. a.),
(Ital.) libraio-editore, (Sp.) librero-editor,
boekhandelaar-uitgever.
Vermaledeien, (D.). Vervloeken, verwenschen. Zie Maledeien.
Vermeil, in. (Fr.; spr. : vermeil). Hoogrood, blozend; als znw. verguld zilver ;
Noces vermeilles, mrv., Parijsche bloedbruiloft. Zie Bartholomeusnacht.
Vermes, mrv. (Lat.). Wormen (enk.
Vermis, m.); Vermicelli, yr. (Ital.), wormpjes, meel in den vorm van dunne draden
dat gebruikt wordt om soep te maken;
Vermicide, (Fr.), wormendoodend; Vermiculair, (Fr.), wormvormig ; Vermicularia, mrv., versteende wormen; Vermicularis pulsus, m., wormvormige pols;
Vermiculieten = Helmintholieten ;
Vermifuge, (Fr.), wormen verdrijvend.
Vermiljoen, o., (Fr.) vermilion, (Eng.)
vermilion, (D.) Zinnober, (Ital.) vermiglione.
Fijngestampt rood zwavelkwik (Zie Cin=
nabari) ; hoogroode kleur.
Verminatie, yr. (Lat.). Wormziekte,
kriebelende pijn in de ledematen ; Vets
vol wormen, aan wormen-mineus,
lijdend.
Vermine, yr. (Fr. en Ital.), (Eng.) Vermin. Ongedierte.
Vermis digiti, m. (Lat.). Vingerworm;
Vermis intestinalis, ingewandsworm.
Vermitio, yr. Wormziekte. Zie \Termes.
Vermittelung, yr. (D.), (Fr.) intermidiaire, (Eng.) mediation, (Ital.) mediazione,
(Sp.) mediation. Bemiddeling; Vermittler,
m. Zie Mediateur.
Vermuten, (D.), (Fr.) presumer, (Eng.)
to presume, (Ital.) presumere, (Sp.) presumir. Vermoeden ; Vermutung, yr. (Fr.)
firisomption, (Eng.) presumption, (Ital.)
presunzione, (Sp.) presunciOn, het vermoeden. Zie Praesumeeren en Praesumptie.
Vermouth, m. (Fr. ; spr. : vermoet).
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Witte wijn op Absint (z. a.) getrokken.
Verna, m. (Lat.). Inlander; slaaf in het
huis van zijn meester geboren.
Vernachlüssigen, (D.), (Fr.). negliger,
(Eng.) to neglect, (Ital.) trascurare, (Sp.)
descuidar. Verwaarloozen, veronachtzamen. Zie Negligeeren.
Vernaculus morbus, m. (Lat.). Inheemsche ziekte.
Vernal, (Fr.), Vernalis, (Lat.). Wat de
lente betreft ; Point vernal, m., lentenachteveningspunt. Zie Ver (Lat.).
Verneinen, (D.), (Fr.) nier, (Eng.) to
give a negative answer, (Ital.) negare, (Sp.)
negar. Ontkennen. Zie Negeeren.
Vernichten, (D.), (Fr.) detruire, (Eng.)
to destroy, (Ital.) distruggere, (Sp.) destruir.
Vernietigen (Zie Destrueeren) ; Vernichtung, yr. (D.), (Fr. en Eng.) destruction,
(Ital.) distruzione, (Sp.) destruction, vernietiging. Zie Destructie.
Verniel, (Lat.). Slaafsch, kruipend; onbeschaamd ; Verniliteit, yr., kruipende
beleefdheid, grove grappenmakerij.
Vernier, m. (Fr. ; spr. : verniee). Meetkundig werktuigje dat bestaat uit een
klein linaal dat over een grooter schuift
en dat client om zeer nauwkeurig te
meten, zoo genoemd naar den uitvinder.
Zie Nonius.
Vernis, m. (Fr.; spr.: vernie), Vernis,
lak ; — du Japon, Japansche vernisboom ;
Vernissage, m. (Fr. ; spr. : verniessaazje),
het vernissen, dag vOOr de opening eener
tentoonstelling van schilderijen waarop
alleen genoodigden of andere personen
tegen hooge toegangsprijzen toegelaten
worden.
Vernonie, yr. (Fr.). Plant uit de
familie der Composita met koortswerenden
wortel.
Verole, yr. (Fr.) = Syphilis (z. a.);
Verole, syphilitisch, pokdalig; als znw.
lijder aan syphilis; Petite verole =
Variolae (z. a.).
Veronica, yr. Joodsche vrouw die,
volgens de overlevering, het gelaat van
Jezus toen deze naar Golgotha ging met
een witten doek afveegde ; Veronicon, o.,
deze doek waarop de gelaatstrekken van
den Heiland afgedrukt werden.
Veronica (heilige), vr. (1445-1497).
Italiaansche non bekend door haar strenge
boetedoeningen.
Veronica. Plantensoort uit de familie
der Scrofulariaceen, eereprijs.
Verpacken, (D.), (Fr.) emballer, empaqueter, (Eng.) to pack, (Ital.) imballare,
impaccare, (Sp.) embalar, empaquetar. Verpakken, inpakken. Zie Emballeeren.
VerpfAnden, (D.), (Fr.) mettre en gage,
(Eng.) to pawn, (Ital.) impegnare, (Sp.)
BAALE, Handboek.
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pignorar. Verpanden. Zie Cage, Impignoratie, Pawn, Pignus, Pledge.
Verplinen, (D.). Door een strafwet
verbieden.
Verproviantieren (D.). Zie Approvisioneeren en Proviandeeren.
Verpus, m. (Lat.). Besnedene ; middelste vinger.
Verre, m. (Fr.), (Eng.) glass, (D.) Glas.
Glas; Petit verre, slokje, borrel; Ver..
rerie, vr., het glasblazen, glasblazerij,
glaswinkel, glaswerk ; Verrier, m., glasblazer, handelaar in glas, mand van
wilgenhout of ijzerdraad om drinkglazen
in te zetten; Verriere of Verrine, yr.,
bak om glazen met een voet in te zetten,
glas voor een schilderij om ze te beschermen, beschilderd raam ; Verroterie, yr.,
kleine gekleurde glazen voorwerpen b.v.
glazen parels en koralen; Verrotype, o.,
photographie op glass Verrotypie, yr.,
kunst om op glas te photographeeren.
Verrou, m. (Fr.; spr. : verroe). Grendel ;
Sous les verrous, achter de grendels, in
de gevangenis - Verrouiller, (spr. : verroeiiee), grendelen, opsluiten.
Verruca, yr. (Lat., mrv. Verrucae),
(Fr.) Verrue, yr. Wrat; Verruqueux, vol
wratten.
Vers, o., (Lat.) Versus, m. Versregel,
rhytmisch en metrisch gerangschikte
woorden ; gedeelte van een gedicht en
van een hoofdstuk in den bijbel.
Ver sacrum, o. (Lat.). Eig. heilige
lente ; offer der eerstelingen dat in gevaarlijke omstandigheden aan de goden
beloofd werd, nl. om hun alles wat het
volgend voorjaar het eerst geboren werd
(zoowel van menschen als vee) te wijden.
Versage, m, (Fr.; spr.: versaazje). Het
leegstorten van karren, enz.; eerste omploeging van een stuk land.
Versant, m. (Fr.). Berghelling.
Versatile (Fr.), (Lat.) Versatilis. Ongestadig, wispelturig ; Versatiliteit, vr.,
ongestadigheid, wispelturigheid ; Versatie,
yr., draaiing, wending, verandering, afwisseling.
Vers blancs, mrv. (Fr.). Rijmlooze
verzen.
Verseeren, (Fr.) verser, (Eng.) to pay
up, (D.) einzahlen, (Ital.) versare, (Sp.)
colocar. Storten (geld) ; omvallen; neerslaan (van gewassen) ; uitstorten ; Geyerseerd, bedreven.
Verset, m. (Fr.; spr. : versee). leder der
kleine deelen waarin de hoofdstukken in
den bijbel verdeeld zijn ; versteeken in
den vorm van een gestreepte V.
Verseur, m. (Fr.). Koffiehuisknecht die
inschenkt ; beambte der Halles (z.a.) die
voor den of slag de visch in partijen af74
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deelt; Verseuse, vr., koffiekan met een
recht handvat.
Versicolor, m. (Lat.). Eig. met verschillende kleuren, bont ; iemand die
anderen naar den mond praat.
Versiculus, m. (Lat.). Versje; Versifex, Versificator, m. (Lat.), (Fr.) Versi=
ficateur, m., verzenmaker, rijmelaar ;
Versificatie, vr., kunst om verzen te
maken, versbouw ; Versificeeren, in verzen brengen, berijmen.
Versicherer, m. (D.), (Fr.) assureur,
(Eng.) insurer, underwriter, assurer, (Ital.)
assicuratore, (Sp.) asegurador. Assuradeur,
verzekeraar; Versichern (D.), (Fr.) assurer, (Eng.) to insure, (Ital.) assicurare, (Sp.)
asegurar, assureeren, verzekeren ; Versicherte, m. (D.), (Fr.) assure, (Eng.) insured (op het leven assured), (Ital.) assicurato, (Sp.) asegurado, verzekerde ; Ver=
sicherung, yr. (Zie Assurantie); Versicherungs-makler, (D.), (Fr.) courtier
d'assurances, (Eng.) insurance broker, (Ital).

sensate di assicurazione, (Sp.) corredor de
seguros, makelaar in assurantien.
Versiegein, (D.), (Fr.) cacheter, (Eng.)
to seal, (Ital.) suggellare, (Sp.) sellar (Zie
Cacheteeren); Gerichtlich versiegeln
(D.), (Fr.) apposer les scelles, (Eng.) to put
under seal, (Ital.) apporre i sigilli, (Sp.) fijar
el sello, gerechtelijk verzegelen.
Versilbern, (D.). Zie Realiseeren.
Versio in rem, yr. (Lat.). Het gebruiken voor een bepaald doel; — interlinearis (Zie Interlineair); — in utilitatem,
nuttig gebruik ; Version, yr. (Fr.), wijze
waarop een gebeurtenis voorgesteld wordt,
lezing, vertaling, vertolking.
Verso (folio), (Lat.) = Tergo (z. a.),
tegenovergestelde van Recto.
Versoir, m. (Fr.; spr.: versoaar). Strijkbord van een ploeg.
Verso libero of -- sciolto, m. (Ital.).
Vrije rijm.
Ver solitaire, m. (Fr.) Alledaagsche
naam van den lintworm. Zie Taenia.
Verste, (Fr.) = Werst (z. a.).
Versura, yr. (Lat.). Het omkeeren; het
opnemen van geld tegen een hoogere rente
om daarmede een andere schuld te voldoen;
omzet van koopwaren ; woeker ; Versurae,
mrv., randen of gretizen van akkers.
Versus, m. (Lat.). Vers ; — cancrinus,
kreeftvers = Palindromus (z. a.); —
hypermeter, versregel waarin een lettergreep te veel is, welke lettergreep echter
wordt opgeslikt bij het lezen vOOr den
beginklinker van het volgende vers ; de
versus hypermeter dient om twee verzen,
wat hun inhoud betreft, eng aaneen te
sluiten ; — memoriales, mrv., verzen ter
herdenking (van iets).

Veru

Vert. = Vertatur of Verte, (Lat.). Sla
om (het blad).
Vert, (Fr.; spr.: ver). Groen; onrijp ;
wrang ; Vert=de=gris, m. (spr.: ghrie),
koperoxyde. Zie Verdet.
Vertebra, yr. (Lat., mrv. Vertebrae),
(Fr.) Vertébre, yr. Wervel: ruggewervel;
Vertebraal, wat de wervels betreft; Vertebraalarterie, yr., wervelslagader ; Vertebraalsysteem, o., het van het ruggemerg uitgaandc zenuwstelsel; Vertebrae
colli, mrv., halswervels ; — lumborum,
lendenwervels.
Verteilen, (D.), (Fr.) repartir, (Eng.) to
allot, (Ital.) ripartire, (Sp.) repartir. Verdeelen, bij overteekening eener leening
de percentage der inschrijvingen toewijzen.
Vertex, m. (Lat.). Kruin, toppunt.
Vertibulum, o. (Lat.). Rond uiteinde
van een been ; ook = Trepaan (z. a.).
Verticaal. Loodrecht op het vlak van
den horizon ; Verticaal-cirkel, m., groote
cirkel der hemelglobe waarin de verticaal
van het waarnemingspunt ligt; Verticaal
vlak, o., loodrecht vlak ; Verticaal vuur,
o., het schieten met granaten, enz. in de
hoogte ; Verticale hoek, m., tophoek ;
Verticale lijn, yr., loodlijn; Verticale
zonnewijzer, In., zonnewijzer op een
loodrecht vlak; Verticaliteit, yr., loodrechte stand.
Verticillus, (Lat.). Verzameling van
bladeren, bloemen of takjes rondom hetzelfde punt van een stengel.
Verticiteit, yr. Richtingskracht b.v.
van de magneetnaald.
Verticordia, yr. (Lat.). Zij die de harten
Wendt (bijnaam van Venus).
Verticula, vr. (Lat.). Gewricht.
Vertige, m. (Fr. ; spr.: vertiezje). Duizeling, duizeligheid ; Vertigineux, duizelingwekkend ; Vertigo, yr. (Lat.) en m. (Fr.),
duizeling, kolder (bij paarden).
Vertikow. Elegant kastje.
Vertu, vr. (Fr.). Deugd ; kracht; En
vertu de, krachtens; Vertueux, deugdzaam.
Vertugadin, m., Vertugade, Vertugale
en Vertugarde, vr. (Fr.). Kussentje dat de
vrouwen vroeger onder haar japon droegen om die te doen uitstaan ; hoepelrok;
glooiend en in den vorm van een Amphitheater (z. a.) aangelegd grasperk.
Zie Verdugado.
Vertumnalia, mrv. (Lat.). Feesten ter
eere van Vertumnus, den god der jaargetijden en der veranderingen in de
natuur.
Veru, o. (Lat.). Korte spies ; braadspit;
teeken in den vorm van een spies bij
onechte plaatsen in boeken.
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Verus, (Lat.). Waar, echt.
Verve, yr. (Fr.). Geestvervoering, vuur,
gloed ; — poitique, dichtvuur.
Vervins, (Fr.; spr. : vervein). Stadje in
het dep. der Aisne waar Hendrik IV in
1598 vrede sloot met Spanje waardoor
een einde gemaakt werd aan de godsdienstoorlogen in Frankrijk.
Vesalius (1514-1564). De grootste
ontleedkundige der the eeuw, lijfarts van
keizer Karel V, bekend door zijn werk
over den bouw van het menschelijk
lichaam waarin hij de grondslagen der
Anatomic (z. a.) legde ; Vesalische klieren, mrv., naar hem genoemde klieren
der luchtpijp.
Vesania of Vesanie, vr. (Lat.). Waanzin, krankzinnigheid.
Vescovado of Vescovato, m. (Ital.).
Bisdom ; bisschoppelijke waardigheid.
biliaria,
Vesica, vr. (Lat.). Blaas ;
galblaas ; — cordis, hartzak ; — fellea
ovi, ei- of vruchtblaasje ;
biliaria;
saccata, zakvormige samentrekking der
waterblaas; — urinaria, waterblaas ;
Vesicantia, mrv., blarentrekkende geneesmiddelen ; Vesicatie, yr. het blarentrekken ; Vesicator, m. of Vesicatorium,
o. (Lat.) (Fr.) Vesicatoire, m., trekpleister,
pleister van Spaansche vliegen. (Zie
Cantharidae officinales.)
Vesicovaginaalhernie, yr. (Lat.). Breuk
der blaas en der scheede.
Vesiculair, (Lat.). In den vorm van
een blaasje ; — systeem, o. (Lat.-Gr.),
stelsel volgens hetwelk het opstijgen van
waterdampen en hun in de lucht blijven
door de vorming van holle blaasjes verklaard wordt.
Vesp. = Vespasianus (z. a.).
Vespa, yr. (Lat.). Wesp; Vespariae,
mrv., wespen, familie uit de orde der
Hymenoptera (z. a.).
Vespasianus. Romeinsch keizer (69-79)
die den senaat en de ridderschap hervormde ; toen hij voelde dat hij ging
sterven stond hij op en zeide : een keizer
moet staande sterven; toen zijn zoon Titus
(z. a.) zich er over verwonderde dat er
belasting werd geheven van de sekreten
te Rome, liet V. hem een geldstuk ruiken
en zeide aan het geld is Been reuk. Zie
Non olet.
Vespasienne, yr. (Fr.) Op een schilderhuis gelijkend Urinoir (z. a.) zoo genoemd
naar keizer Vespasianus.
Vesper, m. (Lat.). Avond; avondster ;
Vespera, yr. (Lat.), namiddag, middagof avondkerk, vijfde canonieke uur in de
Catholieke kerk; Vesperale, o., avondgebedenboek ; Vesperbeeld, o., afbeelding van den van het kruis afgenomen
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en door Maria in haar armen gehouden
Christus ; Vesperbrot, o. (D.) voedsel dat
tusschen het middag- en het avondeten
genuttigd wordt ; Vesperprediger, m.
(D.) degene die in den namiddag preekt ;
Vesperpredigt, yr., namiddagpreek ;
Siciliaansche vesper, (Fr.) Vépres
siciliennes, mrv., het vermoorden der
Franschen op Sicilie in 1282 op Paaschmaandag ; Vlaamsche vesper, het vermoorden der Franschen te Brugge in 1302;
Zie Venetiaansche Vesper.
Vespetro, m. (Fr.). Likeur die verkregen wordt door zaden van engelwortel,
venkel, anijs en koriander op brandewijn
te laten trekken.
Vessie, vr. (Fr.). Zie Vesica; Vessie
natatoire, zwemblaas der visschen ;
Prendre des vessies pour des lanternes, eig.
blazen voor lantarens aanzien, d. zich
schromelijk vergissen.
Vesta, yr. (Lat.), (Gr.) Hestia, yr.
Godin van den huiselijk en haard ; Vestalia,
mrv., feest ter eere dezer godin ; Vestales
(virgines), mrv., of Vestaalsche maagden, die door den Pontifex maximus
(z. a.) uit de voornaamste Romeinsche
families gekozeri werden en nacht en dag
het heilige vuur op het altaar van Vesta
aanhielden; zij moesten tot haar veertigste jaar ongetrouwd blijven ; degene
die haar gelofte verbrak of het heilige
vuur liet uitgaan werd levend begraven ;
daarentegen genoten zij aanzienlijke voorrechten, o. a. het recht om genade te
schenken aan veroordeelden welke zij op
hun weg naar de plaats van terechtstelling tegenkwamen.
Vestiarium, o. (Lat.), (Fr.) Vestiaire,
m. Kleedkamer ; Vestiarius, m., opzichter
over de kleederen, misgewaden en kerkgereedschappen in de Catholieke kerk.
Vestibulum, o. (Lat.), (Fr.) Vestibule,
m. Voorhuis ; voorhof van het oor.
Vestigia, mrv. (Lat.). Sporen, voetstappen; Vestigia me terrent, (Lat.), de
voetstappen schrikken mij of d. ik zie
er tegen op om verder te gaan ; Vesti=
geeren, navorschen.
Vestiture, yr. (Fr.). Haren, stekels,
enz. die de oppervlakte van sommige
gewassen of de huid van dieren bedekken. Zie Investitura.
Vesuviaan = Idocras (z. a.).
Vet. = Vetus, (Lat.). Oud.
Veta, yr. (Sp.). Ertsader ; in Peru de
door de verdunniag der lucht ontstane
onpasselijkheid bij het beklimmen van
hooge bergpassen.
Veteraan, m. (Lat.) Veteranus, (Fr.)
Veteran, m. Na langen dienst ontslagen
soldaat bij de Romeinen; oudgediende ;
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iemand die door een lange ondervinding
in zijn vak doorkneed is ; leerling die
niet naar een hoogere klasse be vorderd
is, die is blijven zitten ; Veterance, vr.,
veteraanschap.
Veterinair. Veeartsenijkundig ; Veterinaire school, veeartsenijschool ; Vete=
rinarius, m., (Lat.), veearts.
Veternus, m. (Lat.). Slaapzucht.
Vetiver of Vetyver, m. (Fr.). Indische
plant wier zeer geurige wortel gebruikt
wordt om kleederen tegen insecten te
beveiligen. Zie Andropogon.
Veto, (Lat.). Ik verbied ; als znw., o.,
verbod ; Liberum veto, het heillooze
recht van den Poolschen adel volgens
hetwelk 66-n enkel afgevaardigde alle
besluiten van den landdag kon tenet
doen door onder protest de vergadering
te verlaten ; Veto suspensif (z. a.).
Vet. Test. = Vetus Testamentum, o.
(Lat.). Oude Testament ; = Veteris Tes=
tamenti libri, de boeken des Ouden
Verbonds.
Vettura, yr. (Ital.). Huurrijtuig (Zie
nacre); Vetturino, m., koetsier van een
stationeerend rijtuig.
Vetula, yr. (Lat.). Oud wijf, liederlijke
deern.
Vexata quaestio, yr. (Lat.). Afgezaagde
(veel besproken) vraag.
Vexatie, yr. (Lat.). Plagerij ; Vexator,
m., plager ; Vexeeren, plagen.
Vexierbecher, m. (D.). Plaag- of tooverbeker die wanneer hij tot aan den rand
gevuld is door een verborgen hevel geheel leegloopt ; Vexiererei, vr., plagerij ;
Vexierschloss, o., veiligheidsslot.
Vexillarius, m. (Lat.). Vaandeldrager ;
Vexillatio, yr., eskadron ; Vexillum, o.,
vaandel, standaard der Romeinsche ruiterij, veder aan een pen ; Vexillum Petri,
Vexillum sanctae crucis, ten tijde der
kruistochten door den paus gewijd vaandel met het teeken van Petrus, het heilige kruis.
Vezow. Uitgeperst sap van het suikerriet.
Vezzosamente en Vezzoso, (Ital.).
Teeder, weekelijk.
v. gr. = verbi gratia, (Lat.). Bij voorbeeld.
Vi, (Lat.). Met geweld; krachtens.
Via, yr. (Lat.). Weg ; wijze ; middel ; op
brieven en vrachtbrieven beteekent het
de richting waarin de verzending moet
plaats hebben.
Via Appia, yr. (Lat.). Oudste Romeinsche heerweg tijdens den tweeden Samnitischen oorlog in 3T2 v. C. aangelegd;
hij loopt van Rome in zuidoostelijke richting dwars door Latium en de Pontijnsche

Vicaire

moerassen naar Capua in Campanie ; na
het einde van den oorlog wend de weg
door het gebied der Samnieten heen
doorgelegd tot aan Venusia (z. a.) in
Apulie ; na 266 v. C. wend het laatste
stuk aangelegd dat over Tarente naar
Brundisium (Brindisi) voert ; aan weerszijden van de via Appia werden veel
grafmonumenten opgericht.
Vi absolutionis, (Lat.). Krachtens vrijspraak.
Vi adjudicationis, (Lat.). Krachtens
toewijzing.
Vi coactus, (Lat.). Met dwang, gedwongen.
Via crucis, yr. (Lat.). Weg naar de
plaats der kruisiging (prenten uit de
lijdensgeschiedenis van Jezus).
Via doloris, yr. (Lat.). Lijdensweg, weg
der smarten.
Viaduct, yr. Brug met bogen over een
dal, een weg of een water en waarover
een spoorweg loopt; Viaggio, m., (Ital.)
reis ; Viae servitus = Servitus viae
(z. a.); Via facti, (Lat.) eigenmachtig ;
Via gratiae, op den weg der genade ;
Via humida, natte weg ; Via regia,
koninklijke weg, rijksweg ; Via sacra,
heilige weg, straat in het Rome der oudheid; Viaticum, o., (Lat.), (Fr.) Viatique,
m., reispenning, het heilig avondmaal dat
aan een stervende wordt toegediend, geld
dat door een speelbank aan een geniineerden speler uitbetaald wordt om hem
in staat te stellen naar zijn woonplaats
terug te keeren, ook = Altare portabile
(z. a.); Viator, m., reiziger ; Viatorium,
o., bagage, ook = Hodometer (z. a.).
Vibex, vr. (Lat.). Bloedstriem.
Vibrabiliteit, yr. Vermogen om te
slingeren ; Vibratie, vr., slingering, trilling
(van snaren); Vibratie=systeem, o., stelsel volgens hetwelk sommige natuurverschijnsels b. v. het geluid en het licht door
trilling verklaard moeten worden ; Vibratio cordis, trilling van het hart ; Vibrato,
(Ital.) slingerend, trillend ; Vibreeren,
(Lat.), slingeren, trillen ; Vibrion, m. (Fr.),
trildiertje, microscopisch diertje, Bacterie
(z. a.), uit verrottende stoffen ontstaand
organisme.
Vibrissae, mrv. Haartjes in de neusgaten ; draadvormige veeren van vogels ;
tasthaar van sommige zoogdieren.
Viburnum, o. (Lat.). De wollige balroos
of sneeuwbal, plantensoort uit de familie
der CaprVo/iaceelt.
Vicaire, m. (Fr.), (Lat.) Vicarius, m.
Eig. plaatsvervanger ; in het Romeinsche
rijk bestuurder van een diocees d. w. z.
van een gebied dat verscheidene provincies omvat ; vicaris ; kapelaan; Vicar, m.
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(Eng.), geestelijke der Anglieaansche kerk
die door een Rector (z. a.) bezoldigd
wordt ; Vicar's, m. = Vicaire ; Vicarisgeneraal, m., plaatsvervanger van een
bisschop ; Vicariaat, o. ambt van een
vicaris.
Vice. Latijnsch voorvoegsel dat in de
plaats van, onder beteekent b.v. Vice-ad-

miraal.
Vice, m. (Fr. ; spr.: vies). Ondeugd ;
gebrek. Zie Redhibitoire.
Vicennaal, (Lat.). Twintigjarig ; Vicen=
nium, o., tijdruimte van 20 jaar.
Vicentia, yr. = Victoria.
Vicentiner, mrv. (D.). Benaming van
de in 1787 weder herstelde Jezuletenorde; wijn van Vicenza (z. a.).
Vicentius, m. (Lat.). = Victor.
Vicenza. Stad in het noorden van Italie;
Hertog van V., Louis de Caulaincourt
(1772-1827) die Napoleon I op het congres te Chãtillon vertegenwoordigde.
Vices, mrv. (Lat.). Wisselingen, afwisselende ambtsverrichtingen.
Vicesimatie, vr. (Lat.). Lichting, terechtstelling van een op twintig man; Vicesimeeren, den op 20 man lichten, veroordeelen of terechtstellen.
Vi cession's, (Lat.). Door overdracht
of afstand.
Vice versa, (Lat.). Omgekeerd ; in tegenovergestelde richting; wederzijds.
Vichy. Kantonshoofdplaats in het dep.
van de Allier, badplaats voor lijders aan
ziekten der spijsverteringsorganen.
Vicieus, (Fr.). Slecht, gebrekkig.
Vicinal, (Fr.; spr.: viesienal). W at de
buurt betreft ; Chemin vicinal, m., buurtweg.
Vicissim, (Lat.). Wederom ; wederkeerig.
Vicissitude, vr. (Fr.). Wisselvalligheid.
Vicomagister, m. (Lat.) Opzichter over
een Vicus (z. a.) bij de Romeinen; ondergeschikte der volkstribunen.
Vicomte, m. (Fr. ; spr.: viekont). Burggraaf, Fransche adellijke titel tusschen
graaf en baron in ; Vicomte, yr. (Fr.),
burggraafschap.
Victima, yr. (Lat.), (Fr.) Victime, yr.
Slachtoffer.
Victis honos, (Lat.). Eere aan de overwonnenen (uitdrukking welke een speler
die een partij heeft gewonnen gebruikt
om zijn tegenpartij uittenoodigen om bij
een nieuwe partij het eerst te spelen (de
voorhand te hebben).
Victor, m. (Lat.). Overwinnaar ; Victor,
hertog van Belluno, (1766-1841) onderscheidde zich bij den terugtocht uit Rusland (1812); Victor Amedeus II, hertog
van Savoye, kreeg bij den vrede van

Utrecht in 1713 den titel van koning
van Sardinie ; Victor Emanuel II, koning
van Sardinie in 1849 en van Italie in
186o (Zie Re galantuomo) ; Victor
Emanuel III, sedert 2900 koning van
Italie ; Victoria, yr. (Lat.), overwinning ;
Victoria (1819-1901), koningin van Engeland in 1837, huwde in 1840 met prins
Albert (z. a.) en werd in 1876 tot keizerin
van Indie uitgeroepen ; Victoria, vr., open
rijtuig op vier wielen; Victoria regia,
yr., Zuidamerikaansche naar Europa overgebrachte waterplant (nympheacee) wier
bladeren meer dan 2 meter middellijn
hebben en wier bloemen zoo groot zijn
als een kinderhoofd ; Victorie, yr., overwinning ; Victorieus, (Fr.), overwinnend ;
Victrix, yr. (Lat.), overwinnares; Alcmaria
victrix, het overwinnende Alkmaar, bij
Alkmaar begint de overwinning ; Victrix
causa diis placuit, sed victa Catoni,
(Lat.) de zaak die overwonnen heeft,
heeft de goden voor zich gehad, maar de
overwonnene (heeft) Cato (voor zich
gehad).
Victualie, yr. (Fr.) vzctuaille, yr. (Lat.)
victualia, (Eng.) victuals, (D.) Viktualien,
(Ital.) vettovaglia, (Sp.) vitualla. Mondbehoeften voor schepelingen ; Viktualienbriider = Vitalienbriider (z. a.); Vinc=
tualienhindler, m. (D.), handelaar in
mondbehoeften.
Victus, m. (Lat.). Levenswijze, levensonderhoud ; Victus et amictus, kost en
kleeding.
Vicuda. Zie Vigogne.
Vicus, m. (Lat.). Rij huizen; dorp, vlek ;
wijk (stadsgedeelte).
Vid. = Vide of Videatur (z. a.).
Vidame, m. (Fr.). Degene die in de
middpleeuwen een bisschop in wereldlijke
zaken vertegenwoordigde en het bevel
over diens troepen voerde.
Vidange, yr. (Fr.; spr.: viedanzje). Het
ruimen van beerputten; beer (drek); Vidangeur, m., ruimer van beerputten.
Vide, (Lat.). Zie.
Vide, (Fr.). Ledig; als znw. het ledige ;
Nettoyage par le vide, m., stofreiniging.
Videant consules ne quid respublica
detrimenti capiat, (Lat.). Laat de consuls
toezien dat het gemeenebest (de staat)
geen schade lijdt (besluit waardoor in
tijden van gevaar aan de Romeinsche
consuls een onbeperkte macht toegekend
werd) ; aanmaning om voorzichtig te zijn;
waarschuwing voor een gevaar ; Videatur,
(Lat.), men zie.
Vide-bouteille en Vide-bouteilles, m.
(Fr.). Tuinhuis of koepel buiten een stad
waar men met zijn vrienden samenkomt
om een glas wijn te drinken ; Vide-
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citron, m., werktuigje om een citroen
uit te persen; Vide.gousset, m., eig. hij
die het vestzakje ledigt, gauwdief ; Vide=
poche of Vide-poches, m., mandje waarin
men zijn zakken ledigt; Vide-pomme, m.,
appelboor.
Vide infra, (Lat.). Zie hieronder ; Vide=
licet, (Lat.), zooals gemakkelijk te zien
is, namelijk.
Videlle, yr. (Fr.). Werktuigje om deeg
aan reepen te snijden ; vruchtenboor.
Video lupum, (Lat.). Eig. ik zie den
wolf = Quand on parle du loup etc.
Zie Loup.
Vide supra, (Lat.). Zie hier boven ;
Videtur, o., advies, meening; Vidi, ik zag.
Vidiaansche arterie, vr. Tak van de
onderkaaksader.
Vidimatie, vr. Zie Legalisatie ; vergelijking van een afschrift met het oorspronkelijk stuk ; Vidimeeren, (Fr.) vidi-

mer, legaliser, (D.) vidimieren, beglaubigen,
(Eng.) to legalize, (Ital.) legalizzare, vidimare, (Sp.) legalizar, ambtshalve bekrachtigen, voor copie conform verklaren, voor
gelijkluidend verklaren ; Vidimus, wij
hebben het gezien.
Viduite, vr. (Fr.; spr. : vieduitee). Weduwestaat.
Vielfrass, m. (Van het Finsch Fiiilfrass,
rotsbewoner, holbewoner.) Scandinavisch
zoogdier dat op een beer lijkt.
Vieillard, m. (Fr.; spr. : vieeiljciar).
Grijsaard, oude man; Vieilierie, yr. (spr. :
vieeiirie), oude rommel, ouderwetsch begrip;
Vieillesse, yr. (spr. : viéeiies) ouderdom ;

Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait,
jonge menschen hebben geen ondervinding
en oude menschen hebben geen kracht.
Vielle, yr. (Fr.; spr.: vieel). Lier, muziekinstrument met snaren en toetsen dat door
middel van een rad bespeeld wordt ;
Vielleur, m. liereman.
Vienne, (Fr. ; spr.: vieén), Eng. Vienna,
(D.) Wien, Weenen ; Viennois, Weener,
als bvnw. Weensch; Vienne, stad in het
dep. der Isere aan de RhOne ; Vienne,
bijrivier der Loire, Fransch dep.
Vierge, yr. (Fr.; spr.: vieerzje), (Lat.)
virgo, (Eng.) virgin, (D.) Jungfrau, (Ital.)
vergine, (Sp.) virgen. Maagd (Zie Pucelle);
zesde teeken van den Dierenriem ; als
bnw. maagdelijk. Zie Virginal.
Vierzel of Vienzel, o. Zwitsersche
vruchtmaat.
Vi et armis (Lat.). Met geweld en
wapens, door wapengeweld.
Vieux Saxe, m. (Fr.; spr. : vieeu saks).
Oud Saksisch porselein.
View (Eng.; spr. : vioe), (Fr.) vue, (D.)
Aussicht, (Ital. en Sp.) vista. Uitzicht.
Vif (Fr.; spr. : vief). Levendig; opge-

Vigor

ruimd; vlug ; als znw. levend vleesch,
levend persoon; Donation entre vifs, yr.,
schenking tusschen de levenden, met de
warme hand; Bailer vif, levend verbranden ; Couper dans le vif, in het
levend vleesch snijden, het mes in de
wond zetten, doortastend te werk gaan.
Vif-argent, m. (Fr.; spr.: vievarzjan),
(Gr.) hydrargyrum, (Lat.) argentum vivum
(Eng.) mercury, quicksilver, (D.) Quecksilber. Kwik.
Vigan. Stadje in het dep. van de Gard
bekend door de fabrikatie van grof laken.
Vig. comm. of commiss. -=---_- Vigore
commissionis (Lat.). Krachtens opdracht.
Vigesceeren, (Lat.). Levendig worden.
Vigesimus, (Lat.). Twin tigste; Vigesimo,
ten twintigste.
Vigie, yr. (Fr.; spr.: viezjie), (Ital.),
Veggia. Uitkijk ; matroos die op den uitkijk staat ; glazen huisje boven op een
spoorwegrijtuig ; Vigigraaf, vr., scheepstelegraaf.
Vigilando ascendimus, (Lat.). Door
waakzaamheid klimmen wij op (devies
van de ridderorde der Waakzaamheid of
van den Witten Valk van Saksen-Weimar);
Vigilant, waakzaam; Vigilante, vr., huurrijtuig voor vier personen ; Vigilantie,
yr., waakzaamheid; Vigiles, mrv. de
brandweer (in het Rome der oudheid);
Vigilia, yr., nachtwake, bij de Romeinen
een tijd van drie uren ; avond voor een
hoogen feestdag ; zielmis in de Catholieke kerk ; Vigiliarius, m., wekker, monnik die belast is met het wekken voor
een godsdienstoefening gedurende den
nacht of in den vroegen morgen; Vigi=
leeren, waken, waakzaam zijn ; Vigilium
morbosum, o. slapeloosheid.
Vigintivir, m. (Lat.), Twintigman ;
Vigintiviraat, o., ambt van twintigman.
Vigne, yr. (Fr.; spr.: vienje), (Lat.) vinea,
(Eng.) vine, (D.) Rebenstock, (Ital.) vigna,
(Sp.) viva. Wijnstok, wingerd; Etre dans
les vignes du Seigneur, in den wijngaard
des Heeren zijn d. i. beschonken zijn;
Vigne de l'abbe, eig. wijngaard van den
abt, wijngaard die veel opbrengt, leventje
als van een visch in het water ; Vigneron,
m., wijngaardenier.
Vignet, o. (Fr.). Vignette, yr. (spr.:
vienjet). Gegraveerde versiering aan het
begin of het einde van een hoofdstuk ;
versiering van den band van een boek,
op postpapier of om den rand van een
zakdoek.
Vigogne, vr. (Fr.; spr.: vieghonje),
(Sp.) Vicuna (spr.: viekoenja). Peruaansch
kameelschaap ; wol van dat dier.
Vigor, m. (Lat.), (Fr.) Vigueur, yr.
Kracht ; sterkte; Vigore commissionis,
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krachtens opdracht ; — mandati, krachtens I bij sommige wijnen om ze goed te
een bevel; Vigor morbi, toppunt eener
houden ; Vinaigre, m. (spr. : vieneeghre)
ziekte ; Vigoriet, o., ontplofbare stof ;
azijn ; — a Pestragon, dragonazijn ; —
Vigorosamente en Vigoroso (Ital.), krachdes quatre voleurs, eig. vierdievenazijn,
tig, met nadruk ; Vigoureux, (Fr. ; spr. :
zeer sterke met knoflook en kamfer gevighoereu), krachtig.
kruide azijn die tegen de pest gebruikt
Viking, m. Scandinavische zeeroover
werd en wier uitvinding toegeschreven
in de middeleeuwen, Noorman.
wordt aan vier moordenaars te Toulouse
Vilain, m. (Fr.), (Lat.) Villanus, m. Boer,
in 1720 ; Vinaigrerie, yr., azijnmakerij ;
niet-adellijke (Zie Savonnette); als bvnw.
Vinaigrette, yr., saus die uit azijn, olie,
gemeen, laag, vuil, onaangenaam.
peper, zout, enz. bestaat, rijtuig op twee
Vilajet, o. Turksche provincie.
wielen in den vorm van een draagstoel
Vilificatie, yr. Vernedering, verlaging;
dat door een man voortgetrokken werd ;
Vilioris conditionis, (Lat.), van slechtere
lodderijndoosje ; Vinaigrier. m., azijnfabrihoedanigheid; Vilipendeeren, geringkant, handelaar in azijn, azijnfleschje ;
schatten, uitmaken voor al wat leelijk is ;
Vinalia, mrv. (Lat.). wijnfeest ; Vina
Vilipensie, yr., geringschatting ; Vilis,
medicata, kruidenwijnen (geneeskunde);
(Lat.), gemeen, slecht.
Vinasse, yr., lichte flauwe wijn, beVilla, yr. (Lat.). Romeinsch of Italizinksel der distillatie van alcoholische
aansch landgoed, boerenhofstede ; alleendranken en beetwortels ; Vinee, yr., wijnoogst.
staand huis met tuin; het moderne woord
villa is in het Lat. te vertalen door
Vinca. Altijd groen, plantensoort uit
Horti, mrv.; Villa, vr. (Sp.; spr.: v ilja),
de familie der Apocynaceen.
viek, stadje.
Vincent, Vincentius, m. Overwinnaar
Villanagium, o. Geringste soort achter(Zie Victor); Sint-Vincentius a Paulo
leen, burgerleen.
(1576-166o), door zijn liefdadigheid bekende priester die de congregatie der
Villancico, m. (Sp.). Spaansch kerkZusters van Weldadigheid en die der
gezang op sommige feestdagen, kerstmislied.
Lazaristen stichtte en zich het lot der
Villanella, yr. (Ital.), (Fr.) Villanelle,
vondelingen aantrok.
yr. Herdersliedje; boerendans met zang ;
Vinci (Leonard de) (1452-1519). Beroemd Florentijnsch schilder, beeldhouwer,
Villanesca poesia, yr. (Ital.), liefdesgearchitect, ingenieur, schrijver en toondichten in de taal der boeren; Ville=
giature, yr. (Fr.), Villeggiatura, yr.
kunstenaar.
Vincones. Vinkenoogen, oude blikken
(Ital.), verblijf op het land gedurende den
zomer.
munten, Bracteaten (z. a.) in Brandenburg, Pommeren en Mecklenburg.
Villi, mrv. (Lat.). Ruige haren (der
dieren).
Vinctura, yr. (Lat.). Verband; Vinculeeren, verbinden; Vinculum, o. (Lat.),
Villicatie, yr. (Lat.). Bestuur van een
band, boei, — conjugate of matrimonii,
landgoed of boerderij; Villicus, m., behuwelijksband.
stuurder daarvan.
Vindemia, yr. (Lat.). Wijnoogst (Zie
Villosa tunica, yr. Darmylies ; VilloVendange); Vindemiator, m. wijngaardesiteit, yr., ruigharigheid ; Villosus, (Lat.),
vlokkig, ruigharig.
nier. Zie Vendemiaire.
Vindex, m. (Lat.). Beschermer, verVimen, o. (Lat.). Rijs; vlechtwerk ; de
dediger, redder, wreker ; Vindicant, m.,
staf van Mercurius ; aflegger, loot.
eischer ; Vindicatie, yr., eisch, terugVin, m. (Fr. ; spr.: vein), (Lat.) vinum,
vordering van een ontvreemde zaak,
(Eng.) wine, (D.) Wein, (Ital. en Sp.) vino.
verdediging ; Vindicatief, wraakzuchtig ;
Wijn; A bon vin point d'enseigne, goede
wijn behoeft geen krans ; Quand le vin
Vindicatie-recht, o., recht op terugyor-,
est tire, it faut le boire, eig. als de wijn dering van geleverde waren als de kooper
afgetapt is moet hij opgedronken worden,
velôr de betaling failliet gaat ; Vindiceeren,
wreken, beschermen, verdedigen, terugals men in het schuitje zit moet men
vorderen ;. Vindicta, yr. (Lat.), (Fr.) Vinmeevaren, wie A zegt moet B zeggen ;
dicte, yr., vervolging en bestraffing van
Chaque vin a sa lie, elke wijn heeft zijn
misdaden, eisch wegens toegebracht nagrondsop, elke zaak brengt haar fasten
deel, staf waarmede de Romeinsche
mede ; Etre entre deux vins, aangeschoten
zijn (Zie Mousseux); Porter biers le yin,
Praetor (z. a.) den vrij te laten slaaf
aanraakte. Zie Revindicatie en Revinveel drinken zonder dronken te worden ;
Cuver son yin, zijn roes uitslapen; Vin diceeren.
Vindobona, yr. (Lat.). Weenen.
en cercles, wijn op het vat; Vinage, m.
(spr.: vienaazje), het voegen van alcohol
Vinea, yr. (Lat.). Zie Vigne ; Romeinsch
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belegeringswerktuig onder welks bescherming de Aries (z. a.) werkte; schutdak.
Vingt et un (Fr. ; spr. : veinteeuin). Eig.
21, kaartspel; Vingt=huit jours, mrv.
(spr. veintuuiezjoer) eig. 28 dagen, jaarlijksche oefeningstijd der Reservisten (z.a.)
in Frankrijk ; Vingtuple, m. (spr. veintutiple), twintigvoud, als bvnw. twintigvoudig.
Vinicole (Fr.). Wijnbouwend ; Vinif6re,
wijn voortbrengend ; Vinificateur, m.
toestel die belet dat de lucht in aanraking
komt met den wijn en die tevens het in
den nieuwen wijn zich bevindende koolzuur vrij maakt ; Vinificatie, vr. eig, het
maken van wijn, handelwijze waardoor
druivensap in wijn veranderd wordt ;
Vinositeit, yr. (Lat.) wijnsmaak, gehalte van wijn.
Vino, m. (Ital.). Zie Vin ; — greco,
Grieksche wijn, wijn van wijnstokken
die uit Griekenland afkomstig zijn ; Vi=
nolent (Lat.), dronken van wijn ; Vino=
lentie, yr., dronkenschap tengevolge
van het drinken van wijn ; Vinometer,
m., wijnmeter ; Vinophobie, yr. (Lat.-Gr.),
afkeer van wijn ; Vino pontificato, bisschopswijn ; santo, heilige wijn (van
het eiland Delos die op Tokayer (z. a.)
gelijkt); secco, droge wijn (van gedroogde
druiven) ; - unto, tintwijn, roode Spaansche
wijn.
Vintem of Vintin, m. Portugeesche
20 Reis (z. a.).
rekenmunt
Vintschgau, o. (D.). Bovendal der
Etsch of Adige tot aan Meran in Zuid-Tirol.
Vinum, o. (Lat.). Zie Vin ; Vinum
admissionis, o., intredewijn, feestmaal van
een pas benoemden kanunnik ; — aduscamphoratum, kamtum, brandewijn ;
ferwijn ; ifiecacuanhae, braakwortelwijn ; — merum, zuivere, onversneden
wijn ; — missale, wijn voor de mis.
Viol, m. (Fr.). Verkrachting; Violeeren,
verkrachten, schenden.
Viola, yr. (Lat.). Het viooltje.
Viole, vr. (Fr.). Muziekinstrument met
zeven snaren dat met een strijkstok bespeeld worth ; Viole d'amour (Fr.), (Ital.)
Viola d'amore, viool van liefde, groote
viool met zeven gewone en vijf of zes
stalen of geelkoperen snaren ; Viola alta
of dl braccio, altviool; — di gamba, knieviool
flambe.
Violare jus territoriale (Lat.). De
rechten der regeering aantasten ; Violata,
yr., verkrachte ; Violatie, vr., (Fr.).
schending, ontwijding; Violent, gewelddadig, hevig; Violentum stuprum, o.,
verkrachting; Violentie, yr. (Lat.), gewelddadigheid, hevigheid.
Violenwerk, o., (D.). Versiering van de

Virgouleuse

kanten der gevels en kolommen in den
vorm van bosjes bladeren.
Violet, (Fr.), (Ital.) Violetto. Paars.
Violetta, yr. (Ital.). Kleine viool; viooltje
(bloem).
Violine, yr. (Ital.). Viool; Violinist, m.,
vioolspeler ; Violin° piccolo, kleinste viool;
— primo, eerste viool; secondo, tweede
viool ; Violinschliissel, m. (D.), vioolsleutel ; Violon, m. (Fr.), viool, arrestantenlokaal ; Payer les violons pour faire danser
les autres, de kosten betalen terwijl anderen
de eer of het genot hebben ; Violoncel,
yr. (Fr.), (Ital.) Violoncello, o., knieviool ;
Violoncellist (bij verkorting Cellist),
knievioolspeler ; Violoniste, m. (Fr.), vioolspeler.
Vipera, yr. (Lat.), (Fr.) Vipere, yr.,
Adder. Zie Aspic.
Vi praesidii, (Lat.). Krachtens het voorzitterschap.
Vir. m. (Lat.). Man; — clams, beroemde
man (Zie V. C.) ; — doctus, geleerde; Virago,
yr., manwijf ; Vir bonus dicendi peritus,
rechtschapen man die goed spreken kan.
Virelai, m. (Fr. ; spr. : vierlee). Oud
gedichtje met twee rijmen en een refrein.
Virement, m. (Fr. ; spr. : vierman).
Draaiing, wending; overschrijving ; Faire
le virement de parties (Fr.), (Eng.) to clear
accounts, (D.) abrechnen, (Ital.) far la vol-

tura delle partite, scontrare le partite, (Sp.)
traspasar valores, van de eene op de
andere rekening overschrijven, afrekenen
in het Clearing=house (z. a.).
Viresque acquirit eundo, (Lat.). Zij
(de Faam) verkrijgt krachten in haar loop
(Vergilius, Aeneis IV, 175).
Viresceeren, (Lat.). Groen worden.
Vi rescripti, (Lat.). Door middel van
een bevelschrift.
Virey, m. (Sp.). Onderkoning.
Virgata sutura, yr. (Lat.). Pijlnaad van
het schedelbeen.
Virgin, yr. (Eng. ; spr. : vurdzjin). Zie
Vierge.
Virginal, (Fr. ; spr. : vierzjienal), maagdelijk ; Virginale claustrum, o. (Lat.),
maagdom = Pucelage (z. a.) ; Virgines
ecclesiasticae, mrv., geestelijke maagden
die den sluier aannamen, ongehuwd bij
haar familie leefden en als zij tot armoede
vervielen door de kerk ondersteund werden ; Virgineus morbus, (Lat.), maagdenziekte, bleekzucht; Virginia en Virginie,
de maagdelijke ; Virginie, het land der
maagd, staat in Noord-Amerika zoo ge
noemd naar Engelands ongehuwde koningin Elisabeth; Virginiteit, yr., maagdelijkheid.
Virgouleuse, vr. (Fr. ; spr. : vierghoeleuz). Sappige winterpeer.
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Virgula, vr. (Lat.). Kleine roede, staafje;
mercurialis, wichel- of tooverroede ;
Virguleeren, aanstrepen, tusschen aanhalingsteekens plaatsen (Zie Ouillemets);
Virgule, yr. (Fr.; spr.: vierghuul), komma.
Viribus unit's, (Lat.). Met vereende
krachten (zinspreuk van Oostenrijk).
Viridarium, o. (Lat.). Tuin, lusthof ;
Viridarius, m., hovenier, tuinman ;
Viride, o., groen, groene kleur ; Viride
kopergroen. (Zie Verdet en Vertde-gris) ; Viridellus morbus = Epilepsie
(z. a.) ; Viride montanum, eig. bergbnw. groen.
groen, koper ;
Viral, (Fr.), (Lat.) Virilis. Mannelijk ;
manhaftig ; Virilescentie, vr., het vertoonen van mannelijke eigenschappen
door vrouwen ; Virilis portio, vr. (Lat.),
aandeel in een erfenis, deel dat ieder
te beurt valt ; yr., manhaftigheid ; Viripotentie, yr., mannenkracht,
huwbaarheid ; Viritim, man voor man.
Virtualiter, (Lat.). Krachtig ; Virtuali=
teit, vr., kracht, werkzaamheid, soliditeit,
deugdzaamheid; Virtueel, wel aanwezig
maar zich niet uitend, kracht bezittend zonder uiti.verking ; Virtueele snel=
heid, yr., snelheid die een uit den evenwichtstoestand gebracht lichaam zou
krijgen, wanneer verschillende hinderpalen het niet beletten ; Virtuositeit, yr.,
meesterschap in een kunst vooral in de
muziek ; Virtuosa, yr., vrouw die in een
kunst uitmunt, talentvolle kunstenares ;
Virtuoso, m. (Ital.), talentvol kunstenaar;
Virtuoos, m. Virtuoso ; Virtus, yr.
(Lat.), (Fr.) vertu, (Eng.) virtue, (D.)
Tugend, Kraft, (Ital.) virtu, (Sp.) verhid,
mannenkracht, deugdelijkheid, deugd ;
Virtus nobilitat, (Lat.), de deugd adelt
(devies der ridderorde van den Nederlandschen Leeuw); Virtus post nummos
(Lat.), deugd na geld, eerst duiten en
daarna deugd (Horatius, Epistola I, 1, 54);
Virtus repulsae nescia, de dapperheid
stelt zich niet aan een nederlaag bloot (Horatius, C, III, 2, 18) Virtute duce, comite
fortuna, onder leiding der deugd en begeleiding van het geluk; Virtuti et ingenio,
aan de deugd en het talent (zinspreuk eener
Saksische ridderorde); Virtuti et merito,
aan de deugd en de verdienste (zinspreuk
eener Spaansche ridderorde) ; Virtuti in
bello, aan de dapperheid in den oorlog
(opschrift op het kruis van de koninklijk
Saksische Sint-Hendriksorde).
Virulent, (Lat.). Giftig ; kwaadaardig;
heftig; vinnig; Virulentie, vr., giftigheid, kwaadaardigheid, ettering eener
wond ; Virus, o. gif, smetstof.
Vis, vr. (Lat.). Kracht ;geweld.
Via, yr. (Fr.
spr. : vies). Schroef ;

Via elastics

Vis d' Archimede, schroef van Archimedes (z. a.); wenteltrap.
Vis. Goud- en zilvergewicht in Pegu en
Birma = I l l„,„ kilo; handelsgewicht te
Madras.
Visa, o. (Fr. en Eng.) visa, (D.) Visum,
(Ital. en Sp.) visto. Eig. geziene zaak, verklaring van een consul op een paspoort
aangebracht waardoor hij dit paspoort
voor gezien verklaart.
Vis abalienata, vr. (Lat.). Verkeerde
levensuiting ; Vis absorbens, yr., vermogen van opslorping, van inzuiging ;
Vis activa, werkende kracht ; Vis animae,
zielskracht ; Vis animal's, dierlijke kracht.
Visage, m. (Fr. ; spr.: viezaazje). Gelaat,
aangezicht; Epouser un visage, eig. met
een gezicht trouwen, een vrouw om haar
schoonheid trouwen ; Trouver visage de
boil, eig. een houten gezicht vinden, voor
een gesloten deur komen, iemand niet
thuis treffen.
Vis armata, yr. (Lat.). Wapengeweld;
geweld van wapenen ; Vis attractiva,
aantrekkingskracht ; Vis aucta, vermeerderd e kracht.
Vis-a-vis, (Fr.; spr.: viezavie). Tegenover; als znw. tegenover zittende of
staande persoon ; tegenover elkander
staand paar dansers in de Quadrille (z. a.);
open rijtuig op vier wielen met twee
zitplaatsen tegenover elkander ; kleine
canapé voor twee personen.
Viscacha, yr. (Sp.). Zuid-Amerikaansch
knaagdier ter grootte van een haar in de
Pampa's (z. a.) der Argentijnsche Republiek.
Vis centrifuga en Vis centripeta.
Zie Centrifugaal en Centripetaal.
Viscera, mrv. (Lat.). Ingewanden ;
Visceraal, wat de ingewanden betreft;
Visceraal elixir, o., elixir ter bevordering
der spijsvertering.
Vischtaspa. Legendarisch koning van
Iran, vriend en beschermer van Zarathustra (Zoroaster).
Viscied, (Lat.). Taai, slijmerig; Viscidum inspissatum pituitosum, verdikte
taaie slijm.
Vis comica, yr. (Lat.). Comische kracht,
vermogen om den lachlust op te wekken;
Vis compulsiva, dwingende kracht, het
dwingen door vreesaanjaging ; Vis contractilis, samentrekkende kracht.
Visconti. Beroemde Italiaansche familie
die van 1277-1447 te Milaan regeerde.
Viscount, m. (Eng.; spr. veikount). Zie
Vicomte.
Vis elastica, yr. Spankracht; Vis
expulsiva, uitstootende kracht ; Vis fermentiva, gistingskracht; Vis gravitatis
= Oravitatie (z. a.).
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Visee, yr. (Fr. ; spr.: vizee). Mikpunt,
doelwit, streven ; Viseeren, (Fr.), van een
visa voorzien, voor gezien teekenen, nakijken (van paspoorten); mikken ; bedoelen ;
Viseur, m., zoeker aan een photographietoestel, kleine Camera obscura (z. a.)
waarin zich een spiegel onder een hoek
van 45° bevindt.
Visibilite, yr. (Fr.; spr.: vieziebielietee).
Zichtbaarheid; Visible, zichtbaar; Etre
visible, te spreken zijn.
Visie, yr. Inzage.
Visier, (D.). Zie Vizier; Visieren, (D.),
(Zie Viseeren), ijken (Fr.) italonnerjauger,
(Eng.) to stamp, to gauge, (Ital.) agguistare, stazare, (Sp,) aforar, arquear; Visiereimer, m., vroegere vochtmaat in
Beieren ; Visierer, m., ijker; Visiermass,
0. (D.), (Fr.) etalon, gauge, (Eng.) standard,
gauge, (Ital.) staza, (Sp.) aloro, arqueta,
ijkmaat ; Visierscheibe, yr. (D.), werktuig
voor het meten der stijging en daling
van den bodem bij het aanleggen van
wegen.
Vis Imminuta, yr. (Lat.). Verminderde
kracht ; Vis inertiae, volhardingsvermogen = Inertie, (z. a.).
Visioen, o., (Fr.) Vision, yr. Gezicht,
verschijning waarin iemand dingen meent
te zien die gewoonlijk voor den mensch
verborgen zijn (Zie Hallucinatie) ; Visionnaire, m., iemand die visioenen heeft,
droomer, dweper.
Visis actis, (Lat.). Na inzage der stukken of verhandelingen.
Visitandine, yr. Non van de orde der
Visitatie die door den heiligen F ransiscus
van Salis en de barones de Chantal in
16io te Annecy in Savoye gesticht is ;
Visitatie, yr., bezoek der maagd Maria
bij Elisabeth, Catholiek feest ter herinnering aan dit bezoek ; Visitatie, vr.,
(Fr.) visite des bagages, (Eng.) examination
of the luggage, (D.) Untersuching des

Gepeicks, (Ital.) visita dei bagagli, (Sp.)
revision del equifiaje, het onderzoeken
van de bagage door de ambtenaren der
belastingen ; Visitatio extraordinaria,
vr. (Lat.), onderzoek op een ongewonen
tijd ; — Mariae (Zie Visitatie), — ordinaria, onderzoek op den gewonen tijd ;
Visitationsrecht, o. (D.), (Fr.) droit de
visite, (Eng.) right of search, (Ital.) diritto
di visita, (Sp.) derecho de visita, recht van
oorlogsschepen om neutrale koopvaardijschepen te onderzoeken; Visitator, m., onderzoeker, opziener, nakijker; Visitatrix,
yr., inspectrice over verscheidene nonnenkloosters ; Visite, yr. (Fr.), (Eng.) visit,
(D.) Besuch, (Ital. en Sp.) visita, bezoek,
inspectiereis, rondgang der geneesheeren
en studenten in een ziekenhuis, dames-
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manteltje; Visiteeren, bezoeken, doorzoeken, nazien, inspecteeren ; Visitekaartie,
o., naamkaartje dat men bij een bezoek
afgeeft ; Visitor, m. (Eng.), (Fr.) visiteur,
(D.) Besucher, bezoeker; Visiteur wordt
in het Nederlandsch gebruikt voor een
hoogeren ambtenaar der in- en uitgaande
rechten.
Vis legis, yr. (Lat.). Kracht der wet ;
— mortua, doode kracht ; — motrix, beweegkracht ; — nervica, kracht der zenuwen.
Vison, m. (Fr. ; spr.: viezon). Europeesche en Amerikaansche bunsing.
Visorium, o. Mikpunt ; werktuigje der
letterzetters om de kopij vast te houden.
Vispered. Boek der Zendavesta.
Vis perverse = Vis abalienata (z. a.);
—praesagii, vermogen van te voorspellen ;
— probandi, bewijskracht; — repulsionis,
afstootingskracht ; — sensitiva, gevoelvermogen.
Vista, yr. (Ital. en Sp.), (Fr.) vue, (Eng.)
sight, (D.) Sicht. Zicht (Zie A vista);
Vistamente, (Ital.), zeer snel.
Vistula, vr. (Lat.), (Fr.) Vistule, vr.
Weichsel.
Visualiteit, yr. Gezichtsvermogen; Visueel, wat het zien betreft ; Visum, o.
(Lat.), (Fr. en Eng.) visa, (D.) Visum, (Ital.
en Sp.) visto, eig. het geziene (Zie Visa
en De visu); Visum repertum, gerechtelijke verklaring die door geneeskundigen wordt afgelegd over een verwonding,
een moord, den toestand van een lijk.
Visurgis, m. (Lat.). Wezer.
Visus, m. (Lat.). Het zien, gezichtsvermogen ; — abnormis, het gebrekkig zien;
— colorans, het zien van kleuren ; — conjusus, het verward of onduidelijk zien ;
— coruscans, het flikkeren voor de oogen;
— dimidiatus, het half zien, halfblindheid ;
— duplicatus, het dubbel zien ; — invertens,
de dingen omgekeerd zien; lucidus =
Photopsie (z. a.); muscarum, het vermeende zien van vliegen voor de oogen
= Mouches volantes (z. a.); — nebulosus,
het als door een nevel zien; — obliquus,
het scheelzien ; — radians, het zwevend
zien ; — scintillans, het zien van vonken.
Vis vegetativa, yr. (Lat.). Groeikracht;
Vis vitae of Vis vitalis, levenskracht.
Vita, yr. (Lat.), (Fr.) vie, (Eng.) life,
(D.) Leben, (Ital.) vita, (Sp.) vida. Leven ;
Vita anteacta, voorafgaand leven, vorige
levenswijs ; Vita brevis, ars longa (Lat.),
het leven is kort, de kunst is lang; Vitae
curriculum = Curriculum vitae (z. a.);
Vitae, non scholae, discendum est (Lat.),
voor het leven en niet voor de school
moet men leeren; Vita nuova, yr. (Ital.),
nieuw leven, titel van een werk van
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Dante (z. a.) waarin hij zijn liefde voor
Beatrix Portinari (z. a.( verhaalt.
Vitaal, (Lat.). Wat het leven betreft,
wat voor het leven noodig is; Vitalia,
mrv. (Lat.), de edele deelen des lichaams,
hartsterkende middelen ; Vitalianen =
Vitalienbriider ; Vitalicum = Vitali=
tium ; Vitalienbriider, mrv. (D.), gevreesde zeeroovers in de Noord- en
Oostzee op het einde der 13de eeuw ;
Vitalis aura, yr. (Lat.), levensether, stof
waarvan naar men zegt de levenskracht
of hangt ; — facultas, yr., levensverrichting ; — foetus, levensvatbare vrucht (bij
een verlossing); Vitaliseeren, levenskracht geven ; Vitalisme, o., wetenschappelijk stelsel dat een levensbeginsel
aanneemt dat zoowel van de ziel als
van het lichaam verschilt (Zie Animisme) ; Vitalist, m., aanhanger van
het vitalisme, geneesheer die het behoud der levenskracht als het hoofddoel
der geneeskunde beschouwt ; Vitaliteit,
yr., levenskracht, levensvatbaarheid, (gemiddelde) levensduur ; Vitalitium, levensonderhoud ; Vitalmeter, m. (D.), toestel
voor het opwekken van schijndooden ;
Vitale warmte, vr., levenswarmte ; Vitam
impendere vero, (Lat.), zijn leven aan de
waarheid wijden (Juvenalis, Satiren IV,
90, zinspreuk van J. J. Rousseau (z. a.) ;
Vita sedentaria, zittend leven. Zie Se=
dentaire.
Vitelline, yr. Omhulsel van een eidooier;
Vitellum, o. (Lat.), eidooier.
Vitesse, yr. (Fr.; spr. : vietes). Snelheid;
Grande vitesse, yr., ijlgoederenvervoer
op spoorwegen; Vitesse initiale, beginsnelheid van een vallend lichaam.
Vi testamenti, (Lat.). Ingevolge het
testament.
Vitex, vr. (Lat.). Kuischboom, plantensoort uit de familie der Verbenaceen.
Vitia, mrv. (Lat.). Ondeugden ; gebreken; fouten ; — aetatis, misstappen der
jeugd; — cordis, gebreken van het hart;
— personae, gebreken waardoor men zijn
werkzaamheden niet kan verrichten ; —
possessionis, onrechtmatig bezit ; — rerum

(Lat.), (Fr.) me propre de la marchandise,
(Eng.) inherent vice, (D.) Fehlerhaftigkeit
der Ware, (Ital.) vizio proprio delle merci,
(Sp.) vicio propio de las mercancias, gebreken (slechte qualiteit) van koopwaren.
Zie Vice.
Viticole, (Fr. ; spr. : vietiekol). Wat den
wijnbouw betreft; Viticulteur, m., wijnbouwer ; Viticulture, yr., wijnbouw ;
Vitis, yr. (Lat.), wijnstok. Zie Vin.
Vitieus, (Lat.). Vitiosus. Gebrekkig,
slecht; Vitiositeit, yr., gebrekkigheid,
verdorvenheid.

Vitrum

Vitiligo, yr. (Lat.). Het verdwijnen van
de kleurstof der huid ; — hepatica, levervlek; — leprosa, vlek van melaatschheid ;
-- scorbutica, vlek van scheurbuik ; —
venerea, venerische vlek.
Vitilitigator, m. (Lat.). Twistzoeker,
vitter, schreeuwer, kwaadspreker.
Vitium, o. (Lat.). Gebrek, fout ; —
canonicum, gebrek waardoor men niet
geschikt is om Catholiekgeestelijke te worden ; — congenitum, aangeboren lichaams,
gebrek ; — grammaticale, taalfout ; —
remissionis, verzuim, het zakken of dalen
der stem bij het zingen; — subreptionis,
gebrekkig of verkeerd oordeel tengevolge
van zinsbedrog (Zie Subreptie); — Iremull, het overdreven Vibreeren (z. a.)
bij het zingen.
Vito, m. (Sp.). Andalusische dans.
Vitrage, m. (Fr. ; spr. : vietraazje). Het
inzetten van ruiten ; al de ruiten van een
gebouw ; glazen deur ; glazen beschot ;
venstergordijn ; Vitrail, m. (spr. : vietraai),
beschilderd raam, groote glasplaat ; Vitre,
vr., glasruit; Casser les nitres, de glazen
ingooien, opzien baren, een schandaal publiek maken; Vitre, doorschijnend als
glas ; Electricite vitrie, vr., glaselectricitelt ; Vitrerie, yr., glazenmakerij, handel
in vensterglas; Vitrescibilite, yr., verglaasbaarheid ; Vitrescible, verglaasbaar ;
Vitresceeren, in glas veranderen, verglazen ; Vitreux, glazig; Vitrier, m. (spr. :
vitriee) glazenmaker, scheldnaam voor de
jagers (infanterie); Vitrifiable, geschikt
om in glas veranderd te worden, Vitrificatie, vr., verandering in glas ; Vitrifieeren, in glas veranderen; Vitrine, yr.,
winkelkast, uitstalkast.
Vitriolatus morbus = Epilepsie (z. a.);
Vitriolatus testaceus, zwaarspaat ; Vitriolesceeren, in vitriool veranderen;
Vitriolisatie, yr., behandeling met zwavelzuur ; Vitriool, o. en v. (van het Latijn
vitrum, glas), oude naam der zouten die
thans Sulfaten (z. a.) genoemd worden ;
Vitrioolether, m. door zwavelzuur gezuiverde wijngeest ; Vitrioolkiezel, o.,
zwavelkiezel; Vitrioolnaphta, yr. = Vitrioolether ; Vitrioololie, yr. = Acidum
sulphuricum, zwavelzuur ; Vitrioleeren,
zwavelzuur op iemand werpen; Vitrioleur, m., (Fr.), degene die zwavelzuur op
iemand werpt om hem te misvormen ;
Vitriolerie, yr., vitrioolfabriek.
Vitrometer, m. (Lat.-Gr.). Eig. glasmeter, werktuig om de straalbreking te
meten; Vitrotype, o. (Lat.-Gr.), lichtbeeld
op glas ; Vitrotypie, yr., fabrikatie daarvan.
Vitrum, (Lat.). Glas ; — antimonii,
spiesglansglas ; -- plumbi, loodglas ; —
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— saturni, verglaasd loodoxyde ; — solubile, oplosbaar glas, waterglas.
Vitta, vr. (Lat.). Haarband, lint ; hoofdverband; schapevlies van het Embryo
(z. a.).
Vitulicolen, mrv. Aanbidders van het
gouden kalf ; Vitulus, m. (Lat.) kalf.
Vituperabel, (Lat.). Berispelijk, laakbaar ; Vituperatie, yr., berisping; Vitu.
pereeren, berispen, laken, uitvaren tegen.
Vitus _= Guido (z. a.); St.=Vitusdans,
yr. 2-_-_, Chorea (z. a.).
Vitzliputzli, Mexicaansche oorlogsgod.
Viva ! (Ital.). Hij (zij) leve ! Vivace,
(Fr. ; spr. : vievas), (Lat.) Vivax, vol
levenskracht, blijvend (planten) ; Vivaci=
teat, yr. (Lat.), levendigheid, beweeglijkheid, vlugheid, opvliegendheid; Vivandier,
(Fr.; spr.: vievandjee), m., zoetelaar ; VI=
vandière, vr., marketenster ; Vivant !
(Lat.), dat zij leven ! Vivantoscoop, o.,
toestel waardoor men afbeeldingen ziet
die schijnen te leven ; Vivarium, o.
(Lat.), bewaarplaats voor levende dieren,
dierentuin, menagerie ; Vivat ! (Lat.), hij
(zij) leve ! Vivat sequens ! !eve de
volgende ! Vivatbander, mrv. (D.), zijden
linten die met verzen en allegorische
figuren bedrukt waren en tijdens de
vrijheidsoorlogen veel gedragen werden ;
Viva voce, (Lat.), (Fr.) de vive voix, met
luider stem ; Viva vox, yr. (Lat.), levende
stem, mondeling onderwijs ; Viva vox
docet, (Lat.), de levende stem onderwijst,
bij het onderwijs geeft de mondelinge
voordracht de beste resultaten ; Vive ! (Fr.)
hij (zij) leve ! ; Vive, yr. (Fr.), pieterman
(visch); Vivere est militare, (Lat.), leven
is strijden ; Vivere parvo, van weinig
leven; Vive valeque, (Lat.), leef en het
ga u wel (Horatius, Satiren II, 5, no).
Viverren of Viverrina, mrv. (Lat.).
Muskusdieren.
Viveur, m. (Fr.). Doordraaier, fuiver.
Viviaan, m., Viviana, yr. De opgeruimde.
Vivianiet, o. Phosphorzuur ijzer.
Vivicombustio, yr., Vivicomburium, o.
(Lat.). Het levend verbranden; Vivificatie, y r., verlevendiging, levendmaking;
Vivificeeren, verlevendigen ; Vivimicroscopeeren, (Lat.-Gr.), een van een
levend mensch of dier afgenomen stukje
vleesch met het microscoop onderzoeken;
Vivipara, mrv., dieren die levende jongen
ter wereld brengen; Vivipariteit, vr. of
Viviparisme, o., het terwereldbrengen
van levende jongen; Vivis coloribus,
met levendige kleuren ; Viviseceeren,
levende dieren ontleden ; Vivisectie, yr.,
het snijden in of het ontleden van levende
dieren ter bestudeering van physiologische
verschijnselen, het blootleggen van levende
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en in beweging zijnde organen van dieren;
Vivisector, m., ontleder van levende
dieren ; Vivisepultura, vr. het levend
begraven; Vivit sub pectore vulnus,
(Lat.), de wond leeft op den grond van
het hart (Vergilius, Aeneas IV, 67), uitdrukking waardoor de ontluikende liefde
van Dido voor Aeneas wordt aangeduid ;
Vivitur parvo bene (Lat.), men leeft gelukkig als men weinig bezit; Vivo (Ital.)
levendig; Vivos voco, mortuos plango,
fulgura frango, (Lat.) de levenden roep
ik, de dooden betreur ik, den bliksem
breek ik (opschrift op verscheidene klokken) ; Vivres, mrv. (Fr.), (Eng.) provisions,
food, (D.) Nahrungsmittel, (Ital.) generi
(prodotti) alimentari, (Sp.) substancias
altmenticias, levensmiddelen ; Couper les
vivres a quelqu'un, eig. iemand de levensmiddelen afsnijden, ophouden met in
iemands onderhoud te voorzien; Vivrier,
m., leverancier van levensmiddelen aan
het leger ; Vivus, (Lat.) levend.
Vix, (Lat.). Nauwelijks; Vix credo,
ik geloof bet nauwelijks.
Vixi, (Lat.), Ik heb geleefd (ik heb het
leven genoten) ; Vixit, hij (zij, het) heeft
geleefd (is gestorven), uitdrukking die de
Romeinen gebruikten om iemands dood
aantekondigen.
Viz. = Videlicet (z. a.).
Vizier, m. (Arab.) Wazir, m. Eig.
drager (van het zegel), minister van een
Mohamedaansch vorst ; Vizieraat, o.,
ambt en waardigheid van een vizier;
Grootvizier, m. of Wazir-Azem, eerste
minister van den sultan van Turkije.
Vizier, o. (Fr.) visiere, (Eng.) visor, (D.)
Visier (z. a.), (Ital.) visiera. Gedeelte van
een helm dat op- en neergeslagen kan
worden en waarin openingen aangebracht
zijn; Vizier (aan een geweer), opzet, (Fr.)
Hausse; Vizierkorrel, m., kleine verhevenheid op het einde van den loop van
een geweer om het mikken gemakkelijk
te maken.
Vladika, m. (Servisch). Hoofd van
kerk en staat in Montenegro, ontstaan
uit swato soladika, heilige beer.
Vlies, o. (Ned.), (Fr.) Tolson. Zie Tolson d'or.
Vls. Verkorting van Vlaamsch.
V. n. = Vicario nomine, (Lat.). Als
plaatsvervanger.
Vocaal, yr. (Lat.). Klinker; als bvnw.
wat de stem betreft, wat gezongen kan
worden ; Vocalisatie, yr., verandering
van een medeklinker in een klinker;
Vocalise, yr. (Fr.), (Ital.) Vocalizzo, m.,
zangoefening waarbij geennoten genoemd en geen woorden uitgesproken
worden Vocaliseeren, zulk een zang-
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oefening verrichten ; Vocalisme, o., aard
en gesteldheid der klinkers eener taal;
Vocalisateur, m. (Fr.), zanger die vocaliseert.
Vocable, m. (Fr.), (Lat.) Vocabulum
(mrv. Vocabula), o. Woord ; naam van
den heilige onder wiens bescherming een
kerk geplaatst is ; Vocabularium, o. (Fr.)
Vocabulaire, m., woordenlijst, verkort
woordenboek ; Vocabulist, m., vervaardiger van woordenlijsten.
Vocatie, yr. (Lat.) Vocatio, yr. Roeping ; beroeping ; dagvaarding; Vocatief,
m. (Lat.) Vocativus, m., naamval van den
aangesproken persoon, vijfde naamval.
Voculatie, vr. (Lat.). Het leggen van
den klemtoon.
Voce, yr. (Ital.; spr.: votsje). Zangstem ;
— di petto, borststem ; — di testa, eig.
kopstem, keelstem.
Vocem jucunditatis, (Lat.). Blijde stern,
naam van den Zondag Rogate (z. a.),
volgens Jesaja 48, v. 20 met de stem des
gejuichs; Voces Aretinae, mrv. = Are=
tinische namen (z. a.) ; Belgicae, mrv.,
Belgische tonen, aanduiding der tonen door

bo, ce, di, ga, lo, ma, ni ; Hammerianae,
aanduiding der tonen door do, re, mi, fa,
sol, la,
Vocero, m. (spr. : vootsjero), (mrv. Voceri). Geimproviseerde lijkzang op Corsica.
Vochysiaceen. Plantenfamilie uit de
orde der Geranialen.
Vociferatie, yr. (Lat.). Geschreeuw,
gejouw ; Vocifereeren, luid of hevig
schreeuwen.
Vog. Deensch en Noorweegsch gewicht
= 18 kilogram.
Vogelperspectief, o. (Fr.) Perspective
a vol d'oiseau, yr. Gezicht uit de hoogte
op een voorwerp b. v. een stad.
Vogue, (Fr.; spr. : vogh). Roep, toeloop,
zwang; Vogue la galere ! eig. laat de
galei varen, d. vooruit maar wat er ook
van moge komen, laat maar loopen. Zie
En vogue.
Voici, (Fr. ; spr. : voasie). Ziehier.
Voie, vr. (Fr.; spr. : voa). Weg ; spoor;
voer ; dracht ; Vole de boas, voer hout
(ongeveer 2 kubieke meter) ; Voie d'eau,
twee voile emmers water, lek in een
schip ; Voie ferree = Railway (z. a.).
Voila (Fr. ; spr. : voala). Ziedaar, daar
is ; Voila qul est fait, dat is klaar ;
Voila deux heures que j'attends, nu
wacht ik al twee uur.
Voile, m. (Fr.; spr. : voaal). Sluier ;
dekmantel ; schijn; Voile du palais, het
weeke gehemelte; Voileeren, met een
sluier bedekken Voilette, yr., kleine
sluier.
Voile, yr. (Fr. ; spr. : voaal). Zeil, schip;

Volerie

Mettre a la voile, onder zeil gaan; Il faut
tendre sa voile selon le temps, met moet
zijn zeil spannen naar gelang van het
weer, men moet niet verder willen springen dan de stok lang is.
Voirie, vr. (Fr.; spr.: voarie). Beheer
en onderhoud van straten, wegen, pleinen ;
mestvaalt, vuilnisbelt.
Voisin (la) (spr.: voazein). Waarzegster
en giftmengster, als medeplichtige van
de markiezin de Brinvilliers in 168o te
Parijs levend verbrand.
Voiture, vr. (Fr. ; spr. : voatuur). Rik
tuig ; — de place, stationneerend rijtuig ;
(Zie Lettre de voiture) Voiturier, m.,
vrachtrijder.
Vol. = Volumen (Lat.) en Volume (Fr.).
Vol, m. (Fr.). Het vliegen ; diefstal;
Vol qualifie, diefstal met verzwarende
omstandigheden.
Vola, yr. (Lat.). Binnenvlak der hand.
Volabiliteit, yr. Vluchtigheid; Volable,
(Fr.), wat gestolen kan worden ; Volaille,
y r. (Fr.; spr. : gevogelte, pluimgedierte, vogel die gegeten kan worden;
Volant, vliegend, gemakkelijk verplaatsbaar ; als znw. pluimbal, vliegwiel, strook
aan een japon. Zie Cachet volant.
Volapiik, o. (van het Eng. world, wereld, en to speak, spreken). Door Johann
Martin Schleyer in 1879 uitgevonden
wereldtaal die thans door het Esperanto
dat in 1887 door Zamenhof uitgedacht is,
verdrongen wordt. Zie Pasigraphie.
Volatil, (Fr.), (Lat.) Volatilis. Vluchtig,
wat in, damp of gas veranderen kan ;
vervliegend ; Alcali volatil (Fr.), vlugzout (Zie Ammoniak) Volatile, m. en
vr. (Fr.), vliegend dier ; Volatilisatie,
vr., vervluchtiging ; Volatiliseeren, vervluchtigen ; Volatiliteit, vr., vluchtigheid.
Vol-au-vent, m. (Fr. ; spr. : volovan).
Warme pasteivorm van bladerdeeg die
met vleesch, visch, gevogelte, balletjes
vleesch, enz. gevuld wordt.
Volcaniet, o. Vulkanisch Pyriet.
Vole, vr. (Fr.). Het maken van alle
slagen in sommige kaartspelen b.v. in
het omber- en quadrillespel ; annoncie,
aangekondigde vole, verklaring van een
speler dat hij alle slagen denkt te
maken.
Volee, y r. (Fr.). Vlucht of zwerm vogels ;
voile laag ; pak slaag; Haute volee, yr.,
(z. a.) ; Sonner a toute volee, zoo hard
mogelijk de klok luiden.
Volente Deo, (Lat.). Als God wil ;
Volenti non fit injuria, (Lat.) hem die
dat wil (toelaat) geschiedt Been onrecht.
Volerie, vr. (Fr.). Dieverij, afzetterij ;
valkenjacht.
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Volet, m. (Fr.; spr.: volee). Blind aan
den binnenkant van een raam; duiventil ;
plankje waarop zaden en andere kleine
dingen uitgezocht warden ; zakkompas ;
Trite sur le volet, uitgezocht, uitgelezen.
Voleur, m. (Fr.). Dief; Voleuse, yr.
(Fr.), dievegge. Zie Ladro en Pie.
Volare, yr. (Fr. ; spr.: volieeer). Vogelhuis, groote vogelkooi.
Volitantia semina, o., mrv. (Lat.). In
den wind rondvliegende zaadjes.
Volitie, yr. Wilsuiting.
Volkmar, rn. (Oudduitsch). De bij het
yolk beroemde.
Volksraad, m. (Ned.). Volksvertegenwoordiging in de voormalige Zuidafrikaansche Republiek.
Volo, (Lat.). Ik wil.
Volontair, m. (Fr.). Vrijwilliger ; iemand
die op een kantoor of in een zaak werkzaam is maar daarvoor niet bezoldigd
wordt ; Volontaire, (Fr.), vrijwillig, eigenzinnig ; Voluntaria jurisdictio (Zie Juris=
dictio voluntaria) ; Volonte, vr., wil ;
Faire ses trente=six volontes, zijn eigen
zin doen ; A volonte, naar believen.
Volt, m. Eenheid der electrische beweegkracht.
Volta, yr. (Ital.). Herhaling (muziek).
Volta, (Alexander) (1745-1827). Italiaansch natuurkundige bekend door zijn
onderzoekingen over de electriciteit, uitvinder van de naar hem genoemde galvanische kolom (Zie Oalvanisme) ; Vol=
tameter, m., toestel om water door middel van een electrischen stroom te ontleden, elke toestel waarin een electrolyti=
sche (z. a.) reactie ontstaat ; Voltasche
boog, m., electrisch booglicht; Voltasche
kolom of zuil, yr., werktuig dat uit een
zeker aantal twee aan twee verbonden
koperen en zinken schijfjes bestaat waartusschen met zuurhoudend water bevochtigde ronde stukjes laken liggen.
Voltaire, (1694-1778). Fransch dichter
en prozaschrijver die treur- en blijspelen,
geschiedkundige werken en vertellingen
heeft geschreven en een zeer uitgebreide
briefwisseling heeft nagelaten ; hij heette
eigenlijk Arouet en Voltaire is eenvoudig
een omzetting van Arovet 1. i. (le jeune);
hij werd tweemaal in de Bastille (z. a.)
gevangen gezet, vertoefde in Engeland
en aan het hof van den Pruisischen koning Frederik II den Groote, bracht zijn
laatste levensjaren te Ferney aan het meer
van Geneve door en stierf in zijn geboortestad Parijs (Zie Akakia, Candide,
Merope, Micromegas, J. J. Rousseau
en Zaire) ; bekend zijn de volgende verzen
van Alfred de Musset:

Voluta
Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire
Voltige t-il encor sur tes os decharnis?
Ton slick itait, dit-on, trop jeune pour te lire ;
Le noire dolt te plaice, et tes hommes soot nes.
ll esi tonibI sur 11014S, cet edifice immense,
Due de tes larges mains to sapais unit et jour.

d. i. Slaapt gij tevreden, Voltaire, en
zweeft uw afzichtelijke glimlach nog over
uw ontvleeschde beenderen ? Uw eeuw
was, naar men zegt, te jong om u te
lezen ; onze eeuw zal u zeker wel behagen en uw mannen zijn geboren. Het
onmetelijk gebouw dat gij dag en nacht
met uw groote handen ondermijndet, is
op ons neergekomen, enz.
Voltaire, m. (Fr.). Groote leuningstoel
met lage zitting en hooge rugleuning ;
Voltairiaan, m., volgeling van Voltaire;
Voltairianisme, o., geestesrichting van
V., het spotten met geloofszaken.
Volte, yr. (Fr.), (Ital.) Volta, vr. Zwenking, wending ; uitwijking bij het schermen
om een stoot te ontgaan ; Volte-face,
yr., het rechtsomkeert maken, plotselinge
verandering van meening of stelsel.
Volti, (Ital.). Sla om ! woord onder aan
een blad muziek; Volti subito, slavlug om!
Voltige, yr. (Fr.; spr.: voltiezje). Oefening
op het slappe koord ; het kunstenmaken
op een paard ; Voltigeeren, dansen op
het slappe koord, kunsten maken op een
paard, heen en weer fladderen ; Voltigeur, m., koorddanser, kunstrijder, Flankeur (z. a.).
Voltumna, yr. Godin van den Etruskischen statenbond.
Voltura, yr. (Ital.). Zie Virement.
Volubel, (Lat.). Buigzaam, bewegelijk,
slingerend; Volubiliteit, yr., buigzaamheid, radheid van tong.
Voluisse, (Lat.). Gewild hebben. Zie
In magnis voluisse sat est.
Volume, m. (Fr.), (Lat.) Volumen, o.
Om een stok gerold handschrift bij de
Ouden : boekdeel ; uitgebreidheid, omvang;
ruimte die door een lichaam ingenomen
wordt ; watermassa; Volumen °meter,
m., werktuig om den omvang van lichamen
te meten; Volumina, mrv. (Lat.), boekdeelen; Volumineus, omvangrijk, dik.
Voluntas, yr. (Lat.). Wil; — arcana,
geheime wil ; — ultima, laatste wil, testament.
Volunteer, m. (Eng.; spr.: voluntier).
Vrijwilliger. Zie Volontair.
Volupia, yr. Godin van het genot bij
de Romeinen.
Volupte", vr. (Fr.), (Lat.) Voluptas, vr.
Wellust; Voluptueus, wellustig.
Voluta, vr. (Lat.), (Fr.) Volute, yr.
Spiraalvormig sieraad, wrong, krul; rolschelp ; Volutatle, het rollen ; Volutieten,
mrv., versteende spiraalvormige slakken.
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Volva, yr. (Lat.). Baarmoeder ; spoel
van het spinnewiel.
Volveeren, (Lat.). Rollen, wikkelen.
Volvens musculus, m. (Lat.). Schuine
oogspier.
Volvox, (Lat.), (Fr.) Volvoce, m. Draaiwormpje (infusiediertje in nioerassen).
Volvulus, m, (Lat.). Zie Miserere
(koliek); — intestinorum, het in elkander
schuiven of draaien der ingewanden,
daardoor ontstane verstopping.
Vomer, m., (Lat.). Ploegschaar ; bovenste gedeelte van het neusbeen ; maanvisch.
Vom Fels zum Meer, (D.). Van de
rots naar de zee (zinspreuk van de
Pruisische huisorde van Hohenzollern).
Vomica, yr. (Lat.). Etterbuil; — abdominalis of abdominis, etterbuil in het
onderlijf ; — aquosa (Zie Hydatis); —
cerebri, etterzak in de hersens ; — pectoris
adiposa, spekachtig borstgezwel ; — pectoris purulenta, etterzak in de borst;
Vomicosus, etterend.
Vomeeren, (Lat.). Spuwen, braken ;
Vomitief, o., braakmiddel.
Vomito negro, m. (Sp.). Het zwarte
braken, gele koorts.
Vomitorium, o. (Lat., mrv. Vomitoria),
(Fr.) Vomitoire, m. Uitgang van het
amphitheater en den circus waardoor de
toeschouwers als het ware uitgebraakt
werden ; braakmiddel.
Vomituritie, yr. (Lat.). Het zonder
moeite veelvuldig braken.
Vomitus, m. (Lat.). Het braken ; —
acidus, het zure br.; — aeruginalis, het
blauwgroen br. met een kopersmaak ; —
atonicus, het braken uit zwakte der maag;
— atrabilaris, zwartgallig br.; — bezoardicus, het uitbraken van maagsteenen of
ingeslikte voorwerpen; — biliosus, het
braken van gal ; — callosus, het braken
tengevolge eener verharding in de organen der spijsvertering ; — crapulosus,
het br. tengevolge van beschonkenheid ;
-- cruentus, het bloedbr. ; — devius, het
braken tengevolge van een breuk of een
andere kwetsuur ; — dystrophicus, het
door verstopping ontstane br.; — faeculentus ---------- stercoris; — febricosus, het br.
gedurende de koorts ; — gravidarum,
onpasselijkheid van zwangere vrouwen;
— helluonum, bedorven maag gepaard
met braking ; — herniosus, het br. tengevolge van breuken ; — infractuosus,
het braken door verstopping ; — inflammatorius, door ontstekmg ontstaan br. ;
— itritabilis, door groote prikkelbaarheid der maag ontstaan braken ; — lacteus,
het melkbraken bij zuigelingen ; — mari-

nus ==-___ -- navigantium ; -- matutinus,
het braken in den morgen; — navigantium,

Voule

zeeziekte ; — nefihriticus, het br, bij nierziekten ; — phreniticus, het br. bij het ijlen,
— pituitosus, het opgeven van slijmen ; —
plethoricus, braken door aandrang van
bloed naar de maag ; — projusus, overmatig br. ; — putridus, stinkend braaksel ;
— rheda vectorum, onpasselijkheid die
door het achteruitrijden ontstaat; — salt.vat's, het opgeven van speeksel; — stercoris, het braken van drek ; — toxicus,
het door vergiftiging ontstane braken ; —
verminosus, het door wormen veroorzaakte braken.
Vongalam, Concham. Mengsel van 4
deelen koper en I deel zink.
Vopiscus, m. (Lat.). Bij de geboorte
van tweelingen het kind dat levend ter
wereld komt nadat het eerste dood geboren is.
Vorkragen, mrv. (D.) Kraagsteenen die
uit een muur vooruitsteken.
Vortex, m. (Lat. mrv. Vortices). Draaikolk, maalstroom : wervelwind ; Vortex
purulentus, etterprop.
Vosges, mrv. (Fr. ; spr.: voozje). Vogeezen ; Place des Vosges, plein te Parijs
dat door Hendrik IV aangelegd en door
Lodewijk XIII voltooid werd ; tot aan de
omwenteling van 1789 heette het Place
royale, ook droeg het dien naam van
1815-187o.
Vostro (Ital.) Uw ; Vostro conto, op
of voor uwe rekening.
Vota, mrv. (Lat.). Stemmen der kiezers;
geloften; Vota colligeeren, stemmen verzamelen ; Vota majora, meerderheid van
stemmen ; Votant, m., iemand die zijn stem.
uitbrengt ; Vota saniora, mrv., doelmatigere stemmen of voorstellen vooral de
door den paus goedgekeurde bij de keuze
van een aartsbisschop of bisschop ; Vota
secunda, tweede huwelijk; Votatie, yr.,
stemming ; Voteeren, stemmen, stemmen
uitbrengen, bij stemming aannemen of
goedkeuren ; Votief, volgens een gelofte;
Votiefgeschenk, o., geloftegift, wijgeschenk ; Votiefkerk, yr., kerk die tengevolge eener gelofte gesticht is; Votiefmunten, mrv., munten der Romeinsche
keizers tot aan Theodosius met het opschrift vota publica; Votum, o. (Lat.),
stem bij het kiezen, advies, zegenwensch,
gelofte; — castitatis, gelofte van kuischheid en van ongehuwd te zullen blijven ; —
consultativum, advies ; — decisivum, beslissend oordeel ; — obedientiae, kloostergelofte van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid ; — paufiertatis, kloostergelofte
van armoede; . — virile, mannenstem,
hoofdelijke stem.
Voule. Eig. Vola, zilver, Spaansche
piaster op Madagascar.
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Waal

Vofite, yr. (Fr. ; spr.: voet). Gewelf.
16e eeuw afgekeurd werd ; het Concille
Vox, yr. (Lat.). Stem ; — angelica, envan Trente (z. a.) bepaalde in 1546 dat
gelenstem (orgelregister); — clamantis in
het geoorloofd is den oorspronkelijken
desert°, stem des roependen in de woesHebreeuwschen en Griekschen tekst te
tijn; — humana, menschelijke stem (orgelbestudeeren, maar dat de V. alleen gezag
register) ; -- hybrida, tweeslachtig woord
heeft en als bewijs aangevoerd kan
dat aan twee talen ontleend is; — nasaworden ; Vulgivaga, rondzwervend (Zie
fis, neusstem (zie Nasaal); Vox faucibus
Venus); Vulgo, gewoonlijk, volgens het
haesit, de stem bleef in mijn keel steken
spraakgebruik ; Vulgo quaesitus, m.,
(Vergilius, Aeneis HI, 48) ; Vox populi ' onecht kind ; Vulgus, m. en o. (Lat.), de
vox Del, (Lat.), de stem des yolks is de
groote hoop, de gemeene man ; Vulgus
stem Gods ; Vox rauca, heesche of schorre
amicitias utilitate probat, (Lat.), bij de
stem ; — virginea, maagdenstem ; Vox
vriendschap let de groote hoop alleen
viva = Viva vox.
op het nut en voordeel dat er uit geVoyage, m. (Fr.; spr. : voajaazje), (Eng.)
trokken kan warden.
travel, journey, voyage (ter zee), (D.) Reise,
Vulkaan, m. Vuurspuwende berg (Zie
(Ital.) viaggio, (Sp.) viaje. Reis ; Voya
Vulcanus); Vulkanisch, wat door een
geur, m. (Fr. ; spr. : voajaazjeur), (Eng.)
vulkaan ontstaat ; Vulkaniseeren, caouttraveller, (D.) Reisender, (Ital.) viaggiatore,
chouc in gesmolten zwavel drenken; Vul(Sp.) viajero, reiziger. Zie Commis.
kanist en Vulkanisme = Plutonist en
Voyant, m. (Fr. ; spr. : voajan) ; VoyPlutonisme.
ante, vr. Persoon die beweert in het
Vulnerabel, (Lat). Kwetsbaar ; Vulneverleden en de toekomst te kunnen zien.
rabilitas, vr., kwetsbaarheid ; Vulnerant,
Zie Clairvoyante.
m. (Lat.), degene die een wond toebrengt ;
Voyons I (Fr. ; spr. : voajon). Laat ons
Vulneraria, mrv., middelen om wonden
zien; hoor eens : kom, kom; nu!
te heelen; Vulneraat, m., verwonde ;
Voyou, m. (Fr.; spr. : voajoe). StraatVulnerant omnes, ultima necat, (Lat.),
slijper ; straatjongen ; Voyoucratie, yr.,
alien (de uren) wonden, het laatste
heerschappij der straatslijpers.
(uur) doodt (opschrift op uurwei ken) ;
V. R. ,-_, Victoria regia of regina,
Vulneratie, yr., verwonding ; Vulnerum
(Lat.). Koningin Victoria (z. a.).
spasmus, wondkramp ; Vulnus, o., (mrv.
Vrille, vr. (Fr.; spr.: vriei) (Lat.) ViVulnera) wond; — articulare, gewrichtsticula, vr. Hechtrank ; zwikboor.
wond; — caesum, gehouwen wond ; —
V. s. = Volti subito (z. a.); V. s. p.
contusum, kneuzing ; — incisum, snijwond ;
-.7---_ Verte si placet, (Lat.), sla on] als
— morsum, beet; — letale, doodelijke wond;
het u belieft. Zie T. s. v. p.
— punctum, steekwond; — sclopetarium,
Vt. = Vidit, (Lat.). Hij heeft het geschotwond.
zien.
Vulpecula, yr. (Lat.). Vosje; Vulpes,
Vu, (Fr.). Gezien ; aangezien; Vue, vr.
yr. (Lat.), (Oudfransch) Ooupil = Renard
(Fr.). Zie Sight en View.
(z. a.); Vulpio, m. (Lat.) een listig mensch,
Vulcanus, (Lat.), (Gr.) Hephaestos.
een slimme vos.
God van het vuur en de bewerking der
Vultispex, m. ,--_-_, Physiognoom (z. a.);
metalen, zoon van Jupiter en Juno (z. a.),
Vultus, m. (Lat.), aangezicht.
man van Venus (z. a.); leelijk en misVulturnus, m. (Lat.). Rivier in Cammaakt, werd hij van den lop van den
panie, thans Volturno.
Olympus (z. a.) of geworden en kwam
v. v. = vice versa (z. a.).
op Lemnos terecht ; door zijn val kreupel
geworden, richtte hij order in de Etna
smederijen op waarin hij met de Cyclopen
(z. a.) werkte.
Vulgair, (Fr.), (Lat.) Vulgaris. AlleW. als muntteeken = Lille (Riissel),
daagsch, gewoon, in zwang bij het yolk ;
Weenen, Breslau (Wratislavia), Wezel; in
gemeen, plat ; Vulgaire, m. (Fr.), de
de chemie = Wolfram.
groote hoop, het gemeene yolk ; VulWaal, m. (Fr.) Wallon. Hij die behoort
tot de een Fransch dialect sprekende
garisatie, yr., verbreiding onder het yolk;
Belgen ; lid der Waalsche kerk ; Waalsch,
Vulgarisateur, m. (Fr.), degene die iets
algemeen verstaanbaar of begrijpelijk
wat de Walen betreft ; Waalsche kerk,
maakt; Vulgariseeren, algemeen begrijafdeeling der Nederduitsch Hervormde
pelijk maken; Vulgariteit, yr., gemeenkerk die zich van de Fransche taal bedient
heid, platheid; Vulgata, yr., (Fr.) Vulen afkomstig is van de Protestantsche
gate, yr., de in het Latijn vertaalde
Walen die zich in het laatst der 16e eeuw
Bijbel welke door de Hervormers der
in Nederland vestigden en van de Rófugles

w.
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(z. a.) (er zijn thans 16 Waalsche gemeenten met ongeveer moo° lidmaten).
Wabenkrilte, yr. (D.). Amphibie uit de
orde der kikvorschen en de familie der
Aglossa. Zie Aglossie.
Wabern, (D.). Steeds rusteloos zijn,
been en weer gaan (van vlammen) ;
Waberlohe, het vuur waarmede Odin.
(z. a.) de legerstede der slapende Brunhilde omringde.
Wadi, o. (Arab.). Dal dat in den regentijd een rivierbed wordt.
Wadmal. o. Grove wollen stof op
I Jsland en in Zweden.
Wagage, m. (Fr. ; spr. : wagaazje).
Rivierslijk dat als mest gebruikt wordt.
Wages, mrv. (Eng.; spr. : oeeedzjus).
Arbeidsloon.
Wagon, m. (Fr.), (Eng.) waggon, railway car, (D.) Eisenbahnwagen, (Ital.) vagone

ferroviario, (Sp.) vagon de ferrocarril.
Spoorwegrijtuig ; - -bar, wagon die als
tapperij ingericht is ; --glacière, wagon
voor het koelhouden van levensmiddelen
en dranken ; --lit Sleeping-car (z. a.);
--poste, spoorwegpostkantoor ; --riservoir, wagon voor het vervoer van vloeistoffen ; --restaurant, tot eetzaal ingerichte
wagon ; --salon, tot ontvangkamer ingerichte wagon ; Wagonnet, m., wagentje
voor het vervoer van aarde, enz.
Wah, (Arab.). Siameesche vadem
1,98 meter ; oase.
Wahabi of Wehabi, Wahabieten of
Wechabieten, mrv. Mohamedaansche
sekte, volgelingen van Abdel Wahab, een
hervormer van den Islam omstreeks 176o;
zijn leer heeft den meesten ingang bij de
Bedoeienen (z. a.) in Arabie gevonden.
Wahikonvent, m. (D.). Kiesvereeniging.
Waikoentha, o. Paradijs van Visjnoe.
Wais, m. (Turksch). Prediker.
Waisjas, mrv. Kaste der burgers en
boeren.
Waiter, m. (Eng. ; spr. : weeter). Kelner,
koffiehuisknecht.
Wakoef, o. (Arab.). Mohamedaansche
instelling waardoor de eigenaar van een
goed dit onvervreemdbaar kan maken ;
er zijn drie soorten van wakoefs: I° wakoefs der moskeeen, 2° openbare instellingen van liefdadigheid, 3° die welke in
blooten eigendom aan de moskeeen afgestaan zijn ; de wakoefs kunnen noch
verhypothekeerd noch in beslag genomen
worden.
Wakoefs, mrv. Soldaten der Turksche
lijfwacht.
Walasjaska, yr. Met een scherp ijzer
voorziene stok der Slowaken.
Walchowit, m. Brandbare delfstof in
de bruinkool bij Watchau in Moravie.
BAALE, Handboek.

Wallace

Waldemar, m. (Oudduitsch). De oppermachtige; hij die met roem regeert; de
roemrijkste der markgraven van Brandenburg uit het Ascaansche huis (1308-1319).
Waldenzen, mrv. (Fr.). Vaudois. Volg elingen van Petrus Waldus (Pierre de
Vaux), Fransch koopman uit Lyon in de
i2de eeuw die zijn goederen onder de
armen verdeelde ; tegenover de macht,
weelde en wereldschgezindheid der geestelijkheid stelden de Waldenzen den eenvoud en de armoede der apostelen ; zij
verwierpen het gezag van den paus, de
mis, de oorbiecht en de Transsubstantiatie (z. a.) en erkenden slechts twee
sacramenten (doop en avondmaal); zij
beschouwden de heilige schrift als de
eenige bron van het geloof en de bergrede
als de hoogste zedenwet ; onder Lodewijk XIV werden de Waldenzen vervolgd ;
thans bewonen zij eenige valleien in
Piemont en onderhouden betrekkingen
met Nederland door tusschenkomst van
het Comitó Vaudois dat elk jaar rapport
uitbrengt aan la Commission Wallonne
(Waalsche Synode) ; de Waldenzen worden ook genoemd Lyonisten, Sabatati
(naar hun klompen) en Humiliaten (wegens hun nederigheid).
Waleika, vr. (Poolsch). Doedelzak.
Walen, mrv. Bij de Germanen vrouwen
die de heelkunde en de waarzeggerij uitoefenden ; degenen die tot de Waalsche
kerk behooren.
Walewsky, (Alexandre, graaf) (181°—
1868). Fransch staatsman, natuurlijke zoon
van Napoleon I en de Poolsche gravin
Maria Walewska, minister onder Napoleon III.
Walhalla. yr. Germaansch heldenparadijs, verblijfplaats der gesneuvelde krijgslieden; Duitsch Pantheon (z. a.) bij Regensburg door koning Lodewijk I van Beieren
gesticht (1830-1842) en door Rauch en
Schwanthaler versierd.
Walime, vr. (Arab.). Gastmaal ; bruiloftsmaal.
Walinga, vr. (Russisch). Doedelzak.
Walk-over, (Eng.; spr.: woaak). Wedren
waarbij maar een paard verschijnt.
Walkyre, Walkyre, yr. (D.), (Fr.) Walkyrie, vr. In de Scandinavische mythologie een schikgodin, dienares van Odin
die de helden van de slagvelden weghaalde en naar Walhalla (z. a.) bracht,
waar deze met een genotvol leven beloond werden; titel van een muziekdrama
van R. Wagner (1870).
Wallaby, o. Kangoeroe.
Wallace. Engelsch natuuronderzoeker
en reiziger, een der grondleggers der
zoologische geographie.
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Wallach, m. (D.), (Fr.) Hongre, m. Ruin,
gesneden hengst.
Wallon, m. (Fr.). Zie Waal. (Van het
Oudduitsch Walah, vreemdeling.)
Walrat, m. (D.) Vette massa die de
hersens van den Cachelot (z. a.) omringt
en verkeerdelijk Sperma ceti (z. a.) genoemd wordt.
Walpurga en Walpurgis, vr. (Oudduitsch). Machtige beschermster in den
slag ; Sinte-Walpurgis, in de achtste
eeuw in Engeland geboren, werd zij door
Bonifacius naar Duitschland geroepen,
haar feest wordt den 1 Mei gevierd ;
Walpurgisnacht, m., nacht van 30 April
op I Mei waarin volgens het volksgeloof
de heksen en duivels op den Brocken of
Blocksberg (Harz) bijeen kwamen.
Walther, m. (Oudduitsch). Eig. legerbestuurder, gebieder, heerscher; Walther
von der Vogelweide, Duitsch lierdichter
in de I2de en I3de eeuw, de beroemdste der minnezangers.
Wampum, m. of Wampampea. Aaneengeregen schelpen die door de Noordamerikaansche Indianen als geld en als
sieraden gebruikt worden ; soort van
schrift ; teeken des vredes, terwij1 de
Tomahawk (z. a.) het teeken van den
oorlog is. Zie Quipos.
Wangsi, m. Rieten stok.
Wapiti, m. Groot Noordamerikaansch
hert.
War, (Eng.; spr.: oeaar). Oorlog, (Fr.)
guerre, (D.) Krieg, (Ital. en Sp.) guerra.
War, Wara, War, vr. (Oudduitsch).
Eig. verbond, verdrag; godin der eeden
en verdragen; Warager, Waringer, mrv.,
eig. eedgenooten, Noormannen die naar
Rusland trokken.
Warandeur, m. (Fr.). Stempelaar van
haringtonnen.
Waranniki, m. (Russisch). Pastel.
Ward, (Eng.). Stadswijk, huurt; pupil
(minderjarige).
Warden, (Eng.). Voogd, bewaker ; War=
den of the Cinque ports, m., eig. bewaker der vijf havens, ambtenaar die
een jaarwedde van f 36000 geniet, Sinecure, (z. a.) voor Engelsche ministers.
Ware, (Eng.; spr. : weer), (Fr.) merchandise, (D.) Ware, (Ital.) merce, (Sp.) mercancia. Koopwaar; Warehouse, (Eng.), (Fr.)
magasin, (D.) Warenlager, (Ital.) magazzino, (Sp.) almacen. Zie Magasin.
Warenki. Zie Waranniki.
Waringer. Zie Warager.
Warp, (Eng.; spr. : waap). Kettinggaren ;
sleeptouw.
Warrant, (Eng.; spr. : oeerrent). Zie
Ceéi ; bewijs dat een hoeveelheid koopwaren in een Entrepot (z. a.) of in de

Weber

pakhuizen van een veem opgeslagen is;
dit bewijs kan door Endossement (z. a.)
overgedragen worden evenals een wissel
en dient om in den groothandel de kosten
van vervoer te vermijden ; ook kunnen
op een warrant gelden voorgeschoten
worden ; in het Engelsch beteekent warrant ook een akte waarbij iemand gemachtigd wordt om een handeling te
verrichten of gelden en goederen in ontvangst te nemen; Warranted, gegarandeerd (Zie Oarandeeren); Warranty,
vrijwaring, waarborg.
Warwick, (Graaf van). Engelsch veldheer, bijgenaamd de koningmaker, bekend
door den oorlog der beide rozen (i- 1471).
Warwickiet, o. Bij Warwick in den
staat New-York gevonden delfstof die uit
Titanium (z. a.), ijzer, Yttrium (z. a.)
en Fluor (z. a.) bestaat.
Wasenmeister, m. (D.). Vilder.
Wasserregal, (D.). Recht van den staat
om belasting te heffen voor het gebruik
van alle wateren in het gebied van den
staat.
Wassi, m. (Arab.). Beschermer, voogd.
Watagen, mrv. Visscherskolonien aan
den Oeral.
Water, o. (Eng. ; spr. : oeatur). (Gr.) hydoor, o., (Lat.) aqua, y r. (z. a.), (Oudfr.) eve
aigue, (Fr.) eau, (D.) Wasser, (Ital.) acqua,
(Sp.) aqua. Water ; Water-closet, (Eng.)
= Lavabo (geheim gemak dat door het
inlaten van water gereinigd wordt) ; Waterproof (spr. : proef), waterdicht ; als
znw. regenmantel ; Water-twist, katoenen
garen dat met door water gedreven machines vervaardigd worth.
Wateringue, vr. (Fr.). Verbastering
van het Ned. watering (onderdeel van
een polder). In het noordwesten van
Frankrijk alle werken die voor het droogmalen van een polder noodig zijn; waterschap.
Watt (James) (1736-1819). Schotsch
werktuigkundige, uitvinder der stoommachine ; praktische eenheid der electriciteit.
Wattman, m. (Eng.; spr. : oatmen).
Bestuurder van een tramwagen.
Wauwau. Bruine of aschgrauwe aap.
Wawo, m. Draadvormige zeeworm.
Way, (Eng.; spr.: oeee). Weg ; Ways
and means, mrv. (spr. : oeeez end mienz),
eig. wegen en middelen, wet op de middelen in het Engelsche parlement.
Waynangs, mrv. Chineesche tooneelspelen waarin gedanst wordt.
Weaving, (Eng. ; spr. : wieving). Het
weven ; Weaver, m., wever.
Weber (Karl von) (1786-1826). Duitsch
componist; zijn voornaamste opera's zijn
der Freischiitz, Euryanthe en Oberon (z.a.).
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Wechabieten. Zie Wahabi.
Wedding, (Eng.). Bruiloft, huwelijk.
Wedelin. Uit drie planken vervaardigde
schuit.
Wedgewood, (Eng.; spr.: oeedzjewoedd).
Uitvinder van een naar hem genoemde
soort aardewerk in allerlei kleuren ;
prachtige namaak van antiek aardewerk.
Wednesday, (Eng.; spr.: wenzdee). Eig.
dag van Odin of Wodan, Woensdag,
(Lat.) mercurii dies (dag van Mercurius),
(Fr.) mercredi, (D.) Mittwoch.
Wedro, o. (Russisch). Emmer, wijnmaat.
Weems, mrv. Onderaardsche holen in
Schotland.
Weergeld, o. (D.) ehrgeld, o. In het
Germaansche recht geldboete of schadeloosstelling wegens het toebrengen van
lichamelijk letsel of ander nadeel.
Wegtaufung, yr. (D.). Eertijds het
doopen in de Catholieke kerk in Hongarije
van een uit een gemengd huwelijk gesproten
kind dat eigenlijk in de Evangelische
kerk gedoopt had moeten worden.
Wehrsteuer, vr. (D.). Belasting in
Zwitserland en Oostenrijk op degenen
die van den krijgsdienst vrijgesteld zijn.
Weistum, o. (D.). Gerechtelijk vonnis.
Welfen, mrv. Oudduitsch vorstengeslacht ; in de middeleeuwen de tegenstanders der Gibellijnen (z. a.) ; Welfenfonds, o., deel van het vermogen van
den in 1866 onttroonden koning George
van Hannover dat door Pruisen in beslag
werd genomen om de interesten te gebruiken tot het verijdelen der tegen
Pruisen gerichte ondernemingen van koning
George; in 1892 werd het beslag door
een wet opgeheven en de interesten aan
den hertog van Cumberland toegewezen
Welfenpartij, vr., partij die naar de
herstelling van het koninkrijk Hannover
onder een opvolger van den onttroonden
koning streeft.
Weli, m. (Arab.) Mohamedaansche
heilige; graf van een heilige.
Welikij, (Russisch). Groot; —=Knjas
m. grootvorst.
Wenceslaus, Wenzel, m. (Slavisch). De
met roem gekroonde.
Wenden, mrv. Slavische volksstam in
de Lausitz.
Werner, m. (Oudduitsch). Beschermen de
held.
Werneriet = Scapoliet (z. a.).
Werst, v. Russische lengtemaat =
1067 meter.
Wesnanka, yr. Lentedans der Kleinrussen.
Westerhaubchen, o. (D.). (Naar men
zegt een verbastering van het Grieksch
Euastrum, gelukkig gesternte). Helm,

Window=dressing

vlies dat het hoofd van sommige kinderen
bij de geboorte omringt en als een voorteeken van geluk beschouwd wordt; de
Franschen zeggen : "ere ne col ff ,met den
helm geboren zijn.
Westnik, m. (Russisch). Bode (titel
van tijdschriften); Wetsja, yr. (Russisch),
volksverzameling.
Whig, m. (Eng.). Aanhanger der in de
17de eeuw in Engeland ontstane vrijzinnige partij, tegenovergestelde van Tory
(z. a.).
Whip, (Eng. ; spr. : oeip). Zweep;
m., eig. degene die met de zweep
de jachthonden op het spoor van het
wild drijft, in het Engelsche Lagerhuis
degene die er voor zorgt dat bij een stemming de leden zijner partij aanwezig zijn.
Whippowil of Whippoorwill, (Eng. ;
spr. : oeififioeroeil). Amerikaansche vogel
zoo genoemd naar zijn geroep.
Whiskey of Whisky, (Eng. ; spr.:
oeiskie). Korenbrandewijn (Zie Usquebac);
zeer hooge Cabriolet (z. a.).
Whist, (Eng.; spr.: oast). Eig. zwijgend,
stil; kaartspel voor 3 of 4 personen zoo
genoemd omdat er niet bij gepraat mag
worden.
White-boy, m. (Eng.; spr.: oeeitbooi).
Eig. witte jongen, verstoorder der nachtrust, rustverstoorder in Ierland.
Wicket, (Eng.; spr.: oeikkit). In het
Cricket (z. a.) twee of drie in dezelfde
lijn geplaatste paaltjes die door een horizontale roede verbonden zijn.
Wiclif, Wicleff, Wycliffe (Johan).
Professor te Oxford die den Bijbel in
het Engelsch vertaalde, een Catechismus
(z. a.) opstelde, tegen de misbruiken in
de kerk ijverde, de onfeilbaarheid van
den paus en verscheidene andere leerstellingen verwierp (t 1384); zijn volgeling
was Jan Huss (Zie Hussiet); Wiclifiet,
m., volgeling van Wiclif. Zie Lollarden.
Wide-awake, (Eng.; spr.: oeeideweek).
Hoed met breeden rand.
Wieland, m. In de Oudduitsche heldensage een smid. Zie Vulcanus.
Wigand, m. (Oudduitsch). Strijder.
Wigwam, m. Hut der Roodhuiden in
Noord-Amerika.
Wilhelm, m. (Oudduitsch). Machtige
beschermer; Wilhelmina, yr., bescherrnster; Wilhelmieten, mrv., door Wilhelm
van Malavalle in 1153 gestichte monnikenorde.
Wilibald, m. (Oudduitsch). Die een
krachtigen wil heeft, blijde held.
Wimperge, y r. (Oudduitsch). Puntgevel
boven een poort of raam.
Window=dressing, (Eng.). Eig. raamversiering, het flatteeren der balans, het
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onttrekken van gelden aan de markt
door de banken ten einde met een groot
kassaldo te pronken.
Winfried, m. (Oudduitsch). Vriendenbeschermer.
Wingolf, m. In de Scandinavisch e mythologie het paleis der godinnen, voor al dat
van Frela (z. a.); studentenbond wiens
leden Wingolfianen of Wingolfieten
heeten.
Wing, (Eng.). Vleugel; flank.
Winnibald, m. Stoutmoedige vriend.
Wisla. Slavische naam der Weichsel.
Wismut, o. (D.). Roodachtig wit metaal.
Wispeln, (D.). In granen speculeeren.
Wit, o. (Eng.). Verstand; geestigheid;
m., geestig man; Wit-cracker, m.
(spr.: krekkur), uien- of moppentapper.
Witenagemot, o. (Angelsaksisch). Eig.
vergadering der witigen of vroede mannen, Volksvertegenwoordiging in Engeland
onder de Angelsaksische koningen.
Witfriet, Witold, Witolf, m. (Oudduitsch). Woudvrede, heerscher over het
woud ; woudwolf.
Wittinen, mrv. Lange schuiten met
een mast op de rivieren in Polen.
Wittsch, ( Jodenduitsch). Dom; eerlijk.
Wjentsjik, (Russisch). Strook verguld
papier die om het voorhoofd van een
lijk gelegd wordt.
Wladirnir en Wladislas, m. (Slavisch).
Beroemde heerscher.
Wodan of Wuotan. de Scandinavische
Odin. Opperste god der Germanen. Zie
Wednesday.
Wodka of Wodki, m. (Russisch en
Poolsch). Brandewijn.
WoIlach, m. Hongaarsch paardedek
dat uit een schapevel bestaat.
Woiwode, m. (Slavisch). Aanvoerder,
hertog; stadhouder in Polen, Moldaviê
en Wallachije; dorpsschout in Montenegro ;
pachter van belastingen in Turkije.
Wolch, m. (Russisch). Toovenaar.
Wole, yr. (Oudnoorsch). Beschermgeest
der aarde.
Wolik, o. Turksch klein kustvaartuig
met een mast.
Wolkenkoekoeksburg, o. Naam eener
denkbeeldige stad in de Vogels van
Aristophanes (z. a.). Zie Nephelococcygi a.
Wollastoniet, o. Gekristalliseerd gesteente uit kiezelzuurzout.
Wolnyn, Varieteit van zwaarspaat in
Hongarije.
Wolost, yr. Russisch district ; Wolunka,
vr. Russische doedelzak.
Woluspa, yr. (Noorsch). Aangezicht
van Wole (z. a.), naam van het oudste
deel der Edda (z. a.) dat over de schep-

Xenagos

ping en den ondergang der wereld
handelt.
Wolverene, m. (Eng.). Vleeschetend
viervoetig dier (Gulo luscus) aan de kust
der Noordpoolzee, Amerikaansche veelvraat.
Wombat, m. Nieuwhollandsch buideldier. Zie Phascolomys en Phascolos.
Wool-sack, (Eng. ; spr. : oeoelsek). Eig.
wolzak, zitplaats van den Lord Kanselier
in het Engelsche Hoogerhuis (House of
Lords), die uit een grooten vierkanten
zak wol bestaat, welke met rood laken
overtrokken is; Wool-stapler, m. (spr. :
steeplur), handelaar in wol.
Workmen's compensation act. Engelsche wet op de ongevallenverzekering.
Would be, (Eng.; spr. oeoedbie). Zou
wel willen zijn ; Would-be aristocraat,
m., iemand die gaarne voor aristocraat
wil aangezien worden.

X.
X. Romeinsch cijfer
1o; verkorting
van io As of 1 Denarius (z. a.) op
Fransche munten
Amiens; x, onbekende in de algebra.
Xacara
Jacara (z. a.).
Xanthelasma, mrv. Gele scherp omlijnde vlekjes in het vlies der oogleden.
Xanthine, yr. (Gr). Gele verfstof in
meekrap.
Xanthippe, vr. Vrouw van Socrates,
kwaadaardig wijf, huisplaag.
Xanthogeen, o. (Gr.). Zwavelkoolstof ;
Xanthoprotelnezuur, o., geconcentreerd
salpeterzuur dat door verhitting een gele
kleur gekregen heeft ; Xanthos, (Gr.),
geel; Xanthoxyde, o., koolzuur; Xanthoxylon, 0., geelhout ; Xanthophyl, stof
die in den herfst aan de bladeren een
gele kleur geeft.
Xaveria, yr.. Xaverius, m. (Arab.). De
schitterende.
x. d. Exclusive of ex dividend.
Behalve het Dividend (z. a.) d. dat het
bedrag van het dividend of den coupon
niet in den koers van een effect begrepen is.
Xefe politico, m. (Sp. ; spr. : see/).
Burgerlijk gouverneur.
Xenagos, m. (Gr.). Gids voor vreemdelingen; Xenelasie, vr., eig. verdrijving
der vreemdelingen, Grieksche wet die
aan vreemdelingen verbood in een stad
te kom en ; Xenia, yr., gastvrijheid;
XenWn, mrv., geschenken voor gasten,
hekeldichtjes zooals die van Schiller en
Goethe in 1797; Xenion, o., gastgeschenk,
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kort gedicht; Xenios, m., de beschermer
van het gastrecht (bijnaam van Jupiter) ; Xenocratie, vr., regeering van
vreemdelingen, vooral van vreemde
huurtroepen; Xenodochium, o., herberg,
armenhuis, ziekenhuis ; Xenodochos, m.,
herbergier, hotelhouder ; Xenographie,
yr., het schrtiven in vreemde talen; Xenomanie, yr., overdreven voorliefde voor
alles wat uit den vreemde komt ; Xenophobie, vr., afkeer van vreemdelingen;
Xenophthalmie, vr., oogontsteking waarbij het wit van het oog rood wordt;
Xenops, m., Zuidamerikaansche klimvogel ; Xenos, m., vreemdeling, huursoldaat ; Xenosis, yr., verplaatsing in een
vreemden toestand ; Xenotaphium, o.,
graf van een vreemdeling.
Xenophon (430-360 v. C.). Leerling
van Socrates, Grieksch veldheer en
schrijver ; na den slag bij Cynaxa, waarin
Cyrus de jongere sneuvelde, bracht hij
de Iowa man Grieksche huurtroepen, die
in dienst van Cyrus waren geweest, door
Azie naar de kust van de Zwarte zee,
welken tocht hij heeft beschreven in de
Anabasis (z. a.) ; andere belangrijke werken van hem zijn de „Herinneringen aan
Socrates" en de „Grieksche Geschiedenis"
(Hellenica) loopende van 411 tot 362 v. C.;
dit laatste werk is een vervolg op de
Grieksche geschiedenis van Thucydides
(z. a.).
Xeraphium, o. (Gr.). Droog geneesmiddel tegen uitslag.
Xerasie, vr. en Xerasme, o. (Gr.). Dorheid, uitdroging (haarziekte).
Xeres, (Sp.). Fijne Spaansche wijn.
Xerion, o. (Gr.). Opdrogend geneesmiddel, strooipoeder.
Xerocollyrion, o. (Gr4 Oogpoeder ;
droge oogzalf.
Xeroderma, o. en Xerodermie, yr.
(Gr.). Overerfelijke ziekte die zich openbaart door verharding en afschilfering
der huid.
Xeroma, o. (Gr.). Droogte ; Xerometer, m., droogtemeter, werktuig tot bepaling van het door uitdroging ontstaan
verlies aan gewicht ; Xeromycter, m.,
droge verstopping der traanklieren; Xeromycterie, yr., droogheid van den neus;
Xeromyron, o., droge welriekende zalf,
welriekend strooipoeder; Xeronosos, yr.,
ziekelijke droogheid van het lichaam ;
Xerophagie, yr., het nuttigen van droge
spijzen (brood, zout,rauwe groenten), bij
de Christenen de vasten ; Xenophthalmie,
yr., droge oogziekte waarbij de oogen
een roode kleur krijgen ; Xerophthalmisch, met droge oogen ; Xeros, droog;
Xerosis, yr., uitdroging, droogte; — con-
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junctivae, uitdroging van het bindvlies der
oogen; Xerotes, yr. = Xeroma; Xerotisch, uitdrogend ; Xerotribie of Xerotripsis, yr., het wrijven met de droge
hand.
Xiphias, m. (Gr.). Zwaardvisch ; Xipho..
des en XiphoIdes, zwaardvormig; Xiphodont, m., eig. zwaardtand (fossiel zoogdier); Xiphoparatopie, yr., afwijking of
verschuiving van het zwaardbeen (kraakbeen onder aan het borstbeen); Xiphos,
0., zwaard.
Xirobuno, 0. (Nieuwgr.). Kaal gebergte.
Xmas, (Eng.). Verkorting van Christmas (spr.: krismes). Kerstdag.
Xoanon, o. (Gr.). Houtsnijwerk (houten
beeld van een god).
Xt. Verkorting van Christus.
Xylachates, m. (Gr.). Versteend hout
dat er als agaat uitziet ; Xylander, m.
(Gr.), houtman ; Xylharmonicon, o., muziekinstrument met horizontale houten
staafjes; Xylene, m. = Xylol ; Xylobalsamon, o. (Gr.), hout van den balsemboom ; Xilocinnamomon, o., hout van den
kaneelboom; Xyloglyph, m., houtsnijder;
Xyloglyptiek, yr., kunst van houtsnijden;
Xylofer, m., gymnastiekwerktuig in den
vorm van een knods; Xylograaf, m.,
houtgraveur; Xylographie, yr., houtgraveerkunst, het drukken met houten letters
of plankjes; Xylographeeren, op hout
graveeren ; XyloIdes, houtachtig; Xyloidine, yr., wit Praecipitaat (z. a.) dat
verkregen wordt door geconcentreerd
salpeterzuur op plantaardige stoffen te
laten Reageeren (z. a.); Xylolatrie, yr.,
eig. houtaanbidding, vereering van houten
heiligenbeelden; Xylol, koolwaterstof
die bij de distillatie van steenkool ontstaat, C6/14 (CH2 )2 of C81-110 ; Xyloliet,
0., versteend hout ; Xylologie, yr., kennis
van en verhandeling over de houtsoorten;
(Proton) Xylon, o., eerste rij zitplaatsen
in den schouwburg te Athene waar de
Prytanen (z. a.) en andere overheidspersonen zaten ; Xylophaag, Xylophagos
(mrv. Xylophaga), m., houteter, insect
dat van hout leeft (Zie Siricidae) ; Xylophoon, yr., muziekinstrument dat uit
latjes van ongelijke lengte bestaat en waarop met twee stokjes geslagen wordt; Xylophthoros, m., eig. houtvernieler, houtworm ; Xylophylle, yr., Joodsch offerhoutfeest ; Xyloporte, yr., houten poort
aan de haven te Constantinopel; Xylorganon, 0., strooviool , Xylosteon, m.,
versteend been dat op een boomstam
gelijkt ; Xylotrogi, mrv., houttorren; Xylotropha, mrv., houtboorders (Minders).
Xysis, yr. (Gr.). Het schaven, krabben;
Xysma, o., het geschaafde = Charple.
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Xystarch, m. (Gr.). Opzichter over een
overdekte worstelplaats.
Xyster, m. (Gr.). Krabijzer, werktuig
om de kalk van de tanden of te krabben.
Xysticus, m. (Gr.). Worstelaar in een
overdekte worstelplaats; Xystos, m., overdekte worstelplaats, plaats voor gymnastische oefeningen.

Y.
Y als muntteeken = Bourges; op Engelsche munten = York; in de scheikunde
= Yttrium.
1.1. Tweede onbekende in de wiskunde.
Yacht, (Eng.; spr. : jot). Pleiziervaartuig,
jacht; Yachting, het spelevaren.
Yagvebe, m. Turksche arts.
Yahoo, (Eng.; spr. : ieehoe). Naam van
redelooze dieren die de gedaante en al
de slechte neigingen der menschen hebben
in een vertelling van Swift (1667-1745).
Yak, m. Knorrende buffel met een staart
als van een paard in de bergen van Midden Azie.
Yakos, m. Afrikaansche huiduitslag.
Yam, m. (Eng.; spr. : jem). Broodwortel,
wortel van verschillende klimplanten die
tot de familie der Dioscoreaceen (z. a.)
behooren.
Yamadsji, mrv. (Turksch). Rekruten.
Yamakis, mrv. Grieksche danseressen
van rijke Turken.
Yamamaya, yr. Japansche zijdeworm.
Yanacici. Kleine gevoelig bijtende mieren in Peru.
Yankee, m. (Eng. ; spr. : jenkie). Wijze
waarop de Noordamerikaansche Indianen
het Engelsche woord English of het Fransche Anglais uitspraken, in Europa een
naam voor Noord-Amerikaan; Yankeedoodle (spr. : doedul), het Noordamerikaansche volkslied.
Yard, (Eng. ; spr. : jaad). Engelsche
lengtemaat = 91 cM.
Yaremlik. Turksche munt = f 0.05.
Yarn, (Eng.; spr. : jaan). Garen ; lange
vertelling (bij zeelieden).
Yasiro, m. Oud grafmonument in
Japan.
Yasjmak, m. (Turksch). Doorzichtige
sluier.
Yatagan, m. (Turksch).. Zie Jatagan.
Yatisi of Yatsoe, (Turksch). Het naar
bed gaan twee uren na zonsondergang.
Yawl, (Eng.; spr. : iaol). Jol, kleine sloep
met vier of zes riemen.
Yaws, (Eng. ; spr. : jaaz). Eig. framboos,
ziekte die in Afrika en Amerika voorkomt en die gekenmerkt wordt door
huidgezwellen welke allengskens zoo groot

Yungada

worden als een framboos ; een dezer gezwellen wordt grooter dan al de andere.
Yellow, (Eng.; spr. : jelloo). Geel ; —boy,
gouden muntstuk ; —fever, gele koorts.
Zie Vomito negro, (Fr.) pyre jaune,
(D) gelbes F ieber.
Yembie, o. (Arab.). Lang, krom, tweesnijdend mes.
Yeoman, m. (Eng.; spr.: jtemen). Kleine
grondbezitter; welgestelde pachter ; ambtenaar in het huis des konings van Engeland ;
bewaker van den Tower (z. a.) ; Yeomen
of the guard, mrv., korps van ioo soldaten die met Pertuisanen (z. a.) gewapend
zijn en een 16e eeuwsch kostuum dragen,
koninklijke lijfwacht; Yeomanry, Engelsche bereden landweer.
Yen. Japansche rekenmunt = f 1.23.
Yeniet, m. Glassteen.
Yerba=Yatte = Mate (z. a.).
Yeridis, mrv. Duivelaanbidders, Mohamedaansche sekte in Armenie en Koerdistan die naast Allah (z. a.) den duivel
aanbidt.
Yesca, vr. (Sp.). Tonder, lont.
Yggdrasil, vr. In de Scandinavische
mythologie de heilige esch d. i. de wereldboom die het heelal bijeenhoudt.
Yildiz=Kiosk. Eig. sterrenkasteel, paleis
van den sultan te Constantinopel.
Ymir, m. In de Scandinavische mythologie
een boosaardige reus, zinnebeeld van
den Chaos (z. a.).
Ynglingers, mrv. Oudste koningshuis
in Zweden dat te Upsala resideerde.
Yo el Rey, (Sp.). Ik de koning (onderteekening van den koning van Spanje).
Yoeroeks, mrv. (Turksch). Tataarsche
ruiters.
Yoes-Basji, m. (Turksch). Kapitein.
Yoessoef, (Arab.). Jozef.
Youpin, m. (Fr.; spr.: joepein). Scheidnaam voor jood ; Youpillon, m. (spr.:
joepiion), joodje.
Ypsilolide, vr. Naad der hersenpan;
YpsiloIdes os, (Gr.-Lat.), tongbeen.
Ypsilon, o. Grieksche u.
Yquem (Château), m. (Fr. ; spr. : iekem).
Fijne witte bordeauxwijn.
Ysopet. Eig. Kleine Esopus (z. a.). Oudfransche verzameling van fabels.
Yssavis, mrv. Afrikaansche slangenbezweerd ers.
Ytterbium, o. Metaal dat bij het dorp
Ytterby in Zweden gevonden wordt =
Gadoliniet (z. a.) ; Yttria, o., yttriumoxyde ; Yttrium, o., zeldzaam metaal dat
in de ertsen van Cerium (z. a.) gevonden
wordt.
Yugada, vr. Spaansche vlaktemaat.
Yungada, mrv. Drijvende huizen in
Siam.

Z
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Z ais muntteeken — Grenoble ; in de
scheikunde = Zirconium; Z in de wiskunde de derde onbekende.
Zabbara, mrv. Uit de vezels der Aloe
(z. a.) vervaardigde stoffen.
Zabiers, mrv. Volgelingen van Johannes
den Dooper die niet tot het Christendom
overgingen.
Zabra, yr. (Sp.). Vaartuig van 6o tot
70 ton.
Zabros, m. (Gr.). Eig. veeletend , schildvleugelig insect dat zeer schadelijk is voor
het koren.
Zacharias, m. (Hebr.). Gedachtenis van
Jehova.
Zacheers, mrv. Volgelingen van den
monnik Zacheus in de 4de eeuw te Jeruzalem die het gemeenschappelijk gebed
verwierp en kluizenaar werd.
Zacheus, m. (Hebr.). Onschuldige,
vrome.
Zadkiel, m. (Hebr.). Een der goede
Daemonen (z. a.).
Zadruga, m. (Slavisch). Eed van vriendschap, van bondgenootschap; in de Zuidslavische landen het samenwonen van een
twaalftal personen onder een door hen
gekozen administrateur.
Zadukim. Zie Sadduceers.
Zaffra of Zaffer, m. (Sp.). Praecipi=
taat (z. a.) van kobalt nadat zwavel,
arsenicum en andere vluchtige stoffen er
uit verdreven zijn; onzuiver kobaltoxyde.
Zagaie, yr. (Fr. ; spr. : zaghee). Assagaai.
Zagal, m. (Sp.). Sterke knaap, helper
van den Mayoral (z. a).
Zagard, m. (Turksch). Jachthond ; -Basfi, m., eerste opzichter over de jachthonden van den sultan.
Zagmik. Werpspies der Mooren.
Zahori, m. (Sp.). Iemand van wien het
yolk gelooft dat hij in het binnenste der
aarde kan zien.
Zaid, m. en Zaide, vr. (Arab.). De
groeiende.
Zalm, m. (Turksch). Vorst, bezitter van
een leen = Timarioot (z. a.) ; beul.
Zaire, yr. (Arab.). De bezoekende.
Zaith, m. (Hebr.). Groote sluier die het
voor- en achterhoofd bedekt.
Zakah, yr. (Arab.). Belasting ten behoeve
der armen.
Zakoeska, yr. In Rusland, Zweden,
enz. het gerecht bij het begin van het
middagmaal (kaviaar, gerookte visch, enz.).
Zalot, m. Oude Turksche munt = J o,08.
Zamarra, yr. (Sp.). Pelsjas.
Zambaigen, mrv. Kinderen van Amerikanen en Zambos.
Zambo, m. Kind van een neger en

Zarathustra

een Indiaansche vrouw of van een neger
en een mulattin.
Zamboek. Klein vrachtschip in de
Grieksche zee.
Zambonische kolom, yr. Naar den
uitvinder Zamboni genoemde kolom die
tot voortbrenging van galvanisme dient.
Zambos prietos, mrv. (Sp.). Kinderen
van een neger en een Zambo (z. a.).
Zambra, yr. (Sp.). Vlugge Moorsche
dans ; nachtelijk feest waarbij gedanst
wordt.
Zamire, yr. (Arab.). De spelende.
Zamorin, m. Titel van Indische vorsten.
Zampogna, yr. (Ital.). Herdersfluit,
schalmei.
Zamzam, m. (Arab.). Heilige bron.
Zanana, vr. (Perzisch). Vrouwenverblijf.
Zancarraea, yr. (Arab.-Sp.). Naam der
heilige kapel van Mohammed in de Mesquita (de moskee) thans de Cathedraal
(z. a.) te Cordova.
Zannetta, yr. Napolitaansche rekenmunt = V, Carlin g) (z. a.).
Zanni of Zani, m. (Verkorting van
Giovanni, Johan). Potsenmaker in het
Italiaansche blijspel.
Zaoeia, yr. Mohamedaansche inrichting
van onderwijs ; moskee die het Asylrecht
(z. a.) heeft.
Zapata, yr. (Sp.). Het leggen van geschenken in de daarvoor uitgezette schoenen op den morgen van St. Nicolaasdag
(6 Dec.) ; hoffeest ter eere van een voornaam persoon; Zapateado, m., Spaansche
dans waarbij de maat aangegeven wordt
door op de schoenzolen te slaan ; Zapar
tero, m., schoenlapper ; Zapato, schoen.
Zapis. Soort caoutchouc.
Zaponlak, o. Lak voor het vernissen
van metalen voorwerpen.
Zaporogen, mrv. De achter de watervallen wonende Kozakken aan den Dnieper die onder Mazeppa (z. a.) opgestaan
zijn en door Catharina II (z. a.) naar de
oevers van den Koeban overgeplaatst
werden.
Zaptie, m. (Turksch) ---= Gendarme (z.
a.); — Pasja, m., inspecteur der gendarmerie.
Zar = Czaar (z. a.).
Zarab-Khan-Emini, m. Turksch inspecteur der bergwerken en munten.
Zaraguelles, mrv. (Sp.). Wijde broek.
Zarandeo, m. Spaansche dans.
Zaraeny, m. Pachter in Wallachije.
Zarathustra, Zerdoesjt, Zoroaster, m.
Persoon aan wien de stichting van het
Mazdeisme (z. a.) wordt toegeschreven en
van wien men niet weet of hij werkelijk
bestaan heeft. Zie Ahriman, Amsjaspands,
Oeber, Ormuzd en Parsen.
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Zarbat, o. (Arab.). Ratel waarmede de
Christenen in het Oosten tot de godsdienstoefening opgeroepen worden.
Zarf of Sarf, o. (Arab.) Metalen presenteerblad voor kleine koffiekopjes zonder
ooren.
Zargrad, Zarigrad, o. (Slavisch). Keizerstad (Constantinopel).
Zarina :-_--i= Czarina (z. a.).
Zarskoje Selo. Zie Selo.
Zarzuela, yr. (Sp.). Tooneelspel in twee
bedrijven, Operette (z. a.).
Zaton, 0. Korenmaat op Madagascar.
Zawiye, yr. (Arab.). Verborgen plaats,
klooster, armhuis.
Zde (spr. : sdee). Woord voor present
(aanwezig) waarmede sommige Czechische
rekruten bij het appêl antwoorden inplaats van het Duitsche bier.
Zebaoth, mrv. (Hebr.). Hemelsche heerscharen (sterren). (N.B. dit woord wordt
ten onrechte gebruikt om God aan te
duiden).
Zebedeus, m. (Hebr.). De milde.
Zebra, vr. Zuid-Afrikaansch viervoetig
dier dat op een paard gelijkt; zijn vel is
geelachtig wit met bruine of zwarte
strepen.
Zebu, m. Aziatisch en Afrikaansch herkauwend dier dat tot het runderras
behoort en een of twee vleezige uitwassen
tusschen de schouders op den rug heeft.
Zecca, yr. (Ital.). Muntgebouw.
Zecchino, m. (Ital.). Gouden munt van
verschillende waarde die in sommige
deelen van Italic en in de Levant in
gebruik is, zoo genoemd naar de Zecca
(z. a.) te Venetic waar zij in 128o voor
het eerst geslagen werd.
Zedekia, m. (Hebr.). Jehova's gerechtigheid; Zedekiel, m., engel der goddelijke
gerechtigheid.
Zedoarine, vr. Bestanddeel van den
wortel van Curcuma (z. a.) zedoaria of

aromatica.
Zee, m. (Fr.). Australische vischsoort.
Zee. Saksische 1/ 4 groschen omstreeks
1550.
Zegber=Basji, m. Inspecteur der hoftapijtwerkers in Turkije.
Zeidelgiiter, mrv. (D.). Stukken land
in de bosschen bij Neurenberg waar de
Zeidler (bijenhouders) het recht hadden
bijen te houden.
Zeine, yr. Kleefstof van Mals (z. a.).
Zeiodeliet, o. Steenharde massa die
verkregen wordt door het smelten van
19 deelen zwavel en 24 deelen fijngestampt glas.
Zeke, o. Korte Hongaarsche militaire
jas.
Zekiat, o. (Arab.). Door den Koran
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voorgeschreven belasting ten behoeve
der armen die 1/40 deel van iemands inkomen bedraagt.
Zelamire, yr. (Arab.). De stralende.
Zelator, m. (Lat.), (Fr.) Zelateur, m.
I Jveraar ; Zelatrices, mrv., koorvrouwen
in de orde van het Heilig Hart; Zele,
m., (Gr.) Zelos, m., (Lat.) Zelus, m.,
vurige ijver, vooral geloofsijver ; Surtout
point de zêle, vooral geen ijver, d. i.
blijf bedaard, laat u niet door uw ijver
vervoeren. (N.B. in Nederland hoort men
dikwijls verkeerdelijk zeggen „pas trop

de zêle").
Zelkowoy, m. (Russisch). Zilveren
roebel.
Zelo domus Da. Uit ijver voor Gods
huis; beginwoorden der bul van paus
Innocentius X van 20 Nov. 1648 waarin
het sluiten van den Westfaalschen vrede
afgekeurd wordt.
Zeloot, m. (Gr.). I Jveraar voor het
geloof of de wet ; Zelosis, vr., het ijveren;
Zeloso, (Ital.), met ijver of nadruk ; Zelotisch, op de wijze der ijveraars.
Zelota = Solota, (z. a.).
Zelotisme, o. (Gr.). Hartstochtelijke
geloofsijver ; Zelotypie, vr,, ijverzucht,
jaloerschheid.
Zema, o. (Gr.). Het kokende, het heete.
Zemaltis, m. Russische inwoner van
Lithauen.
Zemarila, yr. (Russisch). Godin van
den winter.
Zemia, yr. (Gr.), (Fr.) dommage, (Eng.)
damage, (D.) Schaden, (Ital.) danno, (Sp.)
dano (Zie Damnum) ; ook = straf.
Zemindar, m. In Engelsch-Indic pachter
van een groote uitgestrektheid aan de
regeering behoorend land die het recht
heeft het aan anderen te verpachten en
die daarenboven vele andere voorrechten
geniet Welke tot veel verdrukking aanleiding geven.
Zemstvo, yr. (Russisch). (Van Zemlia,
provincie). Vergadering der provinciale
stater.
Zemzem. Heilige bron te Mekka.
Zenane = Zanana (z. a.).
Zend of Send, o. Indo-Europeesche
taal waarin de Avesta geschreven is;
oudste Perzische taal; Zend-Avesta, yr.,
heilig boek der Parsen (z. a.) dat aan
Zarathustra (z. a.) wordt toegeschreven.
Zenechdon, o. (Arab.). Amulet (z. a.)
tegen de pest.
Zeni, (Chineesch) Tsian. Japansche
ijzeren of koperen munt.
Zenia. Uit koehaar vervaardigde witgestreepte stof te Venetic in gebruik.
Zenith, o. (Arab.). Toppunt, het punt
dat loodrecht boven een plaats is, tegen-
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overgestelde van Nadir (z. a.); Zenithaal,
wat het toppunt betreft.
Zeno, m. Grieksch wijsgeer in de 4de
eeuw v. C., stichter van het Stolicisme.
Zeno van Elea, m. Grieksch wijsgeer
in de 5de eeuw v. C., leerling van Parmenides; hij bedacht de beroemde argumenten van den vliegenden pal en Achilles
en de schildpad waardoor hij de beweging
loochende. Zie Eleatische school.
Zeno (Nicolo t 1396 en Antonio -I- 1406).
Twee broeders uit Venetic die ontdekkingsreizen deden en tot Groenland doordrongen.
Zenobia, vr. (Gr.). De levenskrachtige ;
naam der koningin van Palmyra die in
273 door keizer Aurelianus overwonnen
en gevangen genomen werd.
Zenzerli, o. Rekenmunt te Alexandria.
Zeoliet, o. (Gr.). Bruissteen (delfstof).
Zephanja, m. (Hebr.). De Heer stelt
zich borg.
Zephyr, m. (Gr.). Westenwind, zachte
wind; verpersoonlijking van dien wind ;
soldaat der tuchtcompagnien in Algeria;
Zephyrine, y r. (Fr.), gekleurde stof die
te Saint-Quentin vervaardigd wordt; Ze=
phyros = Zephyr.
Zeradsje. Bovenkleed der Turksche
vrouwen.
Zerda. Afrikaansche hond met groote
ooren die op een vos en een jakhals lijkt.
Zerduscht = Zarathustra (z. a.).
Zerimahboeb, o. (Turksch). Het zuiverste goud.
Zer-i-schahi. Perzische koningsel ook
1,045 meter.
Arschie-Schaht geheeten
Zerla. Vochtmaat te Brescia 49,7427
liter.
Zero, m. (Fr.). Nul; Zerotage, m.,
handelwijze om het vriespunt van thermometers te bepalen.
Zeronen, mrv. (D.). Lederen zakken,
ceroenen.
Zerumbeth, m. (Perzisch). Wilde gember.
Zerzera, m. Kwaadaardige koorts.
Zesis, yr. (Gr.). Het koken ; Zestae,
mrv., warme dampbaden ; Zestolusie,
yr., baden of wasschen in warm water;
Zetae = Zestae.
Zeste, m. (Fr.). Vlies dat een noot
(vrucht) in vieren verdeelt : schil van een
chinaasappel of citroen iets van zeer
weinig waarde.
Zeta. Grieksche letter die met zovereenkomt; Zetacisme, o., verandering van
een klank in een sisklank onder den
invloed van een volgende z of J.
Zetetes, m. (Gr.). Onderzoeker, rechter
te Athene belast met het opsporen van
misdadigers, vooral van hen die zich

Zincum

hadden schuldig gemaakt aan verduistering
van staatsgelden; Zeteticus, m. (Gr.),
degene die de waarheid zoekt, ook =
Scepticus (z. a.); Zetetiek, yr., kunst
van vragen te stellen, methode van onderzoek; Zetetisch, onderzoekend, vorschend.
Zetrion, o. (Gr.). Werkplaats der slaven
waar zij tot straf geketend arbeiden
moesten.
Zeugitae, mrv. (Gr.). Derde klasse der
Atheensche burgers in de staatsregeling
van Solon, aangezien zij een Zeugos
(span trekdieren) hadden, om hun land
mede te bebouwen.
Zeuglodon, (Gr.). Voorwereldlijke walvisch.
Zeugma, o. (Gr.). Verbindingsmiddel ;
woord dat tot verbinding dient; verbinding van twee of meer znw. met een
bvnw. of werkwoord dat eigenlijk alleen
op een der znw. slaat; Zeugos, o., span
(trekdieren).
Zeus, m. (Gr.) = Jupiter (z. a.).
Zeuzére, vr. (Fr.). Schubvleugelig insect.
Zeveag, m. Goudwolf in Noord-Afrika
en Zuid-Azie.
Zeybek, m. .(Turksch). Landlooper.
Zian, m. Algerijnsche gouden munt =
100 Asper (z. a.).
Zibeline, yr. (Fr.). Siberische en japansche sabelmarter met zeer fijn haar ;
bontwerk dat daarvan gemaakt wordt.
o.
Midden-Aziatische
Zibet(hum),
Civetkat (z. a.).
Zibethum caballinum, o. (Lat.). Paardedrek.
Zibik, m. (Russisch). Theekist.
Zigeuners, mrv. (D.), (Ital.) Zingani en
Zingari, (Sp.) Gitanos, (Boheemsch) Cykani. Rondzwervende volksstam die waarschijnlijk van de Paria's (z. a.) afstamt.
Zie Bohemien.
Zigzag, m. (Fr.). Kromme lijn met
beurtelings in- en uitspringende hoeken,
slingertje slangetje.
Zikr, m. (Arab.). Godsdienstige dans
der Derwischen (z. a.).
Zilhidsje, m. Twaalfde maand van het
Mohamedaansche maanjaar, maand der
pelgrims.
Zimbel, vr. (D.). Schel, klokje ; collecte.
zak.
Zimbi = Cowries (z. a.).
Ziment=Amt, o. (D.). I Jkkantoor te
Weenen; Zimentieren, ijken; Ziment..
water, (Eng.) met koper bezwangerd
water.
Zin, o. Chineesche pasmunt met een
opening er in.
Zincode, (Eng.). Positieve pool eener
galvanische batterij.
Zincum, o. (Lat.). Zink ; — aceticum,
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azijnzunr z. ; — carbonicum, koolzuur z. ; —
cyanatum, blauwzuur zinkoxyde; — jerrohydrocyanatum, blauwzuur ijzeroxydule,
zinkoxyde; — muriaticum, zoutzuur zinkoxyde ; — nitricum, salpeterzuur zinkoxyde ; — silesiacum, Silezisch z. ; —
sulphuricum, zwavelzuur zinkoxyde; —
zooticum, cyaanzink.
Zindeltaffet, m. (D.). Taf voor voering.
Zindikieten, mrv. (Arab.). Vrijgeesten
onder de Mohamedanen.
Zingara, yr. (Ital.). Zigeunerin ; Zingarella, vr., jonge Zigeunerin; Zingaresca,
yr., zigeunerlied ; Zingaro, m., Zigeuner.
Zingiber, vr. (Gr.). Gember; Zingiberaceen, plantenfamilie waarvan de
gember het type is.
Zinken, m. (D.). Verouderd op een
trompet gelijkend muziekinstrument ; Zinkenist, m., degene die dit instrument
bespeelt.
Zinkeniet, o. Verbinding van zink met
zwavel.
Zinkographie, yr. Bewerking die met
de Lithographie (z. a.) overeenkomt en
waarbij zinken platen in de plaats van den
steen treden; Zinkograaf, m., die met
zinken platen drukt.
Zinnober, m. (D.). Vermiljoen. Zie
Cinnabaris.
Zinzaren, mrv. Met de Roemeniers verwante volksstam aan de grenzen van
Griekenland en Turkije.
Zinzolin, m. (Fr.), (Arab.) Djoeldjoelan,
(Ital.) Zuzzulino. Roodachtig paarse kleurstof die uit sesamzaad verkregen wordt.
Zion of Sion, m. en o. (Hebr.). Hoogste
zuidwestelijke heuvel te Jeruzalem met
de woning van David en zijn opvolgers ;
de stad J. zelve, Gods kerk; Zioniet, m.
Protestantsche dweper in de i8de eeuw;
Zionist, m., aanhanger eener partij die
naar de vestiging van een Joodsch rijk
in Palestina streeft, Zionisme, o., het
streven dier partij; Zionswachter, m.,
verdediger van het oude geloof.
Ziral=ae'chary, (Turksch). Meter.
Zircon, m. Roodachtig bruin edelgesteente ; Zirconia, zirconiumoxyde; Zir=
conium, o., metaal dat in 1789 door
Klaproth ontdekt is.
Zirkum (D.) = Circum (z. a.); Zir=
kumscriptionsbulle, yr. (D.) = Circumscriptiebul (z. a.).
Zirnitra, m. Gevleugelde draak met
opengesperden muil.
Zisalia. Zie Cisaille.
Zischmen of Csizmen, mrv. Fijnlederen
Hongaarsche halve laarzen.
Zitti ! Zitti ! (Ital.). Stil! stil! (geroep
in schouwburgen).
Zizanie, yr. (Fr.), (Gr.) Zizanion, o.

Zollamt

Onkruid ; oorzaak van oneenigheid, haken
en oogen.
Zizith, mrv. (Hebr.). Herinneringsdraden aan de gebedmantels.
Zloty, m. Poolsche gulden.
Zoagrion, o. (Gr.). Losgeld voor niet
gedoode gevangenen ; belooning voor het
redden van het leven.
Zoanthaire, m. (Fr.). Zie Actinie en
Madrepore.
Zoanthropie, yr. (Gr.). Verstandsverbijstering waardoor een mensch zich verbeeldt in een dier veranderd te zijn.
Zoccolanten, mrv. -= Soccolanti
(z. a.).
Zodiak, m., (Gr.) Zodiacus (cyclus), m.
Dierenriem, groote cirkel aan den hemel
die de twaalf sterrenbeelden bevat welke
de zon in een jaar sqhijnbaar doorloopt ;
de namen dezer teekens zijn : Aries (Ram),
Taurus (Stier), Gemini (Tweelingen), Cancer (Kreeft), Leo (Leeuw), Virgo (Maagd),
Libra (Weegschaal), Scorpius (Schorpioen),
Sagittarius of Arcitenens (Schutter), Capricornus (Steenbok), Aquarius (Waterman),
Pisces (Visschen); tengevolge van de Praecessie (z. a.) der nachteveningspunten
nemen na verloop van eenige jaren deze
sterrenbeelden niet meer dezelfde plaats
aan den hemel in ; Zodiacaal, wat den
Dierenriem betreft; Zodiacaal licht, o.,
lichtende streep in het westen, na zonsondergang, in den vorm van een langwerpigen driehoek die bijna in de Ecliptica (z. a.) ligt.
Zoe, vr. (Gr.). Het leven.
Zoetrope, yr. (Gr.). Speelwerk dat op
een Stroboscoop (z. a.) lijkt.
Zohar, (Hebr.). Boek met kabbalistische (z. a.) Commentaren (z, a.) op
de Ileilige Schrift; Zoharieten, mrv:,
Joodsche sekte in het Oosten.
Zolater, m. (Gr.). Veearts ; Zoiatrie,
yr., veeartsenijkunde.
Zolke, yr. Russisch vaartuig; vlot.
Zollos, m. Kwaadaardige beoordeelaar
van Homerus (4de eeuw v. C.) die berucht
is door de bitterheid en onbillijkheid
zijner Critiek (z. a.), tegenovergestelde
van Aristarchus (z. a.).
Zolsch, (Gr.). Levend.
Zolsiet, o. Delfstof uit de orde der
silicaten.
Zols me, o. (Gr.). Leefwijze der dieren,
dierlijkheid.
Zola (Emile) (1840-1902). Fransche
romanschrijver die de serie der RougonMacquart (1871-1893) heeft geschreven
en beroemd is door zijn verdediging van
Alfred Dreyfus; zijn lijk zal in ,het Pantheon (z. a.) worden bijgezet.
Zollamt, o. (D.) = Douane (z. a.);
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Zollexclaven, mrv., gebieden die uithoofde
van hun ligging buiten het Zollverein
vallen zooals Hamburg; Zollverein, m.
(D.). Zie Union douaniere.
Zomidine, vr. Waterig Extract (z. a.)
van spiervezels.
Zomidion. o. of Zomos, m. (Gr.).
Bouillonsoep, Consommé (z. a.).
Zona, yr. (Lat.). Gordel ; gordelroos
(pijnlijke huiduitslag langs de gevoelszenuwen); breukband luchtstreek ; -frigida, (Fr.) zone glaciale, koude luchtstreek ; temperata australis, (Fr.) zone
temper& australe, zuidelijke gematigde
luchtstreek ; — temperata borealis, (Fr.)
zone tempirie boriale, noordelijke gematigde
luchtstreek ; Zonaal, met schuine gekleurde
strepen ; Zone, yr. (Gr. en Fr.) = Seg=
mentum, (z_ a.), luchtstreek; Zone mill=
taire, verboden kring rondom een vesting;
Zone postale, gebied waarin gelijk port
geheven wordt.
Zonnar, m. Breede zwartlederen gordel
dien de Joden en Christenen in het Oosten
moeten dragen om hen van de Mohamedanen to kunnen onderscheiden.
Zoobiologie, vr. (Gr.). Kennis van het
leven der dieren; Zoocambium, o., stof
waaruit een dier bestaat, Plasma (z. a.)
van het dier ; Zoochemie, vr., chemisch
onderzoek van dierlijke stoffen ; Zoochirurg, m., dierenheelkundige; Zoochresie,
yr., kennis der dierenteelt ; Zoodynamie,
yr., dierlijke levenskracht ; Zoofiem, dierlijke mest uit spierweefsel, dierlijke koolstof, en . ; Zoogaea, yr., aarde die door
verrotting van dierlijke stoffen ontstaat;
Zoogeen, o. = Gelatine (z. a.) ; Zoogenie,
yr., gedeelte der dierkunde dat over de
dierenteelt handelt; Zoogenion en Zoo=
genon, o. Gelatine ; Zoogloea, mrv.,
geleiachtige klompjes waarin zich Bacteri gn (z. a.) of andere microscopische
diertjes bevinden; Zooglyphiet, m., afdruk van een fossiel dier; Zoogonie,
vr., het ter wereld brengen van levende
jongen, ook Zoogenie ; Zoograaf, m.,
dierenbeschrijver; Zoographie, yr., dierenbeschrijving ; Zoohylas. m., dierlijke stof;
Zooiasis = Zolatrie (z. a.) ; Zoolater,
m., dierenaanbidder ; Zoolatrie, yr., dierenaanbidding ; Zooliet, m., versteend dier
of deel van een dier; Zoologie, yr., dierkunde ; Zoologisch, wat de dierkunde
betreft ; Zoologische tuin, m. (Fr.) jar din
zoologique, (Eng.) zoological gardens, (D.)
Tiergarten, dierentuin ; Zooloog, m., dierkundige ; Zoomagnetisme, o., dierlijk
magnetisme (Zie Mesmer) ; Zoomagnetoscoop, 0., toestelletje dat de uit het
menschelijk lichaam voortkomende electriciteit aanwijst ; Zoomephitis, vr. (Gr.-
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Lat.), bedorven lucht uit rottende dierlijke
stoffen; Zoomorf, dat den vorm van een
dier heeft; Zoomorphisme, o., diervorming ; Zoomorphiet Zooglyphiet ;
Zoomycos, m. of Zoomyxa, vr., slijm
van dieren ; Zoon, o., levend schepsel,
dier ; — politicon, huisdier (tegenover de
wilde dieren) ; Zoonomie, yr., leer der
wetten van het leven der dieren ; Zoonosologie, vr., leer van de ziekten der
dieren ; Zoonosoloog, m., degene die den
aard van de ziekten der dieren onderzoekt; Zoopalaeontologie, yr., leer der
fossiele dieren ; Zoopathologie, yr. =
Zoonosologie; Zoopelvometrie, (Gr.-Lat.), vr., meting van het bekken der dieren;
Zoophaenomenologie, yr., leer van de
levensverschijnselen der dieren; Zoophaag, m., eter van dierenvleesch (Zie
Carnivora); Zoophagie, yr., het eten
van vleesch; Zoophagisch, vleeschetend;
Zoopharmacologie, yr., leer der geneesmiddelen voor dieren; Zoophorlsch,
waarop een dier afgebeeld is ; Zoophoros, m., (Lat.) Zophorus, m., oude
naam van de fries van een tempel
waarop dieren afgebeeld waren; Zoophysica, yr., onderzoek van de eigenschappen
der dierlijke stoffen Zoophyten, mrv.,
eig. dierplanten, dieren Wier vormen op
die der planten gelijken (zie Medusaster,
Polypus); Zoophytolieten, mrv., versteende dierplanten ; Zoophytologie, yr.,
dierplantenkunde; Zooplast, m., kunstenaar die dieren afbeeldt; Zooplastiek,
yr., afbeelding van dieren; Zoopsychologie. yr., leer van de ziel der dieren ;
Zoosis, yr., het levend maken, redding
en behoud van het leven; Zoosophie, yr.,
dierkunde; Zoosperma, o., zaad der dieren ; Zoospermata, mrv., zaaddiertjes ;
Zoostasion, o., (Gr.), stal; Zootechnie,
yr., teelt en gebruik der huisdieren ;
Zootherapie, yr., veeartsenijkunde ; Zootinsalz, o. (Gr.-D.), salpeterzure Natron
(z.a.); Zootoca,mrv. (Gr.) = Vivipara (z.a.);
Zootocle, vr., het ter wereld brengen van
levende jongen ; Zootomie, vr., ontleding
van dieren ; Zootropheion, o., inrichting
voor het houden van dieren ; Zootroop,
m., Stroboscoop (z. a.) die met behulp
der tooverlantaarn bewegende figuren op
een wit vlak doet verschijnen; Zootypie,
yr., afbeelding van menschen en dieren ;
Zootypoliet, m., steen met afdruksel van
een dier.
Zopissa, vr. (Gr.). Gesmoltcn bars;
harpuis der Ouden ; pik.
Zoppo, (Ital.). Hinkend, kreupel. Zie
Alla zoppa.
Zopyron, o. (Gr.) Gloeiende kool ; brandstof ; opwekkend middel.
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Zorillo, (Sp.) Verscheurend Afrikaansch
zoogdier, gestreepte iltis.
Zoroaster. Zie Zarathustra.
Zorrilla, vr. (Sp.). Stinkdier.
Zosimus, m. (Gr.). Levenskrachtige.
Zoster, m. (Gr.). Gordel, gordelroos ; —
spurius, goedaardige gordelroos.
Zote, yr. (D.). Vuile uitdrukking, gemeene mop.
Zotheca, yr. (Gr.). Kamertje waarin
men over dag uitrustte, (tegenovergestelde
van dormitorium (z. a.).
Zotiek, vr. (Gr.). Leer van het leven ;
Zotisch, wat het leven betreft.
Zotologie, yr. (D.-Gr.). Moppenkunde,
bedrevenheid in het vertellen van vuile
aardigheden.
Zouaaf, m. (Fr.). (Van het Arab. Zoua=
oua, naam van een stam der Kabylen
(z. a.)). Soldaat van een korps infanterie
dat in 1831 in Algerie opgericht is en
dat vroeger uit inlanders en Europeanen
bestond, maar thans uitsluitend uit Franschen bestaat die een Arabische uniform
dragen; er zijn thans vier regimenten
zouaven ; de inlanders warden thans
Turcos (z. a.) genoemd ; Zouzou, in. (Fr),
zouaaf in de taal der soldaten.
Zuber. Vroegere korenmaat in Baden
=_- 15 hectoliter.
Zubr, m. (Poolsch). Oeros.
Zucchette, yr. (Fr.; spr. zukeet). Soort
komkommer; Zucchetti, m. (Ital. ; spr.:
dzoeketti), gerecht dat uit chinaasappels
en pompoenen bereid wordt; Zucchetto,
o. (Ital. ; spr. : dzoeketto), het roode kapje
der kardinalen.
Zufulo, (Ital.). Fluitje om vogels te
leeren zingen.
Zuleika, vr. (Arab.). Vermoedelijke
naam der vrouw van Potiphar, verleidelijke vrouw.
Zulsikar. Mohammed's tweepuntig wonderdoend zwaard.
Zuluftsji, m. Kasteelwachter van den
sultan van Turkije.
Zumburuck, o. (Perzisch). Kanon op
de kameelen der Sihks (z. a.).
Zummarah, vr. Dubbel Egyptisch rieten
fluitj e.
Zupa, yr. (Boheemsch). Vesting in een
vlakte.
Zupan, m. (Boheemsch). Aanvoerder,
opperhoofd.
Zur, Zus, Zusa. Bij de Hebreers Attische Drachme (z. a.) of Romeinsche
Denarius (z. a.).
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Zurah. Kabbalistische verklaring der
letters in het Oude Testament.
Zurliet, o. Delfstof van den Vesuvius.
Zurna, vr. Turksch blaasinstrument dat
op een Hobo (z. a.) gelijkt.
Zurriagisten, mrv. (Sp.). Ultrademocratische partij in Spanje zoo genoemd
naar haar dagblad Zurriago, zweep.
Zurron. Midden-Amerikaansch gewicht
voor Indigo (z. a.) en Cochenille (z. a.)
= 69,014 kilo.
Zwingli (Ulrich) (1484-1531). Zwitschersch hervormer die van Luther in
opvatting over de beteekenis van het
Avondmaal verschilde ; Zwingliaan, m.,
volgeling van Z.
Zygia, yr. (Gr.). Zij die het huwelijk
beschermt (bijnaam van Hera (z. a.).
Zygiatus,
(Gr.). Degene die in het
teeken van de Weegschaal (Zie Libra)
geboren is.
Zygmatocolpos, m. (Gr.). Holte van
het sleutelbeen ; Zygoma, o. (Gr.) en
Zygothron, o. (Gr.), sleutelbeen, dwarsbalk om vleugeldeuren of te sluiten.
Zygos, m. (Gr.). Balans, weegschaal ;
Zygostaat, m., waagmeester, muntwaardijn.
Zymar. K op ergro en.
Zyme, yr. (Gr.). Gist, zuurdeeg (Zie
Azymiet) Zymetisch, gisting veroorzakend; Zymisch, gistend, door gistende
stolen veroorzaakt ; Zymogeen, o., gisting
veroorzakende stof ; Zymologie, yr., gedeelte der scheikunde dat over de gisting
handelt ; Zymoma, o., giststof, gistingmiddel ; Zymophaan, o., edelgesteente
= Chrysoberyl (z. a) ; Zymosiometer,
m., werktuig om de mate van gisting
eener vloeistof te bepalen ; Zymosioscoop,
0., werktuig om de gist te onderzoeken;
Zymosis, yr., gisting ; Zymotechnie en
Zymotechniek, vr., kunst van het veroorzaken en leiden der gisting; Zymo=
technicus, m., kenner der gisting ; Zy=
motisch, wat de gisting betreft of
bevordert.
Zythisch, (Gr.). Wat door bierdrinken
ontstaan is; Zythogala, o., eig. bierschuim, mengsel van bier en melk ; Zythopoeie, yr., bierbrouwerij ; Zythos, m.,
gegiste drank, bier, Cider (z. a.) ; Zytho=
technie en Zythotechniek, yr., kunst
van bier te brouwen ; Zythum, o. (Lat.),
bier der oude Egyptenaren,

